


نتواصل..
نبتكر..
نلهم..

المحتويات



المستقبل هنا.
فلنجعله استثنائًيا!



المملكة
العربية

السعودية

33.4 مليون
مجموع الكثافة 

السكانية

6.08 مليون
مجموع القوى العاملة 

السعودية

نحو 50 %
من هذه النسبة،

قوى شبابية
)تحت سن 25(

% 1.6
معدل النمو السكاني

)للخمس سنوات 
القادمة(

$ 23.570
الناتج المحلي 

اإلجمالي للفرد الواحد

investsaudi.sa :المصدر



من نحن
فــي  العقــاري  التطويــر  بقطــاع  للمضــي  جديــًدا  كادن طريًقــا  تؤســس 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

نؤمــن فــي كادن أّن األماكــن الرائــدة هــي التــي تعــزز شــغف اإلنســان 
وُتثــري تجربتــه الشــخصية. حيــث ُيمكــن لألماكــن أن تتوافــق مــع طموحــات 
ــذا نقــوم فــي كادن  ــاة. ل ــًدا للعمــل والحي كل فــرد وتمنحــه أســلوًبا جدي
بإنشــاء بيئــات تخــدم مجــاالت مختلفــة، وبيئــات مرنــة ومتكاملــة، تواكــب 
متطّلبــات المســتقبل وتعطــي األولويــة للمعاييــر العالميــة فــي تقديــم 

خدماتهــا المميــزة. 



مهمتنا
فــي ســعينا لنصبــح أحــد أهــم المطوريــن الحاصليــن علــى ثقــة الشــركاء 
نحــرص  المنطقــة،  فــي  المختلفــة  التجربــة  لمفهــوم  رائــًدا  ومرجًعــا 
علــى تقديــم بيئــات تعــزز التواصــل واإلبــداع فــي شــتى المجــاالت، حيــث 
يتمحــور اهتمامنــا حــوَل تأســيس وترســيخ أســلوب حيــاة مبتكــر وتجربــة 
اســتثنائية يعيشــها العميــل مــن خــال العمــارة الحضريــة، عــاوة علــى 

تقديــم أفضــل وأهــم الخدمــات التــي تحقــق أهــداف الريــادة.

ومــن هــذا المنطلــق تتمثــل اســتراتيجيتنا فــي تقديــم منتجــات تهــدف 
ممــا  العقــاري،  والتطويــر  االقتصاديــة  التنميــة  عمليــات  تطويــر  إلــى 
الجــودة  معاييــر  أعلــى  تحقيــق  إلــى  ويدفعنــا  النجــاح  لنــا  يضمــن 

شــركائنا.  لطموحــات  الحقيقيــة  القيمــة  إضافــة  فــي  والمســاهمة 



قيمنا
رؤية عصرية،

فكر جديد
نجــٍم  تتغيــر، وهــي بمثابــة  ثابتــة ال  قيمنــا 
بــه فــي جميــع معاماتنــا وجميــع  نســتدّل 
عليهــا.  بالعمــل  نتعهــد  التــي  المشــاريع 



التواصل والخدمات
نؤمن في كادن أن االهتمام بعاقتنا مع الشــركاء 
لنمــّو مشــاريعنا والحفــاظ  الصحيــح  المفتــاح  هــو 
علــى التجربــة الفريــدة لــكل مشــروع، كمــا نؤمــن 
أن العاقــات المبنّيــة علــى التواصــل الدائــم هــي 

ــا. ــر خدماتن الوســيلة التــي نعتمدهــا فــي تطوي

قيمنا



االبتكار
وحب االطالع

قــاد حــب االطــاع المفكريــن والمبدعيــن إلــى المعرفــة واالكتشــاف، 
فيمــا دفعهــم اإليمــان بأهميــة االبتــكار لتحقيــق أفــكار اســتثنائية. 

لــذا نحــن نؤمــن أن االبتــكار ليــس وجهــة نصــل إليهــا، بــل هــو طريقــة 
تفكيــر نحيــا بهــا فــي ســعينا نحــو اإلبــداع والنمــو. ممــا يجعلنــا نحــرص 
علــى ابتــكار تجربــٍة خاصــة لــكل مشــروع، ومنحهــا الطابــع الحضــرّي 

الــذي يضمــن اســتمراريتها وحيويتهــا. 

قيمنا



قيمنا

التميز والشفافية
نؤمــن فــي كادن أن نجاحنــا الحقيقــي يتحقق من خال 
التزامنــا بالقيــم، وضمــان تحقيقهــا فــي كل عاقاتنــا 
ومشــاريعنا. فــا إنجــاز أكبــر مــن التميــز والشــفافية 

فــي العمــل والســعي الدائــم نحــو األفضــل. 



عّزز تواصلك
 أكِمل اكتشافاِتك ُكن
ملهًما



وجهتك
الجديدة

لالكتشاف،
والتواصل

والترفيه

وكيفيــة  عملــك،  وطريقــة  شــغفك،  اكتشــاف  ُتعيــد  حيــث 
األطبــاق  ألــذ  تنــاول  يمكنــك  نفســك. وحيــث  عــن  الترفيــه 
المتجــددة  بالخيــارات  واالســتمتاع  والمحليــة،  العالميــة 
والمتنوعــة فــي المتاجــر واألســواق. واجهــة الريــاض حيــث 

مبتكــرة.  بطريقــة  واالجتماعيــة  العمليــة،  الحيــاة 



مميزات الموقع
موقــع متميــز بالقــرب مــن مطــار الملــك خالــد وعــدد مــن الجامعــات 

ومجموعــة كبيــرة مــن الفنــادق و الشــركات العالمية.

نقل ومواصالت
12 دقيقة من وإلى مطار الملك خالد الدولي.

10 دقائق إلى محطة قطار سار.
)محطــة  الريــاض  متــرو  وإلــى  مــن  دقائــق   10

. ســابك(
)جامعــة  الريــاض  متــرو  وإلــى  مــن  دقائــق   4

نــورة(. األميــرة 
)محطــة  الريــاض  متــرو  وإلــى  مــن  دقيقــة   12

والداخلــي(. الدولــي  المطــار 
25 دقيقة من وإلى وسط المدينة.

تعليم
10 دقائــق مــن وإلــى جامعــة اإلمــام محمــد بــن 

ســعود اإلســامية.
4 دقائــق مــن وإلــى جامعــة األميــرة نــورة بنــت 

عبدالرحمــن.
25 دقيقــة مــن وإلــى الكليــة التقنيــة العالميــة 

لعلــوم الطيــران.
10 دقائق من وإلى جامعة دار العلوم.

8 دقائق من وإلى معهد اإلدارة النسائي.

1. مطار الملك خالد الدولي
2. مركز واجهة الرياض للمؤتمرات 

والمعارض
3. مركز الملك عبدالله للبحوث 

والدراسات البترولية
4. جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

5. المركز الطبي العسكري
6. المركز الحكومي لألعمال

7. البوابة االقتصادية
8. جامعة اإلمام محمد بن 

سعود االسالمية
9. سابك

10. غرناطية
11. مدينة النخلة

12. محطة القطار





واجهة الرياض
حياتــك  لُتثــري  الريــاض  واجهــة  ُصّممــت 
متمثلــة  اســتثنائية  تجــارب  عبــر  اليوميــة 
والمســاحات  واألســواق  المطاعــم  فــي 
الحيــاة  نمــط  يمنحــك  ممــا  المفتوحــة، 

الريــاض. مدينــة  قلــب  فــي  األجمــل 



واجهة الرياض
منطقة التسوق



المســاحات  جمــال  فــي  وانغمــس  وراءك،  العالــم  فوضــى  اتــرك 
الخضــراء والهــدوء التــام الــذي تمنحــك إّيــاه الطبيعــة، والهندســة 

الملهمــة.  المعماريــة 

تســّوق مــن مختلــف العامات التجارية المحّلية والعالمية، واســتمتع 
بالخيــارات المتنوعــة من المطاعــم وطرق الترفيه.

اكتشف منطقة التسوق



التســوق  بيــن  مــا  تجمــع  واســعة  مســاحة 
المقاهــي  فــي  الكبيــر  والتنــوع  والترفيــه 

المختلفــة. والتجــارب  والمطاعــم 

أكثر من 200 متجر من 
األسواق المحلية 

والعالمية.



60٪ مساحات طبيعية وحدائق 
مائية، فيما تتوّزع باقي 
المساحة على األسواق.



مساحة تأجيرية نحو 66600 م2.



ممــّرات مغلقــة ومكيفــة صيًفــا ومفتوحــة 
علــى الهــواء الّطلــق شــتاءً.

بالحــرارة  تحكــم  أجهــزة  بواســطة  وذلــك 
والبــرودة مــن أجــل منحــك الراحــة التامــة أثنــاء 

المنــاخ. تغيــر 



مناطــق مخصصــة للفعاليات 
والمعارض، مع مســرح خارجي.



أكبر سينما بالمملكة والتي 
تحتوي على 18 شاشة.



أكثر من

 
موقف للسيارات.
6000



واجهة الرياض
منطقة األعمال

الوجهــة  األعمــال،  منطقــة  فــي  بــك  أهــًا 
مدينــة  فــي  والشــركات  لألعمــال  المثاليــة 

الريــاض.

العمــل  تجربــة  األعمــال  منطقــة  تمنحــك 
التواصــل  عليــك  تســهل  التــي  االســتثنائية 
مــع الشــركات األخــرى والعمــاء، كمــا ُتهّيــئ 
ــكار، لتكــوَن  ــداع واالبت ــة المثلــى لإلب لــك البيئ

المســتقبل لمتطلبــات  مواِكبــًة  شــركتك 

طريقة جديدة
للتعريف بأعمالك



يرّكــز تصميــم هــذه المنطقــة علــى بنــاء 	 
التواصــل المســتمر مع اآلخريــن، ويتمحور 

حــول تعزيــز طمــوح وأهــداف الشــركات.
تعزيــز التعــاون مــن خــال إتاحــة الفرصــة 	 

تســتهدف  وفعاليــات  أنشــطة  إلقامــة 
والمبدعيــن. األعمــال  رواد 

موقــع متميــز بالقــرب مــن مطــار الملــك 	 
ومجموعــة  الجامعــات  مــن  وعــدد  خالــد 
العالميــة. الفنــادق والشــركات  مــن  كبيــرة 

تواصل



االبتكار

َمــة بمعايير 	  مســاحات عمــل ُمبتكــَرة وُمصمَّ
عالميــة، يمكــن تكييفهــا وتغييرهــا حســب 

احتياجــات منشــأتك.
العالميــة 	  الشــركات  بيــن  مــا  كبيــر  تنــوع 

واإلقليمية والمحلية، إضافة إلى الجهات 
الحكوميــة.



التطّور
والنمو

منــح موظفــي الشــركات الرفاهيــة الّتامــة 	 
عــن طريــق ممــرات المشــي والمســاحات 

الطبيعيــة.
فــي 	  المتمثلــة  الراحــة  وســائل  أحــدث 

غــرف  يشــمل  والــذي  نجــوم،   4 فنــدق 
اجتماعــات، وقاعــة مؤتمــرات، ومطاعــم، 
مراقبــة  ونظــام  ومقاهــي،  وحضانــة، 

الســاعة. مــدار  علــى  وأمــن 
مــن منطقــة 	  بعــد خطــوات قليلــة  علــى 

التســوق التــي تشــمل متاجــر ومطاعــم 
للترفيــه. ومحــات 



 عصٌر آخر لألعمال
اللوجستية



الرؤية
نحــن فــي كادن نؤمــن أن العامــل األساســي 
هــو  اللوجســتي  القطــاع  إمكانيــات  لزيــادة 
تحفيــز القــدرات وزيادتهــا، ممــا يــؤدي إلــى 
والتصديــر  التوريــد  سلســلة  وتطويــر  دعــم 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي 

وقــد اســتندنا فــي بنــاء هــذا المشــروع علــى 
معرفتنــا باحتياجــات البنيــة التحتيــة الحاليــة 
فــي  النمــو  لطريقــة  المســتمرة  ودراســتنا 
قيمنــا  تجســيد  إلــى  إضافــة  القطــاع.  هــذا 
التجربــة  إثــراء  فــي  المتمثلــة  األساســية 
المرتكــزة علــى العنصــر البشــرّي،  ودعمهــا 
عــن طريــق الخدمات والخبــرات التي نمتلكها. 
إلــى الخدمــات التقنية والتشــغيلية المميزة. 



الموقع
موقــع اســتراتيجي فــي مدينــة الريــاض علــى امتــداد الطريــق الدائــري 
الشــرقي بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة الثانية، ليكــون نقطة انطاق 
ووصــول للشــاحنات ممــا يتيــح لهــم الوصــول بســهولة إلــى الطــرق 
والمطــارات  الشــرقية  المنطقــة  أو  المكرمــة  مكــة  باتجــاه  الدائريــة 
التنقــل والوصــول  الموقــع بســهولة  يتميــز  الجــاف، حيــث  والمينــاء 

ــة الريــاض. إلــى أي وجهــة داخــل وخــارج مدين

ــن دخــول وخــروج مرتــادي  كمــا أّن موقــع المشــروع المســتقل يؤمِّ
المنطقــة مــن وإلــى المشــروع بطريقــة منّظمــة وآمنــة، مــن خــال 
بّوابــات المســتودعات التــي ُصّممــت بأســلوب مبتكــر يســّهل عمليــة 

تحميــل وتفريــغ البضائــع ويوّفــر الوقــت والجهــد. 



ماذا نقدم
مســتودعات مجهــزة بباقــة مــن الخدمــات  ومائمــة للقطاعيــن الصناعــي والتجــاري، 	 

كمــا أّنهــا متوفــرة لإليجــار بعقــود مرنــة تناســب احتياجــات العمــاء ونمــط أعمالهــم.  
للعمــل فــي مدينــة 	  االســتراتيجية  المواقــع  أحــد  پــارك  ذا لوجســتكس  يعــّد موقــع 

الريــاض، كونــه يســّهل عمليــات التنقــل مــن وصــول ومغــادرة إلــى أّي وجهــة مــن خــال 
شــبكات طــرق واســعة وآمنــة.



المساحة
مجمع لوجستي مساحته 480,000 م2.	 
مســاحات تخزين مغلقة ومســاحات للتخزين 	 

المفتــوح يمكــن التحكــم بدرجــة حرارتهــا، مــع 
مجموعــة مــن الخيــارات المتنوعة.

شبكات طرق واسعة.	 
مواقف مخصصة للشاحنات.	 
ساحة مخصصة للحاويات.	 



خدمات األمن 
والسالمة

نظــام كاميــرات مراقبــة علــى مــدار الســاعة 	 
مــع فريــق حراســات أمنيــة وغرفــة مراقبــة 

وتحكــم.
مركــز دفــاع مدنــي بتشــغيل ذاتــي مســتقل 	 

يحــد مــن زيــادة المخاطــر، إلــى جانــب وجــود 
فــرق إطفــاء، وســيارات اإلنقــاذ، وعــدد مــن 

ســيارات اإلســعاف.



الخدمات
وإدارة 	  العمليــات،  إلدارة  متخصــص  قســم 

الخدمــات اللوجســتية، وتقديــم االستشــارات 
التقنيــة، وخدمــة العمــاء.

المعــدات، 	  كتأجيــر  المســاندة  الخدمــات 
وتقديــم العمالــة الازمــة، وحلــول التخزيــن، 
والتخليــص  والتغليــف،  الشــحن،  وحلــول 

الجمركــي.
ومطعــم 	  للموظفيــن  مخصصــة  منطقــة 

. وتموينــات   ومقهــى،  الخفيفــة،  للوجبــات 



المواصفات 
الفنيــة

ارتفاع السقف 
يبدأ من 12 م2.

مساحات تصل إلى 
90 ألف م2 كوحدة 

كاملة.

نظام للتحكم 
بالحرارة، مع عزل 

حراري.

نظام إنذار وإطفاء 
الحرائق

بنية تحتية متكاملة مع 
منطقة مخصصة للتحميل 

والتنزيل. 



www.kaden-sa.com


