




Life at Al Narjis Hills is designed to move to a different beat. 

Amidst lush, green gardens, parks and undulating landscapes, a colossal multi-community 
complex with world-leading components and amenities will create a setting where the quality 
of life takes on fascinating new dimensions. 

As its story unfolds over the following pages, we hope that the enormous potential it holds for 
you and other like-minded partners, inspires you to come on board with us.

للحيــاة فــي تــال النرجــس مــذاٌق آخــر ونبــٌض مختلــف. مــن قلــب الحدائــق الخضــراء والتــال الطبيعّيــة والمتراميــة 
األطــراف التــي يزخــر بهــا هــذا المشــروع الضخــم والــذي يتأّلــف مــن مرافــق ومنشــآت رائــدة نســعى إلــى بنائهــا علــى 

أفضــل المســتويات العالميــة، تأخــذ نوعّيــة الحيــاة فــي هــذه البيئــة أبعــاداً جديــدة مّتســمة بالروعــة. 

وفــي حيــن تزهــر براعــم قّصــة المشــروع على أغصــان الصفحــات التاليــة، نأمل بــأن تناســبك اإلمكانّيــات الهائلــة التي 
يقّدمهــا هــذا المشــروع لــك وللشــركاء اآلخريــن الذيــن يشــاركوننا رؤيتنــا، كمــا نتطّلــع إلــى اســتقبالك ومشــاركتك 

في بنــاء مشــروعنا.

رمـزي كنعان أبوخضـرا
شــــريـك

Ramzi Abukhadra
Senior Partner





Al Narjis Hills | Overview

Al Narjis Hills is an ambitious private real estate development in 
the city of Riyadh, capital of the Kingdom of Saudi Arabia. The 
project has been conceptualised and designed by master de-
veloper Mayaasim, in collaboration with Albert Speer & Partner 
GmbH, one of the world’s most renowned architectural and urban 
planners, and master planner of the Diplomatic Quarter in Riyadh.

Al Narjis Hills is designed to elevate the standards of living in 
Riyadh. It is also a forerunner in addressing the diverse lifestyle 
needs of both Saudi nationals and expatriates, across market 
segments.

As a holistic concept of mixed-use communities, the project is 
poised to create an unprecedented urban environment for living, 
working and leisure. Within a 3.5 million square metre expanse, 
prominently located in northern Riyadh, the master plan includes 
residential, commercial, medical, educational, entertainment, lei-
sure, and hospitality components. 

At Mayaasim, our comprehensive planning approach provides for 
an efficient execution process and promising business opportuni-
ties. By partnering with leading international and regional devel-
opers, we will ensure the creation of dynamic concepts within Al 
Narjis Hills, and guarantee a living environment that is second to 
none in the Kingdom. 

تال النرجس  |  نظرة عاّمة

يُعتبــر تــال النرجــس مشــروعًا عقارّيــًا خاّصــًا يبّث الطمــوح في عاصمــة المملكة 
العربّيــة الســعودّية، الريــاض. وقــد قامــت شــركة التطويــر العقــاري الرئيســية 
مياســم بتصــّور المشــروع وتصميمــه بالتعــاون مــع شــركة ألبيــرت ســبير 
أنــد بارتنــر المحــدودة، وهــي مــن أشــهر رّواد التخطيــط المدنــي والعمرانــي فــي 
ــط الرئيســي للحــّي الدبلوماســي فــي عاصمــة المملكــة العربّيــة  العالــم، والمخطِّ

الســعودّية.

أّمــا هدفنــا الجوهــري فــي تــال النرجــس فهــو رفــع مســتوى الحيــاة فــي الريــاض. 
كمــا أّننــا الســّباقون فــي تلبيــة شــتى احتياجــات الحيــاة التــي يعيشــها المواطنــون 
المشــروع  أّن  وبمــا  كاّفــة.  الســوق  قطاعــات  فــي  والمغتربــون  الســعودّيون 
عبــارة عــن مفهــوم شــامل للمجتمعــات متعــددة اإلســتخدامات، فهــو يهــدف 
ــش  ــة العي ــن رفاهي ــل تأمي ــن أج ــابقًا م ــهدها س ــم تش ــة ل ــة مدنّي ــق بيئ ــى خل إل

ــلية. ــل والتس والعم

وعلــى مســاحة 3.5 مليــون متــر مرّبــع يترّبــع المشــروع بشــكل بــارز علــى عــرش 
شــمال الريــاض، إذ يشــمل التخطيــط الرئيســي مرافــق ســكنّية، وتجارّيــة، وطبّيــة، 
إليــه مــن كل حــدب  النــاس  وتعليمّيــة، وترفيهّيــة، ومرافــق ضيافــة تجــذب 

وصــوب.

يؤّمــن نهــج التخطيــط الشــامل الــذي نّتبعــه فــي شــركة مياســم فرصــًا تجاريــة 
واعــدة وعمليــة تنفيــذ فّعالــة. ومــن خــال الشــراكة التــي نبرمهــا مــع المطّوريــن 
والمشــّغلين العالمييــن واإلقليمييــن، نضمــن لــك ابتــداع مفاهيــم عصريــة 
ــي  ــا ف ــى عليه ــة ال يُعل ــي بيئ ــش ف ــك أن تعي ــل ل ــس، ونكف ــال النرج ــب ت ــي قل ف

ــة. المملك
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Al Narjis Hills | Strategic Location

Northern Riyadh has emerged as a prime location for real estate develop-
ment in the capital of Saudi Arabia. Existing and upcoming freeways link 
central Riyadh with the north, ensuring smooth traffic flow. 

A network of arterial roads in the area provides direct access to King Khalid 
International Airport and other key destinations in central Riyadh. The im-
minent expansion of the public transport network to the north will further 
increase connectivity. 

Al Narjis Hills is strategically located at the centre of this thriving new area, 
between King Salman Road in the north and Al Takhassusi/Al Thumamah 
Road in the south. It is also adjacent to the new Abu Bakr Al Siddiq Highway, 
which connects north and south Riyadh.

تال النرجس  |  الموقع اإلستراتيجّي

بــرزت منطقــة شــمال الريــاض كموقــع أساســي للتطويــر العقــاري فــي عاصمــة المملكــة 
العربّيــة الســعودّية. وتــّم تطويــر الطرقــات المعّبــدة والتــي يتــّم شــّقها فــي المنطقــة لتربــط مــا 

بيــن وســط الريــاض وشــمالها، مــا يؤّمــن بالتالــي حركــة مــرور سلســة.

كذلــك، فــإّن شــبكة الطرقــات الشــريانية الســريعة فــي المنطقــة تســّهل الوصــول المباشــر 
إلــى مطــار الملــك خالــد الدولــي والوجهــات األساســّية األخــرى فــي وســط الريــاض وغربهــا.

أّمــا شــبكة النقــل العــام إلــى شــمال المدينــة والتــي تشــهد توّســعًا كبيــراً، فســتعّزز الربــط بيــن 
ــة  ــذه المنطق ــب ه ــي قل ــتراتيجي ف ــه اإلس ــس بموقع ــال النرج ــز ت ــاورة. يتمّي ــق المج المناط
ــي -  ــق التخّصص ــمااًل وطري ــريعة ش ــلمان الس ــك س ــق المل ــن طري ــا بي ــرة، م ــدة المزده الجدي
ــدة،  ــق الســريعة الجدي ــي بكــر الصّدي ــق أب ــًا. كمــا أّن المشــروع مجــاور أيضــًا لطري الثمامــة جنوب

وهــي تربــط بيــن شــمال الريــاض وجنوبــه.



Al Narjis Hills | Location Features

Several prominent hubs of education, healthcare, commerce and government 
are located within a 4-kilometre radius from the heart of Al Narjis Hills.

Amongst them are Princess Nourah bint Abdulrahman University – the largest 
women’s university in the world, Imam Muhammad bin Saud Islamic Universi-
ty, government hospitals including King Fahad National Centre for Children’s 
Cancer and Research – the only one of its kind in the Middle East, and Al-
Bustan Village Compound – the largest expatriate compound in the capital 
and the location of the new American International School of Riyadh.

تال النرجس  |  ممّيزات الموقع

ــارة،  ــة، والتج ــة الصحّي ــم، والرعاي ــاالت التعلي ــي مج ــدة ف ــة عدي ــز مرموق ــد مراك ــك أن تج يمكن
فضــًا عــن المؤسســات الحكوميــة علــى بعــد 4 كيلومتــرات أو أقــل مــن وســط تــال النرجــس.

وال بــّد مــن تســليط الضــوء علــى جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن- أكبــر جامعــة ترتادهــا 
النســاء فــي العالــم، وجامعــة اإلمــام محّمــد بــن ســعود اإلســامّية المرموقــة التــي تضــم  10 
كلّيــات، والمستشــفيات الحكومّيــة بمــا فــي ذلــك مركــز الملــك فهــد الوطنــي ألورام األطفــال 
واألبحــاث- الفريــد مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط، إضافــة إلــى مجّمــع قريــة البســتان الســكني، 
األميركّيــة  المدرســة  وموقــع  العاصمــة،  فــي  للمغتربيــن  األكبــر  الســكني  المجّمــع  وهــو 

العالميــة الجديــدة فــي الريــاض.



AL NARJIS HILLS
تـــــال النـــرجـــــس

Vision
رؤيتنـــا



Al Narjis Hills Vision | Introduction

At Mayaasim, it is our mission to establish strong, sustainable values and investments. We are com-
mitted to the hands-on development of land rather than merely selling it to land speculators.

A coherent and detailed master plan and build-up methodology will ensure that the development 
of Al Narjis Hills is in harmony with our mission. It will also ensure that our exceptional and diverse 
urban district adheres to international standards while maintaining the essence of Saudi culture and 
aligning these standards with local requirements. 

Six pillars form the bedrock of Al Narjis Hills: Identity, Quality, Design, Lifestyle, Community, and 
Environment. These pillars will ensure that the project meets the highest standards throughout the 
execution process, thereby guaranteeing consistency of quality and returns for both, investors and 
residents. 

رؤية تال النرجس  |  مقّدمة

تقضــي مهّمتنــا فــي مياســم بــأن نرســي القيــم واإلســتثمارات القوّيــة والمســتدامة. ونحــن ملتزمــون بتطويــر األرض علــى نحو 
عملــي مباشــر وليــس مجــّرد بيعهــا. وبالتالــي، فــإّن مخططــًا رئيســيًا مّتســًقا ومفّصــًا ومنهجّيــة متعــددة المراحــل يضمنــان 

بــأن يتماشــى مشــروع تــال النرجــس مــع مهّمتنــا.

كمــا أّن ذلــك ســيؤّكد علــى أّن منطقتنــا المدنّيــة اإلســتثنائّية والمتنّوعــة تلتــزم بأفضــل المعاييــر الدولّيــة، وتحافــظ مــع ذلــك 
علــى جوهــر الثقافــة الســعودّية لتســتوفي المتطّلبــات المحلّيــة.

ســّتة ركائــز تشــّكل حجــر األســاس لنــا فــي مشــروع تــال النرجــس: الهوّيــة، والجــودة، والتصميــم، ونمــط الحيــاة، والمجتمــع، 
ــن  ــا يضم ــذا م ــذ، وه ــة التنفي ــل عملي ــة مراح ــي كاف ــر ف ــى المعايي ــزم بأعل ــروع يلت ــأّن المش ــز ب ــذه الركائ ــتثبت ه ــة. س والبيئ

اتســاق الجــودة ويعــود بالثمــار الوافــرة علــى كّل مــن المســتثمرين والمقيميــن فــي المشــروع.



Al Narjis Hills Vision | Identity

Beyond housing and commercial structures, we aim to establish a sense of community and 
belonging for all residents at Al Narjis Hills. Our master plan ensures privacy and exclusivity 
for each of the neighbourhoods within the development, yet maintains a shared identity 
and interconnectivity through common concepts and a united vision.

Within a relaxed, harmonious, and contemporary urban environment, complementary com-
ponents will enable Saudi nationals and expats to live, work, learn, and play in one vibrant 
district. The contrasting yet cohesive nature of Al Narjis Hills will uplift its appeal and set it 
apart from any other private development in Saudi Arabia.

رؤية النرجس  |  الهوّية

يتخّطــى طموحنــا مجــّرد تشــييد األبنيــة الســكنّية والتجارّيــة، إذ نطمــح إلــى تعزيــز حــس المجتمــع وبنــاء حــس 
ــّي  ــة كل ح ــي خصوصّي ــا الرئيس ــن مخططن ــتثناء. يحّص ــن دون اس ــن م ــدى المقيمي ــس ل ــال النرج ــاء لت اإلنتم
ــًا مــن خــال مفاهيــم مشــتركة  وتفــّرده فــي قلــب المشــروع، ويصــون مــع ذلــك هوّيــة مشــتركة وتواصــًا قوّي

ورؤيــة موحــدة.

ففــي قلــب بيئــة مدنّيــة متناغمــة ومعاصــرة تبعــث علــى اإلســترخاء، تمّكــن المرافــق المتكاملــة المواطنيــن 
الســعوديين والمغتربيــن مــن العيــش، والعمــل، والتعلــم، واللعــب فــي منطقــة نابضــة بالحيــاة.

إّن طبيعــة النرجــس المتماســكة والمتناقضــة فــي الوقــت نفســه تعــّزز جاذبيــة المشــروع وتلفــت األنظــار إليــه 
بشــكل يمّيــزه تمامــًا عــن باقــي المشــاريع الخاصــة فــي المملكــة العربّيــة الســعودّية.





Al Narjis Hills Vision | Quality

In collaboration with preeminent urban planners Albert Speer & Partner, we intend to achieve extraordinary standards of quality at Al Narjis 
Hills. Our comprehensive master plan safeguards consistent and comprehensive excellence of quality at all stages of development. In par-
allel, we will continue to affiliate with world-class co-developers, project management firms, financial consultants, marketing agencies, as 
well as contracting companies.      

Majid Al Futtaim Property (MAFP), the project’s anchor developer, is committed to developing 25% (866,000 square metres) of Al Narjis 
Hills, to create one of the largest shopping and entertainment destinations in Riyadh. MAFP’s renowned quality and expertise will resonate 
throughout this component and invigorate other areas of the development. 

رؤية النرجس  |  الجودة

نحن نتطّلع، من خال تعاوننا مع رّواد التخطيط المدني ألبيرت سبير أند بارتنر، إلى تحقيق معايير الجودة اإلستثنائّية في تال النرجس.

كمــا أّن مخططنــا الرئيســي الشــامل يحافــظ علــى تمّيــز الجــودة الموّحــدة فــي مراحــل تنفيــذ المشــروع كافــة. كذلــك، سنســتمر فــي التعــاون مــع أفضــل وأقــوى المطّوريــن، 
وشــركات إدارة المشــاريع، واالستشــاريين المالييــن، ووكاالت التســويق، وشــركات المقــاوالت.

وقــد تعهــدت شــركة ماجــد الفطيــم العقارّيــة، وهــي المطــّور األساســي الــذي يعمــل علــى المشــروع، بتطويــر 25% ) أي 866 ألــف متــر مرّبــع ( مــن أجــل بنــاء أحــد أكبــر المراكــز 
ــًا فــي هــذا الجــزء مــن  ــة ومســتوى الجــودة والخبــرة مدوي ــة فــي الريــاض. وســيكون الصــدى الــذي يتركــه إســم شــركة ماجــد الفطيــم العقارّي ــة والوجهــات الترفيهّي التجارّي

المشــروع بشــكل خــاص، وســيبعث الحيــاة فــي باقــي األجــزاء مــن تــال النرجــس.



Al Narjis Hills Vision | Design

The scale and scope of Al Narjis Hills presents it with the potential for being an iconic landmark in the Kingdom’s capital. The architectural team on the project will ensure 
that this potential is fully realised. 
  
Aesthetically appealing structures, and thoughtfully designed open spaces will both stand out and blend in with the natural topography of the land. 

The designs will balance indigenous elements and construction materials with contemporary features and styles to create a destination that is both architecturally im-
pressive and in harmony with its environment.

رؤية النرجس  |  التصميم

يتيح حجم النرجس ونطاقه فرصًة ثمينة للمشروع بأن يكون معلمًا فريداً بارًزا في عاصمة المملكة.

ــة  ــة بعناي م ــة المصمَّ ــاحات المفتوح ــة والمس ــى الرائع ــى البن ــوء عل ــليط الض ــن تس ــد م ــدود. وال ب ــى الح ــى أقص ــة إل ــذه الفرص ــن ه ــتفادة م ــروع االس ــي للمش ــاء الهندس ــى البن ــل عل ــق العام ــيضمن الفري وس
والمنســجمة مــع معالــم األرض الطبيعّيــة.

وســتكون التصاميــم ميزانــًا يعــادل مــا بيــن أجــود العناصــر ومــواد البنــاء مــن جهــة، وبيــن المزايــا واألســاليب المعاصــرة مــن جهــة أخــرى مــن أجــل ابتــداع إحــدى الروائــع المعمارّيــة وإضفــاء التماســك الهندســي 
فــي كل أجــزاء المشــروع.



Al Narjis Hills Vision | Lifestyle

To address the lifestyle needs of both Saudi nationals and expatriates across market 
segments, we first examined the essentials. 

Comfort, safety, security, privacy and convenience are of paramount importance to us; 
but we also concern ourselves with other matters that are equally essential such as 
easy access to amenities and services – from the basic needs of modern lifestyles to 
more indulgent luxuries, uninterrupted flow of traffic and ample parking. 

Commercial plazas, pedestrian paths, green areas, water features, and other diverse 
commercial and public attractions will add to the appeal of life at Al Narjis Hills. 

رؤية تال النرجس  |  نمط الحياة

ــي  ــواء ف ــّد س ــى ح ــون عل ــعودّيون والمغترب ــده الس ــذي يعتم ــاة ال ــط الحي ــات نم ــة احتياج ــبيل تلبي ــي س ف
ــان،  ــة، واألم ــل الراح ــم مث ــلتزماتهم ومتطّلباته ــدرس مس ــا أّواًل أن ن ــب علين ــة، وج ــوق كاف ــات الس قطاع

والخصوصّيــة، والماءمــة. 

أّمــا ســهولة الوصــول إلــى المرافــق والخدمــات، بــدءاً باإلحتياجــات األساســّية التــي تتأّتــى مــن أنمــاط الحيــاة 
العصرّيــة وصــواًل إلــى أعلــى درجــات الرفاهّيــة، وحركــة المــرور السلســة الخاليــة مــن ازدحامــات الســير، 
ــا أّن  ــس. كم ــال النرج ــن ت ــّزأ م ــزءاً ال يتج ــّكل ج ــر تش ــا عناص ــان، فكّله ــة، واألم ــّيارات الهائل ــف الس ومواق
الســاحات التجارّيــة، والممــّرات المخّصصــة للمشــاة، والمســاحات الخضــراء المنســقة، والمســطحات 

ــس. ــال النرج ــل ت ــن يدخ ــتهوي كّل َم ــرى ستس ــة األخ ــة المتنّوع ــة العام ــم التجارّي ــة، والمعال المائي



Al Narjis Hills Vision | Community

Every compound and neighbourhood in Al Narjis Hills will be centred on com-
munity living, with public facilities being the focal point of every cluster.

Dedicated areas for social and cultural activities, sports clubs, safe and secure 
playgrounds, Arab and international schools, kindergartens, and medical fa-
cilities will be integrated into the framework of the development.

Mosques and schools are designed to be within easy reach and are accessi-
ble through pedestrian networks that connect the entire community.

رؤية النرجس  |  المجتمع

ــق  ــى المراف ــاد عل ــي، باإلعتم ــش الجماع ــى العي ــس عل ــال النرج ــي ت ــّي ف ــع وح ــز كّل مجّم يترّك
ــع. ــي كّل مجّم ــة ف ــة المحورّي ــر النقط ــي تُعتب ــة الت العاّم

وضمــن إطــار المشــروع، تجــدر اإلشــارة إلــى أّن بعــض المســاحات قــد ُكّرســت للنشــاطات 
الثقافّيــة واإلجتماعّيــة، والنــوادي الرياضّيــة، والماعــب اآلمنــة، والمــدراس العربّيــة والدولّيــة، ودور 

ــة. ــق الطبّي ــة، والمراف الروض

ــى ذلــك، تــم تصميــم الجوامــع والمــدارس بحيــث تكــون قريبــة وســهلة البلــوغ مــن  إضافــًة إل
ــروع ككل. ــن المش ــا بي ــط م ــي ترب ــاة الت ــور المش ــبكات عب ــال ش خ





Al Narjis Hills Vision | Environment

Al Narjis Hills will be characterised by its integral green features and beautifully designed and landscaped public areas. Rows of palm trees 
along the streets, mini parks and undulating green features will highlight the topography and enrich the public and open spaces of each 
neighbourhood.

Alongside the network of pedestrian paths and promenades linking different residential, commercial, cultural and leisure destinations; slopes 
and ‘desertscapes’ will be transformed into verdant settings. 

Indigenous flowering plants and shrubs as well as more exotic varieties that adapt well to the local environment will bring life and colour to 
every cluster.   

رؤية تال النرجس  |  البيئة

مــة بشــكل رائــع والمســاحات العامــة المنســقة والخّابــة. وتزخــر التضاريــس بصفــوف مــن أشــجار النخيــل  تتمّيــز تــال النرجــس بمعالمهــا الخضــراء المتكاملــة والمصمَّ
المنتشــرة علــى طــول الشــوارع، والحدائــق الصغيــرة، والمســطحات الخضــراء المتمّوجــة، كمــا أّنهــا تثــري المســاحات العاّمــة والمفتوحــة فــي كّل حــّي.

علــى طــول شــبكة ممــّرات المشــاة والمســارات التــي تربــط مــا بيــن الوجهــات الســكنّية، والتجارّيــة، والثقافّيــة، والترفيهّيــة، ســيجري تحويــل المنحــدرات والمناظــر الصحراوّيــة 
إلــى مســاحات خضــراء وارفــة تخطــف األنفــاس وتذهــل العقــول.

جديــر بالذكــر أيضــًا أّن النباتــات والشــجيرات المزهــرة المحلّيــة، واألصنــاف الغريبــة األخــرى التــي تتكّيــف جيــداً مــع الظــروف المناخّيــة، ســتضيف باقــة مــن األلــوان الزاهيــة إلــى كّل 
. مجّمع



AL NARJIS HILLS
تـــــال النـــرجـــــس

The Development
الـــمـــشــــــــــــــــروع





The Development | At a Glance

Based on an integrated master plan that addresses all aspects of 
modern lifestyles, Al Narjis Hills offers an environment that is both 
exciting and serene.

The project covers an area of 3.5 million square metres, divided into 
five mega blocks (Blocks 31, 32, 33, 34 and 39). In line with munic-
ipal urban planning requirements and our vision to offer a state-of-
the-art holistic destination, each block will have its own theme and 
mix of residential and commercial areas.

Block 31 at the intersection of Abu Bakr Al Siddiq Highway and Al 
Takhassusi/Al Thumamah Road will feature the largest shopping and 
entertainment destination in the Kingdom of Saudi Arabia along-
side a mixed-use community. This block has been entrusted to Majid 
al Futtaim Property (MAFP), one of the world’s leading developers 
of shopping and entertainment destinations. MAFP will anchor this 
block with quality retail, leisure, residential and boutique office com-
ponents. 

The other four blocks are designed to include a diverse mix of res-
idential, social, educational, medical, business, leisure, entertain-
ment, and commercial components as well as stunning public areas, 
exceptional community facilities, and residential parks. 

The open architecture development plan presents other quality de-
velopers with the opportunity to contribute new and exciting con-
cepts that will appeal to the residents and visitors of Al Narjis Hills.

المشروع  |   لمحة سريعة

تقــّدم لــك تــال النرجــس بيئــًة نابضــًة بالحيــاة وهادئــة فــي الوقــت نفســه، بفضــل 
المخطــط الرئيســي المتكامــل الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار كّل جوانــب أنمــاط الحيــاة 

ــة. العصرّي

ــع، ويتضّمــن خمســة مرّبعــات  يمتــّد المشــروع علــى مســاحة 3.5 مليــون متــر مرّب
عقاريــة ضخمــة ) المربعــات 31، 32، 33، 34  و 39 (. فــي الواقــع، ســيتمّيز المرّبــع 
ــي -  ــق التخّصص ــريعة وطري ــق الس ــر الصّدي ــي بك ــق أب ــع طري ــد تقاط ــّيد عن 31 المش
الثمامــة باحتضانــه أكبــر وجهــة للتســّوق والترفيــه في المملكــة العربّية الســعودّية، 

إلــى جانــب مجتمــع متعــّدد اإلســتخدامات.

وســتتوّلى شــركة ماجــد الفطيــم العقارّيــة، إحــدى أهــم الشــركات العالمّيــة الرائــدة 
فــي تطويــر وجهــات التســّوق والترفيــه، اإلهتمــام بتطويــر هــذا المرّبــع األساســي 
مــن ناحيــة مرافــق التســوق، والترفيــه، والســكن، والمكاتــب علــى أعلــى مســتويات 
ــن  ــدي م ــي البل ــط المدن ــات التخطي ــع متطّلب ــيًا م ــرى، وتماش ــة أخ ــن ناحي ــودة. م الج
جهــة ورؤيتنــا الهادفــة إلــى تقديــم مشــروع شــامل غايــة فــي الحداثــة، تــّم تصميــم 
المربعــات العقاريــة األربعــة المجــاورة مــن أجــل توفيــر مزيــج متنــّوع مــن المنشــآت 
عــاوًة  والترفيهّيــة،  والتجارّيــة،  والطبّيــة،  والتعليمّيــة،  واإلجتماعّيــة،  الســكنّية، 
علــى المســاحات العامــة المذهلــة، والمرافــق المجتمعيــة اإلســتثنائّية، واألحيــاء 

ــكنّية. الس

كمــا يقــّدم المخطــط العمرانــي المفتــوح الفرصــة لعــدد مــن المطّوريــن المرموقين 
تــال  المقيميــن فــي  أن يســاهموا فــي مفاهيــم جديــدة ومشــوقة تســتقطب 

ــواء. ــّد س ــى ح ــن عل ــس والزائري النرج



Public Areas & Unique Amenities

A high-quality open space system will be a distinctive feature throughout 
Al Narjis Hills. 

The topographical incline of the land will be maximised through the crea-
tion of undulating slope parks and central green areas that beautify the 
development and add to its uniqueness.

A carefully designed network of pedestrian promenades and tree-lined 
streets will provide quick and easy access to community centres and oth-
er exclusive amenities including exotic parks, seating areas and shaded 
playgrounds. Dedicated walking and cycling trails will also encourage a 
healthy lifestyle.

المساحات العاّمة والمرافق المتمّيزة

إّن نظــام المســاحات المفتوحــة عالــي الجــودة هــو ســمة يتمّيــز بهــا مشــروع تــال 
ــتفادة  ــى االس ــعينا إل ــي س ــر الت ــن العناص ــي م ــدرة فه ــة األرض المنح ــا طبيع ــس. أّم النرج
ــن  ــة، م ــراء مركزّي ــاحات خض ــة ومس ــدرة ومتمّوج ــق منح ــكار حدائ ــق ابت ــن طري ــا ع منه

ــه. ــّرف عن ــمات تع ــون س ــروع وأن تك ــى المش ــال عل ــن الجم ــداً م ــي مزي ــأنها أن تضف ش

ثّمــة شــبكة مصّممــة بعنايــة مــن المســارات للمشــاة والشــوارع المزينــة باألشــجار، 
وهــي تؤّمــن الوصــول الســهل والســريع إلــى المراكــز المجتمعيــة والمرافــق الحصريــة 
ــة  ــب المظّلل ــترخاء، والماع ــوس واإلس ــن الجل ــاء، وأماك ــق الغّن ــا الحدائ ــا فيه ــرى بم األخ
مــن أشــّعة الشــمس. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن المســارات المخّصصــة للمشــي وركــوب 

ــي. ــاة صّح ــط حي ــاد نم ــى اعتم ــّجع عل ــة تش ــات الهوائّي الدّراج





Residential | Saudi Nationals and Arab Communities 

The residential quarters at Al Narjis Hills will be designed to meet a diverse range of lifestyles and income groups.

Families seeking privacy, safety and security as part of their activity-filled modern lifestyles will find an ideal haven in the specially designed 
gated, semi-gated and open residential communities.

1, 2, and 3-bedroom apartments, each tastefully designed with special attention to detail and quality, will be available for lease and sale. 
Additionally, 4-bedroom penthouses, townhouses, and villas with private swimming pools will accommodate more luxurious lifestyles.

For those looking for homes with a view, luxury residences will also feature in prime areas overlooking stunning vistas.

These residential clusters will be linked to community centres and other amenities including safe, shaded and systematically cooled play-
grounds.

الجانب السكنّي  |   المجتمعات السعودّية والعربّية

ُصّممــت المربعــات العقاريــة فــي تــال النرجــس خّصيصــًا لتلبيــة شــتى أنمــاط الحيــاة وفئــات الدخــل المختلفــة. فالعائــات التــي يبحــث أفرادهــا عــن الخصوصّيــة، واألمــان، 
ــي لهــا فــي المجّمعــات الســكنية المغلقــة، أو شــبه المغلقــة أو المفتوحــة. تتألــف  والســامة فــي ُصلــب نمــط حياتهــم العصــري الحافــل باألنشــطة، ســتجد المــاذ المثال
الشــقق الســكنّية فــي مشــروع تــال النرجــس مــن غرفــة، وغرفتيــن، وثاثــة غــرف نــوم، كّل واحــدة منهــا مصّممــة بجــودة عاليــة وتفاصيــل دقيقــة تنــم عــن ذوق رفيــع، وهــي 
ســتكون جاهــزة للبيــع واإلســتئجار. إضافــًة إلــى ذلــك، نقــّدم لــك مّقــرات بنتهــاوس وتاونهــاوس تضــّم أربــع غــرف نــوم وفلــًا تتمّيــز بأحــواض الســباحة الخاصــة، فــي محاولــة 
مّنــا لتجســيد الحــد األقصــى مــن أنمــاط الحيــاة الفاخــرة والراقيــة. وبالنســبة إلــى َمــن يبحــث عــن منــازل تطــّل علــى مناظــر طبيعّيــة، نحيطــك علمــًا أّن المســاكن الفاخــرة تقــع 
أيضــًا فــي مناطــق رئيســّية مطّلــة علــى مناظــر طبيعّيــة خّابــة ضمــن تــال النرجــس. ترتبــط هــذه المجّمعــات الســكنّية كذلــك بالمراكــز والمرافــق المجتمعيــة األخــرى بمــا 

فيهــا الماعــب اآلمنــة والمظّللــة والمبــّردة. 



Residential | Neighbourhood Community Centres

Community centres will act as focal points for every residential 
neighbourhood in Al Narjis Hills. 

From women’s social clubs, sports and entertainment zones, 
nurseries, and day care centres, to boutique outlets such as 
coffee shops, mini markets, and laundrettes, the services and 
facilities offered will make living at Al Narjis Hills exceptionally 
enjoyable, comfortable and convenient. 

الجانب السكني  |  المراكز المجتمعّية في األحياء

تُعتبــر المراكــز المجتمعّيــة نقطــة قــّوة أساســّية لــكّل حــي ســكني فــي تــال 
النرجــس. بــدءاً بنــوادي النســاء اإلجتماعّيــة، والمناطــق المخّصصــة للرياضــة 
ــة، وصــواًل إلــى األســواق التــي  ــة اليومّي ــة، ومراكــز الرعاي والترفيــه، ودور الحضان
تشــمل المقاهــي، والدكاكيــن الصغيــرة، والمصابــغ، ال شــّك فــي أّن الخدمــات 
والمرافــق التــي نقّدمهــا لــك تهــدف إلــى جعــل الحيــاة فــي تــال النرجــس 

ــتثنائي. ــكل اس ــة بش ــة ومائم ــة ومريح ممتع



Residential | Western Expats

Western expats looking for an environment that reflects their lifestyle will enjoy living 
in the upscale residential compounds at Al Narjis Hills. 

Adjacent to Block 31, a state-of-the-art secured gated community will also be home 
to an international school, a large recreational area and a private club. Just as im-
portantly, it will be walking distance from the largest shopping and entertainment 
destination in the Kingdom; currently referred to as the MAFP Mall.  

Another highlight of living here will be a first-of-its-kind Sports and Entertainment 
Zone next door, combining unique outdoor retail concepts with culinary and large-
scale leisure facilities.

الجانب السكنّي  |  المغتربون الغربّيون

إّن المغتربيــن الغربّييــن الذيــن يبحثــون عــن بيئــة تعكــس أنمــاط حياتهــم سيســتمتعون بالحيــاة فــي 
ــات  ــن المجّمع ــم 31، تحتض ــاري رق ــع العق ــوار المرّب ــي ج ــة. ف ــكنّية الراقي ــس الس ــال النرج ــات ت مجّمع
ــًا خاّصــًا. وعلــى القــدر  ــة كبيــرة، ونادي ــة، ومســاحة ترفيهّي الحديثــة والمغلقــة بشــكل آمــن مدرســة دولّي
نفســه مــن األهمّيــة، يقــع المرّبــع علــى مســافة قريبــة مــن مركــز التســّوق والترفيــه األكبــر فــي المملكــة، 

وهــو مــا يُعــرف اآلن باســم مجّمــع ماجــد الفطيــم التجــاري.

كذلــك، ال بــّد مــن تســليط الضــوء علــى نقطــة أخــرى مــن ممّيــزات العيــش فــي تــال النرجــس، وهــي 
المنطقــة المجــاورة اإلســتثنائّية المخّصصــة للرياضــة والترفيــه، وهــي عبــارة عــن مســاحات فريــدة فــي 

ــاق. ــعة النط ــة واس ــق ترفيهّي ــم ومراف ــّم مطاع ــق تض ــواء الطل اله





Arabic speaking school

International school

Education | International & Arab Schools / Nurseries

Education is an extremely important component for every family. At Al 
Narjis Hills young residents will benefit from state-of-the-art educational 
environments by leading Arab and international education providers. 

Slated to be strategically located in each of the residential neighbour-
hoods, the educational facilities will be accessible either by foot through 
the pedestrian network or by car where wide roads are designed to ac-
commodate the school run. 

Moreover, nurseries in every compound and neighbourhood will ensure 
additional convenience and peace of mind for working parents with young 
children.

التعليم  |  المدارس الدولّية والعربّية  /  دور الحضانة

يشــّكل التعليــم عنصــراً شــديد األهمّيــة لــكل عائلــة. وفــي تــال النرجــس، سيســتفيد 
ــي  ــي والدول ــم العرب ــزّودو التعلي ــا م ــة يديره ــة حديث ــة تعليمّي ــن بيئ ــار م ــون الصغ المقيم
الرائــدون فــي مجالهــم. أّمــا المرافــق التعليمّيــة المصّممــة لتقــع فــي كل حــي مــن األحيــاء 
الســكنّية، فســتكون ســهلة البلــوغ، إّمــا ســيراً علــى األقــدام عبــر شــبكة طــرق مخّصصــة 
للمشــاة، أو بالســّيارة مــن خــال الطــرق الواســعة المعّبــدة لتســهيل حركــة مرور الســّيارات 

إلــى المدرســة.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإّن دور الحضانــة القائمــة فــي كّل مجّمــع وحــّي تضمــن لــك المزيــد مــن 
الراحــة والطمأنينــة إن كنــت مــن األهــل العامليــن.



Leisure & Entertainment  

There is a real need for advanced, cutting-edge entertainment and recreational facilities in Riyadh. 
Lack of top quality indoor and outdoor leisure and sporting facilities also contribute to unhealthy 
lifestyles. At Al Narjis Hills dedicated sports and entertainment zones in every neighbourhood will 
provide residents and visitors with ample opportunities to unwind and stay fit.

In addition to the communal sports facilities, the development will also feature a Sports City offering 
a range of facilities for conventional and non-conventional sports, within an environment designed 
to the highest international standards.      

World leaders in entertainment and leisure will also find Al Narjis Hills the ideal environment to 
introduce internationally proven models that are completely new to the Saudi market.

الترفيه والتسلية

ثّمــة حاجــة حقيقّيــة إلــى مرافــق التســلية والترفيــه المتقّدمــة والحديثــة فــي الريــاض. فالنقــص فــي مرافــق الترفيــه 
والرياضــة الداخلّيــة والخارجّيــة يســاهم كذلــك فــي اعتمــاد أنمــاط حيــاة غيــر صحّيــة بــل مضــّرة. ولكّننــا فــي تــال النرجــس 
نقــّدم لــك مناطــق رياضّيــة وترفيهّيــة فــي كّل حــي، وهــذا مــا ســيمنح المقيميــن والزائريــن فرصــًا ال تحصــى لاســترخاء 

والحفــاظ علــى لياقــة بدنيــة عاليــة.

وباإلضافــة إلــى المرافــق الرياضّيــة المشــتركة، يتمّيــز مشــروع تــال النرجــس بمدينــة رياضّيــة تزخــر بباقــة مــن المرافــق 
المخصصــة للرياضــات التقليدّيــة وغيــر التقليدّيــة، فــي ظــّل بيئــة مصّممــة وفقــًا ألعلــى المعاييــر الدولّيــة.

ــم  ــة لتقدي ــة مثالّي ــس بيئ ــال النرج ــي ت ــيجدون ف ــلية س ــه والتس ــز الترفي ــاء مراك ــي بن ــن ف ــرّواد العالميي ــإّن ال ــك، ف كذل
ــعودّية. ــوق الس ــي الس ــًا ف ــدة تمام ــًا والجدي ــة دولّي ــاذج المثبت النم





Mixed Use | MAFP Mall & Development

The largest shopping mall and entertainment destination in the Kingdom will be developed at Al Narjis Hills, by Majid Al Futtaim Property. 
Together with the mixed-use development surrounding the mall, it will be a landmark destination for the city of Riyadh and the entire country. 

Spanning a built up area of approximately 1.3 million square metres, the mall will have a gross leasable area of approximately 300,000 
square metres as well as 9,000 parking spaces. From fine dining restaurants to food courts, high street retail to local arts and crafts stores, 
even a ski park, this super-regional mall will have it all. 

The Ski Park, which brings snow-flaked fun to the Saudi desert, will be the first of its kind in the Kingdom.  On its slopes, there will be plenty 
of room for beginners and experienced skiers, as well as snowboarders.  For those watching from the ringside, the park will host a variety 
of snow related entertainment and playful activities as well.  
 
The development will also include several premium hospitality components including hotels and serviced apartments. A variety of mixed-use 
residential, a small office square, large open spaces and parks are also part of MAFP’s master development.

االستخدامات المتعّددة  |  مجّمع ماجد الفطيم التجاري وعملية التطوير

ــة. فهــذا المشــروع  ــًا علــى تطويــر مركــز التســّوق والترفيــه األكبــر فــي المملكــة ضمــن مشــروع تــال النرجــس مــن قبــل شــركة ماجــد الفطيــم العقارّي يتــّم العمــل حالّي
المتعــّدد االســتخدامات المحيــط بالمجّمــع التجــاري، ســيكون عامــة فارقــة ووجهــة أساســّية يقصدهــا النــاس فــي مدينــة الريــاض والبــاد ككّل. كمــا أّن المشــروع الكامــل 
لماجــد الفطيــم ســيمتّد علــى مســاحة إنشــاء تصــل إلــى 1.3 مليــون متــر مرّبــع تقريبــًا، ويتمّتــع بمســاحة كبيــرة للتأجيــر قدرهــا 300 ألــف متــر مرّبــع، ويحتــوي علــى 9000 

موقــف ســّيارة.

مــاذا عســاك تطلــب بعــد؟ كّل مــا يخطــر فــي بالــك تجــده فــي هــذا المجّمــع التجــاري اإلقليمــي الرائــع والمصمــم ليســتقبل العائــات طــوال اليــوم، فهــو يتكــّون مــن المطاعــم 
الفخمــة وصــاالت الطعــام، ومتاجــر التجزئــة الفاخــرة وصــواًل إلــى متاجــر الفنــون والحــرف المحلّيــة، وحديقــة التزّلــج حّتــى!  فحديقــة التزّلــج، التــي تســتقدم الثلــج إلــى الصحــراء 

الســعودّية، هــي األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة. وعلــى منحدراتهــا، يســتطيع محّبــو التزلــج والمتزحلقــون، المبتدئــون والمتمّرســون، أن يمارســوا هواياتهــم.

أّما الذين يشاهدون ذلك من المنصة، فسيستمتعون بعدد من النشاطات ذات الصلة بالثلج وبألعاب ترفيهّية مسّلية.

ــتخدامات  ــددة اإلس ــكنية متع ــق الس ــن المراف ــة م ــّكل باق ــة. وتش ــقق الفندقّي ــادق والش ــل الفن ــرة مث ــة الفاخ ــآت الضياف ــن منش ــدداً م ــيضم ع ــروع س ــذا المش ــا أّن ه كم
ــي. ــم الرئيس ــد الفطي ــروع ماج ــن مش ــّزأ م ــزءاً ال يتج ــق، ج ــة والحدائ ــعة المفتوح ــاحات الواس ــب والمس ــرة للمكات ــاحة الصغي والس



The Business Hub

From modern and distinctive office spaces, serviced exec-
utive suites, budget workstations and virtual trans-national 
offices to conference halls, a business service centre, execu-
tive lounge, fitness centre and dedicated concierge service, 
the Business Hub’s numerous services and facilities will help 
make every workday a success. 

مركز األعمال

إنطاقــًا مــن المكاتــب العصرّيــة المتمّيــزة، واألجنحــة التنفيذّيــة الفندقّيــة، 
االفتراضّيــة  والمكاتــب  المكلفــة،  وغيــر  المشــتركة  العمــل  ومحطــات 
المتعــددة الجنســيات وصــواًل إلــى قاعــات المؤتمــرات، ومركــز خدمــات 
األعمــال، والصالــة التنفيذّيــة، ومركــز اللياقــة البدنّيــة، وخدمــة الكونســيرج، 
ال شــّك فــي أّن يومــك فــي العمــل ســيتكّلل بالنجــاح بفضــل خدمــات مركــز 

ــة. ــه المتنّوع ــال ومرافق األعم



Commercial | High Traffic & Low Traffic

The unique open space system of Al Narjis Hills is designed to incorporate features such as access and parking that are essential for com-
mercial developments. The commercial areas fall under two distinct categories: High Traffic and Low Traffic.

The High Traffic areas will cater to large commercial plazas with quick and easy access from major highways as well as ample surface and 
subsurface parking. 

The Low Traffic areas will comprise mainly of strip commercial spaces woven into the fabric of residential neighbourhoods along 36-metre 
wide roads surrounding the residential plots. These areas will have ample dedicated parking that optimises the utilisation rate and use of 
all commercial lands. 
 
Wide roads between the two areas will help separate large commercial facilities from the more serene and quieter residential neighbour-
hoods. The residential districts will be further buffered from busy commercial areas by schools and cultural centres.

الجانب التجارّي  |  المناطق المجاورة للطرق السريعة وتلك المتواجدة على امتداد األحياء السكنية

ُصّمــم نظــام المســاحات المفتوحــة الفريــد فــي تــال النرجــس، ليتضّمــن خصائــص معّينــة مثــل ســهولة الوصــول وإيجــاد مواقــف الســّيارات وهــي عوامل أساســّية للمشــاريع 
التجارّيــة. وتنــدرج المناطــق التجارّيــة فــي فئتيــن مختلفتيــن همــا: المناطــق المجــاورة للطــرق الســريعة وتلــك المتواجــدة علــى امتــداد األحياء الســكنية.

تحاذي عدة مجّمعات تجارّية كبيرة الطرق السريعة، وهي تتغّنى بمواقف سّيارات شاسعة فوق األرض وتحتها.

أّمــا المناطــق التجاريــة المجــاورة لألحيــاء فهــي تتألــف أساســًا مــن مســاحات تجارّيــة منفصلــة ومتداخلــة مــع األحيــاء الســكنّية علــى طــول طــرق بعــرض 36 متــراً محيطــة 
بالمربعــات العقاريــة. لهــذه المناطــق مواقــف ســّيارات شاســعة تحّســن معــّدل اســتغال واســتخدام األراضــي التجارّيــة كافــة.

وتســاعد الطــرق العريضــة مــا بيــن المنطقتيــن فــي الفصــل بيــن المرافــق التجارّيــة الكبــرى واألحيــاء الســكنّية الهادئــة والســاكنة. كمــا أّن المناطــق الســكنّية تكــون معزولــة 
عــن المناطــق التجارّيــة المكتظــة والصاخبــة بفضــل المــدارس والمراكــز الثقاقّيــة.



Parking

Streets

Commercial | High Traffic & Low Traffic



Hospitality | Hotels

In addition to several luxury hotels and serviced apartments within the MAFP devel-
opment, the master plan calls for the incorporation of several affordable hotels and 
serviced apartments in the vicinity. These budget hotels and apartments have been 
purposefully located on high travel frequency highways as well as across the MAFP 
section.

We will collaborate with some of the best-performing affordable-hospitality opera-
tors that target this segment of the market.  These good-quality hospitality options 
will cater to businessmen who spend lengthy periods of time in Riyadh, as well as 
to families who would like to be close to all the recreation and entertainment that Al 
Narjis Hills has to offer.     

الضيافة  |  الفنادق

باإلضافــة إلــى عــدد ال بــأس بــه مــن الفنــادق والشــقق الســكنّية الفندقّيــة الفاخــرة فــي مجّمــع ماجــد 
ــة  ــة ذات أســعار معقول الفطيــم التجــاري، يســتلزم المخطــط الرئيســي بنــاء عــدة فنــادق وشــقق فندقّي
فــي المنطقــة المجــاورة. ســيتم تشــييد هــذه الفنــادق والشــقق الســكنّية عمــداً علــى الطرقــات الســريعة 

التــي تشــهد وتيــرة تنّقــل عاليــة، وعلــى طــول مجّمــع ماجــد الفطيــم التجــاري.

وســنتعاون مــع بعــض مــن أفضــل المشــّغلين الرائديــن فــي مجــال الضيافــة العائليــة والذيــن يســتهدفون 
هــذه الفئــة مــن الســوق. وســتلبي خيــارات الضيافــة عاليــة الجــودة متطلبــات رجــال األعمــال الذيــن 
يمضــون فتــرات طويلــة فــي الريــاض مــن جهــة، والعائــات التــي ترغــب فــي الســكن بقــرب كافــة مراكــز 

ــس. ــال النرج ــروع ت ــا مش ــي يقدّمه ــلية الت ــه والتس الترفي

Hotels

Hotels & Mixed-Use Highrises





Medical Park | Hospital

Saudi Arabia in general and Riyadh in particular, has a shortage of quality medical 
facilities to meet rapidly increasing demands. 

Al Narjis Hills will contain a medical park with a world leading hospital that offers supe-
rior specialised medical services. The medical park will also have an outpatient service 
centre headed by some of Riyadh’s most highly acclaimed doctors. 

المجّمع الطّبي  |  المستشفى

ــة  ــق الطبي ــي المراف ــح ف ــص واض ــة نق ــًا، ثم ــاض خصوص ــًا والري ــعودّية عموم ــة الس ــة العربّي ــي المملك ف
ــريع. ــكل س ــدة بش ــة المتزاي ــات الطبّي ــة المتطّلب ــي تلبي ــراً ف ــد تقصي ــا يوّل ــودة، م ــة الج عالي

بالتالــي، سيشــمل مشــروع تــال النرجــس مجمعــًا طّبيــًا يحتــوي علــى مستشــفى رائــدٍ عالمّيــًا يقــّدم لــك 
خدمــات استشــفائّية عاليــة ومتخّصصــة. كذلــك، ســيتضّمن المجّمــع مركــز خدمــات للعيــادات الخارجّيــة 

يديــره بعــض مــن أشــهر األطّبــاء فــي الريــاض وأكثرهــم كفــاءة.

Hospital





Medical Park | Private Practice

The medical park will cluster clinical enterprises in collaboration with the city’s leading 
health care providers.  The medical staff at these clinics will be among the nation’s 
leading experts in virtually all specialities, including but not limited to cancer, heart dis-
ease, neurological disorders, dialysis, and cosmetic surgery. 

A long-term health care and rehabilitation centre and an elderly care centre will also be 
featured in the medical park as an extension of the main hospital.

المجّمع الطّبي  |  العيادات الخاّصة

سيشــمل المجّمــع الطّبــي عــدداً مــن العيــادات وذلــك بالتعــاون مــع الــرّواد فــي مجــال الرعايــة الصحّيــة فــي 
ــي كل  ــين ف ــن المتمّرس ــراء الطبيي ــم الخب ــن أه ــادات م ــذه العي ــي ه ــي ف ــق الطب ــيتألف الفري ــة. وس المدين
التخصصــات تقريبــًا، بمــا فيهــا أمــراض الســرطان، وأمــراض القلــب، واالضطرابــات العصبّيــة، وغســل الكلــى، 

ــة، وغيرهــا الكثيــر. والجراحــات التجميلّي

وســيحتضن المجّمــع الطّبــي مركــزاً للرعايــة الصحّيــة وإعــادة التأهيــل طويلــة األمــد ومركــزاً لرعايــة كبــار 
الســن، تابعيــن للمستشــفى الرئيســي.



AL NARJIS HILLS
تـــــال النـــرجـــــس

Land & Blocks
األرض والمربعات العقارية



Infrastructure

Quality infrastructure for transportation, utilities, and telecommunication is an important facet of the overall service at Al Narjis Hills. Close 
cooperation between various government authorities and our team will help us achieve the highest standards of facilities and services. 

The internal road network at Al Narjis plays a key role in its integrated master plan. The design provides for easy access, but also shields 
residential areas effectively from through-traffic and noise pollution.

Dividers and pavements will also be used to create a coherent green network of public spaces and attractive commercial spots. Tree-shaded 
walkways and adequate street parking are other key features.

Other basic infrastructure includes an uninterrupted supply of water and electricity, sewage treatment, street lighting that’s aesthetic, intelli-
gent and energy saving; ample signage, and a state-of-the-art telecommunication network.

البنى التحتّية

تشــّكل البنــى التحتّيــة عاليــة الجــودة والمســتخدمة فــي مجــاالت النقــل، والمرافــق، واالّتصــاالت جانبــًا مهمــًا للخدمــة الشــاملة والمتكاملــة فــي تــال النرجــس. وسيســاعدنا 
التعــاون الوثيــق بيــن فريقنــا والهيئــات الحكومّيــة فــي تقديــم مرافــق وخدمــات تســتوفي أعلــى المعاييــر.

أّمــا شــبكة الطرقــات الداخلّيــة فــي تــال النرجــس فهــي تــؤّدي دوراً محوريــًا فــي مخططــه الرئيســي المتكامــل. فصحيــٌح أّن التصميــم يوّفــر الوصــول الســهل إليــه ولكّنــه 
يحمــي المناطــق الســكنّية بشــكل فّعــال مــن زحمــة الســير والتلــّوث الضجيجــي.

كمــا أّنــه تــم اســتخدام الفواصــل واألرصفــة مــن أجــل اســتحداث شــبكة متماســكة مــن المســاحات العامــة ونقــاط االســتقطاب التجارّيــة المراعيــة للبيئــة. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أّن الممــرات التــي تظّللهــا األشــجار ومواقــف الســيارات الكافيــة فــي الشــوارع هــي ســمات أخــرى جوهرّيــة.

ومــن البنــى التحتّيــة األساســّية األخــرى نذكــر إمــدادات الميــاه والكهربــاء، وشــبكة معالجــة ميــاه الصــرف الصّحــي، وإنــارة الطرقــات بشــكل جميــل وذكــي وموّفــر للطاقــة، 
إضافــة إلــى الافتــات الوافــرة، وشــبكة االتصــاالت الحديثــة.





Blocks | Intro

Al Narjis Hills consists of five massive blocks, Blocks 31, 32, 
33, 34 and 39. The blocks will comprise a variety of compo-
nents including residential communities, sports clubs, education 
facilities, leisure and entertainment facilities, offices, commercial 
centres, hospitality facilities, and a medical hub. 

المربعات العقارية  |  مقّدمة

يتأّلــف مشــروع تــال النرجــس مــن خمســة مربعــات عقاريــة ضخمــة أرقامهــا: 
31، 32، 33، 34 و 39. تضــّم المرّبعــات باقــة متنّوعــة مــن المنشــآت بمــا فيهــا 
المجتمعــات الســكنّية، والنــوادي الرياضّيــة، والمرافــق التعليمّيــة والترفيهّيــة، 

والمكاتــب، والمراكــز التجارّيــة، ومرافــق الضيافــة، والمجّمــع الطّبــي.

Block 34

Block 33

Block 32

Block 31

Block 39



Blocks | Block 31

The Kingdom’s largest shopping mall 

Block 31 is the anchor component at Al Narjis Hills. A super-regional mall and 
ski park covering approximately 300,000 square metres of gross leasable 
area will form the centre of its mixed-use elements.   

Other components of Block 31 will include entertainment, fine dining, mixed 
residential, a small office square, hotels and furnished serviced apartments – 
both premium and affordable, and large open spaces and parks.

A wide road network, ample public parking and shaded walking paths will 
ensure the development is easily accessible by car or by foot.

المربعات العقارية  |  المرّبع 31

مركز التسّوق األضخم في المملكة

النرجــس. وفــي قلــب مرافقــه متعــددة  تــال  المنشــأة األساســّية فــي   31 المرّبــع  يُعتبــر 
ــع  االســتخدامات يقــع مجّمــع تجــاري إقليمــي ضخــم يحتــوي علــى مســاحة 300 ألــف متــر مرّب

ــج. ــة تزّل ــم حديق ــر وتض ــزة للتأجي جاه

مــن المرافــق األخــرى المتمّيــزة فــي المرّبــع 31، نذكــر المعالــم المخّصصــة للتســلية والترفيــه، 
ــادق،  ــرة، والفن ــب الصغي ــاحة المكات ــة، وس ــكنّية المختلط ــقق الس ــرة، والش ــم الفاخ والمطاع
والشــقق الفندقّيــة المفروشــة، منهــا الفاخــر ومنهــا العــادي، فضــًا عــن المســاحات الشاســعة 

المفتوحــة والحدائــق.

كمــا أّن شــبكة الطرقــات الواســعة ومواقف الســّيارات الهائلــة والممرات المظّللــة المخّصصة 
للمشــاة، تضمــن بــأن يكــون الوصــول إلــى المرّبع ســهًا ســواء بالســّيارة أو ســيراً علــى األقدام.



Blocks  I  Block 31



Blocks | Block 32

A mix of residential and commercial spaces

Block 32 is characterised by its topography and its excellent connectivity to the 
MAFP mall. Located on Abu Bakr Al Siddiq Highway and Anas Bin Malek Highway, 
the block will feature five distinct and contained neighbourhoods, three of which 
will be adjacent to a pedestrian path leading to the mall. 

In addition to its residential neighbourhoods, Block 32 will feature several sophis-
ticated commercial and mixed-use areas, including a plaza and hotels.

المربعات العقارية  |  المرّبع  32

مزيج من المساحات السكنّية والتجاريّة

يّتســم المرّبــع 32 بتضاريســه اإلســتثنائية وســهولة الوصــول مــن خالــه إلــى مجّمــع ماجــد الفطيــم 
ــع الــذي يقــع علــى تقاطــع طريــق أبــي بكــر الصّديــق الســريعة وشــارع أنــس بــن  التجــاري. كمــا أّن المرّب
ــاة  ــر المش ــاورة لمم ــا مج ــة منه ــًا، وثاث ــة ذاتي ــة مكتفي ــاء مختلف ــة أحي ــّم خمس ــريع، يض ــك الس مال

الــذي يــؤّدي إلــى المجّمــع التجــاري.

وباإلضافــة إلــى األحيــاء الســكنّية، يحتــوي المرّبــع 32 علــى عــّدة مناطــق تجارّيــة راقيــة ومتعــّددة 
االســتخدامات، بمــا فيهــا الســاحة والفنــادق.



Blocks  I  Block 32



Blocks | Block 33

The heart of the community

Located at the heart of Al Narjis Hills, Block 33 will distinguish itself by its large 
gated residential community which features apartments and villas. A huge com-
mercial plaza is proposed in the south-western corner of the block, which togeth-
er with the adjacent plaza on Block 32, will form an important commercial core 
around the intersection of Anas Bin Malek and Abu Bakr Al Siddiq Highways.  

المربعات العقارية  |  المرّبع 33

القلب النابض في مشروع تالل النرجس

يقــع المرّبــع 33 فــي قلــب تــال النرجــس، وهــو يتمّيــز بمجتمعــه الســكنّي الضخــم والمغلــق الــذي 
يشــمل شــققًا ســكنّية وفلــًا.

وثّمــة ســاحة تجاريــة واســعة فــي الجانــب الجنوبي-الغربــّي مــن المرّبــع، وهــي تشــّكل مــع الســاحة 
ــة أساســّية حــول تقاطــع شــارع أنــس بــن مالــك الســريع  ــع 32، منطقــًة تجارّي المجــاورة فــي المرّب

وطريــق أبــي بكــر الصّديــق الســريعة.



Blocks  I  Block 33



Blocks | Block 34

Strategic location

Block 34 is prominently located at the intersection of King Salman Road and Abu 
Bakr Al Siddiq Highway. Emphasising its strategic setting, this block will feature 
an architecturally ambitious high-rise cluster that takes advantage of its excel-
lent visibility and access from King Khalid International Airport.

Aside from the commercial landmark in its northern part, the block will have two 
residential neighbourhoods and further commercial areas along Abu Bakr Al 
Siddiq Highway.

المربعات العقارية  |  المرّبع 34

موقع إستراتيجّي

يقــع المرّبــع 34 بشــكل بــارز علــى تقاطــع طريــق الملــك ســلمان الســريعة وطريــق أبــي بكــر 
الصّديــق الســريعة. وال بــد مــن تســليط الضــوء علــى موقعــه اإلســتراتيجي، ألّن هــذا المرّبــع يّتســم 
بتصميــم هندســي عصــري وبنايــات شــاهقة تكشــف علــى كامــل مشــروع تــال النرجــس، ويمكــن 

الوصــول إليــه مــن مطــار الملــك خالــد الدولــي خــال ربــع ســاعة.

وإلــى جانــب المعلــم التجــاري البــارز فــي الجــزء الشــمالي منــه، يضــم المرّبــع حييــن ســكنيين 
والمزيــد مــن المناطــق التجارّيــة علــى طــول طريــق أبــي بكــر الصّديــق الســريعة.



Blocks  I  Block 34



Blocks | Block 39

All in the mix 

Block 39 features an array of highly attractive development opportunities, benefiting strongly from the excellent location adjacent to MAFP 
Mall and Al Takhassusi/Al Thumamah Road.

A secure expatriate residential compound with its own sports and leisure club will be at the heart of the block. The compound will be adjacent 
to an international school and the-first-of-its-kind sports and entertainment centre. 

Towards the south, a medical park will feature a private hospital, speciality clinics and other medical components including long term elderly 
care and rehabilitation facilities. 

An affordable hotel and furnished serviced apartments complex will complement the healthcare facility.

On the Southernmost part of the block, adjacent to Al Takhassusi/Al Thumamah Road, an ‘automoto city’ is part of the master plan. Agencies 
for premium car brands, auto servicing components, a karting track, and ‘automoto city’ themed restaurants and retail will make this part of 
Al Narjis a motor enthusiast’s dream destination.

المربعات العقارية  |  المرّبع 39

في المزيج راحة

ــي -  ــق التخّصص ــاري وطري ــم التج ــد الفطي ــع ماج ــاور لمجّم ــاز المج ــه الممت ــن موقع ــًا م ــتفيد تمام ــو يس ــة، وه ــر الجذاب ــرص التطوي ــن ف ــعة م ــة واس ــع 39 باق ــّدم المرّب يق
ــة. الثمام

ويقــع فــي قلــب المرّبــع مجّمــٌع ســكنّي آمــن خــاص بالمغتربيــن وهــو يشــمل النــادي الرياضــي والترفيهــي الخــاص بــه. وفــي جــوار هــذا المجّمــع ثمــة مدرســة دولّيــة ومركــز 
ــا إلــى الجنــوب فيقــع مجّمــع طبــي يضــم مستشــفى خاصــًا، وعيــادات متخّصصــة، ومنشــآت استشــفائّية أخــرى بمــا فيهــا مرافــق  رياضــي وترفيهــي هــو األول مــن نوعــه. أّم

الرعايــة لكبــار الســن وإعــادة التأهيــل طويلــة األمــد.

جديــر بالذكــر أّن فندقــًا ومجّمــع شــقق فندقّيــة مفروشــة بأســعار معقولــة ســيكّمان مرافــق الرعايــة الصحيــة. وفــي الجــزء الجنوبــي األقصــى مــن المربــع الســكني المجــاور 
ــّيارات،  ــة الس ــآت صيان ــرة، ومنش ــّيارات الفاخ ــات الس ــإّن وكاالت عام ــي، ف ــي. بالتال ــط الرئيس ــن المخط ــزء م ــي ج ــّيارات« وه ــة الس ــد »مدين ــة، تج ــي - الثمام ــق التخّصص لطري

وحلبــة الكارتنــج، والمطاعــم والمتاجــر التــي تتخــذ مــن الســّيارات موضوعــًا لديكوراتهــا، ســتجعل هــذا الجــزء مــن تــال النرجــس وجهــة مثالّيــة لعشــاق الســّيارات.



Blocks  I  Block 39



Prospect Developments  |  Automoto City

In Riyadh, most car agencies and distributors are located in the east, with a few in the centre and south. It is time that the northern part of 
Riyadh has such services within reach. 

Automoto City aims to build an ultra modern mixed-use concept to house showrooms of premium brands of cars, as well as all related ser-
vices such as auto accessories and revamping agencies, major service centres, financing services and insurance agencies.

But there’s more to Automoto City than just grownups looking at cars. The entire family has reason to keep coming back to this destination 
with recreational facilities that include a state-of-the-art indoor go-karting ring, F1 arcade simulation game centre, remote-control dirt road 
roadsters racing, billiards, bowling arena, retail by premium auto brands, and restaurants, cafes and a food-court with an automotive theme.

المشاريع المستقبلّية  |  مدينة السّيارات

مــن المعــروف أّن معظــم وكاالت وموّزعــي الســّيارات فــي الريــاض تقــع فــي الجــزء الشــرقي مــن المدينــة، فــي حيــن أّن قليــًا منهــا يتواجــد فــي وســط المدينــة وجنوبهــا. ويعــود 
الســبب إلــى أّن الجــزء الشــمالي مــن الريــاض يتمّتــع بســهولة الحصــول علــى هــذه الخدمــات.

تهــدف مدينــة الســّيارات إلــى بنــاء مفهــوم عصــرّي جــداً ومتعــّدد االســتخدامات مــن أجــل فتــح صــاالت العــرض التــي تحتضــن عامــات الســّيارات الفاخــرة، وكافــة الخدمــات ذات 
الصلــة مثــل أكسســوارات الســّيارات ومراكــز الخدمــات الســريعة للســيارات، ومراكــز الصيانــة الكبــرى، وخدمــات التمويــل، ووكاالت التأميــن.

ــى هــذه الوجهــة التــي تتمتــع  ــى الســّيارات. ال شــّك فــي أّن العائلــة بأكملهــا ســتعود مــراراً وتكــراراً إل ــد فــي مدينــة الســّيارات وهــو يتخّطــى مجــّرد النظــر إل ولكــن، ثّمــة المزي
ــة تضــّم حلبــة كارتنــج داخليــة حديثــة، ومركــز ألعــاب لمحــاكاة الفورمــوال وان، وســباقات الســيارات الخفيفــة عــن بعــد، والبليــاردو، والبولينــج، ومراكــز بيــع  بمرافــق ترفيهّي

ــّيارات. ــوع الس ــول موض ــور ح ــق تتمح ــا مراف ــام. وكّله ــاالت الطع ــي، وص ــم، والمقاه ــرة، والمطاع ــيارات الفاخ ــم الس ــي عال ــن وح ــوارات م األكسس





AL NARJIS HILLS
تـــــال النـــرجـــــس

Partners & Collaborators
الشركاء والمتعاونون معنا



Ongoing Developments  |  Majid Al Futtaim Development 

Majid Al Futtaim (MAF) was established in 1992 and it opened its first shopping 
mall in Dubai in 1995.  Today, the Majid Al Futtaim Group has become the lead-
ing retail and leisure pioneer in the MENA and Central Asia. Built around the City 
Centre and Carrefour brands, and famous for the Mall of the Emirates and Ski Du-
bai, Majid Al Futtaim develops and manages shopping malls and hypermarkets 
throughout the region, alongside a range of businesses complementary to malls 
and hypermarkets.

Block 31, the anchor block at Al Narjis Hills, is being developed by MAF. 

المشاريع الجارية  |  مشاريع شركة ماجد الفطيم العقارّية

ــاص  ــّوق خ ــز تس ــت أول مرك ــام 1992، وافتتح ــي الع ــة ف ــم العقارّي ــد الفطي ــركة ماج ــت ش تأسّس
بهــا فــي دبــي عــام 1995. أّمــا اليــوم، فقــد أصبحــت شــركة ماجــد الفطيــم اإلســم الرائــد فــي مجــال 
مراكــز التســوق والتجزئــة والترفيــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا الوســطى. 
إّن مراكــز ســيتي ســنتر وكارفــور تابعــة لشــركة ماجــد الفطيــم التــي تشــتهر أيضــًا بمــول اإلمــارات 
وســكي دبــي، وهــي تطــّور المراكــز التجارّيــة والهايبرمــاركات وتديرهــا فــي المنطقــة، إضافــة إلــى 

ــاركات. ــوالت والهايبرم ــة للم ــة المكّمل ــال التجاري ــن األعم ــة م مجموع

تقوم شركة ماجد الفطيم العقارّية بتطوير المرّبع 31 الرئيسي في تال النرجس.



Albert Speer & Partner  GmbH (AS&P)

Industry insiders say that few Germans are as good at building cities as Speer and his employees at Albert Speer & Partners in Frankfurt. 
Speer, 77, is credited with having introduced the idea of «sustainability» into urban planning back when Germans still associated the term 
with forestry. The influential German newspaper Süddeutsche Zeitung calls him the «green conscience of the industry.

AS&P combines innovative approaches in architecture, urban and transport planning and landscape architecture with over 50 years of inter-
national planning and building experience. The projects range from multi- storey dwellings and high- rises, urban planning and urban and re-
gional development to recreation and tourism planning, conceptual transport planning and project management as well as planning- specific 
preparation of major events and expert opinions for policy advising. 

AS&P’s creativity and knowledge is conveyed through its projects in many countries worldwide. Sustainability, broadly understood in terms 
of ecological, economical and social quality, is self- evident in high quality planning and is always the basis of AS&P’s work.

ألبيرت سبير أند بارتنر المحدودة

يقــول الخبــراء فــي المجــال إّن عــدداً قليــًا مــن األلمــان يتمّتعــون بالخبــرة الازمــة لبنــاء المــدن كمــا ســبير وموّظفيــه فــي شــركة ألبيــرت ســبير أنــد بارتنــر فــي فرانكفــورت. 
لســبير البالــغ مــن العمــر 77 عامــًا، الفضــل فــي إدخــال فكــرة »اإلســتدامة« فــي التخطيــط المدنــي عندمــا كان األلمــان ال يزالــون يربطــون المصطلــح بزارعــة الغابــات. تدعــوه 
الصحيفــة األلمانّيــة Süddeutsche Zeitung بـــ »الضميــر األخضــر فــي الصناعــة«. وتجمــع شــركة ألبيرت ســبير أنــد بارتنر المناهــج المبتكرة فــي التخطيط الهندســي، والمدني، 
وتخطيــط النقــل وهندســة المناظــر الطبيعّيــة، معّولــة علــى خبــرة عالميــة تتخّطــى 50 ســنة مــن التخطيــط والبنــاء. وتتنــّوع المشــاريع مــا بيــن المســاكن المتعــّددة الطبقات 
والمبانــي الشــاهقة، والتخطيــط المدنــي والمشــاريع المدنّيــة واإلقليمّيــة والتخطيــط الترفيهــي والســياحي، وتخطيــط النقــل المفاهيمــي، وإدارة المشــاريع، والتحضيــر الخــاص 
بالتخطيــط للفعاليــات الكبــرى، وآراء الخبــراء حــول وضــع السياســات وإســداء النصائــح. وتترجــم شــركة ألبيــرت ســبير أنــد بارتنــر إبداعهــا ومعرفتهــا مــن خــال المشــاريع التــي 
تضطلــع بهــا فــي عــدد مــن البلــدان عالمّيــًا. أّمــا مصطلــح اإلســتدامة الــذي غالبــًا مــا يُفهــم ضمــن إطــار الجــودة اإليكولوجّيــة، واالقتصادّيــة، واالجتماعّيــة، هــو غنــّي عــن البيــان 

إذ يظهــر مــن خــال التخطيــط عالــي الجــودة، ولطالمــا كان أســاس عمــل الشــركة.



HOUSTON METHODIST

Houston Methodist is one of the most comprehensive teaching hospitals in the United States, with leading specialists in every field of med-
icine. The hospital has earned worldwide recognition in multiple specialties including cardiovascular surgery, cancer, epilepsy treatment and 
organ transplantation.

Houston Methodist directs millions of dollars into research and advances in patient care, and offers the latest innovations in medical, surgical 
and diagnostic techniques, and alternative medicine such as acupuncture through partner programmes. It has consistently ranked as “One 
of America›s Best Hospitals” according to U.S. News and World Report. Its core values include integrity, compassion, accountability, respect 
and excellence. Patient safety, quality and service are its highest priorities.

مستشفى هيوستن ميثوديست

يُعتبــر مستشــفى هيوســتن ميثوديســت أحــد أهــم المستشــفيات التعليمّيــة الشــاملة فــي الواليــات المّتحــدة األميركّيــة، وهــو يضــم إختصاصّييــن رائديــن كّل فــي مجالــه 
الطّبــي. ذاع صيــت المستشــفى عالمّيــًا فــي عــدد مــن االختصاصــات بمــا فيهــا جراحــة القلــب واألوعيــة، والســرطان، ومعالجــة الصــرع، وزرع األعضــاء.

يســتثمر مستشــفى هيوســتن ميثوديســت ماييــن الــدوالرات فــي البحــث والتطويــر فــي مجــال رعايــة المرضــى، ويقــّدم أحــدث اإلبتــكارات فــي التقنّيــات الطبّيــة والجراحّيــة 
والتشــخيصّية، والطــب البديــل مثــل الوخــز باإلبــر عــن طريــق برامــج الشــركاء. ولطالمــا تــّم تصنيفــه علــى أّنــه »أحــد أفضــل المستشــفيات فــي أميــركا« بحســب شــركة يــو 
إس نيــوز أنــد وورلــد ريبــورت. تشــتمل قيمــه الجوهريــة علــى النزاهــة، والتعاطــف، والمســاءلة، واإلحتــرام، والتمّيــز. فســامة المريــض والجــودة والخدمــة المتفوقــة هــي مــن 

أهــم األولوّيــات لديــه.





The Master Developer | Mayaasim Al Khaleej

Mayaasim is a real estate investment and development company with its head office in Riyadh, Saudi Arabia. Our activities cover a wide 
range of real estate investment and development opportunities across the Kingdom.

Our highly qualified team is recognised for decades of experience in midsize to large developments, which include residential complexes and 
towers, hospitality and commercial centres, and master planning developments in the MENA region as well as North America. Additionally, 
our solid financial background gives us the ability to stand out and offer superior value and exceptional quality of services to our clients.

Our commitment to delivering complete customer satisfaction is of paramount importance to our reputation and success. Our mission is to 
challenge the world of architecture, luxury, and distinctiveness by turning each of our developments into a masterpiece. With Al Narjis Hills, 
the mission has begun. 

المطّور الرئيسّي  |  مياسم الخليج

شــركة مياســم هــي مــن كبــرى شــركات اإلســتثمار والتطويــر العقــاري المهّمــة ويقــع مكتبهــا الرئيســي فــي الريــاض، المملكــة العربّيــة الســعودّية. تشــمل نشــاطاتنا باقــة 
واســعة مــن اإلســتثمارات العقارّيــة وفــرص التطويــر فــي جميــع أنحــاء المملكــة.

يّتســم فريــق عملنــا الماهــر بخبــرة اكتســبها علــى مــدى عقــود مــن الزمــن فــي المشــاريع المتوّســطة الحجــم والكبيرة، وهــي تشــمل المجّمعــات الســكنّية واألبــراج، ومرافق 
الضيافــة والمراكــز التجارّيــة، ومشــاريع تخطيــط رئيســي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كمــا فــي أميــركا الشــمالية. إضافــًة إلــى ذلــك، تمنحنــا خلفّيتنــا المالّيــة 

المتينــة القــدرة علــى التمّيــز عــن منافســينا وتقديــم قيمــة متفوقــة وخدمــات ذات جــودة اســتثنائّية لعمائنــا.

ونحــن ملتزمــون بمنــح عمائنــا الرضــى الكامــل، فاألمــر غايــة فــي األهمّيــة بالنســبة إلينــا ألّنــه يؤّثــر فــي ســمعتنا ونجاحنــا. تقضــي مهّمتنــا بتحــّدي عالــم الهندســة، والرفاهيــة 
والتفــّرد مــن خــال تحويــل كل مشــروع مــن مشــاريعنا إلــى تحفــة فنّيــة تذهــل العقــول. مــع تــال النرجــس، المهّمــة قــد بــدأت للتــو!



عتاد

تنفيــذ  يتــم  التــي  األرض  ومالكــة  ســعودّية  مســاهمة  شــركة  هــي  عتــاد 
ــدي  ــكل تقلي ــة أراٍض بش ــاد مالك ــت عت ــا. كان ــس عليه ــال النرج ــروع ت مش
ــة  ــي قيم ــّور وتضف ــأنها أن تط ــن ش ــتراتيجّية م ــي اس ــرعت ف ــّم ش ــًا، ث أساس
ُمثريــة علــى أراضيهــا ومدينــة الريــاض ككّل. وبمــا أّنهــا الراعــي وصاحــب الرؤيــة 
ــة  ــاض، عاصم ــل الري ــى جع ــا عل ــن بقدرته ــي تؤم ــد، فه ــروع الواع ــذا المش له
المملكــة العربّيــة الســعودّية، وجهــًة متميــزة تســتقطب المزيــد مــن النــاس 
الراغبيــن فــي العيــش والعمــل فيهــا واإلســتمتاع بربوعهــا. يحتــل مشــروع 
تــال النرجــس ُصلــب هــذه الرؤيــة، ونحــن نأمــل مــن خــال مســاعينا الحثيثــة 
وجهــود شــركائنا المتضافــرة أن نتمّكــن مــن مســاعدتك فــي اإلســتمتاع 

ــه. ــى تحقيق ــس إل ــال النرج ــح ت ــي يطم ــل وحقيق ــع مذه بواق

ATAD

ATAD is a Saudi joint Stock Company and owner of the land 
bank on which Al-Narjis Hills Vision is being implemented.  Tra-
ditionally a land owner, ATAD embarked on a strategy to de-
velop and add value to its land bank and the city of Riyadh 
as a whole.  As the sponsor and visionary behind this aspi-
rational project, ATAD believes in making the capital of Saudi 
Arabia, Riyadh, a more distinguished destination to live, work 
and enjoy.  

Al-Narjis Hills lies at the heart of this vision and we hope that 
through our endeavors and the efforts of our partners we are 
able to bring this vision to life and help you enjoy the stunning 
reality that Al-Narjis Hills aspires to achieve.



t. +966 11 4763311
P.O.Box 325565, Riyadh 11371, KSA

m. +966 56 8578737   (KSA)
e.   ramzi.abukhadra@mayaasim.com

m. +966 56 9119525
e.   rami.sakka@mayaasim.com

Ramzi Abukhadra

Rami J. Sakka

Senior Partner

Deputy Chief Executive Officer

رمزي كنعان أبوخضرا

رامي جـواد السـقـا

شــــريك

نائب الريس التنفيذي




