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Whom we areمن نحن

ِصدق هي شــركة سعودية تأسســت حديثًا معتمدة على أكثر 
مــن 30 عامًا مــن الخبرة والعالقات الواســعة التــي يتملكها 
مؤسســوها وأعضاء مجلس إدارتهــا. والتي تهدف إلى تطوير 
مشــاريع في مختلــف القطاعات جنبًا إلى جنب مــع تحالفاتنا 
الدوليــة ذات الخبرات العريقة من الواليات المتحدة األمريكية 
وأوروبا والشــرق األقصــى الذين لديهم خبرات واســعة تمتد 
ألكثر من 50 عامًا. اســتنادًا لألراضــي والعقارات التي بحوزتنا، 
فإن لدى الشــركة العديد من المشــاريع قيد اإلعــداد للتطوير 
وفقــًا ألفضل اســتخدام وأقصى معــدل دوران للمســتثمرين 

المحتملين المستمدة من رؤية المملكة 2030.

مهمتنــا هي تطوير المشــاريع والفــرص إلرضاء المســتثمرين 

في القطاع العقاري، والقطــاع التعليمي، والقطاع الصحي، 
وقطاع الضيافة، وقطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، 

وقطاع الطاقة الشمسية، والتسويق الرقمي وغيرها الكثير.

إن خبراتنــا الواســعة وتحالفاتنا الدولية هي عواملنا الرئيســية 

للمشــروعات الناجحة التي ســنوفرها لمســتثمرينا. إلى جانب 
ذلــك، فإن فريقنــا الهندســي المتميز مســتعد لتقديــم جميع 
الخدمــات المطلوبــة بدءًا مــن الفكرة التصميميــة والتصاميم 
الهندســية وإدارة مشاريع التطوير واإلشــراف عليها التسويق 

والتشغيل حتى تصبح فرصًا حقيقية.

رضاء المستثمرين لدينا هو الدافع وراء نجاح الشركة بإذن اهلل.

SIDQ is a newly established Saudi company relies on 
more than 30 years’ of vast experience and wide con-
nections brought by its founders and board members. 
Its aims are to develop projects in various sectors to-
gether with our experienced international alliances 
from USA, Europe and Fareast whom have wide ex-
perience spanning to more than 50 years. Based on 
the lands bank in our possession, the company has 
a numerous projects in the pipeline for development 
based on best use and maximum turnover for poten-
tial investors derived by the Kingdom’s 2030 vision.

Our mission is to develop projects and opportunities to 
investor’s satisfaction in real estate sector, educa-
tional sector, health sector, hospitality sector, technol-
ogy & IT sector, solar energy sector, digital marketing 
and many others.

Our vast experience and our international
alliances are our key factors for successful projects 
to be furnished to our investors. Along this, our engi-
neering team is ready to furnish all services required 
from concept design to design development project 
management & supervision to marketing to opera-
tion for opportunities to become true.

Our investor’s satisfaction is driving our motiva-
tion to partnership success.
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الرؤية

والثقة  االبــتــكــار  ــأن  ب نــؤمــن  نحن 
مع  الشراكة  يأصل  العمالء  ورضى 
معها،  نعمل  التي  الجهات  كافة 
ليعبر شعارنا عن القوة في االلتزام 
بطريقة  والــعــمــل  والــمــســئــولــيــة 

احترافية.

We believe that innovation, trust 
and customer satisfaction are 
rooted in partnership with all the 
agencies we work with, so that 
our motto expresses strength in 
commitment, responsibility and 
work in a professional manner.

VisionاألهدافTarget

تطويــر كافــة الفــرص االســتثمارية 
والنهوض بها لمواكبة التطور الكبير 
والسريع في وطننا الغالي وتحقيق 
رؤيــة المملكــة 2030 ، ال يمكن أن 
يتحقــق إال بااللتزام بتطبيــق معايير 
الجودة والتقنيــات الحديثة في هذا 
المجــال . ممــا يتيــح لنــا المشــاركة 
فــي االزدهار والرقي وخدمة وطننا 

الغالي.

Development of all investment 
opportunities and its advance-
ment to keep pace with the great 
and rapid development in our 
dear homeland and achieving 
the Kingdom’s 2030 vision, can 
only be achieved by a commit-
ment to apply quality standards 
and modern technologies in this 
field. This allows us to participate 
in prosperity, and service of our 
dear community.



القـــيـادة
Leaders
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�ساحب ال�سمو الأمري 
�سلطان بن تركي بن حممد بن �سعود الكبري

�سريك/ موؤ�س�س
رئي�س جمل�س الإدارة

His Highness Prince
Sultan Bin Turki Bin Mohammad Bin Saud Al Kabeer

Partner / Co-Founder
Chairman

Leadersالقيادة

األمير ســلطان رجل أعمــال تخرج مــن كلية إدارة 
األعمال قســم إدارة المشــاريع بجامعــة الفيصل 
بالمملكة العربية الســعودية، يطمح برؤية جديدة 
الســتثمار الفــرص في المجــاالت المختلفة التي 
تتوافــق مع رؤية المملكة 2030، يتمتع بشــبكة 
اتصال واســعة ومتفتح لمشــاركة األجيال الشابة 
للفرص واألفكار الناجحة، مع عدم إغفال تأســيس 
عالقات عمل الجيدة مبنية على التقدير واالحترام 

المتبادل.

إن تكون رئيس شــركة تطوير متعددة التخصصات 
ليســت عملية ســهلة، ولكــن بالتــوكل على اهلل 
وتوفيقه، ثم اختيار الشركاء والتحالفات المناسبة، 
من العوامــل القوية لُتصبح شــركة تطوير لفرص 
اســتثمارية عالميــة، في ظل تواجد قيــادة قوية 
للشــركة ذات خبــرات كبيــرة ومتنوعــة مطلعــة 
على آخر المستجدات، فإننا لن نتوانى من دعمها 

معنويًا وماديًا بأقصى جهودنا لتحقيق أهدافها.

Prince Sultan is a young enthusiastic Busi-
ness Man graduate of Business Projects Man-
agement from Al Faisal University, KSA. His 
ambitious is to come up with a new vision 
of Investing Opportunities in different fields 
that cop with the 2030 vision of the King-
dom, with a good wide business network and 
open for young generations to share success-
ful opportunities and innovative ideas.

Being a chairman of a multidisciplinary de-
velopment firm is not an easy going process, 
but with the help & support of ALLAH, then 
choosing & selecting right partners & Allianc-
es; are one of the driving factors to become a 
development company for global investment 
opportunities, in the presence of a strong 
leadership of the company with great experi-
ences and knowledge of the latest develop-
ments, we will not fail to support them mor-
ally and financially with our utmost efforts to 
achieve its goals.

�ساحب ال�سمو الأمري  �سلطان بن تركي بن حممد بن �سعود الكبري

His Highness Prince Sultan Bin Turki Bin Mohammad Bin Saud Al Kabeer

Leadersالقيادة
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�ساحب ال�سمو الأمري 
حممد بن تركي بن حممد بن �سعود الكبري

�سريك/ موؤ�س�س
نائب رئي�س جمل�س الإدارة - ع�سو جمل�س الإدارة

His Highness Prince
Mohammad Bin Turki Bin Mohammad Bin Saud Al Kabeer

Partner / Co-Founder
Vice Chairman – Member of the Board

Leadersالقيادة

األميــر محمد رجل أعمال تخــرج من كلية الحقوق 
والعلوم السياســية قسم الحقوق بجامعة الملك 
ســعود بالممكلــة العربية الســعودية، ويشــغل 
منصب نائب رئيس مجلــس اإلدارة وعضو مجلس 
اإلدارة. يطمــح برؤيــة جديــدة الســتثمار الفــرص 
في المجــاالت المختلفة التــي تتوافق مع رؤية 
المملكة 2030، ويتمتع بشبكة اتصال واسعة مع 
عدم إغفال تأسيس عالقات عمل جيدة مبنية على 

التقدير واالحترام المتبادل.

Prince Mohammed is a businessman who 
graduated from the College of Law and Polit-
ical Science at the Law Department of King 
Saud University in the Kingdom of Saudi Ara-
bia. He is also the Vice Chairman and Mem-
ber of the Board of Directors. He aspires to a 
new vision to invest opportunities in various 
fields that are compatible with the vision of 
the Kingdom 2030, and enjoys a wide net-
work of communication without neglect-
ing to establish good working relationships 
based on appreciation and mutual respect.

�ساحب ال�سمو الأمري  حممد بن تركي بن حممد بن �سعود الكبري

His Highness Prince Mohammad Bin Turki Bin Mohammad Bin Saud Al Kabeer

Leadersالقيادة
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موؤ�س�س / �سريك
الرئي�س التنفيذي - ع�سو جمل�س الإدارة

Founder / Partner
CEO - Member of the Board

عمل م. محمد كمدير تنفيذي لعدد من الشركات 
العربيــة  المملكــة  فــي  العريقــة  االستشــارية 
السعودية قبل أن يصبح شريًكا مؤسسًا لمحترفي 
المجموعــة االستشــارية وعيــن نائبــًا للرئيس في 
أوائل عام 1991م، حيث أشــرف على المجموعة 
والشــركات  المختلفــة  وأقســامها  وأنشــطتها 
الشــقيقة األخرى. وفي عام 2008م قرر مجلس 
اإلدارة البــدء فــي إنشــاء كيانات فرديــة لجميع 
الشــركات الشــقيقة، وتــم تعييــن م. محمد في 
منصــب الرئيس التنفيــذي لمحترفــي المجموعة 

االستشارية.   

كمديــر تنفيذي، فقد حــرص م. محمــد دائمًا بأن 
يكــون “رضــا العميــل” فــي طليعة أهــداف كل 
عضــو من أعضــاء فريــق العمــل، ولتحقيــق هذا 
الهــدف، فقد كان يتفاعل شــخصًيا مــع العمالء، 
ويســتمع إلى متطلباتهــم واقتراحاتهم للوصول 
ر خبراته العلمية  ألفضل نتيجة للمشــروع. وقد سخَّ
والمهنيــة باإلشــراف على فريق العمــل والتأكد 
مــن إدراكهــم لكل متطلبــات العمــالء، وتطبيق 
المهارات الشــخصية فــي تركيبة مناســبة لتلبية 
احتياجات العميل الفردية للوصول بالمشاريع إلى 

“توقعات العميل”.

استشاري / بكالوريوس هندسة معمارية 1984م، ماجستير إدارة مشاريع 1988م

Arch. Mohammad worked as an executive 
manager for a number of premiere consult-
ant firms in KSA before being a Co‐Founder 
for Consultancy Group Pro. and appointed as 
a Vice President in early 1991, where he su-
pervises the group’s different department ac-
tivities and other sister companies. In 2008, 
the board decided to start having individual 
entities for all sisters companies, and Arch. 
Mohammad appointed as the CEO for Consul-
tancy Group Pro.   
 
As an Executive Manager, Arch. Mohammad 
always assures the ”Client’s Satisfaction“ is 
the forefront of every team member’s objec-
tives in the group. To achieve such goal, he 
personally interacts with the clients, listens 
to their requirements and suggestions to im-
prove the best outcome of the project. Utiliz-
ing his scientific and professional experience 
background; supervising the team members 
realizing all those facts from the clients, ap-
plying the personal skills in an appropriate 
combination to meet the individual client’s 
needs and to bring projects to the ”Client’s 
expectations“.

Consultant, B. Sc. Architecture (1984), M. Sc. Project Management (1988)  

Leadersالقيادة
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من خالل خبرات م. محمد العملية الواســعة، كان 
ُيدير أكثر من 250 موظفًا وأنتج مع فريقه العديد 
من المشاريع  المختلفة النوعية والحجم (التصميم 
المعماري والهندسي، التخطيط الحضري، تقسيم 
األراضــي، اإلشــراف على التنفيــذ، الدعم الفني، 
التقارير الفنية للمبنى، تســوية المطالبات، قضايا 
العطــاءات،  تقديــم  المشــاريع،  إدارة  التحكيــم، 
وتحليــل العطــاءات الرؤيــة وترســيتها، وتصميــم 
وتنفيذ المشاريع بطريقة التكلفة المباشرة مقابل 
نســبة). كما أعــد وطور نمــاذج أعمال لمشــاريع 
مختلفــة مبنيــة على دراســات جــدوى التي قام 
بها لشركات شقيقة وشــركات التطوير العقاري 

وللعمالء أيضًا.

خالل رحلتــه الطويلة مع المجموعة االستشــارية 
منــذ عــام 1991م، شــارك فــي تأســيس وإدارة 
عــدد مــن الشــركات الشــقيقة مثــل: مؤسســة 
مقــاوالت فــي عــام 1995 والتــي تــم تحويلها 
إلى شــركة مقــاوالت في عــام 2005 وحصلت 
علــى التصنيف رقم 1 في تنفيذ المباني، شــركة 
المطاعــم والمطاعــم الغذائية في عــام 2002، 
شــركة اســتثمار وتطوير عقاري في عام 2005، 
وشــركة متخصصة بأعمال الكهروميكانيكية في 
عــام 2007. وبصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة 
مــن  دخــل  إجمالــي  حقــق  فقــد  االستشــارية، 
المشاريع يزيد عن 300 مليون ريال سعودي فقط 
خالل السنوات السبع األخيرة من  ترأسه لها وقبل 

إنفصاله عنها بنهاية عام 2018م.

During the vast working experience, Arch. 
Mohammad managed more than 250 em-
ployees and produced with his team dif-
ferent types of projects and magnitude 
(Architectural & Engineering Design, 
Urban Planning, Land Subdivision, Con-
struction Supervision, Technical Sup-
port, Building’s Technical Status Reports, 
Claims Settlements, Arbitration Cases, 
Project Management, Bidding, Bidding 
Analysis and Awarding, and Cost Plus De-
sign & Built Projects). He also developed 
Business Models for various project based 
on preliminary Visibility Studies that he 
made for a sister real‐estate company 
and clients as well.

Among his long journey with Consultancy 
Group since 1991, he co‐established and 
managed a number of sister companies 
i.e. Contracting Establishment in 1995 
which been converted to a Contracting 
Company in 2005 and gained #1 classifi-
cation, Food Catering & Restaurant Com-
pany in 2002, a Real‐Estate Investment 
& Development Company in 2005, and an 
Electro‐Mechanical Company in 2007. As 
a CEO for Consultancy Group, he gener-
ated a total projects turnover more than 
SAR300 Million only in the last seven 
years. 

Leadersالقيادة
كمــا طبق إدارة المخاطــر للتعامل مع المتغيرات 
االقتصاديــة لضمــان اســتمرارية العمــل مع الحد 
األدنى من الخســائر، وفي نفس الوقت الحفاظ 
على خبرات الموارد البشــرية الموجودة الستمرار 
النشــاط بأقــل تكلفة ممكنــة، مع تحفيــز فريق 
العمــل، إطالهم على المتغيرات والمســتجدات، 

ومشاركتهم بالقرارات المصيرية قبل اتخاذها.
 

تفهم وتطبيق مســتجدات أنظمــة وقوانين البناء 
وتفهــم طريقــة العمــل واإلجــراءات، هــي من 
العوامــل الرئيســية للمشــاريع الناجحــة التي يتم 
تنفيذهــا. كذلك الحفــاظ على عالقــة جيدة مع 
العمــالء بمختلــف نوعياتهــم إن كانوا أفــرادًا أو 
شــركات (المطورون والمســتثمرون والصناديق) 
أو موظفي القطــاع العام (الــوزارات، األمانات، 
البلديــات، والبلديات الفرعيــة)، والبحث عن فرص 
العوامــل الناجحــة األخــرى لبنــاء ســمعة جيدة 
وعالقــات طويلة األمد. اختيار الشــريك والتحالف 
مــع المكاتــب والشــركات العالميــة المناســبة 
لمشــاريع مختارة لتقديم خدمات عالية المستوى 

هو عامل رئيسي آخر لتحقيق النجاح.

He implements Risk Management to cope 
with changing market to insure  continu-
ity of business with minimum casualties, 
at the same time maintaining the quali-
fied expert resources to continue with 
less overhead. Motivating team members, 
addressing them with updated circum-
stances, and sharing with them critical 
decisions.

Understanding and applying up to date 
roles, regulation, building codes, process 
and procedures are key factors for suc-
cessful projects carried. Keeping a good 
relationship with individual clients and 
corporate (Developers, Investors, Funds), 
authorities personnel (Ministries, Mu-
nicipalities, Affiliated Municipalities), and 
seeking opportunities are another suc-
cessful factors for building a good repu-
tation and long term relationship. Choos-
ing the right International Association for 
selected projects to provide high level 
services, is another key factor.

Leadersالقيادة
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يقوم بمتابعة شــخصية للمشاريع الجارية إعدادها 
والقيــام بهــا، والقيام بزيــارات ميدانيــة مجدولة 
وأخرى مفاجئــة (داخل / خــارج المملكة العربية 
الشــهرية،  االجتماعــات  وحضــور  الســعودية)، 
وحضور ورش عمل / العروض خالل مراحل العمل 
بالمشــاريع المختلفــة (داخــل / خــارج المملكــة 
العربيــة الســعودية)، واختيار المرشــحين للعمل، 
ومراجعــة التقاريــر الماليــة وميزانيات المشــاريع 
وتفاصيل التسعير وتقدير التكاليف والتعليق عليها 
وعمل التوصيات المناســبة لهــا، وإعداد الهياكل 
التنظيمية، وإدارة األنشطة اليومية، واتخاذ القرار.

وكأكاديمــي ســابق، قــام بتدريــس العديــد من 
المقــررات منهــا التصميــم باســتخدام الحاســب 
اآللي، وإدارة المشــاريع،  والعقود والمواصفات 
التصميــم  واســتوديوهات  الكميــات،  وجــداول 
المعماري، واســتوديوهات التخطيــط العمراني 
والحضري، واإلشراف على مشاريع طالب التخرج. 
كمــا كان منســقًا للمناهج، ورئيــس لجان القبول 
والتســجيل واالمتحانات ومســجاًل لكلية العمارة 

والتخطيط بجامعة الملك سعود.

Following up personally ongoing projects, 
carrying out scheduled and nonscheduled 
site visits (inside / outside KSA), attend 
monthly meetings, attend workshops / 
presentation through different projects 
phases (inside / outside KSA), selecting 
candidates, review, comments and rec-
ommend on financial, budgeting, pricing 
breakdown and forecasting reports, build 
organizational structures, responsible for 
day‐to‐day affairs / activities, and a deci-
sion maker.

As an academic staff, he taught courses in 
Computer Aided Design, Project Manage-
ment, Contracts, specifications & BOQ’s, 
Architectural Design Studios, Urban Plan-
ning Studios, and Graduation Project. He 
was the Curriculum Coordinator, head of 
Admission, Registration, Examinations 
committees and a registrar for the Col-
lege of Architecture & Planning.

Leadersالقيادة
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اأ. في�سل بن �سعد القرين
�سريك/ موؤ�س�س 

امل�سرف على ال�سوؤون الإدارية واملالية -ع�سو جمل�س الإدارة

Mr. Faisal Bin Saad Al Qarni
Partner / Co-Founder

Administration & Financial Affairs Supervisor - Member of the Board

Leadersالقيادة

األســتاذ فيصل تخرج من كلية الحقــوق والعلوم 
السياســية قســم الحقوق بجامعة الملك ســعود 
بالمملكــة العربيــة الســعودية. يشــغل منصــب 
المشــرف على الشــؤون اإلدارية والمالية وعضو 

مجلس اإلدارة.

يتمتع بشــخصية قياديــة ديناميكيــة قوية تؤهله 
ليكون بهذا المنصب يســعى مــن خالله بالتعاون 
مع قيــادات الشــركة لتحقيق أهدافهــا والحرص 
على أن جميع منسوبي الشركة يعملون لتحقيق 

أهدافها أيضًا.

Mr. Faisal graduated from the College of Law 
and Political Science, Department of Law, 
King Saud University, Saudi Arabia. He holds 
the position of supervisor of administrative 
and financial affairs and a member of the 
Board of Directors.

He has a strong dynamic leadership person-
ality that qualifies him to be in this position 
through which he seeks in cooperation with 
the leaders of the company to achieve its 
goals and to ensure that all employees of the 
company work to achieve the same as well.

اأ. في�سل بن �سعد القرين

Mr. Faisal Bin Saad Al Qarni

Leadersالقيادة



األنشـطـــة
Activities
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Activitiesاألنشطة

األنشطة العقارية
Real Estate Activities

أنشطة الهندسة والبناء واإلدارة
Engineering, Constructions 
& Management Activities

األنشطة التعليمية
Educational Activities

األنشطة الصحية والطبية
Health Care Activities

Activitiesاألنشطة

األنشطة الفندقية والسياحية
Hospitality and Tourism

Activities

األنشطة الرياضية
Sports Activities

األنشطة الترفيهية
Entertainment

Activities

األنشطة التقنية
Technical Activities



Organizational Chart
الهيكل التنظيمي
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Organizational Chartالهيكل التنظيمي

مد�ر تطو�ر األعمالالمد�ر المالي
مد�ر خدمات

اإلش�اف والتنفيذ
مد�ر الخدمات الترفيهية

مد�ر خدمات
التطو�ر العقاري مد�ر الموارد البش��ة

مد�ر إدارة
الحاسب اآللي

مد�ر الخدمات
الصحية

مد�ر الخدمات
ال��اضية

مد�ر الخدمات
الفندقية

مد�ر خدمات
التقنية

مد�ر خدمات الد�اسات
والتخطيط والتصميم

مد�ر الخدمات
التعليمية

نائب الرئيس التنفيذي

سكرتير الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

مد�ر مكتب الرئيس التنفيذي

مستشار الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

سكرتير
رئيس مجلس اإلدارة

مستشار
رئيس مجلس اإلدارة

نائب
رئيس مجلس اإلدارة

مساعد
رئيس مجلس اإلدارة

إشــــ�اف

إشــــ�اف

Organizational Chartالهيكل التنظيمي



 من أعمـــالنا
Our Works
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مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 

DEVELOPMENT OF JABAL ABO MAKHROG 
COMPETITION – Riyadh Municipality

DEVELOPMENT OF JABAL ABO MAKHROG 
COMPETITION – Riyadh Municipality

قامــت أمانــة منطقة الرياض بتنظيم مســابقة تصميم 
وتطوير موقع جبــل أبو مخروق الواقع في حي الملز 
بمدينة الرياض، والتي هدفت إلى تقديم دراسة مبدئية 
وحلول تصميمية معمارية وعمرانية لتطوير موقع جبل 
أبو مخــروق لدعم الخطة االســتراتيجية ألمانة منطقة 
الريــاض فــي الجوانــب المتعلقــة بالمشــاريع النوعية 

المحققة ألهداف رؤية 2030. 

وقد شــاركت شــركة ِصــدق بهــذه المســابقة؛ وبعد 
اجتياز جميع المراحل الســتة التي مرت بها المســابقة، 
لتتأهل من ضمن ثالث شــركات للتنافس على المراكز 
الثالثــة األولــى مــن أصل 27 شــركة ومكتب شــارك 
بهذه المســابقة على مســتوى المملكة. وقد حصلت 
الشركة على المركز الثالث بالترتيب العام، وتم استالم 
الجائزة بحفل تكريم تحت رعاية صاحب السمو الملكي 
األميــر/ فيصــل بن بندر بــن عبــد العزيز آل ســعود أمير 
منطقة الرياض، وقد تشــرف الرئيس التنفيذي للشركة 
المهندس /محمد ماهر الحمرا الرفاعي باستالم الجائزة 

من يد سموه الكريمة.

Riyadh Municipality organized a competition 
for the design and development of JABAL ABO 
MAKHROG site, located in Al-Malaz District along 
Salah ud’Din al-Ayyoubi (Al-Siteen) Road, which 
aims to provide a preliminary study, architectural, 
and urban design solutions to develop the site 
of JABAL ABO MAKHROG to support the strategic 
plan of the Riyadh Municipality in aspects related 
to the qualitative projects that achieve the goals 
of 2030 Vision.

SIDQ had the honor to participate in this competi-
tion; and after passing all six stages of the compe-
tition, SIDQ has been qualified among three com-
panies to compete for the first three places out 
of 27 firms and offices participated in this com-
petition Kingdom wide. SIDQ won the third place 
among all participants. The award was received 
in a ceremony honored by HRH Prince Faisal Bin 
Bandar Bin Abdulaziz Al Saud, the Governor of Ri-
yadh city, and the CEO of the company, Arch Mo-
hammad M. Hamra Rifai, was honored to receive 
the award from the hands of His Highness.
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120
شركة ِصدق المتطورة لهندسة المشاريع 

مشاريع فئة المكاتب والشركات

ــون والثقافــة“.  ــة الفن ــة المملكــة فــي ”مســاهمة الســعودية فــي تنمي ملخــص المشــروع:       يهــدف المشــروع إلــى التوافــق مــع رؤي
إن جبــل أبــو مخــروق يقــف شــاهدًا علــى التاريــخ الــذي ســطره المؤســس رحمــه هللا الملــك عبــد العزيــز آل ســعود. حيــث كان يقــوم بزيــارات متكــررة 
إلــى الجبــل ويجلــس بفتحــة الجبــل لمشــاهدة غــروب الشــمس وســباق الخيــل. كمــا كانــت القوافــل تســتريح وتلجــأ إلــى الجبــل كلمــا ُأغلقــت المدينــة 
أبوابهــا. وقــد أعطــى ذلــك للجبــل هويــة ثقافيــة فريــدة خاصــة بــه. تتمثــل رؤيــة المشــروع فــي جعــل جبــل أبــو مخــروق حديقــة جــذب تعــرض ثقافــة 
الريــاض الفريــدة التــي تمثــل الماضــي. فــي حيــن يقــف الجبــل بوضعــه الحالــي المهجــور، فــإن إعــادة تطويــر الجبــل وتجميــل المشــهد الطبيعــي لــه ال 
يقتصــر علــى الجانــب البصــري فقــط بــل أيضــًا االرتقــاء بجــودة الحيــاة العمرانيــة للمجتمــع.إن اعتبــارات تصميــم المشــروع تتماشــى مــع رؤيــة المملكــة 

2030 التــي تؤكــد علــى جعــل المملكــة مجتمعــًا نابضــًا بالحيــاة واقتصــادًا مزدهــرًا وُأمــة طموحــة.
 وقد تم تقسيم المشروع إلى ثالثة مناطق كما يلي:

المنطقة األولى -وادي بوابة المشروع: وتقع مقابل محطة المترو، وهي نافذة عبر الزمن من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. وتتكون البوابة من 
الحافالت،  العام وتبديل  النقل  التنقل، ومركز بيع تذاكر  لتبديل وجهة  الثقافة والتاريخ، ومحطة  زوار يعرض  عناصر متعددة االستخدامات، ومركز 
باإلضافة إلى العديد من المحالت التجارية. كما تم وضع في هذه المنطقة مبنى برج فندقي ليكون محطة لزوار المشروع من خارج الرياض، ومبنى آخر 

برج مكتبي يمكن أن ُيخصص ليكون المقر الرئيسي إلدارة الحدائق بأمانة منطقة الرياض.
المنطقة الثانية -نافذة تجلب الحياة -واحة جبل أبو مخروق: مع فكرة الحياة التي تنبع من فتحة الجبل -تتميز هذه الواحة بأنواع من النباتات المحلية 
في المسار المؤدي إلى قمة الجبل، وهو مسار تاريخي إلحياء ذكرى الملك عبد العزيز آل سعود. يبدأ هذا المسار من معلم يحتوي على إسقاط ضوئي 
وصوتي للملك عبد العزيز ”هولوجرام Hologram“، وتم إضافة عناصر جاذبة مثل أكشاك لبيع المنتجات التراثية ُيحاكي السوق القديم بوسط الرياض، 
المسجد  إلى  المؤدي  ل)  المتدرج (شالَّ المياه  إلى شريط تجاري لألطعمة والمشروبات والهدايا، ومنطقة متحف وتعليم لألطفال، وجدار  باإلضافة 

الموجود بالجهة الجنوبية الشرقية من الموقع والذي يرمز للطهارة.
تناسب  بيئة مغلقة مكيفة  العالم في  مثيرة مختلفة من  بنباتات  تتميز  العالم:  -قباب حدائق  -نافذة تستكشف عجائب مختلفة  الثالثة  المنطقة 
طبيعة النباتات. ليكون كمنتزه جذب فريد من نوعه لجميع سكان الرياض. ويفتح نافذة كمنصة عالمية للوجهة الثقافية، مع المحافظة على القيم 

والتكامل المجتمعي، وجلب قيمة إضافية للموقع والمنطقة المحيطة به.

Project Summary: The project aims to align with the nation’s philosophy to “grow Saudi’s contribution to arts 
and culture.” The Jabal Abo Makhrog being a witness to a history shared with the Late King Abdul-Aziz Al-Saud; as he used to 
make frequent visits to the Jabal to watch sunsets and horse races. In addition, caravans used to take rest and refuge at the 
Jabal, whenever the city gates were closed. This gave the Jabal a unique cultural identity of its own. The vision of the project is 
to make Jabal Abo Makhrog an attraction park. A park that will feature Riyadh’s unique culture representing the past. While 
the present condition of the Jabal is already rundown, regenerating and beautification of the hill also means rejuvenation that 
is not just visually pleasing but it also mean uplifting the community, reviving the economy of the area and bringing cultural 
value to its vicinity. The project’s design considerations are in line with the Kingdom Vision 2030 that emphasizes on making 
the Kingdom a vibrant society, a thriving economy and an ambitious nation. The project is divided into 3 zones.
Zone 1 – The Gateway Valley: which is located opposite to the metro station serves as a Transit Oriented Development – tour-
ism product. Zone 1 a window that conveys time travel of past, present and future. The gateway comprises of mixed use 
development, a Visitor Center showcasing culture and history, a Bus Interchange and commercial uses. A hotel tower building 
was also placed in this area to be a stop for visitors to the project from outside Riyadh, and an office tower building that could 
be designated as the main headquarters for the Parks Department of Riyadh Region Municipality.
Zone 2, a window that brings life - the Jabal Abo Makhrog Oasis: with the Idea of life springing from the mountain hole - it fea-
tures local garden species in an Arboretum trail, a historical trail which is to commemorate the Late King Abdul-Aziz Al-Saud. 
This path starts from a landmark that contains a Hologram projection of King Abdulaziz, an Old Town Souk thematic retail, F&B 
commercial strip and gifts shops, a Kid’s Zone with children’s learning museum, and the cascading water wall that leads people 
to the Mosque which symbolizes Purity & Cleansing.
Zone 3, a window that explores different wonders - the Paradise Domes features different exciting themes of the paradise 
of the world all in a controlled environment. The project is positioned as an attraction park unique to all of Riyadh. It opens a 
window as a global platform of cultural destination, while still offers community integration. It brings the value to the site and 
the surrounding vicinity.

DESIGN CONCEPT:
INSPIRATIONS FROM THE ELEMENTS
OF AN OASIS

التصميمة: الفكرة 
وهي مستوحاة من عناصر الواحة

WATER

AIR

FIRE

CULTURE

EARTH

FANTASY POND - Iconic Landmark for 
musical and light show

PARADISE RIVER – water adventure

FESTIVE LAKE – seasonal display for festive 
seasons

CLEANSING WATER WALL – waterwall 
feature near mosque to symbolise cleansing

GATEWAY SPRING - welcome experience

PARADISE AXIS – is the central axis of 
the  project. It shall connect 3 parts of the 
site from Malaz Metro Station, the Gateway 
Valley, Jabal Abo Makhrog and the Paradise 
Dome.

MAKKAH AXIS – the landmark of the 
project is the existing Mosque.A dedicated 
corridor is preserved for the use of the 
Mosque. 

المركزي  المحور  - هو  العالم  محور حدائق 
الثالثة،  الموقع  أجزاء  سيربط  الذي  للمشروع 

البوابة وجبل  الملز ووادي  من محطة مترو 
العالم. أبو مخروج وقبة حدائق 

المشروع  أحد معالم   - (الِقبلة)  محور مكة 
على  الحفاظ  وسيتم  الحالي.  المسجد  هو 

وتطويره. للمسجد  المؤدي  الممر 

البوابة - مدرجات خضراء (حدائق  وادي 
( معلقة

الواحة - واحة عامة ذات طابع محلي
خصائصه  على  مخروق-الحفاظ  أبو  جبل 

لطبيعية ا
في  المطيرة  الغابات  تجربة   - العالم  حدائق 

الصحراء
الحجم  كبيرة  ار  صبَّ منحوتة   - الضخم  ار  الصبَّ

الليلية والصوت  الضوء  لعروض 

الحديقة - معرض داخل  الزوار  بوابة معرض 
 - والمشروبات  المأكوالت  الواحة وأكشاك  سوق 

الحداثة وبطابع  تقليدية  بازار  تجربة 
وتعليمية  تثقيفية  برامج   - التعلم  واحة  معرض 

لألطفال موجهة 
داخلية من  - مغامرات  العالم  محطة مغامرات حدائق 

الحر  السقوط  المتعرجة،  المسارات  األشجار،  قمم  أعالي 
األشجار. أعلى قمم  من 

العالم  لحدائق  االفتراضي  الواقع  في  االنغماس 
الممطرة  والغابات  العالم  لغابات  مثيرة  تجربة   -

والمتنوعة الفرية  واألشجار  واألزهار 

فريدة  تجربة   - اإلدارية  والمكاتب  الفندق 
والرياض الموقع  تاريخ  واستعادة  اللتقاط 

مخروق  أبو  جبل  على  المطلة  العرض  منصة 
- يجب أن يكون الجبل هو أعلى نقطة في 

الموقع
من  ق  ُمعلَّ ملعب   - ق  الُمعلَّ المسار  قبة 

الهواء في  المشي  تجربة  الشبك، 
نوعه  فريد من  استجمام   - السحاب  تجربة 

العالية االرتفاعات  لبيئة 

الصوت  لعروض  - معلم مميز  األحالم  بحيرة 
والضوء.

مائية مغامرات   - العالمية  الحدائق  نهر 
باألعياد  موسمية  عروض   - االحتفاالت  بحيرة 

األخرى. والمناسبات 
بالقرب من  - جدار مائي  المائي  الجدار 

الطهارة. إلى  يرمز  الذي  المسجد 
عيون المياه ”GATEWAY SPRING“ - رحابة 

االستقبال

GATEWAY VALLEY – terraced greenery

THE OASIS – local oasis vernacular context 

JABAL ABO MAKHROG – preserving 
natural feature

PARADISE OF THE WORLD – rainforest in 
the desert experience

ROYAL CACTUS – supersized cactus 
sculpture for light show attraction at night

GATEWAY VISITOR GALLERY – gallery in a garden

OASIS SOUQ RETAIL AN                  D F&B– 
traditional and modern bazaar experience

OASIS LEARNING GALLERY – programme for kids 
inspired by the Madrasa

PARADISE ADVENTURE HUB – indoor treetop 
adventure, zip line, tree free fall

IMMERSIVE PARADISE – experiencing the layers 
of the rainforest

GATEWAY HOTEL– capturing the nomadic 
history of the place

THE PEAK VIEWING DECK @ JABAL ABO 
MAKHROG – the Jabal must be the highest 
point of the site

DOME CANOPY WALK – suspended nets 
playground, experience of walking in air

CLOUD EXPERIENCE – a unique recreation 
of high altitude environment

GATEWAY 
SPRINGS

GATEWAY 
HOTEL

VISITOR 
CENTRE

THE PEAK

OASIS 
SOUQ

GATEWAY 
VALLEY

KID’S LEARNING 
ZONE

THE OASIS

PARADISE ADVENTURE 
HUB

PARADISE AXIS

MAKKAH AXIS

JABAL ABO 
MAKHROG

PARADISE OF THE 
WORLD

ROYAL 
CACTUS

DOME CANOPY 
WALK

CLOUD 
EXPERIENCE

CLEANSING WATER 
WALL

FESTIVE 
LAKE

PARADISE 
RIVER

FANTASY 
POND

األرض:

النار:

الثقافة: الهواء:

الماء:

جبل أبو مخروق:
نافذة الملك التي شهدت 

الماضي، وتجدد الحاضر، ولُتحقق 
المستقبل

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 
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The Master Plan

المخطط العام 
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The Jabal Abo Makhrog Oasis Development is divided into 3 Zones, each zone offers unique prop-
ositions. Zone 1 is a gateway that supports the park attraction with commercial functions plus a 
Hotel to support the tourism product and offer the Jabal’s nature immersive experience and an 
office building to leverage on the value of the site. Zone 2 the Jabal Abo Makhrog Oasis, enhances 
surrounding communities of the Jabal determined to protect the actual hill itself and build up 
around the foot of the hill with culture inspirations of an Old Town and the Mosque area. Zone 3 
the Paradise Domes offer a unique Park Destination combined with community hub.

ينقسم تطوير موقع جبل أبو مخرق إلى ثالثة مناطق، تقدم كل منطقة مقترحات فريدة. وُتعتبر المنطقة األولى 
هي بوابة المشروع والمدخل للمنتزه مدعمة بعناصر الجذب وحب االستكشاف وعناصر تجارية باإلضافة إلى فندق 
لدعم المنتج السياحي وللتسهيل على زائري الموقع من خارج مدينة الرياض الحصول على مكان لإلقامة، ومبنى 
مكاتب لالستفادة القصوى من الموقع. المنطقة الثانية؛ واحة جبل أبو مخروق وهي تعزز األحياء المحيطة به 
وهي بدورها تبدوا كأنها تحمي الجبل، والبناء حول سفح الجبل مع اإللهام الثقافي للمدينة القديمة ومنطقة 

المسجد. توفر المنطقة الثالثة قبة حدائق العالم وجهة لمتنزه فريد من نوعه.

     واحة جبل أبو مخروق
-1 بهو الواحة

-2 المسجد
-3 البالزا

-4 منطقة لعب األطفال
-5 سوق الرياض القديم

-6 مسار الملك عبد العزيز
-7 واحة الحديقة النباتية

-8 منصة اإلطاللة على المشروع
والضوئي  الصوتي  اإلسقاط  أكشاك   9-
عبد  للملك   “Hologram ”هولوجرام 

العزيز

     JABAL ABO MAKHROG OASIS
-    OASIS LOBBY
-    MOSQUE
-    PLAZA
-    KID’S ZONE
-    RIYADH OLD TOWN
-    KING’S HERITAGE WALK
-    OASIS ARBORETUM
-    OASIS OBSERVATION DECK
-    OASIS POD KIOSK

     قباب حدائق العالم
-1 جسر واحة حدائق العالم

-2 حديقة االحتفاالت
-3 حديقة وادي كانيون األمريكي

-4 حديقة أمريكا الجنوبية
-5 الحديقة الشرق أوسطية

-6 حديقة شالالت أفريقيا
-7 حديقة المناطق النائية األسترالية

-8 الحديقة االستوائية
ار الضخم - حديقة األحالم -9 حديقة الصبَّ

-1 ممشى نهر حدائق العالم

     PARADISE DOMES
-    OASIS-PARADISE BRIDGE
-    FESTIVAL GARDEN
-    AMERICAN CANYON GARDEN
-    SOUTHAMERICAN GARDEN
-    MEDITERRANEAN GARDEN
-    AFRICAN WATERFALLS GARDEN
-    AUSTRALIAN OUTBACK GARDEN
-    TROPICAL ASIAN GARDEN
-    ROYAL CACTUS - FANTASY GARDEN
-    PARADISE RIVER WALK

     وادي البوابة
-1 محطة النقل العام

-2 مركز الزوار
-3 بالزا البوابة 

-4 منطقة تبديل الحافالت
-5 الفندق

-6 المكاتب
-7 جسر البوابة 

     GATEWAY VALLEY
-    METRO
-    VISITOR CENTRE
-    GATEWAY PLAZA
-    BUS INTERCHANGE
-    GATEWAY HOTEL
-    VALLEY OFFICES
-    GATEWAY BRIDGE
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المنطقة األولى -
 وادي البوابة - نافذة الوقت

JABAL ABO MAKHROG :
THE KING’S WINDOW THAT

WITNESSED THE PAST,
REGENERATES THE PRESENT

& CONCEIVES THE FUTURE

جبل أبو مخروق:
نافذة الملك التي شهدت الماضي، 
وتجدد الحاضر، ولُتحقق المستقبل

المنطقة الثانية -
 واحة جبل أبو مخروق - نافذة الحياة

المنطقة الثالثة -
 قباب حدائق العالم - نافذة العجائب

ZONE 1
     GATEWAY VALLEY

ZONE 2
 JABAL ABO MAKHROG 
              OASIS

ZONE 3
PARADISE DOMES

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 
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ZONE 1
GATEWAY VALLEY

المنطقة األولى - وادي البوابة
نافذة الوقت

     وادي البوابة
-1 محطة النقل العام

-2 مركز الزوار
-3 بالزا البوابة 

-4 منطقة تبديل الحافالت
-5 الفندق

-6 المكاتب
-7 جسر البوابة 
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SITE PLAN

KEY PLAN

 1.40 HA ≈ GATEWAY VALLEY: WINDOW OF TIME

المنطقة األولى - وادي البوابة 
نافذة الوقت

The Gateway valley is considered as the iconic “face” of the 
project. In this area, the historical background of the Jabal Abo 
Makhrog is conveyed through Galleries relaying the story of 
how the late King used to enjoy this place.

المشروع. في هذه  المعبر عن  المبدع“  ”الوجه  البوابة هو  ُيعتبر وادي 
المنطقة، يتم نقل الخلفية التاريخية لجبل أبو مخروق من خالل صاالت 
بهذا  يستمتع  العزيز  عبد  الملك  كان  كيف  قصص  تنقل  التي  العرض 

المكان.

OFFICE & BUS INTERCHANGE + HOTEL 
Linked to the Gateway Gallery to complete 
the ecosystem and synergy of Zone 1.

OFFICE & BUS INTERCHANGE

OFFICE & BUS INTERCHANGE

GATEWAY FOUNTAIN PLAZA

HOTELHOTEL

OFFICE & BUS INTERCHANGEOFFICE & BUS INTERCHANGEOFFICE & BUS INTERCHANGEOFFICE & BUS INTERCHANGE

معرض الزوار بالبوابة متعة الوصول

منطقة تبديل الحافالت

صاالت العرض المحالت التجارية نقطة تبديل الحافالت

برج المكاتب ومحطة تبديل الحافالت وبرج الفندق
من  القصوى  لالستفادة  العناصر  هذه  إضافة  تم 
من  المتوقع  العائد  وتعظيم  الموقع  خصائص 
المشروع والتي تم ربطها مع معرض البوابة إلكمال 

منظومة المنطقة رقم (1) وتكامل خدماتها.

GALLERY SHOPS INTERCHANGE

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
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ZONE 2
JABAL ABO MAKHROG OASIS

المنطقة الثانية -
 واحة جبل أبو مخروق نافذة الحياة

KEY PLAN

 4.20 HA ≈
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     واحة جبل أبو مخروق
-1 بهو الواحة

-2 المسجد
-3 البالزا

-4 منطقة لعب األطفال
-5 سوق الرياض القديم

-6 مسار الملك عبد العزيز
-7 واحة الحديقة النباتية

-8 منصة اإلطاللة على المشروع
والضوئي  الصوتي  اإلسقاط  أكشاك   9-

”هولوجرام Hologram“ للملك عبد العزيز
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المنطقة الثانية 
 واحة جبل أبو مخروق-نافذة الحياة

Series of ramps and canopies walk that leads to the 
mountain hole commemorates the late King. Along 
the trail markers are installed with Audio guided tour 
that shares about the history of the Jabal. Virtual reali-
ty is available as well to bring the history back to life as 
the Jabal becomes a background.

OASIS OLD TOWN:
REFLECTION OF RIYADH’S IDENTITY
To reflect cultural aspects of the project is a 
main design consideration. With the design of 
a thematic Old town under a controlled environ-
ment roof structure, mirrors Riyadh’s unique 
identity through architecture, design language, 
arts and traditions. This will enrich strong cul-
ture and thus gives a unique experience.

OASIS OBSERVATION DECK
This Observation Deck is a unique experience to 
see the various elements of the project, while 
maintaining that the Jabal is the highest point 
of the site.

MAKKAH AXIS:
MOSQUE COMPLEX
The Mosque area shall be given a peaceful 
atmosphere by providing attractive defined 
spaces through the use of a cascading wa-
ter wall. This also symbolizes cleansing and 
calmness as people visit the Mosque.

KID’S ZONE:
 This area is designed and dedicated for the 
younger generation. It incorporates a kid’s 
museum, a library and a kid’s playground to 
stimulate young minds. The whole zone is 
also inspired by a “Madrasah” concept where 
children are encouraged to learn.

إلى  التي تؤدي  الممرات والمنحدرات والمظالت  مجموعة من 
امتداد  على  العزيز.  عبد  الملك  لذكرى  تخليدًا  الجبل  فجوة 
الممر، تم تثبيت عالمات إرشادية صوتية تشارك في سرد تاريخ 
إلعادة  االفتراضي  الواقع  تقنية  استغالل  أيضَا  للزائرين.  الجبل 

تجسيد التاريخ بحيث يشكل الجبل الخلفية.

اسقاط ضوئي وصوتي للملك عبد العزيزمسار التراثالواقع االفتراضيالجولة الصوتية

JABAL ABO MAKHROG
OASIS: WINDOW OF LIFE

SITE PLAN

OASIS OLD TOWN MAKKAH AXIS

THE KING’S TRAIL - HERITAGE WALK

KID’S ZONEOASIS OBSERVATION DECK

واحة البلدة القديمة محور مكة (القبلة)

درب الملك - مسار التراث

 منصة اإلطاللة على المشروعمنطقة لعب األطفال

MAKKAH AXIS:
MOSQUE COMPLEX
The Mosque area shall be given a peaceful 
atmosphere by providing attractive defined 
spaces through the use of a cascading wa-
ter wall. This also symbolizes cleansing and 
calmness as people visit the Mosque.

MAKKAH AXISMAKKAH AXIS

THE KING’S TRAIL - HERITAGE WALKTHE KING’S TRAIL - HERITAGE WALKTHE KING’S TRAIL - HERITAGE WALK

MAKKAH AXIS:
MOSQUE COMPLEX
The Mosque area shall be given a peaceful 

KID’S ZONE:
 This area is designed and dedicated for the 
younger generation. It incorporates a kid’s 
museum, a library and a kid’s playground to 
stimulate young minds. The whole zone is 
also inspired by a “Madrasah” concept where 
children are encouraged to learn.

a thematic Old town under a controlled environ-a thematic Old town under a controlled environ-
ment roof structure, mirrors Riyadh’s unique ment roof structure, mirrors Riyadh’s unique 
identity through architecture, design language, identity through architecture, design language, 
arts and traditions. This will enrich strong cul-arts and traditions. This will enrich strong cul-
ture and thus gives a unique experience.

OASIS OBSERVATION DECKOASIS OBSERVATION DECK
This Observation Deck is a unique experience to This Observation Deck is a unique experience to 
see the various elements of the project, while see the various elements of the project, while 
maintaining that the Jabal is the highest point maintaining that the Jabal is the highest point 
of the site.of the site.

واحة البلدة القديمة:
انعكاس لهوية مدينة الرياض

انعكاس الجوانب الثقافية للمشروع هو أحد االعتبارات 
موضوعة  قديمة  مدينة  بتصميم  الرئيسية،  التصميمة 
تحت سقف هيكلي بيئي محكوم، يعكس هوية الرياض 
التصميم  ولغة  المعمارية  الهندسة  خالل  من  الفريدة 
والفنون والتقاليد، والذي سيثري ثقافة قوية وبالتالي 

يعطي تجربة فريدة من نوعها.

منصة اإلطاللة على ساحة االحتفاالت
عناصر  لمشاهدة  فريدة  تجربة  اإلطاللة  هذه  تعتبر 
الجبل  المحافظة على أن يكون  المختلفة مع  المشروع 

هو أعلى نقطة في الموقع

منطقة األطفال:
تم تصميم هذه المنطقة وتخصيصها للجيل الصاعد. 
وملعب  ومكتبة  لألطفال  متحف  على  يشتمل  وهو 
بأكملها  المنطقة  الشباب.  عقول  لتحفيز  لألطفال 
لتشجيع  ”المدرسة“  مفهوم  من  أيضًا  مستوحاة 

األطفال على التعلم.

محور مكة (القبلة):
مجمع المسجد

خالل  من  هادئة  أجواء  المسجد  منطقة  سُتضيف 
توفير مساحات جذابة محددة من خالل استخدام جدار 
عند  والهدوء  الطهارة  إلى  يرمز  وهذا  متدرج.  مائي 

زيارة الناس للمسجد.

KING’S HALOGRAM RAMP TRAIL VIRTUAL REALITY AUDIO TOUR

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 
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أمانة الریاض 

DEVELOPMENT OF JABAL ABO MAKHROG 
COMPETITION – Riyadh Municipality

DEVELOPMENT OF JABAL ABO MAKHROG 
COMPETITION – Riyadh Municipality



4445

ZONE 3
PARADISE DOMES

المنطقة الثالثة -
 قباب حدائق العالم نافذة العجائب
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KEY PLAN

2.30 HA ≈

     قباب حدائق العالم
-1 جسر واحة حدائق العالم

-2 حديقة االحتفاالت
-3 حديقة وادي كانيون األمريكي

-4 حديقة أمريكا الجنوبية
-5 الحديقة الشرق أوسطية

-6 حديقة شالالت أفريقيا
-7 حديقة المناطق النائية األسترالية

-8 الحديقة االستوائية
ار الضخم - حديقة األحالم -9 حديقة الصبَّ

-1 ممشى نهر حدائق العالم
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PARADISE DOMES:
WINDOW OF WONDER

المنطقة الثالثة -
 قباب حدائق العالم نافذة العجائب

This zone is designed as an attraction 
that let the users experience different 
types of Paradise around the world. This 
shall stir emotion of excitement and 
amusement, to give Riyadh a window to 
the world. 

This bridge connects the Jabal Abo 
Makhrog Oasis and the Paradise Domes

PARADISE DOMES:
RIYADH’S WINDOW TO THE WORLD
A garden that offers a fantasy dream paradise. It shall be characterized by lighting sculpture of 
a wonderland theme that triggers the imagination. Main key elements of the fantasy garden 
are huge Cactus Royal Sculpture that lights up at night for a musical-laser show, which also 
functions as hot air chimney vents for the conservatory domes.

COMMUNITY HUB:
COMMUNITY INTEGRATION
Ground floor level of the Paradise dome where support facilities like F&B, cafes, restaurants are 
provided for the attraction. It also supports the existing community around the paradise with 
their essential needs to shop and dine and other leisure activities.

A unique way to go around the domes is 
a featured river where visitors can expe-
rience a boat ride across the stretch of 
the paradise domes.

The festive lake is an events space 
where different festivals in Riyadh can 
be hosted.

يمكن االستمتاع بقباب حدائق العالم المختلفة التي 
الغابات  من  نوعه  من  فريد  عالم  إلى  الزوار  ستنقل 
الممطرة االستوائية اآلسيوية، أو الشالالت األفريقية 
أو  البرية،  األسترالية  النائية  المناطق  أو  المثيرة، 
األمريكي  الوادي  أو  أوسطية،  الشرق  الحدائق 
المغامر أو السكان األصليين ألمريكا الجنوبية. ويبلغ 

عددها ستة حدائق رائعة وفريدة من نوعها. 

PARADISE COMMUNITY HUB

ROYAL CACTUS - FANTASY GARDENS BOAT RIDE PARADISE OASIS BRIDGE

FESTIVAL LAKE

TROPICAL ASIAN DOME

مركز المجتمع: التكامل المجتمعي بحيرة االحتفاالت

قبة الحديقة اآلسيوية االستوائية

ار الضخم - حديقة األحالمجسر قباب حدائق العالم حديقة الصبَّ ركوب القارب

COMMUNITY HUB:COMMUNITY HUB:
COMMUNITY INTEGRATIONCOMMUNITY INTEGRATION
Ground floor level of the Paradise dome where support facilities like F&B, cafes, restaurants are Ground floor level of the Paradise dome where support facilities like F&B, cafes, restaurants are 
provided for the attraction. It also supports the existing community around the paradise with provided for the attraction. It also supports the existing community around the paradise with 
their essential needs to shop and dine and other leisure activities.their essential needs to shop and dine and other leisure activities.

مركز المجتمع:
التكامل المجتمعي

والمطاعم  المقاهي  مثل  الدعم  مرافق  توفير  يتم  حيث  العالم،  حدائق  قباب  من  األرضي  الدور 
للجذب. كما أنه يدعم المجتمع المحيط باحتياجاتهم األساسية للتسوق وتناول الطعام واألنشطة 

الترفيهية األخرى.

مخصص  فراغ  عن  عبارة  االحتفاالت  بحيرة 
للمناسبات حيث يمكن استضافة مهرجانات 

الرياض المختلفة.

مخروق  أبو  جبل  واحة  بين  الجسر  هذا  يربط 
وقباب حدائق العالم

طريقة فريدة للتجول حول القباب وهي المسار 
ركوب  تجربة  للزوار  يمكن  حيث  المميز  المائي 

القارب عبر امتداد قباب حدائق العالم.

قباب حدائق العالم: نافذة الرياض إلى العالم
حديقة األحالم الخيالية. تتميز بإضاءة منحوتة لموضوع أرض العجائب الذي يثير الخيال. العناصر 
ار ضخمة ُتضاء في الليل لعرض صوتي مصاحب  الرئيسية للحديقة الخيالية هي منحوتة لنبتة صبَّ

بإضاءة من الليزر، والتي تعمل أيضًا كفتحات تهوية إلخراج الهواء الساخن من القباب.

The festive lake is an events space The festive lake is an events space The festive lake is an events space 
where different festivals in Riyadh can where different festivals in Riyadh can where different festivals in Riyadh can 
be hosted.

FESTIVAL LAKE

مخروق  أبو  جبل  واحة  بين  الجسر  هذا  مخروق يربط  أبو  جبل  واحة  بين  الجسر  هذا  مخروق يربط  أبو  جبل  واحة  بين  الجسر  هذا  مخروق يربط  أبو  جبل  واحة  بين  الجسر  هذا  يربط 
وقباب حدائق العالموقباب حدائق العالم

TREE GROVE FLORAL WALK TROPIC PORTAL

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 

مسـابقـة تطـویـر موقـع جـبل أبو مخـروق
أمانة الریاض 

DEVELOPMENT OF JABAL ABO MAKHROG 
COMPETITION – Riyadh Municipality

DEVELOPMENT OF JABAL ABO MAKHROG 
COMPETITION – Riyadh Municipality
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Alliesالحلفاء

CPG CORPORATION PTE LTD
Gateway Drive1 #25-01, Westgate Tower, Singapore 608531
Tel: (65) 6357 4888  I  Fax: (65) 6357 4188
Email: cpgcorp@cpgcorp.com.sg
Website: www.cpgcorp.com.sg

D G J
3rd Floor, Al Rawsheh Bldg., Prince Saud Al Faisal Street, Al Khalidiyah District, Jeddah 23423
Saudi Arabia
Tel: +966 12 654 8870
Email: ksa@dgjones.com
Email: jeddah@dgjones.com

WETAR
KSA , RIYADH, HEAD QUARTER OFFICE 
Office 158 Tabbarah Building 7th Floor, Opp. Al Khozama Hotel Olaya Main Street
PO Box 10933 Riyadh 11433, Saudi Arabia
Tel : +966 11 466 05 66   I   Fax : +966 11 466 07 66
Website: www.wetar.com

LEMAN Project management
DUBAI OFFICE
Al Joud Building, First Floor, Office No.102, Al Quoz 1, PO Box 96130, Dubai, UAE
Telephone: + 971 4 379 1760   I    Facsimile: + 971 4 379 1780
Email: leman@leman.ae
Website: www.lemanpmi.com    I    Website: www.leman.ae LEMAN Project management

Alliesالحلفاء

KAIZEN
DUBAI HEAD OFFICE:
P.O. Box 65886, Al Moosa Tower, Office 1401, 14th Floor, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
Email: kaizen@kaizen-corp.com
Website: www.kaizen-corp.com

DMF
DUBAI OFFICE:
P.O. Box 123211, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 227 2525    Fax: +971 4 227 2524
Email: dubai@dmfeng.com
Website: www.dmfeng.com

MODERN PATTERN
HEAD OFFICE: 
Riyadh - 2569 Al-Taif, exit 34,P.O. Box  015682  Riyadh 11788, Saudi Arabia
Tel.: +966114314761
Email: info@mpec.com
Website: www.mpec.com

PM LINK PTE LTD
Gateway Drive 1, Westgate Tower #21-12, Singapore 608531
Tel: (65) 6391 7088  |  Fax: (65) 6391 7033
Email: enquiry@pmlink.com.sg
Website: www.pmlink.com.sg






