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RAFAL Real Estate Development Co. has grown over the last decade and is now recognized 
as one of the top real estate developers in Saudi Arabia. Our position has been established 
through a commitment to quality in build, attention to detail and an acute ear to customer 

requirements. Our success is founded on the work of yesterday. 

As we approach our 10th year anniversary, we would like to launch a new residential de-
velopment: Al Nayfah Community. The development will focus on the empowerment of 
women as part of Saudi Arabia’s 2030 vision. As a company, we have an extremely strong 

belief in the importance of women’s role in the Saudi society alongside men. 

We find no better way to step into this fruitful future, than by, inspiring women in selecting 
their homes and in having their touch and preference, evident in their homes’ designs and 
furniture. Women will benefit from a life style customized to meet their personal needs 
through the development’s countless comforts, such as a spa and gym, beauty center, 
women’s lounge, and private women’s swimming pool. Saudi women represent the height 

of elegance and individuality, which is mirrored in Al Nayfah’s vision. 

I wish to acknowledge and thank the contributions of our board of directors, our partners, 
our consultants, and our employees; whose hard work and dedication delivered a meticu-
lous and supreme project. Together, we move towards success through the inauguration of 

an impressive project, perfect in design, location, and vision.  

We know what our clients need and with Al Nayfah, RAFAL has provided just that.

شركات  أهم  من  واحدة  لتصبح  الماضي  العقد  مدى  على  المقدمة  العقاري  للتطوير  رافال  شركة  ترأست 
البناء،  في  بالجودة  االلتزام  خالل  من  ذلك  تحقيق  وتم  السعودية.  العربية  المملكة  في  العقاري  التطوير 

األمس. في  بنيناه  ما  هو  اليوم  نجاحنا  ليكون  العمالء  إحتياجات  وتأمين  التفاصيل  أدق  إلى  االنتباه 

جديدة  سكنية  ضاحية  نطلق  أن  نود  ذلك،  على  وبناءا  لها  العاشرة  السنوية  الذكرى  إكمال  على  رافال  قاربت 
من  كجزء  المرأة  تمكين  على  الضاحية  هذه  وستركز  النايفة.  ضاحية  وهي:  المطورة  مشاريعنا  إلى  لتضاف 

السعودي.  المجتمع  في  المرأة  دور  بأهمية  للغاية  قوي  إيمان  لدينا  السعودية،  العربية  للمملكة   2030 رؤية 

السيدات  بتصاميمها  تلهم  ضاحية  تقديم  خالل  من  إال  المثمر  المستقبل  هذا  لبناء  أفضل  طريقة  نجد  ال 
تتطلع  الذي  والمعاصر  المميز  الحياة  نمط  النايفة  لتحتضن  األذواق،  تناسب  عصرية  بلمسات  منازلهن  باختيار 
مثل  المتكاملة  وخدماتها  مرافقها  خالل  من  والرفاهية  الراحة  وسائل  جميع  وتلبي  سعودية  سيدة  كل  إليه 
واإلستثنائية،  األناقة  السعودية  المرأة  لتعكس  خاص  ومسبح  الونج  و  تجميل،  ومركز  رياضية،  وصالة  السبا 

النايفة. ضاحية  رؤية  في  يتجسد  ما  وهو 

لعملهم  وموظفينا.  ومستشارينا  وشركائنا  الشركة  إدارة  مجلس  لمساهمات  والتقدير  بالشكر  أتقدم  أن  أود 
نحو  وسنمضي  وعصريتها.  بحداثتها  النايفة  ضاحية  العمل  هذا  حصيلة  فكانت  األفضل  لتقديم  ودقة  بتفان 

واضحة. برؤية  والموقع  التصميم  في  متكامل  مشروع  افتتاح  خالل  من  النجاح 

النايفة. ضاحية  بتطوير  رافال  قامت  ولذلك  عمالئنا،  يحتاجه  ما  نعلم  نحن 
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Abdulrahman Bajunaid
CEO
RAFAL Real Estate Development Company 

نحــن في رافــال 
نسعى لتحقـيق 
مشاريع عقارية 
ذات نمط  فريد..
AT RAFAL OUR 

AIM IS TO 
ALWAYS BUILD 

DISTINCTIVE 
PROJECTS...
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الرياض “المدينة السرية”
RIYADH “THE SECRET CITY”

9

عرفت قديما بإسم “المدينة السرية” لسعي الرحالة إلستكشافها من مختلف أنحاء العالم مما جعلها نبض قلب شبه 
وناطحاتها  المتطورة  المعمارية  بالهندسة  ثرية  وتتطور،  تنمو  التنفك  مدينة  والوفرة،  للثروات  ومنبعا  العربية  الجزيرة 
الشامخة بجانب بقايا التاريخ والماضي، مساحاتها الخضراء الموزعة في أرجائها  جعلت من اسمها واقعاً بالرغم من مناخها 
الصحراوي، أصبحت مدينة الرياض رمز الواحة التكنولوجية لزائريها، لتكون رمز فخر بتاريخها العريق متوجهة نحو مستقبل 

واعد و موطنا لمختلف سكانها.

Once known as the “secret city” to which travelers journeyed far and wide to discover, 
Riyadh is now the heartbeat of the Arab Peninsula from which wealth and abundance stem 
from. A bustling city like no other, residents never cease to fill their days with vibrant living. 

Although inhabiting a desert, there is no place more affluent in lush greenery. 

A garden in its name, Riyadh becomes a high-tech oasis to all who visit. 
Riyadh’s impressive and contemporary architecture, along with its majestic remains of the 
past, make the city one that takes pride in its rich history while moving towards a fruitful 

future. Home to a diversity of citizens. 
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الســعـادة تكتــمــل
HAPPINESS FULLFILLED

تمكــين المــرأة السـعوديــة
 2030 رؤية  من  كجزء  المتزايد  بالنمو  واعد  المجتمع  في  السعودية  المرأة  مستقبل  إن 
بأدوار  الميادين  مختلف  في  فرصا  السعودية  للمرأة  سيتاح  حيث  السعودية،  العربية  للمملكة 
تم  النايفة،  في  الرؤية.  هذه  لتحقيق  وسعيها  البالد  لنهضة  رونقا  تضفي  قرارات  إلتخاذ  تؤهلها 
لدورها  السعودية  للمرأة  المالئمة  الخيارات  توفير  خالل  من  وتشجيعها  الرؤية  هذه  تبني 
الخيال  من  أبدعناها  بيئة  ضمن  ولعائلتها،  لها  المناسب  والمالذ  المنزل  اختيار  في  المهم 

بإستثنائية. اختياراتها  لتعزز 

Saudi Woman Empowerment
In Saudi Arabia’s 2030 vision, the future of Saudi women’s place in society is 
vital to the prosperous growth and transformation of life within the country. 
Women will play a more active and vital role in the decision-making process 
in various fields, pushing the country towards remarkable achievements. At 
Al Nayfah, this vision is embraced and encouraged by offering a haven where 
opportunity and choice exist for all women and their families. The residence 
places women at the center of comfort, where their needs will be made real in 
the shape of a home like no other. Al Nayfah seeks to embrace the feminine 

and the forcible by reminding women of their exceptionality. 

11 10



الموقع
منطقة  المونسية،  بحي  الرياض  مدينة  شرق  شمال  في  واآلمنة  المغلقة  النايفة  ضاحية  تقع 
تمنحك  حيث  الرياض  مدينة  في  الحيوية  المناطق  عن  معدودة  دقائق  ببعدها  تتميز  هادئة 

المدينة.    صخب  من  بالقرب  واألمان  الهدوء 

الرياض  مدينة  في  الرئيسية  الطرق  خالل  من  إليها  الوصول  بسهولة  النايفة  ضاحية  تتميز 
عن  معدودة  دقائق  النايفة  تبعد  كما  المطار،  طريق  أو  الدمام  طريق  الثمامة،  طريق  مثل 
وجامعات،  مدارس  من  قربها  إلى  باإلضافة  )سار(،  قطار  محطة  و  الدولي،  خالد  الملك  مطار 
السكنية  المجمعات  من  وغيرها  فنادق  مستشفيات،  تسوق،  مراكز  أعمال،  مراكز 

بالضاحية. المحيطة 

رمزا  لتكون  لسكانها  حصرية  وخدمات  واجتماعية  ترفيهية  مرافق  النايفة  ضاحية  تحتضن 
والرفاهية. للراحة 

The Location
The gated residential development is set in Al munsiyah district North East 
of Riyadh City, one of the most quiet yet vibrant areas, where residents are 
in close proximity to the bustling city while benefiting from the peaceful-

ness of their homes.

Accessible through Riyadh’s main roads such as Al Dammam, Airport and 
Al Thumamah road. The development also sits at very close and conve-
nient proximity of King Khalid International Airport, (SAR) railway station, 
and countless schools and universities, central business districts, shopping 
malls, hospitals, hotels, and other residential complexes surround the de-

velopment. 

Al Nayfah truly presents the epitome of convenience and comfort where all 
residents’ needs are easily and efficiently met within its walls.  
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فــــــــي 
القلــب
مكــان

A PLACE
IN OUR
HEARTS
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الوقت المطلوب للوصول للنايفة  من الموقع

Time to reach Al Nayfah from the destination
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لــمــحــة عــا مــة عن المشروع
تتألف  ومغلقة  خاصة  سكنية  ضاحية  والراحة.  والرفاهية  الحداثة  النايفة  ضاحية  تمثل 
 119،324 تبلغ  أرض  مساحة  على  تقع  دوبلكس.  أنواع   ٤ من  مكونة  سكنية  وحدة   ١٤٤ من 
محاطة  متكاملة  مميزة  بيئة  لنوفر  الحديثة  المعمارية  تصاميمها  في  أبدعنا  مربع.  متر 
لتكون  طبيعية  وحدائق  متنوعة  وخدمات  ومرافق  مائية  ومعالم  وترفيهي  اجتماعي  بمركز 

فيها. العيش  تستحق  التي  األنسب  البيئة  هي  النايفة 

جميع  تناسب  التي  والرفاهية  الراحة  سبل  جميع  النايفة  توفر  العصري،  تصميمها  بفضل 
والجمال  الراحة  لتجد  األفراد  جميع  إحتياجات  لتلبية  التفاصيل  بأدق  االهتمام  مع  سكانها 
المساجد،  واإلجتماعي،  الترفيهي  كالمركز  المتعددة  ومرافقها  الخضراء  طبيعتها  ظالل  في 

تحتاجه. مما  وغيرها  التجارية  المراكز  األطفال،  حضانة 

واحد. مكان  في  والحصرية  الكمال  النايفة: 

Project Overview
Al Nayfah encompasses modernity, comfort, and excellence. A fully gated 
community of 144 residential units of 4 types of duplexes. Spread over 
119,324 sqm. Its contemporary design seeks to provide the best environ-
ment for families, with water features and lush landscapes. Stylish, spacious 
and modern, these residential units provide a home for the discerning cli-
ent. Community center and amenities also benefit residents to an unparal-

leled quality of life.  
  

Attractively built and crafted, Al Nayfah ebbs and flows between different 
structures, creating a cohesive unit for all to strive under, while maintaining 
a contemporary lifestyle that suits each individual taste. Residents are shel-
tered by the serenity of nature and its beauty, offering countless amenities 
from recreational areas, mosques, nurseries, and commercial spaces, thus 

providing residents with an abundance of options to fulfill every need.

Al Nayfah: No place more inclusive, no place more exclusive. 
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أسلـــوب 
حيـــــــــاة 
عصــــري

MODERN
WAY OF 

LIVING
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دوبلكس - أ

دوبلكس - ب

دوبلكس - ج

دوبلكس - د

مسجد

مركز اجتماعي وترفيهي

ملعب متعدد االستخدام

Duplex - A

Duplex - B

Duplex - C

Duplex - D

Mosque

Community Center

Multi-Purpose Court

المخطط العام للمشروع

Project Masterplan
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Residential Units

الوحدات السكنية
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A دوبلكــس

Duplex A
261 sqm

الطابق األرضي
Ground 

Floor

102.65 sqm

الطابق األول
First

Floor

113.10 sqm

الطابق الثاني
Second

Floor

42.31 sqm

FAMILY SITTING
DINING ROOM
MAJLIS
FOYER
KITCHEN
POWDER ROOM
BATHROOM
DRIVER’S ROOM
STORAGE
CAR PARKING
BACKYARD
SWIMMING POOL PROV.
SIDE YARD

MASTER BEDROOM
MASTER BATHROOM
DRESSING ROOM
BEDROOM 1
BEDROOM 2
BATHROOM
LOBBY
SITTING AREA

MAID’S ROOM
MAID’S BATHROOM
LAUNDRY ROOM
CORRIDOR
ROOM PROVISION

SPACE Area

17.50 m2
14.25 m2
18.18 m2
3.48 m2

11.87 m2
3.87 m2
2.80 m2
4.82 m2
3.62 m2

34.50 m2
15.20 m2
14.00 m2
42.62 m2

20.50 m2
6.87 m2
4.95 m2

13.10 m2
14.04 m2
5.72 m2
7.00 m2

10.92 m2

5.85 m2
2.64 m2
2.40 m2
7.80 m2

10.01 m2

غرفة معيشة
غرفة الطعام

مجلس
البهو

المطبخ
الحمام

حمام السائق
غرفة السائق

المستودع
موقف السيارة

الحديقة الخلفية
تمديد المسبح

الحديقة الجانبية

غرفة نوم رئيسية
حمام خاص

غرفة مالبس خاصة
غرفة نوم 1

غرفة نوم 2
حمام مشترك

البهو
غرفة  جلوس

غرفة العاملة
حمام  العاملة
غرفة الغسيل

الممر
تمديد غرفة  إضافية
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GROUND FLOOR
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FIRST FLOOR SECOND FLOOR

Duplex A
261 sqm

A دوبلكس
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B دوبلكــس

Type B Duplex
308 sqm

الطابق األرضي
Ground 

Floor

130 sqm

الطابق األول
First

Floor

112.73 sqm

الطابق الثاني
Second

Floor

65 sqm

MAJLIS
DINING ROOM
FAMILY SITTING 1
FAMILY SITTING 2
KITCHEN
BATHROOM 2
POWDER ROOM 2
STORAGE
BATHROOM 1
POWDER ROOM 1
FOYER
DRIVER’S ROOM
DRIVER’S BATHROOM
CAR PARKING
BACKYARD
SWIMMING POOL PROV.
SIDE YARD

MASTER BEDROOM
MASTER BATHROOM
DRESSING ROOM
BEDROOM 1
BATHROOM 1
BEDROOM 2 
BATHROOM 2
CORRIDOR

BEDROOM 3
BATHROOM 3
MAID’S ROOM
MAID’S BATHROOM
LAUNDRY ROOM

SPACE Area

17.95 m2
12.60 m2
14.20 m2
19.46 m2
11.34 m2
3.00 m2
2.03 m2
2.75 m2
3.12 m2
2.47 m2

10.29 m2
4.60 m2
2.65 m2

35.37 m2
20.42 m2
10.53 m2
48.65 m2

22.23 m2
7.56 m2
5.40 m2

12.43 m2
4.00 m2

12.25 m2
4.00 m2

11.72 m2

16.10 m2
6.47 m2
4.70 m2
3.06 m2
5.00 m2

مجلس
غرفة الطعام

غرفة معيشة 1
غرفة معيشة 2

المطبخ
الحمام ٢

المغسلة ٢
المستودع

الحمام ١
المغسلة ١

البهو
غرفة السائق

حمام السائق
موقف السيارة

الحديقة الخلفية
تمديد المسبح

الحديقة الجانبية

غرفة نوم رئيسية
حمام خاص

غرفة مالبس خاصة
غرفة نوم  1

حمام  1
غرفة نوم 2 

حمام 2
البهو

غرفة نوم 3
حمام 3

غرفة العاملة
حمام العاملة
غرفة الغسيل
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GROUND FLOOR
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Duplex B
308 sqm

B دوبلكس

FIRST FLOOR SECOND FLOOR
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C دوبلكــس

Duplex C
265 sqm

الطابق األرضي
Ground 

Floor

97.65 sqm

الطابق األول
First

Floor

126.45 sqm

الطابق الثاني
Second

Floor

40.60 sqm

FAMILY SITTING 
DINING ROOM
MAJLIS
KITCHEN
ENTRANCE
WASHROOM
POWDER ROOM
DRIVER’S ROOM
DRIVER’S BATHROOM
CAR PARKING
BACKYARD
SWIMMING POOL PROV,
SIDE YARD

MASTER BEDROOM
MASTER BATHROOM
DRESSING ROOM
BEDROOM 2
BEDROOM 2 BATHROOM
DRESSING ROOM
BEDROOM 3
BEDROOM 3 BATHROOM
SITTING AREA
LOBBY 

MAID’S ROOM
MAID’S BATHROOM
LAUNDRY ROOM
STORAGE 
LOBBY
ROOM PROVISION

SPACE Area

16.56 m2
11.52 m2
18.62 m2
10.80 m2
5.32 m2
1.88 m2
2.48 m2
4.85 m2
2.68 m2

30.00 m2
21.09 m2
12.00 m2
32.01 m2

15.84 m2
6.66 m2
6.29 m2

13.68 m2
5.20 m2
3.12 m2

16.75 m2
5.05 m2

17.25 m2
6.96 m2

5.72 m2
3.38 m2
3.26 m2
3.38 m2
3.24 m2

18.00 m2

غرفة معيشة
غرفة الطعام

مجلس
المطبخ
المدخل

المغسلة
الحمام

غرفة السائق
حمام السائق

موقف السيارة
الحديقة الخلفية

تمديد المسبح
الحديقة الجانبية

غرفة نوم رئيسية
حمام خاص

غرفة مالبس خاصة
غرفة نوم 2
حمام خاص

غرفة مالبس خاصة
غرفة نوم 3
حمام خاص

غرفة جلوس
البهو

غرفة العاملة
حمام  العاملة
غرفة الغسيل

المستودع
الممر

تمديد غرفة إضافية
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GROUND FLOOR
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Duplex C
265 sqm

C دوبلكس

FIRST FLOOR SECOND FLOOR
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D دوبلكــس

الطابق األرضي
Ground 

Floor

104.90 sqm

الطابق األول
First

Floor

117.46 sqm

الطابق الثاني
Second

Floor

36.57 sqm

FAMILY SITTING
DINING ROOM
MAJLIS
KITCHEN
POWDER ROOM
DRIVER’S ROOM
DRIVER’S BATHROOM
CAR PARKING
BACKYARD
SWIMMING POOL PROV.
SIDE YARD

MASTER BEDROOM
MASTER BATHROOM
PANTRY 
SITTING AREA
BATHROOM 
BEDROOM 1
BEDROOM 2
LOBBY

MAID’S ROOM
MAID’S BATHROOM
LAUNDRY ROOM
CORRIDOR

SPACE Area

18.63 m2
14.03 m2
23.20 m2
13.54 m2
4.34 m2
6.16 m2
3.08 m2

31.00 m2
15.58 m2
10.50 m2
39.88 m2

23.35 m2
8.25 m2
3.88 m2

11.28 m2
5.28 m2

13.46 m2
14.40 m2
15.87 m2

5.28 m2
2.28 m2
4.56 m2
7.05 m2

غرفة معيشة
غرفة الطعام

مجلس
المطبخ
الحمام

غرفة السائق
حمام السائق

موقف السيارة
الحديقة الخلفية

تمديد المسبح
الحديقة الجانبية

غرفة نوم رئيسية
حمام خاص

مطبخ صغير
غرفة  جلوس

حمام
غرفة نوم  ١

غرفة نوم ٢ 
البهو

غرفة العاملة
حمام  العاملة
غرفة الغسيل

الممر

Duplex D
254 sqm

34



GROUND FLOOR
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Duplex D
254 sqm

D دوبلكس

FIRST FLOOR SECOND FLOOR
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مكـانـــة خاصــــة
A SPECIAL PLACE

المركز االجتماعي والترفيهي

لضمان  النايفة  لك  توفرها  واإلسترخاء،  الرفاهية  من  المزيد  نحو  منزلك  خارج  واحدة  خطوة 
متكاملة.  ومرافق  وإجتماعي  ترفيهي  مركز  توفير  خالل  من  وهادئة  صحية  حياة 

وسعادة. اكتماال  اكثر  عالمك  لتجعل  الخيال  من  عالما  النايفة  أبدعت 

The Community Center
Al Nayfah brings added convenience to its residents’ lives by providing recreation 
and entertainment in a community center within the premises. Stepping outside 
your home towards more relaxation and luxury has never been easier. Outdoor 

facilities also ensure healthy and serene living once more. 

Al Nayfah anticipates every need making it the most complete development for 
a blissful life. 
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المركز االجتماعي والترفيهي والمرافق

Indoor female & male swimming pool
Multipurpose area
Coffee shop
Outdoor seating
Spa for female & male (jacuzzi, steam 
& sauna)
GYM for female & male
Retail areas
Restaurant
Ballroom
Theatre
Music room/studio
Nursery
Female Beauty Salon
Female & male lounges
Female & male Juice bar 

Female & male terraces overlooking 
the swimming pool
Virtual reality game room
Library
Billiard room

Outdoor facilities:
Olympic swimming pool
Multipurpose court (tennis/
basketball)
Café and juice bar
Mosque
Kids playground
Lush landscape
Walking track

والسيدات للرجال  منفصلة  داخلية  مسابح 
اإلستخدامات متعددة  صالة 

مقهى
خارجية جلسات 

يضم  والسيدات  للرجال  منفصل  سبا 
ساونا( لإلستجمام،  غرفة  )جاكوزي، 

والنساء للرجال  منفصلة  رياضة  صالة 
تجارية مراكز 

مطعم
إحتفاالت  صالة 

سينما
موسيقى/استديو غرفة 

أطفال حضانة 
للسيدات تجميل  مركز 

والسيدات للرجال  منفصل  الونج 

والسيدات  للرجال  منفصل   Juice Bar
المسبح على  مطلة  بجلسات  تراس 

اإلفتراضي العالم  ألعاب  صالة 
مكتبة

بلياردو غرفة 

الخارجية: المرافق 
أولمبي مسبح 

سلة( كرة  )تنس،  اإلستخدام  متعدد  ملعب 
 Juice Bar و  مقهى 

مسجد
لألطفال مالعب 

خضراء حدائق 
رياضي ممشى 

The Community Center & Facilities
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الخدمات
الراحة  درجات  أقصى  لضمان  الخدمات  من  ومتكاملة  متنوعة  مجموعة  النايفة  لسكان  يحق 

الخدمات: هذه  ،تتضمن  واألمان 

السكنية الوحدة  صيانة 
العامة المرافق  صيانة 

الحشرات ومكافحة  العامة  المرافق  نظافة 
مراقبة كاميرات  مع  والحراسة  األمن 

والخروج بالدخول  األمني  التحكم 
التلفزيونية والقنوات  اإلنترنت 

الكونسييرج خدمة 

Services

Residents of Al Nayfah are entitled to a variety of services to ensure 
comfortability, security and serenity to the ultimate degree including:

Maintenance of the residential unit
Maintenance of the public facilities

Cleanliness of the public facilities & Pest control 
Safety and security with CCTV

Exit and entry control
Internet & TV cable 
Concierge services
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نـبــــــدع عالـــــمًا 
مـــــــــن الخيــــال

 WE CREATE A
 WORLD OF
WONDERS
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Rafal
Rafal’s key objective remains in putting the client at the forefront of all projects. 
Founded in 2007, we are one of the top real estate development companies in 
the Kingdom of Saudi Arabia. Our portfolio reflects the hard work, dedication, 
and innovation that our name has become synonymous with. Our meticulous 
team of professionals ensures that the relationships built with clients are as 
durable and impressive as our developments. Rafal crafts and creates the 

highest value community lifestyle worth living in. 

رافـــال

إلى وضع عمالئها في مقدمة مشاريعها،  برؤية تهدف  العقاري عام 2007  للتطوير  رافال  تأسست شركة 
هي واحدة من أهم شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية حيث يعكس الملف التعريفي 
عمل  فريق  رافال   في  خصصنا  له.  مرادفا  اسمها  أصبح  الذي  واالبتكار  والتفاني  الجاد  العمل  للشركة 
ضواحي  تطوير  في  اإلبداع  رافال  لتمثل  عمالئنا،  ثقة  على  الحفاظ  لضمان  التفاصيل  بأدق  يهتم  متكامل 

سكنية تستحق العيش فيها.
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Rafal Real Estate Development Co.
PO Box 69290, Riyadh 11547 KSA

Toll Free 920010313

rafal.com.sa




