






شــركة دار األركان للتطويــر 
العقــاري هــي شــركة مســاهمة 

عامــة ســعودية -مقرهــا الريــاض- 
ُمدرجــة فــي الســوق المالية 

الســعودية )تداول(.

ها  مقر
الرياض

يبلــغ رأس مــال الشــركة 10,8 مليــار ريــال 
ســعودي، وتبلــغ أصولهــا 26 مليــار ريــال 

ســعودي، وتمتــد أراضي الشــركة 
علــى مســاحة 37 مليــون متــر مربــع، 

لتكــون بذلــك شــركة التطويــر العقــاري 
الرائدة في الشــرق األوســط.

 رأس   مالها 
8 , 10  مليار  

 ريال  
منــذ عــام 1994م، أثرت شــركة دار 

األركان قطــاع التطويــر العقــاري
فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

بأفضــل الحلــول الســكنية المبتكــرة، 
حيــث قامــت بتطويــر 15 ألــف وحدة 

ســكنية و500 ألــف متــر مربــع
مــن المســاحات التجاريــة الفاخــرة.

سست  تأ
  1994 عام 

ــا عالمًيــا
ً
حققــت دار األركان نجاح

لكونهــا أكبــر شــركات التطويــر العقــاري
فــي الســعودية، مــن خــال التعاون

مــع الخبــراء حــول العالــم، كمــا طورت 
رســي معاييــر الجــودة العقاريــة 

ُ
أنظمتهــا لت

قــدم أرقــى 
ُ
مــن جهــة المعمــار والتصميــم لت

الوحــدات الســكنية علــى اإلطــاق.

حققت 
ًحـا نـجــا

عــالـمـًيـــا



Based in Riyadh (KSA), Dar Al 
Arkan is a public shareholding 
company listed on the Saudi Stock 
Exchange (Tadawul). 

Based in 
RIYADH, 
KSA

With SR10.8 billion in capital 
and SR26 billion in assets, 
spanning 37 million sq.m,
we are the leading real estate 
company in the Middle East.

SR10. 8 
bi l l ion 
CAPITAL

Since 1994, Dar Al Arkan
has been delivering innovative 
housing-solutions to KSA’s real 
estate sector and has built many 
lifestyle communities; 15,000 units
and 500,000 sq.m of commercial
space to be exact. 

Since 
1994

Primed for global success, 
Dar Al Arkan, the largest real 
estate developer in KSA, has 
been collaborating with the 
best minds in the world, pushing 
the possibilities of real estate, 
architecture and design, to create 
remarkable timeless buildings.

GLOBAL 
success



يعتبــر مشــروع “شــمس الريــاض” -الــذي يمتــد علــى مســاحة 5,059,000 متــر مربع- 
األول مــن نوعــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويتألــف المشــروع مــن مســاحات 

د المرافــق ألســلوب حيــاة حصــري.
َ

تجاريــة وســكنية تخدمهــا أجــو

مخطــط عــام مميز 
ألول مرة

المملكة في 

Shams Ar Riyadh spanning 5,059,000 sq.m, is the first of its kind 
in the Kingdom of Saudi Arabia. The project comprises of both 
commercial and residential spaces incorporated with the finest 
facilities for an exclusive lifestyle. 

A premium grand 
master  plan
for  the FIRST TIME
IN THE KINGDOM





يقــع مشــروع “شــمس الريــاض” فــي موقــع حيوي شــمال الرياض 
جهات

ُ
علــى طريــق الملـــك خالــد، حيــث ســهولة الوصــول إلــى أهــم الو

ومناطــق الجــذب الرئيســية فــي المدينــة.

 إعــادة تعريف
 مفهــوم الموقع

المثالي

Set in a vital location in the north of Riyadh on King Khalid Road, 
Shams Ar Riyadh enjoys easy access and connectivity to the city’s 
prime lifestyle destinations and top attractions. 

Redefining the 
concept of  IDEAL 
LOCATION



إلـى   بـــرج الـمـمـلــكــة
to Kingdom Tower

15

إلــى جــامـعـــــة األمـيــــــرة نـــــــورا
to Princess Nora University

16

إلـى جـامـعـــــة المــلك ســعــــــود
to King Saud University

12

إلـى مــطــار المــلك خـالــد الـدولــي
to King Khalid International Airport

دقيقة19 دقيقة

دقيقة دقيقة

مركز المــلك عبد الـلـه الــمالي
King Abdullah Financial District

 دقائق9

min. min.

min. min.

min.



طريق األمير أحمد بن عبدالله 
بن عبدالرحمن

بيال فيستا

شارع 80م

Prince Ahmed bin Abdullah 
bin Abdul Rahman Road

Bella Vista

80m Street

طريق الملك خالد
King Khalid Road

شارع 60م
60m Street

5

60m

80m





ــا 
ً
يمثــل مجتمــع “شــمس الريــاض” الســكني نموذج

ــا للحيــاة المتكاملــة، بطابــع عصــري ومتطــور 
ً
مثالي

يفــوق تطلعاتـــك.

 مدينة متكاملة
داخل العاصمة

Shams Ar Riyadh residential community
is the exemplary model of integrated living,
with a modern and sophisticated character
that surpasses your expectations.

A CIT Y 
WITHIN 
a city





Thought down to the finest details, from mixed-use space
to residential  and commercial spaces replete with vibrant 
retail centres, multicuisine restaurants, walkways centred 
around  lush green landscapes, children’s play areas,
and added facilities such as schools, clinics, government 
offices and mosques, make this an exceptional community, 
that grants you a hassle-free, convenient and modern life.

EXTRAORDINARY 
COMMUNITY built on
a new level of integration

تــم االعتنــاء بــأدق التفاصيــل بــدًءا مــن المســاحات متعددة 
االســتخدامات والمســاحات الســكنية والتجاريــة العامــرة بمراكــز 

تســوق حيويــة ومطاعــم متعــددة، إلــى المســارات الُمحاطــة 
بأســطح خضــراء ومناطــق لعــب األطفــال، باإلضافــة إلــى المرافق 

الشــاملة كالمــدارس والجهــات الحكوميــة والمســاجد، ليمنحـــك 
هــذا المجتمــع االســتثنائي حيــاة ُمريحــة هادئــة وعصريــة.

مجتمع اســتثنائي 
مبنــي علــى مســتوى 

جديــد مــن التكامل





يحيــط بــوادي حنيفــة مســطحات خضــراء ومتنزهــات ومســاحات 
مفتوحــة وتتخللــه جــداول الميــاه، ممــا يخلــق مــن “شــمس الريــاض” 

بيئــة ســكنية اســتثنائية لـــك وألسرتـــك.

طبيعة خالبة 
تحتضنك في 

وادي حنيفة

The lush green landscapes of Wadi Hanifa 
drape the parks, promenades and open spaces 
creating an exceptional residential ambiance 
for you and for your family.

Surrounded by 
the beautiful 
WADI HANIFA





A residential community incorporated 
with top-notch facilities to meet educational, 
medical, recreational and religious purposes 
and equipped with smart electrical 
and mechanical systems.

Experience 
WORLD-CLASS 
faci l i t ies

مجتمــع ســكني يشــمل كافــة جوانــب المعيشــة عاليــة 
الجــودة مــن خدمــات تعليميــة وترفيهيــة ومرافــق صحيــة 

كاملــة ومســاجد، باإلضافــة إلــى أنظمــة كهربائيــة 
وميكانيكيــة ذكيــة.

خدمية  مرافق 
بمعاييــر عالميــة





تمتــد المنطقــة التجاريــة بمخطــط “شــمس الريــاض” علــى مســاحة 
717,000 متــر مربــع، وتضــم مجموعــة متنوعــة مــن األماكــن 

الترفيهيــة ومنافــذ التســوق العامــرة بأشــهر العالمــات التجاريــة.

 متعة التسوق في
المنطقة التجارية

A variety of entertainment venues and shopping outlets 
of famous brands are located on an impressive commercial 
area spanning 717,000 sq.m in Shams Ar Riyadh.

ENJOY SHOPPING
at  the commercial 
distr ict





اســتمتع بقضــاء أمتــع األوقــات مــع األصدقــاء والعائلة 
فــي المطاعــم والمقاهــي العالميــة، بإطــالالت رائعــة 

علــى وادي حنيفــة.

لحظات
ال ُتنسى

Enjoy good times with friends and family
in the finest international restaurants 
and cafés, overlooking the wonderful 
Wadi Hanifa.

MOMENTS
never  forgotten





تــم تصميــم المســجد الكبيــر داخــل مخطــط “شــمس الريــاض”  
لتأديــة الصلــوات فــي أجــواء روحانيــة، وســط مســاحات خضراء 

حيــط بهــذا المســجد المهيــب، باإلضافــة إلــى عــدة مســاجد 
ُ
ت

أخــرى متاحــة للمصليــن فــي جميــع أرجــاء “شــمس الرياض”.

 المسجد
الكبير

Explore your spiritual inner being in Shams Ar Riyadh
at the divine mosque beautified by green landscapes. 
In addition to the grand mosque, the residents have 
access to many mosques, built throughout 
Shams Ar Riyadh.

The GRAND 
Mosque





وفــر ألبنائــك بيئــة صحيــة وآمنــة للنمــو، وامنحهــم طفولــة ســعيدة 
مــن خــالل المالعــب والحدائــق المتوفــرة لهــم، باإلضافــة إلــى مرافق 

تعليميــة متطــورة، لمســتقبل باهــر ألطفالـــك.

مجتمع مرموق لحياة 
عائلية استثنائية

Provide your children with a healthy and a safe environment 
to live in. A memorable childhood spent in playgrounds 
and parks, as well as a bright future for your children shaped 
by advanced educational facilities.

ADVANCED 
COMMUNIT Y 
for  an exceptional 
family  l i fe





Residential Plots (Villas)

األراضــي الســكنية )عمائر(

األراضــي الســكنية )فلل(

األراضــي الســكنية )قصور( 

Residential Plots (Buildings)

Residential Plots (Mansions)KEY PLAN
المخطط العام

األراضــي التجارية
Commercial Plots





ــا للتصميــم النهائــي للمشــروع والموافقــات التنظيميــة وتصاريــح التخطيــط، وجميــع اإلكسســوار والتشــطيبات الداخليــة مثــل: ورق الجــدران، 
ً

إخــاء المســئولية: جميــع الصــور، والمخططــات، والمعلومــات، والبيانــات، والتفاصيــل الــواردة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط، وخاضعــة للتغييــر فــي أي وقــت حتــى اكتمــال المشــروع، وفق

مثــل الشــكل والتركيــب والمواصفــات الفعليــة مــا 
ُ
والثريــات، واألثــاث، واإللكترونيــات، والســلع البيضــاء، والســتائر، والمناظــر الطبيعيــة، واألرصفــة، وصالــة اللياقــة البدنيــة، وحمامــات الســباحة، وغيرهــا مــن العناصــر المعروضــة فــي الكتيــب، أو مجســم الشــقق، أو مــا بيــن حــدود قطعــة األرض والوحــدة، يتــم عرضهــا ألغــراض التوضيــح فقــط, وال ت

لــم ُيذكــر خالف ذلــك من قبــل المطور.

معنــا صــل  توا لمعلومــات،  ا مــن  يــد  لمز
لــك: مبيعــات  مكتــب  قــرب  أ عبــر 

12622 طريق مكة المكرمة، حي الوزارت، 
بجانب فندق الماريوت الرياض

+ 966 800 1233333
info@alarkan.com

لريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية ا

شارع الشيخ زايد، فندق كونراد دبي، 
مقابل المركز التجاري العالمي

+ 971 800 40404
info@alarkan.com

دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة

21 هاي فيو كلوز، LE49LJ هاميلتون أوفيس بارك، هاميلتون، ليستر

info@alarkan.com

لنــدن، المملكــة المتحــدة

ش.فرا أنديا زفيزدوفيكا D ،1-طابق الميزانين، 71000 سراييفو

info@alarkan.com

ســراييفو, البوســنة والهرســك

23422 طريق األمير سعود الفيصل، حي الخالدية، 
برج المخمل، الدور الثامن، مكتب رقم 83 

+ 966 800 1233333
info@alarkan.com

ــة الســعودية ــدة، المملكــة العربي ج

DarAlArkanDev



23422 Prince Saud Al Faisal Road, Al-Khalidiya, Al Mukhmal Tower,  8th floor, office No. 83

+966 800 123 3333
info@alarkan.com

JEDDAH, KSA

21 High View Close, LE4 9LJ, Hamilton Office Park, Hamilton, Leicester

info@alarkan.com

DarAlArkanDev

LONDON, UK

Ul. Fra Andjela Zvizdovica 1, D-mezanin, 71 000 Sarajevo, BiH

info@alarkan.com

SARAJEVO, BiH

Disclaimer: All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this brochure are indicative only and may change at any time up to the final ‘as built’ status in accordance with final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions. All 

accessories and interior finishes such as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, gym, swimming pool(s) and other elements displayed in the brochure, or within the show apartment or between 

the plot boundary and the unit, are not part of the unit and are shown for illustrative purposes only.

For more information,  please contact 
us at  the sales off ice near  you:

Sheikh Zayed Road, Conrad Dubai, opposite World Trade Centre

+971 800 40404
info@alarkan.com

DUBAI,  UAE

12622 Makkah Road, Al Wizarat, beside Marriott Hotel Riyadh

+966 800 123 3333
info@alarkan.com

RIYADH, KSA








