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الخرج في اللغة
تعن��ي الخرج في اللغة )الوادي الذي ال منفذ له(. وهذا يصدق على مس��مى هذه 
المحافظ��ة حي��ث إن األودي��ة التي تصب فيه��ا تتجه ش��رقًا في روضة الس��هباء 

وتحجزها رمال الدهناء.

موقع الخرج
جنوب شرق العاصمة الرياض  بمسافة تصل نحو 83 كم.

مساحة الخرج
تقدر مس��احة محافظ��ة الخرج بما يقارب 2,000 كم، إذ تعتب��ر  ثاني أكبر محافظة  
بعد مدينة الرياض من  حيث المساحة وعدد  السكان وذلك من إجمالي مساحة 

وعدد سكان منطقة الرياض.

األهمية اإلقتصادية
تقع محافظة الخرج في موقع أعطاها أهمية كبيرة من ناحيتين:

األولى:
أنه��ا تقع على مفترق ط��رق إلى أربع دول هي اليمن عن طري��ق الجنوب الذي يمر 

باألفالج ووادي الدواسر ومنطقة عسير واألمارات وقطر وعمان عن طريق حرض. 

الثانية:
ملتقى  تعتبر  حيث  التربة  وخصوبة  المياه  بكثرة  تتميز  أنها 
كثير من األودية، ففي غرب محافظة الخرج تقع جبال طويق 
هذه  من  وتنزل  المياه  لتقسيم  خطًا  تعتبر  وهذه  )العارض( 

الجبال األودية الكثيرة وتصب فيها الروافد المتعددة. 

االقتصادية  المنشآت  من  العديد  الخرج  تحتضن  كما 
العامة  المؤسسة  مصانع  أبرزها  من  الهامة  والحكومية 
الوحيدة  العسكرية  المصانع  تعتبر  التي  الحربية  للصناعات 
في الخليج العربي ، و قاعدة األمير سلطان الجوية التي تعتبر 
واحدة من أكبر القواعد الجوية في العالم ، كما تضم قاعدة 
واإلدارة  السعودي  للجيش  الرئيسية  والتموين  اإلمدادات 
القطاعات  فروع  من  العديد  و  والمدخرات  لألسلحة  العامة 

العسكرية المختلفة التابعة لوزارة الدفاع. 

مزايا  من  تمتلكه  لما  الخصوصيات  بعض  الخرج  تتمتع 
المقومات  بكل  الغنية  المناطق  من  تعد  حيث  ومقومات 
الطبيعية  الموارد  توفر  بحكم  لالستثمار  الجاذبة  االقتصادية 
ناجحا  مناخا  توفر  السكانية  والكثافة  الجغرافي  وموقعها 
متينة  و  وفاعلة  قوية  اقتصادية  كيانات  ولخلق  لالستثمار 
ويتوقع أن تكون رافدا من روافد تنويع مصادر الدخل و داعم 
الناتج الوطني والمحلي وخلق فرص وظيفية للقوى البشرية، 
الخرج  من  تتخذ  المملكة  في  األلبان  مصانع  كبرى  بأن  ُيذكر 

مقرًا رئيسيًا لها كشركة المراعي ونادك والصافي.

الخرج



يقع برج مياه الخرج على امتداد طريق الملك عبدالعزيز � بإتجاه 
الشمال �، وقد تم ترسية مشروع إنشائه في عهد جاللة الملك 
خال��د رحمه اهلل وذلك في  العام 1401ه� على إحدى الش��ركات 
العالمية ب�قيمة 116 مليون ريال ومدة تنفيذه 24 ش��هرا، وسعة 

البرج 7800 كم مكعب كما يبلغ ارتفاع البرج 105 أمتار.



الورود بالزا - الخرج
انضم إلى المت����اجر الف����اخرة 



المـوقــع
يقع الورود بالزا بين أحياء البرج والورود والياس��مين والجامع��ة، باإلضافة إلى مجاورته  لمجمع الحديثي 

مول  واشهر حدائق الخرج.

• يقع مشروع الورود بالزا في الجزء الشمالي من محافظة الخرج وذلك على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بإتجاه 	
الشمال، بجوار برج المياه ومجمع الحديثي مول، وضمن نطاق حي البرج السكني.

•  تبلغ مس��احة أرض المشروع )8,500م2(، بإطالله مباشرة على طريق الملك عبدالعزيز، والمؤدي إلى مدينة الرياض 	
من وسط المحافظة وكذلك للقادمين من دول الخليج العربي.
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تطور النطاق العمراني، وتوسع الخرج السكني والتجاري كانت انطالقة لفكرة  الورود بالزا .

تبلورت فكرة الورود بالزا لتصبح أكثر من مجمع تجاري، إذ يعتبر موقعها المتميز نقطة لتجمع وإلتقاء العائلة واألصدقاء.

يقدم الورود بالزا خدماته لمنطقة ذات نمو سكاني متميز في شمال المحافظة، إذ تجاور المنطقة أحياء سكنية جديدة كال�ورود 
والبرج والياسمين والجامعة والحمراء.

يحيط بالورود بالزا كاًل من مجمع الحديثي مول ، و برج مياه الخرج ، وحديقة البرج، مما يعطي الموقع طابع تجاري متميز.

فكرة الورود بالزا



سوبر ماركت - بنده
تبلغ مس��احة  الس��وبر ماركت 2،000 متر مربع، وقد حصل على 
امتي��از الموق��ع ش��ركة العزيزية بن��ده المتح��دة بعقد طويل 
األج��ل يصل إلى 15 عام، حيث تعتبر بندة أحد العوامل الجذابة 

للموقع علمًا بأن العمل سيكون به على مدار 24 ساعة.

موقع مطعم ووجبات سريعة
يض��م الورود بالزا أرض مخصصة للمطاعم والكوفيهات ذات 
االستخدام DRIVE THRU بمساحة تصل إلى 173م2، وبإطاللة 

متميزة على برج مياه الخرج.

معارض تجارية
يبل��غ ع��دد المع��ارض ف��ي المش��روع 26 معرض��ًا مختلف��ة 
المس��احات م��ا بي��ن 40م2 وحت��ى 100م2، حيث يتوق��ع أن يتم 
اس��تهداف عدد من األس��ماء التجارية الفاخرة في المأكوالت 

واألطعمة والكافيهات والخدمات الشخصية.

محتويات المشروع
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مخطط المشروع
تطور النطاق العمراني، وتوسع الخرج السكني والتجاري كانت انطالقة لفكرة � الورود بالزا � 

بيانات الورود بالزا الفنية

المساحة )م(المعرض المساحة )م(المعرض

1106.751470.78

275.491564.02

365.271662.94

458.121762.94

551.071862.94

643.791962.94

742.262062.94

841.562162.94

982.112262.94

1062.752362.94

1162.752462.94

1265.062562.94

1370.782663.24

المجموعالبيان

 7,983م2مساحة األرض

2,048م2سوبر  ماركت )بنده(

1,655م2مساحة المعارض

 26 معرضمجموع المعارض 

420 م2مطعم وجبات سريعة

 165 موقفمجموع المواقف

SERVICE
AREA



خدمات المشروع
•  حماية أمنية على مدار الس���اعة.	
•  النظافة المحيطة بموقع المستأجر على مدار الساعة.	
•  كهرباء، مياه، هاتف، إنارة.	
•  طوارىء الصيانة على مدار الس��اعة.	
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