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نبذة عن الشركة�

 وللحاجة عام بشكل والمنطقة السعودية العربية المملكة تشھده الذي المتسارع النمو ظل في
 التطلعات وتحقق التوجه ھذا تدعم خ)قة وأفكار خبرة ذات متخصصة شركات لوجود الماسة

 العقاري الذراع لتكون ا1ستثمار و للعقار ا/ولى الدولية الشركة إط)ق فكرة جاءت الطموحة
 النشاط أوجه جميع في الشركة وتعمل  المنطقة في الرائدة الشركات وإحدى القابضة للعوھلي
  .العقارية بالخدمات ا1رتقاء إلى جاھدة وتسعى العقاري
 العقارية المشاريع في المساھمة إلى با:ضافة ،ريالعقا التطوير بعمليات كذلك وتقوم

.المماثلة العقارية الشركات في وا1ستثمار
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الـرسالـة والـرؤيـة�
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 المتنامي العقار لقطاع إضافة لتكون السعي في تكمن ا/ولى الدولية رسالة إن :الــرسالة
.لشركاؤھا استثمارية وإضافة

.أعمار ا/رض بمنھجية خ)قة إكتسبناھا من ثقافة عريقة وقدرات وثيقة: الــرؤية



ا�ھـــداف�
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.التزام مطلق بالجودة الشاملة�
.الحرص على التميز في كافة عملياتنا�
.السعي الدائم إلى ا/فضل في تصميم ا:نشاءات وانتقاء المواقع�
.الدخول في شراكات ترتكز على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة�
.العناية بأدق التفاصيل وبمتطلبات العم)ء�
.مراجعة وتحليل طريقة أداء أعمالنا بصفة مستمرة�
المساھمة في خلق بيئة وثقافة جديدة تجتذب وتشجع فريق العمل ليساھم في تطوير �

.ا/داء
البقاء على اتصال وثيق بشركائنا ومستثمرينا :ط)عھم على تطورات أعمالنا �

.ومشاريعنا



المنتدبرئيس مجلس ا�دارة والعضو كلمة �
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 .المنطقة في العقاري القطاع رواد نصبح كي مجدي بشكل و بفاعلية التوسع ھدفنا إن
 تنسجم فريدة تصاميم خ)ل من مبتكرة حلول تقديم نحو موجھاً  ا/ساسي تركيزنا وسيظل

  .وتحسنھا بنا المحيطة البيئة مع
 تمكننا ا/مد طويلة إستراتيجية شراكات إقامة في سنستمر الھدف، ھذا تحقيق سبيل وفي
 بيئة خلق خ)ل من أھدافنا تحقيق من وسنتمكن راسخة، بخطى جديدة أسواق دخول من
  .بھا نعمل التي ا/سواق في تواجدنا وتؤكد مشاريعنا تميز تضمن محترفة عمل
 حقوق تنمية بالتالي و عم)ؤنا متطلبات تلبية على لقدرتنا انعكاس ھو مشاريعنا نجاح إن

.مساھمينا

العوھليعماد داوود 
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.ا1ستثمار والتطوير العقاري�
.إدارة ا/م)ك العقارية�
.إدارة المشاريع العقارية�
.التثمين العقاري�

الشركةنشاطات �
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:ا�ستثمار والتطوير العقاري�

  المملكة داخل الشركة لحساب وتطويرھا وا/راضي العقارات وشراء وبيع تملك
 لحساب العقارية الشركات وسندات ا/سھم وشراء وبيع وتملك ،خارجھا أو

.الشركة
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:إدارة ا�م*ك العقارية�

 المكاتب أبراج :مثل للغير، أو للشركة المملوكة العقارات إدارة عن عبارة وھي
 وغيرھا والمستودعات  والمخازن السكنية والعمارات التجارية المجمعات و
.العقارية ا/صول من

 ا:يجارات وتحصيل المستأجرين مع التأجير عقود إبرام طريق عن وذلك
. للعقار الدورية والصيانة بالعقار الخاصة الخدمات وإدارة



نشاطات الشركة
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:إدارة المشاريع العقارية�

 تسليم ضمان بھدف المشاريع، :دارة والتقنيات النظريات أحدث بتطبيق  لشركةا فريق يقوم
.بنجاح المشاريع أھداف وتحقيق
 المناقصات وتقديم ،المناقصات مستندات وإعداد ،التصميم عملية الفريق مشاركة وتشمل
 مراقبة حيث من اليومية البناء أعمال وإدارة ،المواقع وتسليم ،العقود هوترسي وتقييمھا
 التغيير وأوامر الدفعات ومعالجة البناء برنامج على وا:شراف الجودة ومراقبة التكاليف

.التقييم وإعادة والمطالبات



نشاطات الشركة
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:التثمين العقاري�
 والتجارية العقارية ا/صول أنواع مختلف تثمين في متخصصة للعقار ا/ولى الدولية الشركة تعتبر

 ودوليين محليين مقيمين خ)ل من السعودي السوق في المھني نشاطھا الشركة وتمارس .والصناعية
.ا/صول أنواع لمختلف التقديرية بالقيمة والدراية والخبرة العلمية بالمؤّھ)ت يتمّتعون

.بنك الرياض ▪: عم)ئنا
.الشركة الخليجية للتعمير ▪
.أعيان لOجارة وا1ستثمار ▪
.الحياة الدولية العقارية ▪
.صندوق مكاسب العقاري ▪

.  شركة أصل للتنمية والتطوير العقاري ▪
.  شركة أكد القابضة ▪
.الشركة الدولية ا/ولى لPقساط ▪
.صندوق عوائد العقاري ▪



مشاريعنا
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.الجبيل–توليب مشروع فندق جولدن �
.الدمام–مشروع مقر الشركة الدولية �
.الدمام–مشروع تحديث واجھات معرض العوھلي للسيارات على طريق الجبيل �
.الدمام–مشروع سكني خاص �
).وحده سكنية  ٢٤( السكني ) النزھة(مشروع فوندا �
.الدمام–مشروع مركز العوھلي لPعمال �
).وحدة سكنية  ٢٨( مشروع روفان السكني �

مشاريعنا�



١
الجبيل -فندق جولدن توليب : مشروع�



Project Details – Location

Al-Jubail City
Broad  Information

Nature of Investment Real Estate Investment

Location Al-Jubail, Saudi Arabia

Project Hotel

Land Area 727 sq m

Total Area 6,167 sq m

Capacity 69 Suits

Services Coffee Shop

Restaurant ( 60 persons)  

3 Meeting Room (54 persons)

Swimming Pool

GYM

Sauna

Steam Room

Project Details – Broad Information



Floor PlanTPICAL FLOOR PLANLobby















٢
الدمام -مقر الشركة الدولية : مشروع�





Reception
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Meeting Room



Manger Office



CEO Office Corridor



٣
الدمام -الجبيل السريع  -تحديث واجھات معرض العوھلي للسيارات على طريق الظھران : مشروع�









٤
الدمام -سكني خاص : مشروع�









٥
الدمام -فوندا السكني : مشروع�



35....................................................................................................... ........

.موقع المشروع ا/ستراتيجي وتوسطه لمنطقة الدمام والخبر وقربة من شبكة الطرق الرئيسية�

:موقع المشروع



:الموقع

36....................................................................................................... .....

).الشارع ا/ول سابقاً (الموقع بالنسبة للحي والدخول له من طريق ا/مير محمد بن فھد �



37....................................................................................................... .....

:الموقع
.المجاورة السكنية وا1راضي المشروع موقع�
.²م ٨,١٩٨ =ا/رض مساحة�
.أرض ١٢ =ا/راضي عدد�
)م ٣٠ عرض شارع( شمال :الحدود�

)م ٢٠ عرض شارع( جنوب
)م ٢٠ عرض شارع( شرق
)م ١٢ عرض شارع( جنوب



38....................................................................................................... .....

:التصميم الموقع
).وحدتين في ا/رض الواحدةبعتبار(وحدة سكنية  ٢٤قطعة أرض، تم تقسيمھا إلى  ١٢يحتوي المشروع على �

). A, B, C( كما ھناك ث)ث نماذج تصميمة للوحدات السكنية 



39....................................................................................................... .....

N



40....................................................................................................... مسقط الدور الثانيمسقط الدور ا/ولمسقط الدور ا/رضي.....

) A( النموذج � :الوحدات السكنية



41....................................................................................................... .....

...................................................................................................................

A -نموذج 

عدد النماذج أجمالي المسطحات مساحة الدور الثاني مساحة الدور ا�ول الدور ا�رضي نسبة البناء
أبعاد ا�رض

مساحة ا�رض
عرض طول

16 365.16 44.30 160.86 150.76 46.5% 12.5 27.5 343.75

الدور ا�رضي

المساحة
أبعاد الفراغ

الفراغ #
العرض الطول

21.6 6.00 3.60 المجلس 1

2.5 1.75 1.40 دورة مياه 2

3.6 1.75 2.05 مغاسل 3

15.4 4.90 3.15 غرفة الطعام 4

16.0 3.90 4.10 غرفة المعيشة 5

18.9 4.20 4.50 مجلس النساء 6

16.7 4.65 3.60 مطبخ 7

12.6 2.60 4.85 جلسة خارجية 8

3.7 1.85 2.00 غرفة سائق 9

2.9 1.45 2.00 دورة مياه 10

الدور ا�ول

المساحة
أبعاد الفراغ

الفراغ #
العرض الطول

23.4 4.45 5.25 نوم رئيسية 1

7.5 3.35 2.25 دورة مياه 2

3.4 2.05 1.65 غرفة م+بس 3

14.8 4.70 3.15 ١ -غرفة نوم  4

2.7 1.35 2.00 ١ -دورة مياه  5

14.0 3.90 3.60 ٢ -غرفة نوم  6

4.8 2.03 2.35 ٢ -دورة مياه  7

16.6 3.60 4.60 ٣ -غرفة نوم  8

4.9 2.07 2.35 ٣ -دورة مياه  9

13.9 4.20 3.30 غرفة معيشة 10

الدور الثاني

المساحة
أبعاد الفراغ

الفراغ #
العرض الطول

1.4 1.40 1.00 غرفة غسيل 1

6.0 2.65 2.25 غرفة خادمة 2

3.7 1.55 2.38 دورة مياه 3

5.9 2.45 2.4 )داخلي(مستودع  4

13.0 3.6 3.6 )خارجي(مستودع  5

:جداول المساحات وا/بعاد�



42....................................................................................................... .....

:الواجھات�



43....................................................................................................... .....

:المنظور�



44....................................................................................................... مسقط الدور الثانيمسقط الدور ا/ولمسقط الدور ا/رضي.....

) B( النموذج � :الوحدات السكنية



45....................................................................................................... .....

...................................................................................................................

:جداول المساحات وا/بعاد�
B -نموذج 

عدد النماذج أجمالي المسطحات مساحة الدور الثاني مساحة الدور ا�ول الدور ا�رضي نسبة البناء مساحة ا�رض

4 362.1 48.65 153 149 43.4% 369.5

الدور ا�رضي

المساحة
أبعاد ا�رض

الفراغ #
العرض الطول

21.4 4.65 4.60 المجلس 1

3.3 1.55 2.10 دورة مياه 2

3.9 1.85 2.10 مغاسل 3

18.2 3.95 4.60 غرفة الطعام 4

21.1 5.40 3.90 غرفة المعيشة 5

4.2 2.00 2.10 دورة مياه 6

12.7 3.35 3.80 مطبخ 7

7.4 1.95 3.80 )خدمة(مطبخ  8

4.5 1.65 2.70 غرفة سائق 9

4.2 2.00 2.10 دورة مياه 10

الدور ا�ول

المساحة

أبعاد ا�رض

الفراغ #
العرض الطول

21.4 4.65 4.60 نوم رئيسية 1

4.5 2.10 2.15 دورة مياه 2

5.1 1.35 3.80 غرفة م+بس 3

19.3 4.20 4.60 ١ -غرفة نوم  4

4.4 1.45 3.00 ١ -دورة مياه  5

19.3 4.20 4.60 ٢ -غرفة نوم  6

16.0 4.20 3.80 ٣ -غرفة نوم  7

10.5 3.50 3.00 غرفة معيشة 8

4.4 1.45 3.00 دورة مياه 9

الدور الثاني

المساحة
أبعاد ا�رض

الفراغ #
العرض الطول

3.7 1.60 2.30 غرفة غسيل 1

5.0 2.45 2.05 غرفة خادمة 2

3.9 1.58 2.45 دورة مياه 3

7.5 3.25 2.3 )داخلي(مستودع  4

21.2 4.6 4.6 )خارجي(مستودع  5



46....................................................................................................... مسقط الدور الثانيمسقط الدور ا/ولمسقط الدور ا/رضي.....

) C( النموذج �:الوحدات السكنية



47....................................................................................................... .....

...................................................................................................................

:جداول المساحات وا/بعاد�
C -نموذج 

عدد النماذج أجمالي المسطحات مساحة الدور الثاني مساحة الدور ا�ول الدور ا�رضي نسبة البناء
أبعاد ا�رض

مساحة ا5رض
عرض طول

4 362.1 48.65 141 141 50.85% 12 25 300

الدور ا�رضي

المساحة
أبعاد ا�رض

الفراغ #
العرض الطول

18.3 4.70 3.90 المجلس 1

3.3 1.55 2.10 دورة مياه 2

4 1.90 2.10 مغاسل 3

15.4 3.95 3.90 غرفة الطعام 4

20.9 5.35 3.90 غرفة المعيشة 5

4.3 2.00 2.15 دورة مياه 6

12.7 3.35 3.80 مطبخ 7

7.4 1.95 3.80 )خدمة(مطبخ  8

4.5 2.70 1.65 غرفة سائق 9

3.7 2.70 1.38 دورة مياه 10

الدور ا�ول

المساحة
أبعاد ا�رض

الفراغ #
العرض الطول

17.7 4.55 3.90 نوم رئيسية 1

4.5 2.10 2.14 دورة مياه 2

5.1 1.35 3.80 غرفة م+بس 3

17 4.35 3.90 ١ -غرفة نوم  4

3.3 1.45 2.30 ١ -دورة مياه  5

16.4 4.20 3.90 ٢ -غرفة نوم  6

16 4.20 3.80 ٣ -غرفة نوم  7

10.5 3.50 3.00 غرفة معيشة 8

3.3 1.45 2.30 دورة مياه 9

الدور الثاني

المساحة
أبعاد ا�رض

الفراغ #
العرض الطول

3.68 1.60 2.30 غرفة غسيل 1

4.92 2.40 2.05 غرفة خادمة 2

3.84 2.40 1.60 دورة مياه 3

7.5 3.25 2.3 )داخلي(مستودع  4

15.2 3.9 3.9 )خارجي(مستودع  5
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٦
الدمام -مركز العوھلي ل:عمال : مشروع�



.وإبراز المعالم المحيطة به، موقع المبنى �



.الجبيل السريع وقربه من طريق الملك فھد–سھولة الوصول للموقع لوجوده على طريق الظھران  �



)الجبيل السريع –طريق الظھران . ( صورة توضح موقع للمبنى على الطريق السريع �

²م ١,٨٠٠: مساحة ا�رض



عرض (الجبيل السريع–الواجھة ا/مامية مدخل المعارض تطل على طريق الظھران . تطل ا/رض على شارعين �
).متر٢٠عرض (، والواجھة الجانبية مدخل المكاتب تطل على شارع )متر ١٠٠



صورة عامة للمشروع



صورة عامة للمشروع



:تفاصيل المبنى�

:المبنى مكون من �
).موقف ٣١( مواقف سيارات: قبو١.

.غرفة أمن، مدخل للمكاتب، )٤عدد (معارض : الدور ا�رضي٢.

.دورات مياه، مصلى، )٣عدد (مكاتب : دور الميزانين٣.

.“في كل دور على حدا”. بوفيه، )٣عدد (دورات مياه ، )٨عدد (مكاتب : الثالث، الثاني، الدور ا�ول٤.

.بوفيه، دورات مياه، )٥عدد (مكاتب : الملحق٥.

).موقف في الدور ا/رضي ٢٣، موقف في القبو ٣١. ( موقف ٥٣= عدد المواقف ا:جمالية في المبنى �

.مصلي ٦١=  مصلى المبنى يسع لـ �

.أشخاص ٨كل مصعد يسع إلى ، يحتوي المبنى على مصعدين �
.با:ضافة إلى بوفيه مشترك يخدم المكاتب) ودورة مياه نساء، VIP، دورة مياه رجال(كل دور من ا/دوار المتكررة يحتوي على ث)ث دورات مياه  �

.تكييف مركزي: نظام التكييف المستخدم في المبنى ھو عبارة عن �

.كما يحتوي على مخرج للحريق. متوفر في المبنى نظام إطفاء وإنذار للحريق �

مساحة الدور:مكونات المبنى� عدد الفراغات الفراغ الدور #

²م ٣٤٠ موقف ٣١ القبو ١

²م ١٠٧١ ٤ معارض الدور ا/رضي ٢

²م ٧١٦ ٣ مكاتب دور الميزانين ٣

²م ١١٥٥ ٨ مكاتب الدور ا/ول ٤

²م ١١٥٥ ٨ مكاتب الدور الثاني ٥

²م ١١٥٥ ٨ مكاتب الثالث الدور ٦

²م ٦٨٨ ٥ مكاتب الملحق ٧

²م ٥٢٢٣ ا:جمالي



:المساقط ا�فقية �

مسقط القبوالموقع العام



:المساقط ا�فقية �

مسقط الميزانينمسقط الدور ا�رضي



:المساقط ا�فقية �

مسقط الملحق)١,٢,٣( مسقط ا�دوار المتكررة 















Entrance
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Typical Floor - Corridor

Ty
p

ic
a

l F
lo

o
r 

-
Lo

b
b

y



٧
الدمام -روفان السكني: مشروع�



المشروع بيانات

 نخبة على تعرض أن وا1ستثمار للعقار ا/ولى الدولية الشركة يسر
 ٢٨ عدد يضم سكني مجمع أنشاء في المشاركة عم)ئھا من مختارة
 مدنية في يقع والذي السكني ) روفـان ( مشروع ضمن سكنية شقة

 أرضين من المشروع وستكون السعودية، العربية بالمملكة الدمام
 متر ٥,٢٣٠ بـ تقدر أجمالية بناء بمساحة مربع متر ١,٨١٥ بمساحة
  مربع











مخططات المشروع

.المشروع صور�
.العام الموقع�
.ا�رضي الدور مخطط�
.)١,٢,٣ ( المتكررة ا�دوار مخطط�
.)الملحق( الرابع الدور مخطط�
.المشروع تنفيذ�





الموقع العام



ا�رضي الدور



)١,٢,٣(الدور المتكرر 



)الملحق(الدور الرابع 


















