


Al Hada neighborhood is situated on an elevated area in the nwestern part of Riyadh. 
It is distinguished by its high-end residential district near the Royal Court and the 
Shura’a Council; it is also advantageously in the proximity of the King Faisal Specialist 
Hospital and the King Fahd Cultural Center. 

يقع حي الهدا في الجهة الغربية من مدينة الرياض ويتميز بكونه من المناطق السكنية 
الراقية القريبة من الديوان الملكي ومجلس الشورى ومستشفى الملك فيصل التخصصي 

ومركز الملك فهد الثقافي كما أنه يقع في أعلى المناطق المرتفعة بالرياض.

لماذا حي الهدا؟
منطقة سكنية راقية تحيط بها القصور والمساحات الخضراء

Why Al HADA?

a beautiful residential area surrounded by palaces and green spaces



Faisaliah mall &tower National Museum

Al Hada is one of the most prestigious areas of Riyadh. It is close to shopping malls 
and entertainement centers located between Al Faisaliah and the Kingdom Towers.
It is also surrounded by many sports and cultural centers. Al Hada is a quiet area 
located on a hill overlooking the city. It is easily accessible via Ma’ather Street and 
King Khalid Road, as well as through Mecca Road. But most importantly it is only
a 5 minutes’ drive from the outstanding Wadi Laban project, the environmental outlet 
for the capital, well known for its natural beauty.

من مميزات حّي الهدا أنه من أعرق األحياء وأرقاها في الرياض. وهو قريب من مراكز 
التسّوق والترفيه الواقعة بين برجّي الفيصلّية والمملكة، كما أّنه محاٌط بعدد كبير من 
المراكز الثقافّية والرياضّية في العاصمة. ويتمّيز حّي الهدا بإطاللته المرتفعة وبهدوئه 

الالفت ويسهل الوصول إليه عبر شارع المعذر وطريق الملك خالد، وكذلك طريق مّكة. 
كما أّنه ال يبعد سوى خمس دقائق عن مشروع وادي لبن، المتنفس البيئي للعاصمة، 

والمعروف بجمال طبيعته.
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RIYADH

Bab Al Hada is being built in a beautiful new residential neighborhood distinguished 
by calm, comfort and security. The project enjoys a unique view of Riyadh, and is 
surrounded by luxurious palaces and wide planted streets.

موقع نموذجي للساعين الى الذوق الرفيع والجودة العالية

The Land Development

A modeled and exceptional environment set to cater for a high-end discerning clientele

يجري تشييد مشروع باب الهدا في حي سكني راق ومميز بالهدوء والراحة واألمان, ويتمتع 
باطاللة فريدة على أحياء الرياض. والمشروع محاط بقصور نموذجية وشوارع مزروعة وواسعة.

البيئة العقارية

WADI LABAN

وادي لبن

KING FAHD CULTURAL CENTER

KING FAISAL SPECIALIST HOSPITAL

PRINCE FAYSAL BIN FAHD OLYMPIC COMPLEX

مستشفى الملك فيصل

مركز الملك فهد الثقافي

مجمع األمير فيصل



مزيــج متجانس من العمـــارة الحديثة والسكن التقليدي



مزيج متجانس بين العمارة العصرية والسكن التقليدي

تشديد على جودة التصميم والتنفيذ

مساحات واسعة ومشمسة تتمتع بتهوئة طبيعية وتوفر الراحة والخصوصية العائلية

حدائق متقنة التصميم يضم معظمها مسبحًا عائليًا مستقاًل

المشروع
No compromise on quality of design and finishes

Large, airy and sunny spaces that promote an easy way of life, while preserving family values

Private gardens are particularly well-designed with independent private pools in most villas

The Project

A winning mix of modern architecture and traditional living



The property developers of Bab Al Hada have a long history of successful high-end development 
projects in Riyadh and abroad. This development will draw on their combined experience to guarantee 
quality you can rely on for many years.

لمطوري المشروع باب الهدا خبرة متراكمة في تشييد المساكن الفاخرة في مدينة الرياض 
وخارجها. وسوف يتم تطوير هذا المشروع استنادًا الى هذه الخبرة مما يؤمن منتجًا يمكن 

االطمئنان لجودته لسنين طويلة.



Bab Al Hada is a project of 25 beautifully-designed modern villas whose plot areas 
range from 375m2 to 700m2, and corresponding built-up areas vary between 505m2 

and 815m2. Living spaces are designed with the Saudi way of life in mind. 

Units boast separate family entrances that guarantee privacy. Annexes include private 
covered parking garages, as well as separate driver's and housekeepers' quarters.

The Offering
Living spaces designed with the Saudi way of life in mind

يتكون مشروع باب الهدا من 25 فيال عصرية رائعة التصميم تتراوح مساحات أراضيها بين   
375 م2 و 700 م2 ومساحاتها المبنية بين 505 م2 و815 م2. وقد صممت جميعها بهدف 

تأمين الراحة للعائلة السعودية.

وتشتمل كل واحدة منها على مدخل مستقل للعائلة ضمانًا للخصوصية، إضافة الى 
مالحق خاصة تضم مرائب مسقوفة للسيارات وأجنحة للسائقين والمدّبرات.

تصاميم مالئمة ألسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية
المنتج المعروض



انظمة تكييف في مختلف االقسام

أرضيات رخام في صاالت اإلستقبال

أدوات صحية من ماركات عالمية

أبواب خشبية عالية المواصفات

نوافذ وأبواب خارجية من األلمنيوم والزجاج المزدوج مزودة بستائر معدنية كهربائية

ابواب آلية لمرائب السيارات

جدران خارجية ذات طبقتين من البلوك بينهما طبقة عازل حراري

خزانات مياه سفلية كبيرة ومعزولة

Air-conditioning systems in all areas

Marble floors in the reception areas

High-end bathroom and toilet fixtures

Real wooden doors to high specifications

Double-glazed aluminum windows with electric rolling shutters 

Automated garage doors

Insulated external double walls

Large insulated underground potable water storage tanks

The Materials and Finishing المواد والتشطيبات



First Floor
الطابق األول

Roof Annex
الملحق العلوي

V1

505 m2

375 m2

Ground Floor
الطابق األرضي

Built up area

Plot Area

المساحة المبنية

مساحة العقار

family
العائلة

maid
الخادمة

laundry
الغسيل

storage
تخزين

bedroom 1
غرفة نوم

bedroom 2
غرفة نوم

bedroom 3
غرفة نوم

master suite
الجناح الرئيسي

dining
الطعام

guard
الحارس

family majlis
المجلس العائلي

kitchen
المطبخ

majlis
المجلس

master bath
الحمام الرئيسي



First Floor
الطابق األول

Roof Annex
الملحق العلوي

Ground Floor
الطابق األرضي

V1+
413 m2/481m2

605 m2

Built up area

Plot Area

المساحة المبنية

مساحة العقار

family
العائلة

maid
الخادمة

laundry
الغسيل

storage
تخزين

storage
تخزين

bedroom 1
غرفة نوم

bedroom 2
غرفة نوم

bedroom 3
غرفة نوم

master suite
الجناح الرئيسي

dining
الطعام

guard
الحارس

family majlis
المجلس العائلي

kitchen
المطبخ

majlis
المجلس

master bath
الحمام الرئيسي



First Floor
الطابق األول

family
maidالعائلة

الخادمة

laundry
الغسيل

storage
تخزين

Roof Annex
الملحق العلوي

bedroom 1
غرفة نوم

bedroom 2
غرفة نوم

bedroom 3
غرفة نوم

master suite
الجناح الرئيسي

Ground Floor
الطابق األرضي

V2

690 m2

Built up area

Plot Area

المساحة المبنية

dining
الطعام

guard
الحارس

family majlis
المجلس العائلي

kitchen
المطبخ

majlis
المجلس

مساحة العقار

563 m2/619m2

master bath
الحمام الرئيسي

dressing room
غرفة المالبس



First FloorRoof Annex
الملحق العلويالطابق األول

Ground Floor
الطابق األرضي

V4
700 m2

815 m2

Built up area

Plot Area

المساحة المبنية

مساحة العقار

family
maidالعائلة

الخادمة

laundry
الغسيل

storage
تخزين

bedroom 1
غرفة نوم

bedroom 2
غرفة نوم

bedroom 3
غرفة نوم

master suite
الجناح الرئيسي

dining
الطعام

guard
الحارس

family majlis
المجلس العائلي

kitchen
المطبخ

majlis
المجلس

master bath
الحمام الرئيسي

dressing room
غرفة المالبس



V1

505 m2

375 m2

Built up area

Plot Area

المساحة المبنية

+V1مساحة العقار
413 m2/481m2

605 m2

Built up area

Plot Area

المساحة المبنية

V2مساحة العقار

690 m2

Built up area

Plot Area

المساحة المبنية

مساحة العقار

563 m2/619m2

V4
700 m2

815 m2

Built up area

Plot Area

المساحة المبنية

مساحة العقار

V4

V2

V2 V2

V1

V1
V1 V1

V1 V1

V1 V1

V1 V1

V1

V1 V2

V2 V2

V1+ V1+

V1+

V1+ V1+

V1+




