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 التقرير الدوري التاسع عشر عن مشروع

 أبـراج الـجـامـعـة
الحمــد � رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف انبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد 

وعلى آله وصحبه.
ــروع  ــن مش ــر ع ــن عش ــدوري الثام ــر ال ــدم التقري ــعود أن تق ــك س ــة المل ــاف جامع ــر أوق يس
أبــراج الجامعــة الوقفــي خــالل الفتــرة الماضيــة. ونــود أن نشــكر فــي بدايــة هــذا التقريــر دعــم 
ومتابعــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ومعالــي الدكتــور أحمــد 
ــر  ــر مدي ــن العم ــن عبدالرحم ــدران ب ــور ب ــي الدكت ــم ومعال ــر التعلي ــى وزي ــد العيس ــن محم ب
الجامعــة وأعضــاء اللجنــة العليــا £وقــاف الجامعــة، ورجــال ا£عمــال المتبرعيــن للمشــروع 

وجميع الداعمين من منسوبي الجامعةوغيرهم.

يأتــي هــذا التقريــر بعــد عــدد مــن االجــراءات والخطــوات التــي اتخذتهــا أوقــاف الجامعــة 
ــز موقفهــا فــي مجــاالت مختلفــة. فقــد أقــر مجلــس الجامعــة فــي جلســته الثالثــة  لتعزي
للعام الجامعي 1434 / 1435 ه، المنعقدة بتاريخ 29 / 1/ 1435 ه، القواعد التنفيذية £وقاف 
جامعــة الملــك ســعود، والتــي تشــكل خطــوة مهمــة لتعزيــز مكانــة أوقــاف الجامعــة 

وتمكنها من أداء مهامها ومسؤولياتها.

ــة  ــل ا£مان ــن قب ــددة م ــات المح ــب ا£ولوي ــد ا� وحس ــة بحم ــاف الجامع ــت أوق ــا تمكن كم
العامــة £وقــاف الجامعــة برئاســة معالــي مديــر الجامعــة مــن العمــل علــى تســويق أبــراج 
ــراج. فإلــى جانــب مــا تــم  ــن لتشــغيل هــذه ا£ب المشــروع والحــرص علــى الشــركاء المميزي
فريــق  قــام  فقــد  الفندقيــة،  المبانــي  مشــغل  مــع  االتفــاق  إنهــاء  مــن  ســابقا  إنجــازه 
مــن  الوقــف  ومحبــي  الجامعــة  إدارة  مــن  كبيــر  وبدعــم  الجامعــة،  بأوقــاف  التســويق 
ــرى  ــركات الكب ــة والش ــات الحكومي ــن الجه ــد م ــع العدي ــل م ــة، بالتواص ــوبي الجامع منس
فــي المملكــة للتعريــف بأبــراج المشــروع. وقــد أثمــر ذلــك عــن االتفــاق علــى تأجيــر وتشــغيل 
عــدد مــن ا£بــراج وفــق السياســات التــي تبنتهــا أوقــاف الجامعــة والتــي تشــمل اختيــار عقــود 
طويلــة المــدى ومــع شــركاء ذوي مــالءة وقــدرة مناســبة، بحيــث يتــم تأجيــر المبنــى 
بالكامــل لجهــة واحــدة تســتفيد منــه حســب احتياجهــا وبمــا ال يؤثــر فــي معــدالت اهــالك 
ــي  ــد برج ــودي، وأح ــين العم ــد حس ــيخ محم ــرج الش ــر ب ــات تأجي ــمل االتفاقي ــى. وتش للمبن
المعلــم محمــد بــن الدن رحمــه ا� لجهتيــن مــن الجهــات الحكوميــة المتميــزة، وتأجيــر بــرج 
الشــيخ عبدالرحمــن الهليــل حــدى الجهــات الخاصــة لتشــغيله فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. 
كمــا تــم االتفــاق مــع مشــغل بــرج مصــرف الراجحــي الطبــي. هــذا إلــى جانــب أنــه تــم 
التواصــل مــع مســؤولي الهيئــة العامــة للســياحة واÄثــار واتخــاذ اجــراءات  بالحصــول علــى 

اعتماد الهيئة لمخططات ا£براج الفندقية.

وحيــث أن معظــم أعمــال التشــطيب وا£عمــال الكهروميكانيكيــة المتبقيــة ترتبــط بشــكل 
كبيــر بطبيعــة االســتخدام الــذي يمارســه مشــغلو ا£بــراج، فقــد جــرى فــي المــدة الماضيــة 
التنســيق مــع المشــغلين والمســتأجرين لوقــف بعــض ا£عمــال ولتعديــل البعــض اÄخــر مــن 
قبــل مقاولــي المشــروع حســب مــا يناســب طبيعــة التشــغيل ومــا يقدمــه أو يطلبــه 
المشــغلون أو المســتأجرون، خاصــة أن بعــض المبانــي تــم تعديــل طبيعــة االســتخدام 
فيهــا. كمــا يتــم العمــل علــى إنهــاء ا£عمــال المتبقيــة مــن حيــث تركيــب واجهــات الزجــاج 
وحجــر الريــاض والبورســالن لــكل مــن بــرج ا£ميــر ســلطان لËبحــاث الصحيــة وطــب الطــوارئ، 

وبرج الدكتور ناصر الرشيد وبرج الشيخ عبدا� الهليل.

نســأل ا� تعالــى أن ييســر إنجــاز ا£عمــال المتبقيــة فــي المشــروع وأن يبــارك فــي جميــع 
ــر  ــل خي ــل النبي ــذا العم ــدم له ــن ق ــزي كل م ــبيل وأن يج ــذا الس ــي ه ــذل ف ــي تب ــود الت الجه

الجزاء وأوفاه في الدنيا واÄخرة.

UNIVERSITY TOWERS PROJECT
STATUS REPORT 19th

King Saud University Endowments is pleased to issue the Status Report 
number 18 on the University Towers project for the past period. We take 
this opportunity to thank Custodian of the Two Holy Mosques Salman Bin 
Abdulaziz, His Excellency Dr. Ahmed Bin Alissa, the Minister of Higher 
Education, His Excellency Dr. Badran Al-Omar, KSU Rector and all members 
of the Endowments Higher Committee, and all KSU community for their 
ontinued and generous support for King Saud University Endowments.

This report comes after the University Endowments has made significant 
achievements on different fields. One important breakthrough is the 
approval by the University Council the Executives Rules of University 
Endowments in Council 3rd meeting dated 29/1/1435AH; which is an 
important step to support the University Endowment position so as to be 
able to perform its duties and responsibilities.

University Endowments, guided by HE University Rector and members of 
the University Endowments Secretariat members, managed to market 
Projects’ components and attract distinguished partners so as to operate 
these towers. As continuation to the previous achievement of making the 
agreement with a renowned operator to operate the hospitality towers 
(the Endowed Chairs Hotel Tower, Shaikh Saleh Kamel Tower and 
Residence Suites Towers), University Endowments marketing team 
communicated with many potential tenants from among government and 
private entities to introduce the project towers. This resulted the 
completion of leasing agreements of most of the towers, aintaining the 
University Endowments’ leasing vision of making long term contracts with 
whole building to one esteemed entity to maintain the project distinction 
and ensure proper use of the facilities with minimum damage. The 
agreements include leasing of Sheikh Mohammad AL Amoudi Tower, and 
Mu’allem Mohammad Bin Laden Tower, as office buildings by two 
distinguished governmental institutions, and leasing Sheikh Abdulrahman 
AL Hulayel Tower to a private organization for health care use. An 
agreement was reached with the operator of AlRajhi Bank Medical Tower. 
moreover, continued communications with he Saudi Commission for 
Turism and Antiquities resulted in the approval of the buildings designes.

As the completion of the remaining Electro-mechanical and finishing 
works is extensively related to the nature of usage of the operators of the 
towers, tenants modifications are being carried out by the project 
contractors with close coordination with the operators to suit the 
operation nature. Efforts are underway to finish the remaining works such 
as buildings external façade which include glass curtain walls, Riyadh 
stone and porcelain façade for remaining buildings.
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KING SAUD UNIVERSITY ENDOWMENTS PROGRAM

INTRODUCTION
Throughout history, endowments played a central role in supporting the  ducational process. 
This is especially true in the case of Islamic civilization where huge endowments were dedicated 
to supporting educational causes. Elite historical Muslim universities throughout the bright 
centuries of Islamic civilization flourished and sustained their momentum and influence due to 
educational endowments to buildings and facilities, students, books, and other educational 
services and causes. Such fundamental role for educational endowments has also prevailed in 
western universities where endowments are utilized to support education and research 
activities. In fact, endowments grew to become one of the main sources to finance elite western 
universities like Harvard, Yale and many others. However, In the modern Middle East, it is clearly 
noticed that endowments contribution to education is very poor. This is in spite of the fact that 
we can still find some endowments that are as old as the dawn of Islam. This calls for an 
immediate genuine effort to establish model endowments dedicated for education causes.

As the leading university in the region, and in response to aspirations of Saudi Arabia leadership 
to bridge this gap, King Saud University has embarked on an ambitious endowment project 
under the title “University Endowments Program”, with strong support and guidance from 
Custodian of the Two Holy Mosques King Salman Bin Abdulaziz Salman bin Abdulaziz, The goals 
we aspire for include founding a successful role model for educational endowments that 
contributes to university mission of  stablishing strong educational and cultural environment and 
leading higher education in the country to new frontiers of excellence and distinction. This 
massive project is launched today to enhance the financial ability of King Saud University (KSU) 
and enable the realization of its vision to lead in research and community service with stable 
financing of its programs and initiatives. The endowments program will support research 
activities and initiatives to improve the educational and research process, and will extend 
support to university hospitals and health care services and medical research and strengthen the 
relationship between the University and society.

King Saud University vision rests on constructive partnership to establish knowledgebased 
society, and draws its strength from the strong support of our leadership, our alumni and 
friends, and the noble businessmen of this land; in addition to the zeal and relentless endeavors 
of university management. All these factors will contribute to realization of our ambitions to 
create, disseminate and utilize knowledge for the prosperity of our society and to be able to 
compete in the information age.

برنامج أوقاف جامعة الملك سعود
تمتــاز الحضــارة اســالمية بتأســيس عالقــة راســخة بيــن ا£وقــاف ومؤسســات التعليــم، حيــث نــال التعليــم أهميــة 
خاصــة نابعــة مــن اهتمــام اســالم بالعلــم والعلمــاء. ويشــير تاريــخ الوقــف اســالمي إلــى أن نســبة كبيــرة مــن 
بالكتــب  والعنايــة  العلــم  طلبــة  ورعايــة  وكفالــة  التعليميــة  والمــدارس  لËربطــة  مخصصــة  كانــت  ا£وقــاف 
والمؤلفــات، وغيرهــا مــن المجــاالت التعليميــة. ولــم تتــوان مؤسســات التعليــم فــي الغــرب عــن توظيــف فكــرة 
ا£وقــاف لدعــم مســيرتها العلميــة والبحثيــة؛ ونمــت ا£وقــاف هنــاك لتكــون أحــد أهــم روافــد تمويــل التعليــم فــي 
الجامعــات الرائــدة مثــل ييــل وهارفــارد وغيرهــا، وهــذا مــن أهــم المؤشــرات التــي تؤكــد علــى حيويــة وفاعليــة مبــدأ 
قبــل  حبســت  التــي  ا£وقــاف  بقــاء  رغــم  واليــوم،  التقــدم.  صناعــة  فــي  الكبيــر  ودوره  التعليمــي  الوقــف 
14 قرنــًا مــن الزمــن ماثلــة للعيــان، إال أن قطــاع التعليــم فــي العالــم اســالمي قــد تهــاون فــي تطبيــق أســلوب 
ــا تظهــر الحاجــة الماســة  ــدأ وأصبــح النمــوذج يأتــي مــن الغــرب. مــن هن الوقــف العلمــي، فقــد اضمحــل هــذا المب
نشــاء نمــوذج وقــف تعليمــي فــي المنطقــة يبــث الحيــاة مــن جديــد فــي فكــرة الوقــف اســالمي التــي ظهــرت 

أساسًا من عمق الفكر اسالمي السّباق.

وانطالقــًا مــن دورهــا الريــادي فــي التعليــم العالــي، واســتجابة لتطلعــات القيــادة الرشــيدة، أنشــأت جامعــة الملــك 
ــق  ــز لتحقي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــم م ــة” بدع ــاف الجامع ــج أوق ــعود “برنام س
جملــة مــن ا£هــداف مــن أهمهــا بنــاء نمــوذج وقــف تعليمــي ناجــح يعــزز دور الجامعــة فــي تطويــر ا£رضيــة 
العلميــة والثقافيــة المناســبة لتأهيــل ا£جيــال وقيــادة التعليــم العالــي إلــى مســتويات عاليــة مــن التميــز وابــداع. 
ــام  ــز القــدرات الماليــة للجامعــة ويمكنهــا مــن القي ومشــروع أوقــاف الجامعــة ينطلــق اليــوم ليســهم فــي تعزي
بدورهــا المنــوط فــي جــٍو مــن االســتقرار المالــي فــي ظــل دعــم مســتمر مــن وزارة التعليــم وإدارة الجامعــة 
ــين  ــى تحس ــؤدي إل ــي ت ــطة الت ــم ا£نش ــى دع ــيركز عل ــالق س ــي العم ــف الجامع ــذا الوق ــار. وه ــن ا£خي والمتبرعي
مســتوى الجامعــة العلمــي وتعزيــز جهــود البحــث والتطويــر والتعليــم، ودعــم المستشــفيات الجامعيــة وا£بحــاث 
الصحيــة المفيــدة للبشــرية، وتفعيــل العالقــة بيــن الجامعــة والمجتمــع، ترتكــز رؤيــة جامعــة الملــك ســعود علــى 
الشــراكة البنــاءة مــع محيطهــا الكبيــر لبنــاء “مجتمــع المعرفــة“ مســتفيدين مــن الدعــم الكبيــر مــن لــدن القيــادة 
الرشــيدة لهــذا الوطــن المعطــاء والتشــجيع والمــؤازرة مــن قبــل أصدقــاء الجامعــة ومحبيهــا وإدارتهــا والتــي 
نعيشــها يوميــًا أثنــاء جهدنــا لتأســيس باكــورة مشــاريع ا£وقــاف. إن الهــدف هــو بنــاء المجتمــع الــذي ينتــج 
المعرفــة التــي هــي أسÙ النهضــة والحضــارة فــي هــذا العصــر حيــث تمثــل قاعــدة االنطــالق التنمــوي المبنــي علــى 
العلــم والمعلومــات والبحــث والتطويــر. وتأمــل جامعــة الملــك ســعود أن تتمكــن مــن قيــادة المجتمــع الســعودي 

ليمتلك ناصية المعرفة في عصر تنافسي محموم.

مــة مــقــد
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VISION
Pioneering of educational endowments and providing permanent financial support for King Saud University.

MISSION
Development of educational endowments via contemporary perspective and effective community partnership to 
provide permanent financial support for Scientific Research and Charity in the University.

GOALS
KSU Endowments aims to strengthen university financial ability and support to programs and activities that 
contribute to leading KSU to be a world-class university including research and education development, and 
supporting the interaction of the university with the community. In  particular, we aim to achieve the following 
goals:

Supporting KSU financial resources to fund quality programs to improve university status on all aspects,

Financing research and technology programs that serve humanity and supports knowledge-based economy and 
the development of our country,

Attracting and providing incentives to distinguished faculty members and re searchers and supporting them.

Improving the utilization of all KSU resources: human, facilities and infrastruc ture.

Supporting university hospitals in the endeavors to treat chronic diseases.

Financing KSU international research labs.

Supporting charity programs and social support projects.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

الريادة في ا£وقاف التعليمية وتوفير مستقبل مالي مستدام لجامعة الملك سعود

الرؤية

 تطوير ا£وقاف التعليمية من منظور معاصر عبر الشراكة المجتمعية الفاعلة لتوفير مستقبل مالي مستدام
للجامعة ودعم البحث العلمي وإثراء البعد التكافلي وأعمال الخير داخل الجامعة

الرسالة

يهدف مشروع الوقف إلى تعزيز الموارد المالية الذاتية للجامعة، والمساهمة في ا£نشطة التي تعمل على
نقل الجامعة للعالمية، ودعم أنشطة البحث والتطوير والتعليم، ودعم العالقة بين الجامعة والمجتمع؛ ويمكن

توضيح هذه ا£هداف في النقاط التالية:

1 ـ تعزيز موارد الجامعة الذاتية أسوة بالجامعات العالمية المرموقة لتحفيز ابداع والتميز على كافةا£صعدة.
2 ـ تمويل برامج البحث والتطوير التقني بما يخدم البشرية ويعزز اقتصاديات المعرفة لتحقيق التنميةالمستدامة للوطن.

3 ـ  استقطاب وتحفيز الباحثين والمبدعين والموهوبين والمتميزين ورعايتهم.
4 ـ  زيادة االستفادة من موارد الجامعة البشرية والبنية التحتية والتجهيزات.

5 ـ  دعم المستشفيات الجامعية في عالج ا£مراض المزمنة.
6 ـ  تمويل معامل جامعة الملك سعود الخارجية في مراكز متقدمة لالستفادة من الخبرات العالمية.

7 ـ  تعزيز أعمال الخير والتكافل االجتماعي وأعمال البر ا£خرى.

ا�هداف
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UNIVERSITY TOWERS
The first project of KSU Endowments is the University Towers, a huge real estate investment located at a very prime 
location on the University campus. It consists of eleven towers that include hotels, office buildings, a medical 
tower, a convention center and commercial services and shopping malls.

LOCATION

FEATURES

The land of this project is a located at an excellent location at southwest corner of KSU Campus on the intersection 
of King Abdullah Road and King Khalid Highway (Salbookh), two of the major roads in Riyadh. King Abdullah Road 
is being developed into a prime highway with the first inter-city train service linking the east and west sides of 
Riyadh. This adds to the value of the location and boosts the feasibility of the investment.

Since the towers will be constructed on the university campus, all services and features it provides will be directed 
to the university community and other entities and individuals interacting directly with it, and the surrounding 
communities. Moreover, the location is very close to King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), King 
Abdulaziz & his Companions for Giftedness and Creativity (MAWHIBA), King Salman Science Oasis and numerous 
strong business and government agencies that have strong ties with KSU. It is also very close to Addiriyah, the 
well-known cultural and tourism landmark due to its historical significance.

COMPONENTS
Local and international experience has proven that multi-utilization projects have higher feasibility and better 
marketability, as different components of the project support the utilization of each other and provide the needed 
balance to ensure continuity and sustainability. The following are the components of the project:

HOSPITALITY FACILITIES
Riyadh has experienced a very high growth in the demand for hospitality services recently with slow growth in the supply, 
which created clear shortage especially around the location of KSU. The hospitality facilities will serve KSU and surrounding 
communities including those mentioned earlier and the Diplomatic Quarters.

مشــروع ”أبــراج الجامعــة“ هــو باكــورة مشــروعات أوقــاف الجامعــة، وهــي عبــارة عــن مشــروع اســتثماري كبيــر ضمــن الصنــدوق 
العقــاري فــي موقــع متميــز مــن أرض المدينــة الجامعيــة، تقــع علــى تقاطــع طريــق الملــك عبــدا� مــع طريــق الملــك خالــد. ويتكــون 
المشــروع مــن أحــد عشــر برجــًا منهــا أبــراج لخدمــات الضيافــة والفندقــة مرتبطــة بمجموعــة فندقيــة عالميــة، وأبــراج مكتبيــة، وطبيــة، 

وخدمات للمؤتمرات واالجتماعات واالحتفاالت، إضافة إلى الخدمات التجارية وا£سواق.

أبراج الجامعة

تقــع أرض مشــروع أبــراج الجامعــة علــى تقاطــع طريــق الملــك عبــدا� بــن عبدالعزيــز جنوبــاً، وطريــق الملــك خالــد )صلبــوخ( غربــاً، ويحدهــا 
شــماال وشــرقا الطريــق الدائــري للمدينــة الجامعيــة. وحيــث أن طريــق الملــك عبــدا� بــن عبدالعزيــز فــي طــور التحــول إلــى طريــق ســريع 
علــى غــرار طريــق الملــك فهــد إضافــة إلــى مــرور خــط القطــار الــذي يربــط شــرق الريــاض بغربهــا خــالل طريــق الملــك عبــدا� بــن عبدالعزيــز؛ 
ــدوى  ــة وج ــس قيم ــدوره يعك ــذا ب ــة. وه ــة الجامعي ــة للمدين ــة المضاف ــروع والقيم ــة المش ــن أهمي ــم م ــات تعظ ــذه المقوم ــإن ه ف

االستثمار في هذا الموقع المتميز.

الموقع

يقــام الوقــف علــى أرض ضمــن أســوار المدينــة الجامعيــة؛ وبالتالــي فهــو يقــدم خدماتــه مباشــرة للجامعــة مــن زوار ومتعاونيــن 
وأعضــاء هيئــة التدريــس وطــالب ومنســوبين وجميــع قاطنــي المدينــة الجامعيــة وا£حيــاء المجــاورة. كمــا أن الموقــع قريــب مــن مدينــة 
الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، وكذلــك واحــة الملــك ســلمان للعلــوم، ومؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة وابــداع 
(موهبــة)، والحــي الدبلوماســي والكثيــر مــن الهيئــات والمؤسســات. يضــاف إلــى مــا ســبق قــرب الموقــع مــن الدرعيــة؛ والتــي تشــكل 

معلمًا تاريخيًا ومقصداً سياحيًا.

المميزات

أثبتــت التجــارب المحليــة واقليميــة أن المشــروعات متعــددة االســتخدام هــي ا£كثــر جــدوى؛ حيــث تتكامــل عناصــر المشــروع ويغــذي 
بعضهــا البعــض، لتقديــم خدمــات أفضــل وتشــكيل التــوازن المطلــوب الســتمرارية الحيويــة فــي المشــروع وفيمــا يلــي عناصــر مشــروع 

أبراج الجامعة.

المكونات

ــر  ــة لتوفي ــة ماس ــاك حاج ــرض، فهن ــي الع ــديد ف ــص ش ــه نق ــذي يقابل ــاض وال ــة الري ــة بمدين ــات الفندقي ــى الخدم ــب عل ــد الطل ــع تزاي م
خدمــات فندقيــة قريبــة مــن الجامعــة تخــدم المدينــة الجامعيــة وتدعــم فعالياتهــا. إضافــة إلــى خدمــة الهيئــات والمؤسســات المجــاورة 

للجامعة بما فيها الحي الدبلوماسي.

خدمات فندقية
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OFFICE TOWERS
There is a demand for business office space in general; and there also is a specific demand from many affiliated 
agencies such as suppliers, contractors, education related agencies and businesses who need office space 
adjacent to the university.

MEDICAL TOWERS
There is also a shortage in high quality health care services, especially consultant clinics relying on part-time 
consultant MD’s from KSU health care colleges. An added advantage is the proximity of the ‘Endowments 
Medical Towers’ to university hospitals complex.

SHOPPING FACILITIES
KSU Campus lacks suitable shopping malls and department stores. This forces Campus residents to travel far 
away to shopping malls. Providing these facilities will provide a very needed service to the University 
community as well as surrounding areas, and has a great economic potential. This will support other 
components of the project.

CONVENTION CENTER
There is a strong shortage of convention centers in Riyadh; hotels have long waiting lists on their schedules to 
organize such events. Moreover, most of these location are centered in a confined crowded area. Providing 
such facility will serve not only university events, but many major users in the city, and it will support other 
components of the project.

ــزة. وفــي منطقــة المشــروع  ــة؛ خصوصــًا تلــك التــي تحظــى بمواقــع متمي ــزة والراقي ــة المتمي توجــد حاجــة للمقــرات المكتبي
يشــكل الموقــع المتميــز والتشــطيب الراقــي والتكامــل فــي البنــى التحتيــة والخدمــات عناصــر جــذب كبيــرة للجهــات التــي تنشــد 

التميز. كما أن هناك العديد من الجهات التي تدعم أعمال الجامعة وهي بحاجة إلى خدمات مكتبية قريبة من الجامعة.

أبراج مكتبية

كمــا أن هنــاك نقصــًا فــي الخدمــات الصحيــة عاليــة الجــودة، والتــي تعتمــد فــي الغالــب علــى االستشــاريين فــي الجامعــات؛ مثــل 
ــراج الجامعــة يجــاور المجمــع الطبــي، فهــذا يســهل علــى  ــادات الخارجيــة وخدماتهــا المســاندة. وحيــث إن موقــع وقــف أب العي

منسوبي الكليات الطبية والمستشفى الجامعي تقديم خدماتهم للمجتمع عبر ا£براج الطبية.

أبراج طبية

تفتقــر المدينــة الجامعيــة إلــى خدمــات تجاريــة مناســبة، ممــا يضطــر قاطنيهــا إلــى قطــع مســافات طويلــة للوصــول إلــى 
مجمعــات تجاريــة توفــر لهــم الخدمــات المطلوبــة. وبالتالــي فــإن توفيــر خدمــات تجاريــة قريبــة مــن الجامعــة تخــدم منســوبي 

الجامعة باضافة لخدمة ودعم عناصر المشروع ا£خرى، سيكون له مردود اقتصادي عال.

خدمات تجارية

ــم االنتظــار  ــاض نقصــًا حــاداً فيمــا يخــص خدمــات المؤتمــرات واالجتماعــات واالحتفــاالت، وال أدل مــن ذلــك قوائ تشــهد مدينــة الري
لــدى الفنــادق التــي توفــر تلــك الخدمــات فــي مدينــة الريــاض. وبالتالــي فــإن توفيــر خدمــات للمؤتمــرات واالجتماعــات واالحتفــاالت 
ضمــن المشــروع ســتخدم أنشــطة الجامعــة ومنســوبيها، وفــي نفــس الوقــت فهــي تخــدم الهيئــات والمؤسســات المجــاورة 

للجامعة وتدعم عناصر المشروع ا£خرى.

مؤتمرات واجتماعات واحتفاالت
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OFFICE TOWERS LOCATION

موقع مشروع أبراج الجامعة 
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CONSTRUCTION PICTURES FOR TOWERS صورة �عمال ا¤نشاء ل¹براج
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منارة الملك عبدا� للمعرفة
فــي  للوقــف  المعاصــرة  التجــارب  مــن  العديــد  وزيــارة  وتحليــل  دراســة  تــم  لقــد 
االســتخدامات  لتحديــد  والعالميــة  واقليميــة  المحليــة  التعليميــة  المؤسســات 
متعــددة  المشــاريع  أن  التجــارب  هــذه  وأثبتــت  المشــروع،  لعناصــر  المناســبة 
االســتخدام هــي ا£كثــر جــدوى فــي مثــل هــذه الحــاالت نتيجــة £ن هــذه االســتخدامات 
المتعــددة تعتمــد وتغــذي بعضهــا البعــض وبالتالــي تشــكل التــوازن المطلــوب 
الســتمرارية الحيويــة فــي تلــك المشــاريع. وقــد تــم االعتمــاد علــى هــذه النتيجــة 
كمنطلــق رئيســي لعناصــر ومكونــات المشــروع بمــا يشــتمله مــن اســتخدامات 
فندقيــة ومكتبيــة وتجاريــة وترفيهيــة باضافــة إلــى مركــز مؤتمــرات. حيــث تتوســط 
أبــراج الجامعــة؛ وهــي عالمــة  منــارة الملــك عبــدا� للمعرفــة عناصــر مشــروع 
ــة  ــة وبواب ــد، وواجه ــك خال ــق المل ــدا� وطري ــك عب ــق المل ــع طري ــى تقاط ــزة عل ممي
ارتفــاع  يبلــغ  حيــث  الغربيــة؛  الشــمالية  الجهــة  مــن  الريــاض  لمدينــة  حضاريــة 
البرج(49) دوراً، وبمساحه قدرها (128.602 م2) كما أن منصة 

البرج هي مركز الملك عبدا� للمؤتمرات بمساحة قدرها (254.155م2).

ــة الســعة  ويحتــوي مركــز الملــك عبــدا� للمؤتمــرات علــى ســتة مدرجــات متفاوت
ــد  ــى العدي ــة إل ــخص، باضاف ــي ( 2.500) ش ــع حوال ــية تس ــرات رئيس ــة محاض وقاع
مــن قاعــات االجتماعــات متفاوتــة المســاحات ويقــع أســفله مركــز تجــاري وترفيهــي 
متميــز. ويحيــط مركــز المؤتمــرات بالبــرج الرئيســي الــذي يتوســط عناصــر المشــروع 
ويحتــوى علــى فنــدق ســبعة نجــوم وأدوار مكتبيــة متميــزة. ويمثــل هــذا البــرج 
عالمــة معماريــة وعمرانيــة ومنــارة للعلــم والمعرفــة علــى طريقــي الملــك عبــدا� 
والملــك خالــد وعلــى مدخــل مدينــة الريــاض مــن الجهــة الغربيــة، وينفتــح فــي إطاللتــه 
ســعود  الملــك  جامعــة  أوقــاف  تشــرفت  وقــد  ســعود.  الملــك  جامعــة  علــى 
بموافقــة ســامية مــن خــادم الحرميــن الشــريفين - يرحمــه ا� - علــى إطــالق اســمه 
الكريــم علــى هــذا البــرج الرئيســي ليكــون ”منــارة الملــك عبــدا� للمعرفــة“ وهــذا 

يؤكد على أهمية ا£وقاف وحرص خادم الحرمين الشريفين - يرحمه ا� - على
تكريم العلم والعلماء.

وتعمــل أوقــاف الجامعــة بالتشــاور مــع مصمــم المنــارة وعــدد مــن المستشــارين مــن 
ــارة لكــي يكــون أنموذجــا مــن خــالل  ــر التصميــم الحالــي للمن مكاتــب عالميــة لتطوي
ربطــه بمحطــة قطــار الريــاض وتكاملــه مــع باقــي عناصــر الجامعــة وأن يكــون صديقــًا 
ــي  ــادة ف ــر الري ــًا لمعايي ــي طبق ــف الذهب ــى التصني ــى عل ــل المبن ــث يحص ــة بحي للبيئ

LEED) .  )تصاميم البيئة والطاقة

 KING ABDULLAH

In order to determine the most suitable utilization for KSU 
Endowments project, numerous local, regional and international 
educational endowment projects were studied. Analysis has 
shown that projects of multi-utilization are most feasible. In such 
projects, different components of the project supplement each 
other and a balance is created. Therefore, the project was 
designed to include multiple utilizations: hospitality, healthcare, 
commercial, shopping and entertainment facilities, and a grand 
convention center. The central component is King Abdullah 
Knowledge Minaret (KAKM), which constitute a grand land mark at 
the crossing of King Khalid Road and King Abdullah Road, and a 
cultural gate to Riyadh from the north-west side.

The tower is forty-nine floors high, with a total area of 128,602 m2, 
and its platform hosts King Abdullah Convention Center that has a 
total area of 254,155 m2. King Abdullah Convention Center 
surrounds the main tower and contains six auditoriums with 
different capacities, a major lecture hall that hosts 2500 persons 
and many meeting rooms of different areas. Underneath it is the 
commercial and entertainment mall. The tower hosts a seven-stars 
hotel and exclusive VIP business offices. The tower constitutes a 
unique architectural landmark for Riyadh northwestern front; as it 
is situated at the intersection of King Khalid Road and King 
Abdullah Road overlooking the University campus. The project was 
honored by the acceptance of the Custodian of the Two Holy 
Mosques HM King Abdullah bin Abdulaziz to have his name on the 
project. This kind royal gesture reflects his support to this noble 
project and King Saudi University, and the government 
commitment to educational endowments.

Coordination efforts with the designer of the Minaret and a 
distinguished international consulting office to enhance the 
Minaret current design through integration with Riyadh Metro 
station and other university elements; as well as strengthening 
energy and environment compatibility to prepare the 
development to achieve the Golden LEED Certification.

KNOWLEDGE MINARET
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برج ا�ميرسلطان بن عبدالعزيز

إبتهاجــًا بعــودة صاحــب الســمو الملكــي ا£ميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز ( رحمــه    
ا�)مــن رحلتــه العالجيــة بــادرت الجامعــة بالعمــل علــى تأســيس بــرج وقفــي 
يحمــل اســمه. وقــد تبــرع الشــيخ محمــد بــن حســين العمــودي مشــكوراً بتمويــل 
جزئــي لهــذا المشــروع المبــارك. وتبلــغ المســاحة اجماليــة لهــذا المبنــى حوالــي 
34.500 م 2 منهــا مســاحة 20.500 م 2 موزعــة علــى تســعة أدوار مكتبــة ودور 
القبــو وميزانيــن المواقــف. ويجــري العمــل علــى إنهــاء الواجهــات الخارجيــة )حجــر 

الرياض، الواجهات الزجاجية، والبورسالن(، وا£عمال الكهروميكانيكية.

ونظــراً لموقعــه وتصميمــه المتميــز وإطاللتــه المباشــرة علــى أهــم معالــم 
الجامعــة وســهولة الوصــول والدخــول إليــه والخــروج منــه، فقــد كان هدفــًا لكثيــر 
مــن الجهــات. ويجــري حاليــًا تحليــل عــدد مــن العــروض المقدمــة مــن قبــل عــدد مــن 

الجهات الحكومية والخاصة، الستئجار هذا المبنى.

HRH PRINCE

The University made the initiative to establish a tower named after 
His Royal Highness Prince sultan Bin Abdulaziz after his return from 
his medical journey. Sheikh Mohammad Bin Hussein AlAmoudi 
generously donated for this noble cause and provided partial 
funding for the project. The total built-up area is of the tower is 
34.500 m2 with 20.500 m2 of usable space in nine floors dedicated 
mostly for office use. Efforts are underway to finish the remaining 
works such as electromechanical works and façade works which 
includes installing glass curtains walls, Riyadh stone, Porcelain 
facades and the electromechanical works.

On the marketing side, the tower has attracted many prospective 
tenants due to its distinguished design and unique location within 
the development. Offers to lease the building are being examined 
and studied to choose the best one.

SULTAN BIN ABDULAZIZ
 ENDOWED TOWER
FOR MEDICAL RESEARCH & 
EMERGENCY MEDICINE الوقفي ل�بحاث الصحية وطب الطوارئ
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CONSTRUCTION PICTURES FROM
HRH PRINCE SULTAN ENDOWED TOWER
FOR MEDICAL RESEARCH AND EMERGENCY
MEDICINE

صورة 	عمال ا�نشاء في موقع برج ا	مير
سلطان الوقفي ل¹بحاث الصحية و طب الطوارئ
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بــــــرج الفندق الخمسة نجوم
كراسي البحث

البحــث  كراســي  لبرنامــج  والداعميــن  المتبرعيــن  مــع  الجامعــة  مــن  تجاوبــًا 
العلميــة، فقــد حرصــت علــى وجــود آليــة تضمــن اســتمرارية عمــل هــذه الكراســي 
ــوم)  ــس نج ــدق الخم ــرج (فن ــص ب ــم تخصي ــة. فت ــاف الجامع ــج أوق ــالل برنام ــن خ م
ليكــون داعمــا مســتقبليا لعمــل هــذا البرنامــج. ويتميــز هــذا البــرج بموقعــه علــى 
طريــق الملــك خالــد بجــوار منــارة الملــك عبــدا� للمعرفــة ومركــز المؤتمــرات 
 241 وعــدد   2 م   56.417 إجماليــة  وبمســاحة  التجــاري،  والمركــز  والمعــارض 

وحدة فندقية (غرف و أجنحة) كما يوجد به عدد 252 موقفًا لضيوف الفندق.

وبينمــا يتــم حاليــًا االنتهــاء مــن اســتيفاء متطلبــات الشــركة المشــغلة )هيلتــون 
العالميــة( £عمــال الديكــورات الداخليــة والتأثيــث، يجــرى العمــل علــى قــدم وســاق 
نجــاز ا£عمــال الكهروميكانيكيــة وأعمــال التشــطيب الداخلــي مــن خــالل اثنيــن مــن 
المقاوليــن المتخصصيــن العالمييــن تحــت إشــراف المقــاول العــام للمشــروع. هــذا 
إلــى جانــب أنــه تــم التواصــل مــع مســؤولي الهيئــة العامــة للســياحة واÄثــار 
علــى  بالحصــول   – الحمــد  و�   – انتهــت  التــي  الالزمــة  اجــراءات  واتخــاذ 

اعتماد الهيئة لمخططات هذا البرج الفندقي.
 

FIVE STAR HOTEL TOWER
ENDOWED CHAIRS
In a move to support scientific research chair program and sustain 
it, and honor the donors of this program, King Saud University 
introduced this tower. Revenues from this tower will be used to 
fund chairs activities, and ensure their continuity.This tower is 
distinguished with its unique location on King Khaled Road, next to 
King Abdullah Minaret of Knowledge and Conference Center, with 
a total built-up area of 56,417 m2, and 241 hotel units (rooms and 
suits), 252 car parking for the hotel guests.

In the meantime, the design and furniture requirements of the 
hotel operator (Hilton worldwide) are being finalized; and 
Construction is underway in full swing to complete 
electromechanical and internal finishing works through two 
international specialist subcontractors under the supervision of 
the project general contractor. In addition, communication with 
officials of the General Commission for Tourism and Antiquities 
continued and all required procedures have been completed, 
which resulted -thanks to Allah- with the approval of the hotel 
tower design drawings.
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CONSTRUCTION PICTURES FROM
FIVE STAR HOTEL TOWER
ENDOWED CHAIRS

صورة 	عمال ا�نشاء في موقع
برج الفندق الخمسة نجوم - كراسي البحث
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برج الشيخ محمد بن حسين العمودي
يتكــون بــرج الشــيخ محمــد حســين العمــودي مــن 12 دوراً متكــرراً، وهــو البــرج 
الثانــي مــن الجهــة الشــمالية لمجموعــة ا£بــراج الواقعــة علــى طريــق الملــك 
ــي ذي  ــرج الفندق ــي والب ــرج الطب ــن الب ــط بي ــه المتوس ــز بموقع ــد، ويتمي خال
الخمــس نجــوم، كمــا أن منصــة المبنــى تحتــوي علــى ثالثــة أدوار متكــررة 
لمواقــف الســيارات تقــع بعــد الــدور ا£رضــي الــذي يشــتمل علــى بهــو المدخــل 
ــف  ــى مواق ــوي عل ــو فيحت ــا دور القب ــة، أم ــة المتخصص ــال التجاري ــدد المح وع
للســيارات، ويبلــغ العــدد اجمالــي لمواقــف الســيارات المخصصــة لهــذا البــرج 

445 موقف. 

SHEIKH MOHAMMAD HUSSEIN
AL AMOUDI TOWER
Shiekh Mohammad Bin Hussein ALAmoudi donated to establish 
this tower under the patronage of Custodian of the Two Holy 
Mosques Salman Bin Abdulaziz, to support the university mission 
in education, research and community services. The tower is 
located on King Khaled Road, with a total built-up area of 61.511 
m2, with a renting area of 37.300 m2.

Due to its unique location between the medical Tower and the 
five-star Hotel on King Khaled road, it attracts many governmental 
and private entities. The University Endowments marketing team 
has exerted great efforts to hire it to a government institution.

According to tenant requirements, space layout design of rental 
area is being finalized to be bid for constructions and handing over 
the building to tenant.
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CONSTRUCTION PICTURES FROM صورة 	عمال ا�نشاء في موقع
SHEIKH MOHAMMAD HUSSEIN
AL AMOUDI TOWER

برج الشيخ محمد بن حسين العمودي



برج المعلم محمد بن الدن
ايمانــًا منهــا بأهميــة دعــم العلــم والعلمــاء وتقديــراً لــدور ومكانــة جامعــة الملــك 
ســعود؛ فقــد قدمــت مجموعــة بــن الدن الســعودية تبرعــًا ســخيا ببنــاء برجيــن 
وقفييــن باســم المعلــم محمــد بــن الدن رحمــه ا�، لدعــم ا£بحــاث العلميــة 
ومراكــز البحــث والتطويــر بالجامعة بمســاحة إجماليــة 68.276 م 2؛ وذلك من خالل 

اتفاقية تبرع رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونظــراً لموقعــه المميــز كأول بــرج مــن الناحيــة الغربيــة لمدخــل الجامعــة الجنوبــي  
ــة  ــات حكومي ــدة جه ــت ع ــد تقدم ــدا�، فق ــك عب ــق المل ــى طري ــاب) عل (دوار الكت
ــاف  ــويق بأوق ــق التس ــن فري ــرة م ــود كبي ــى. وبجه ــتئجار المبن ــب اس ــة بطل وخاص
الجامعــة فقــد تــم بحمــد ا� االتفــاق علــى تأجيــر البــرج ا£كبــر حــدى الجهــات 
ــات  ــد احتياج ــتأجرة لتحدي ــة المس ــع الجه ــيق م ــدأ التنس ــد ب ــدة، وق ــة الرائ الحكومي
البرنامــج المســاحي للبــدء فــي إعــداد التصاميــم الخاصــة بتوزيــع الفراغــات فــي 
المســاحات التأجيريــة طبقــًا لمتطلبــات الجهــة المســتأجرة، تمهيــداً لطــرح هــذه 

ا£عمال للتنفيذ وتسليم المبنى للمستأجر.

July 1st 2016 Report 19

MU’ALLEM MOHAMMAD
BIN LADEN TOWER
In the light of the university’s message to support science and 
knowledge and community, Bin Laden Saudi Group donated to 
build two towers to be named after Mu’allem Mohammad Bin 
Laden to support scientific research and the University research 
centers with a total built-up area of 68.276 m2. This generous 
contribution was made under the patronage of Custodian of the 
Two Holy Mosques Salman Bin Abdulaziz.

Being the first tower of the development from the western side of 
the southern University Entrance, King Abdullah Road, it is very 
attractive to prospected tenants, The University Endowments was 
able to hire the larger tower to a governmental institution. 
According to tenant requirements, space layout design of rental 
area is under preparation to be bid for constructions and handing 
over the building to tenant.
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CONSTRUCTION PICTURES FROM صورة 	عمال ا�نشاء في موقع
MU’ALLEM MOHAMMADبرج المعلم محمد بن الدن

BIN LADEN TOWER
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برج ا�جنحة الفندقية
ســعت جامعــة الملــك ســعود نشــاء هــذا البــرج تحقيقــًا £هــداف أوقــاف الجامعــة فــي 
خدمــة المجتمــع ودعــم البحــوث العلميــة واالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة. وهــذا البــرج هــو 
البــرج ا£ول مــن الجهــة الشــرقية لمنــارة الملــك عبــدا� للمعرفــة ضمــن مجموعــة ا£بــراج 
الواقعــة علــى طريــق الملــك عبــدا�، ويتميــز بموقعــه المجــاور للمركــز التجــاري ومركــز 
للبــرج  اجماليــة  المســاحة  وتبلــغ  للمعرفــة.  عبــدا�  الملــك  ومنــارة  المؤتمــرات 

33.283 م 2 والذي يحوي (75) وحدة فندقية (أجنحة) مستوى خمس نجوم. 

وبينمــا يتــم حاليــًا االنتهــاء مــن اســتيفاء متطلبــات الشــركة المشــغلة (هيلتــون العالميــة) 
£عمــال الديكــورات الداخليــة والتأثيــث، يجــرى العمــل علــى قــدم وســاق نجــاز ا£عمــال 
المقاوليــن  مــن  اثنيــن  خــالل  مــن  الداخلــي  التشــطيب  وأعمــال  الكهروميكانيكيــة 
المتخصصيــن العالمييــن تحــت إشــراف المقــاول العــام للمشــروع. هــذا إلــى جانــب أنــه تــم 
ــار واتخــاذ اجــراءات الالزمــة التــي  التواصــل مــع مســؤولي الهيئــة العامــة للســياحة واÄث
البــرج  هــذا  لمخططــات  الهيئــة  اعتمــاد  علــى  بالحصــول   – الحمــد  و�   – انتهــت 

الفندقي.

HOTEL SUITES TOWER
King Saud University established this tower to promote educational 
process and to support science and knowledge and community services. 
This tower is the first tower from east of King Abdullah Knowledge 
Minaret as one of the towers located on King Abdullah Road and next to 
the commercial center, conference centers. The total built-up area of the 
tower is 22.283 m2, with 75 five star hotel suits.

In the meantime, the design and furniture requirements of the hotel 
operator (Hilton worldwide) are being finalized; and Construction is 
underway in full swing to complete electromechanical and internal 
finishing works through two international specialist sub-contractors under 
the supervision of the project general contractor.

In addition, communication with officials of the General Commission for 
Tourism and Antiquities continued and all required procedures have been 
completed, which resulted -thanks to Allah- with the approval of the hotel 
tower design drawings.
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CONSTRUCTION PICTURES FROM
HOTEL SUITES TOWER

صورة 	عمال ا�نشاء في موقع
برج ا�جنحة الفندقية
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برج مصرف الراجحي الطبي
ــاندة  ــا المس ــة وخدماته ــادات الخارجي ــن العي ــدد م ــى ع ــي عل ــرج الطب ــتمل الب يش
بــرج مــن الجهــة الشــمالية  إلــى مراكــز طبيــة متخصصــة. وهــو أول  باضافــة 
ــة  ــل الجامع ــاوراً لمدخ ــد مج ــك خال ــق المل ــى طري ــة عل ــراج الواقع ــة ا£ب لمجموع
أدوار  للجامعــة؛ ويتكــون مــن ســبعة  الطبــي  المجمــع  الغربــي وبالقــرب مــن 
متكــررة باضافــة إلــى منصــة المبنــى المحتويــة علــى المداخــل والمراكــز الطبيــة 

المتخصصة، ويتوافر عدد 276 موقف. 

 ALRAJHI BANK
MEDICAL TOWER
Under the patronage of Custodian of the Two Holy Mosques 
Salman Bin Abdulaziz, AL Rajhi Bank donated the establishment of 
this tower. The total built-up area of the tower is 40.124 m2  and it 
is dedicated for medical usage.

An international healthcare company was selected to run this 
tower via long term contract in the light of the University 
Endowments desire to offer distinguished medical services, and 
the remaining works about to be finished according to the 
requirements of the operating company.
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CONSTRUCTION PICTURES FROM
ALRAJHI BANK MEDICAL TOWER
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 برج الشيخ صالح كامل
أوقــف ســعادة الشــيخ صالــح كامــل هــذا البــرج لصالــح جامعــة الملــك ســعود فــي 
ــن  اتفاقيــة عقــدت برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان ب
عبدالعزيــز، حيــث قــدم هــذا التبــرع الســخي لبنــاء بــرج وقفــي يخــدم ا£بحــاث 
العلميــة ومركــز الشــيخ صالــح كامــل لدراســات وبحــوث المصرفيــة اســالمية 
بالجامعــة وبمســاحة إجماليــة 25.279 م 2. والبــرج هــو ثانــي ا£بــراج مــن الجهــة 
الشــرقية لمنــارة الملــك عبــدا� للمعرفــة ويشــتمل علــى عــدد ( 80 ) وحــدة 

فندقية (أجنحة) مستوى خمس نجوم.
ويجــري العمــل حاليــًا علــى االنتهــاء مــن متطلبــات الشــركة المشــغلة ( هيلتــون 
العالميــة) £عمــال الديكــورات الداخليــة والتأثيــث. ويجــري العمــل علــي قــدم 
ــة وأعمــال التشــطيب الداخلــي مــن خــالل  وســاق نجــاز ا£عمــال الكهروميكانيكي
العــام  المقــاول  إشــراف  تحــت  العالمييــن  المتخصصييــن  المقاوليــن  إثنيــن مــن 
العامــة  الهيئــة  مســؤلي  مــع  التوصــل  تــم  انــه  جانــب  إلــي  هــذا  للمشــروع 
للســياحة واÄثــار وإتخــاذ اجــراءات الالزمــة التــي انتهــت و� الحمــد بالحصــول 

علي إعتماد الهيئة لمخططات هذا البرج الفندقي

SHEIKH SALEH
KAMIL TOWER
His Excelency Sheikh Saleh Kamel has donated the establishment 
of this tower to support scientific research and Sheikh Saleh Kamel 
Center for Islamic bank Studies under the patronage of his 
Custodian of the Two Holy Mosques king Salman Bin Abdulaziz, . 
The total built-up area of the tower is 25.279 m2. This tower is the 
second tower from the eastern side of King Abdullah Knowledge 
Minaret which includes 80 five star hotel suits.

The furniture and internal decorations are about to be finished 
with the coordination with operator (Hilton). In the meantime, the 
design and furniture requirements of the hotel operator (Hilton 
worldwide) are being finalized; and Construction is underway in 
full swing to complete electromechanical and internal finishing 
works through two international specialist sub-contractors under 
the supervision of the project general contractor. In addition, 
communication with officials of the General Commission for 
Tourism and Antiquities continued and all required procedures 
have been completed, which resulted -thanks to Allah- with the 
approval of the hotel tower design drawings.
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برج الدكتور ناصر الرشيد
امتــداداً لدعــم معالــي الدكتــور ناصــر الرشــيد لجامعــة الملــك ســعود مــن خــالل 
ــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك  مختلــف القنــوات فقــد حظيــت الجامعــة برعاي
ــه  ــًا من ــم إيمان ــف الكري ــذا الوق ــه به ــرع معالي ــة تب ــز، التفاقي ــن عبدالعزي ــلمان ب س
برســالة الجامعــة فــي خدمــة العلــم والمعرفــة والمجتمــع وتأكيــداً £هميــة 
ــث  ــز البح ــي ومراك ــث العلم ــم البح ــة لدع ــا الذاتي ــى موارده ــة عل ــاد الجامع اعتم

والتطوير.

ويقع البرج على طريق الملك عبدا� بمســاحة إجمالية 24.456 م 2 لالســتخدام 
المكتبــي وبمســاحة تأجيريــة حوالــي 17.100 م 2. ويعمــل فريــق التســويق حاليــا 

على دراسة العروض المتقدمة الستئجار البرج من عدد من الجهات.

DR. NASER AL RASHID TOWER
His Excelency Dr. Nasser Al Rashid extended his support to 
different university programs by contributing to the establishment 
of this tower to support scientific research Centers in the 
university, under Custodian of the Two Holy Mosques Salman Bin 
Abdulaziz, Custodian of the Two Holy Mosques.

The total built-up area of the tower is 24.456 m2 with an available 
area of 17,100 m2 for office space. The university Endowments 
marketing team is examining the offers of renting the tower.
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برج الشيخ عبدالرحمن
بن عبد ا� الهليل

تبــرع ســعادة الشــيخ عبدالرحمــن الهليــل بتمويــل انشــاء هــذا البــرج عبــر اتفاقيــة 
تبــرع مــع الجامعــة برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، حيــث تبلــغ إجمالي مســاحة البرج 20 .054 م 2 وذلــك لدعم ا£بحاث 

العلمية ومراكز البحث والتطوير بالجامعة.

الجامعــة  لمدخــل  الشــرقية  الناحيــة  مــن  بــرج  كأول  المميــز  لموقعــه  ونظــراً 
الجنوبــي (دوار الكتــاب) فقــد كان هدفــًا لعــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة. 

وقد تكللت الجهود المبذولة 

SHEIKH ABDULREHMAN
AL HULAYEL TOWER
Under the patronage of Custodian of the Two Holy Mosques king 
Salman Bin Abdulaziz, His Excelency Sheikh Abdel Rahman 
AlHulayel has donated the establishment of this tower to support 
scientific research Centers in the university. The total built-up area 
of the tower is 20.054 m2.

Due to its distinguished location as being on the eastern side of the 
university’s south entrance, it attracted many governmental and 
private investors and the Endowments marketing team managed 
to hire it to a private institution in a long term contract, to be used 
for healthcare utilization.



٪35٪23٪14٪10٪18

٪34٪٧٪٨٪6٪3

٪98٪34٪47٪60٪19

٪98

٪60

٪47

٪34
٪19

٪58

2016 - 6



July 1st 2016 Report 19

CONSTRUCTION PICTURES FROM صورة 	عمال ا�نشاء في موقع
SHEIKH ABDULREHMAN
AL HULAYEL TOWER

برج الشيخ عبدالرحمن بن عبد ا� الهليل




