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$ 23 
Billion in revenue

24.4%
Overall GDP growth

25
Million visitors forecasted

277,000
Job opportunities

23
 مليار دوالر قيمة

اإليرادات

277000
فرصة عمل

25
مليون زائر متوقع

٪24.4
 نمو الناتج المحلي

اإلجمالي العام
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فنادق
مدارس

مرافق رياضية في الهواء الطلق
مركز تسوق خاص بالمجمع

مساحات مشتركة / حدائق طبيعية
متنوعة ومختلفة )سكنية + البيع بالُمفرق + تجاري)

سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام

وسائل الراحة في المجمع



1.5 B 
1.5 Billion USD

Master Development

5.6 M
5.6 Square Meters of 
planned community











Everything you need to live a 
convenient and modern lifestyle. 
Compact design and practical living 
spaces.

 كل ما تحتاجه لتعيش حياة مريحة وعصرية.
تصميم مدمج ومساكن عملية

الميزات
مفروشة بالكامل

مثال فني رائع من التجهيزات
  أعلى درجات وسائل الراحة

معدات حديثة

مجموعة الخدمات
التدبير المنزلي

الصيانة
تكنولوجيا المعلومات والترفيه

األثاث والمفروشات
أثاث معاصر

مفروشات رائعة



Suite of Services
Housekeeping
Maintenance
IT & Entertainment

Furniture & Furnishings
Contemporary furniture
Exquisite furnishings

Features
Fully-furnished
State-of-the-art fittings
Superlative amenities
Modern equipment
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