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مخططات الطوابق في ِنست.

يضم كل مبنى من المباني العشرة 
في ِنست وحدات سكنّية متنّوعة، 

بدًءا من االستوديوهات الفردية وصوالً 
إلى المنامات المتنّوعة، والتي يمكنها 

استيعاب 8 شخصًا في كّل وحدة. 

Each of the 10 buildings within Nest 
features a variety of different units, 

ranging from single studios to a variety 
of dormitories that can include as 
many as eight residents sharing. 

 Nest 1
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 المرافق المشتركة
Shared spaces

استديو فنّي 1
 Art studio
قاعة موسيقى 2
 Music hall
مكتبة 3
 Library
 مسرح 4
 Amphitheatre
قاعة فعاليات عامة 5
 Community hall 
خدمات الطعام والشراب 6
 F&B
 مضمار جري 7
 Running track
قاعة فعاليات متعددة األغراض    8   
 Multipurpose hall (Dancing/Meditation)

 المرافق المنفصلة للنساء والرجال
Separate facilities for men and women

أحواض سباحة 9
 Swimming pools
 نوادي لياقة بدنّية 10
 Gym 
غرف دراسّية 11
 Study rooms
 حديقة الخضروات 12
 Vegetable garden
مرافق رياضية 13
 Sports facilities
مساحات خارجية للجلوس/الدراسة 14
 Outdoor sitting/study area

المرافق المتوفرة في كّل مبنى
Facilities in each building

مجالس مشتركة 
 Shared lounges
غرف غسيل 
 Laundry rooms
 قاعات تلفزيون 
 TV rooms

المرافق
Amenities
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Ground floor plan
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Typical floor plan (2-5)First floor plan

40 41



1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

1 Bed Type A
Unit area: 29.10 m² (314 ft²)

1 Bed Type A-1
Unit area: 29.10 m² (314 ft²)
Balcony area: 3.55 m² (38 ft²)
Total Area: 32.65 m² (352 ft²)
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1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

2 Beds Type A
Unit area: 35.95 m² (387 ft²)

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

2 Beds Type A-1
Unit area: 35.95 m² (387 ft²)
Balcony area: 4.37 m² (48 ft²)
Total Area: 40.32 m² (435 ft²)
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2 Beds Type A-2
Unit area: 35.95 m² (387 ft²)
Balcony area: 5.50 m² (60 ft²)
Total Area: 41.45 m² (447 ft²)

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

2 Beds Type B
Unit area: 45.10 m² (486 ft²)

46 47



2 Beds Type B-1
Unit area: 45.10 m² (486 ft²)
Balcony area: 5.46 m² (59 ft²)
Total Area: 50.56 m² (545 ft²)

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

4 Beds Type A
Unit area: 88.07 m² (948 ft²)
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4 Beds Type A-1
Unit area: 88.07 m² (948 ft²)
Balcony area: 10.65 m² (115 ft²)
Total Area: 98.72 m² (1,063 ft²)

4 Beds Type B
Unit area: 121.50 m² (1,308 ft²)
Balcony area: 10.94 m² (118 ft²)
Total Area: 132.44 m² (1,426 ft²)

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.
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8 Beds Type A
Unit area: 188.38 m² (2,028 ft²)
Balcony area: 19.98 m² (215 ft²)
Total Area: 208.36 m² (2,243 ft²)

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

1- تشير األرقام الواردة إلى القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إلى سطح الحائط المشطب الُمقابل له 
وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح به في األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ 

الوحدات عما هو موضح في البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات 
والديكورات الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقًا 

لتقديره المطلق، بحقه في إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية.

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction 
tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from brochure; 3-All images used are for 
illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items 
shown are for illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, 
at its absolute discretion, without any liability whatsoever up to the final ‘as built’ status.

4 Beds Type C
Unit area: 98.50 m² (1,060 ft²)
Balcony area: 12.96 m² (140 ft²)
Total Area: 111.46 m² (1,200 ft²)
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