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فــي عــام ، مــن البوابــة الشــرقية للمملكــة العربية الســعودية، انطلقــت رحلة دار 

ــح  ــت، لتصب ــرور الوق ــا بم ــورت تجربته ــي تبل ــاري، الت ــر العق ــتثمار والتطوي ــار لالس وإعم

الرائــدة فــي قطــاع التطويــر العقــاري فــي المملكــة العربيــة  الشــركة العقاريــة 

ــًة  ــوي، مقدم ــاع الحي ــذا القط ــن ه ــبوقة ضم ــر مس ــر غي ــي معايي ــعودية، ولترس الس

حلــوًال ســّباقة ومبتكــرة، ومســتندة علــى رؤيــة بعيــدة المــدى، وتســّطر مفهومــًا 

جديدًا �سلوب الحياة العصرية في المجتمعات الحضرية التي تعنى بتطويرها.

وتتمتــع "دار وإعمــار" بخبــرات اســتثنائية ومتراكمــة فــي قطــاع التطويــر العقــاري، 

أســهمت فــي صياغــة حلــول عقاريــة راقيــة لعمالئهــا، تجمــع بيــن التصميــم المميــز، 

وجــودة البنــاء، وااللتــزام بتســليم المشــاريع فــي مواعيدهــا المحــددة، مــع الحفــاظ 

بيــن القيمــة الُمضافــة لمنتجاتهــا والتكلفــة لتكــون الخيــار ا�مثــل  التــوازن  علــى 

لعمالئها من ذوي الدخل المتوسط. 

ورغــم ارتبــاط بداياتهــا بالمنطقــة الشــرقية، إال أن طموحــات الشــركة وإمكانياتهــا 

العاليــة، دفعــت بهــا إلــى التوســع بمظلــة مشــاريعها لتشــمل مدينــة الريــاض، والتــي 

كانــت شــاهدًا علــى العديــد مــن المشــاريع الســكنية التــي شــّكلت فيمــا بينهــا عنوانــًا 

جديدًا للباحثين عن التميز والمعنى الحقيقي �سلوب الحياة العصري.

 

القيــادة  رؤى  لترجمــة  فاعــل  اســتراتيجي  شــريك  بأنهــا  وإعمــار  دار  تفخــر  واليــوم 

الحكيمــة والحكومــة الرشــيدة، فــي تمكيــن المواطــن مــن امتــالك الســكن المالئــم 

والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ، عبر مشاريعها القائمة التي 

ــهم  ــي تس ــكنية الت ــدات الس ــن الوح ــه م ــي باحتياجات ــوق المحل ــد الس ــتهدف رف تس

في سد الفجوة القائمة بين معدالت العرض والطلب.

وما زال المشوار مستمر...

دار وإعمار..
بداية المشوار
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تمكنــت دار وإعمــار وعلــى مــدى أكثــر مــن  عامــًا منــذ انطالقتهــا، مــن بنــاء نمــوذج 

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــاري ف ــر العق ــة التطوي ــم صناع ــي عال ــه ف ــذى ب يحت

ودون أدنــى شــك، فــإن مســيرة الشــركة طيلــة الســنوات المنصرمــة لــم تكــن ميّســرة 

ــا  ــه، لكنه ــوق ومعطيات ــات الس ــة بتقلب ــات المرتبط ــن التحدي ــر م ــا الكثي ــل واجهته ب

بقيــت علــى عهدهــا صلبــة ومتينــة، ونجحــت بفضــل إمكانياتهــا وتمّســكها بقَيمهــا، 

وبفضــل ثقــة عمالئهــا مــن تحفيــز خطواتهــا نحــو ا�مــام، والمضــي برســم آفــاق 

عمرانيــة تجّســد معانــي الجــودة والتميــز واالبتــكار، وتدشــن أمــام العمــالء بوابــة العبــور 

نحو مستقبل ا�حياء السكنية. 

إن الثقــة التــي اســتطعنا فــي دار وإعمــار مــن اكتســابها وحرصنــا علــى عــدم التفريــط 

ــا التــي تمنــح شــركتنا تلــك القيمــة والريــادة  بهــا، تمثــل فــي واقــع ا�مــر جوهــر ركائزن

ــا حريصــون كل الحــرص علــى  ــر العقــاري. ووفــاًء لتلــك الثقــة، فإنن فــي قطــاع التطوي

ــل  ــل وتحوي ــا، ب ــر أدائن ــا ومعايي ــدًا بابتكاراتن ــاب بعي ــالل الذه ــن خ ــراتها م ــة مؤش تنمي

التحديــات الناشــئة إلــى منّصــات انطــالق جديــدة نحــو المزيــد مــن ا�نجــازات التــي تثــري 

مسيرتنا. 

ــركة  ــح الش ــأن نصب ــا ب ــق رؤيتن ــبيل تحقي ــي س ــة ف ــنوات الماضي ــة الس ــا طيل ــد دأبن ولق

ــرات  ــن المتغي ــة بي ــق الموازن ــب تحقي ــا بجان ــن قطاعن ــزًا ضم ــكارًا وتمي ــادة وابت ــر ري ا�كث

والتحديــات الناشــئة والطموحــات المنشــودة، علــى إخضــاع اســتراتيجياتنا للتقييــم 

والتطويــر المســتمر، وعلــى صياغــة منظومــة قيمنــا التــي تحكــم نهــج أعمالنــا، وترّســخ 

مــن التزامنــا بمســؤولياتنا المجتمعيــة، وتكــون الضمانــة للجمــع بيــن تحقيــق متطلبــات 

العهــد  علــى  وإننــا  الوطنــي،  القتصادنــا  والفائــدة  لمســاهمينا،  والقيمــة  عمالئنــا، 

ماضون.



رسالة رئيس
مجلس ا�دارة
 





  أسامة الخنيزي
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لقد حققت دار وإعمار إنجازات نوعية في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وتمكنت بفضل 

السوق  الحتياجات  العميق  فهمها  ذلك؛  من  وا�هم  العالية،  وإمكانياتها  الواسعة  خبرتها 

التطوير  مفهوم  في  تحول  نقطة  تسجيل  من  عمالئها،  بتوقعات  التام  وااللتزام  المحلية 

العقاري في المملكة العربية السعودية، من خالل االنتقال به من إطاره التقليدي إلى آفاق غير 

سكنية  مجتمعات  وتمنحهم  عمالئنا،  حياة  تثري  التي  والقيمة  والجودة  التميز  من  مسبوقة 

مكانًا  مجرد  من  أكثر  منازلهم  من  تجعل  التي  والمزايا  الخدمات  كافة  محيطها  في  تجتمع 

لÑقامة، بل بيئة مفعمة بالرفاهية والخصوصية والمجتمعات متكاملة الخدمات.

ورغم فخرنا واعتزازنا بالسمعة المرموقة التي تمكنا من اكتسابها خالل مسيرة أعمالنا؛ إال أننا 

لم نتوقف عن مساعينا لتحقيق المزيد من أهدافنا االستراتيجية، وتطوير قاعدة أعمالنا، واالرتقاء 

المستمر بأدواتنا، بما يكفل توسيع نطاق نشاطاتنا وحضورنا الجغرافي، واالنطالق المتجدد نحو 

مسارات إضافية تعزز من قدراتنا التنافسية، وتعّظم من حصتنا السوقية.

وعلى الرغم من التحديات الناشئة في السوق، وحّدة المنافسة التي تتسم بها البيئة العقارية 

المحلية، إال أن "دار وإعمار" تمكنت من الحفاظ على زخم أدائها ونموها القوي بل وتنميته عامًا تلو 

شراكات  وخلق  ا�عمال،  نماذج  وتطوير  باالبتكار  الدائم  شغفها  إلى  ذلك  في  مستندة  آخر، 

ا�خير،  المستهلك  أمام  ا�ضالع  متكاملة  عقارية  حلول  لتوفير  ا�خرى  ا�طراف  مع  استراتيجية 

مع التمّسك أوًال وأخيرًا بفهم ومواكبة متطلبات العمالء، والمرونة على تحسين أدائنا بما يفي 

بتلك المتطلبات بل ويتعداها. 

وليد  يكن  لم  الماضية  السنوات  خالل  شركتنا  مسيرة  رافق  الذي  الالفت  النجاح  أن  شك  وال 

بلورة عالمة تجارية  الصدفة، بل ثمرة رؤية حصيفة وجهود استثنائية لفرق أعمالنا، أسهم في 

يستحقه  جميل  عالم  لخلق  الوقت  بمرور  تتوالد  مشاريعها  أضحت  والتي  سرايا"  "فلل  عنوانها 

عمالئنا، ويحفظ لنا صدارتنا.



  

رسالة
الرئيس التنفيذي
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ضمن  الرائدة  الشركة  اعتبارها  على  وإعمار  دار  مكانة  ترسيخ 
السعودية،  العربية  المملكة  في  العقاري  التطوير  قطاع 
والشريكة الفاعلة للنهضة التنموية، من خالل تحفيز جهودنا 
وأصحاب  عمالئنا،  ثقة  على  للحفاظ  واالبتكار  التميز  في 
المصلحة، والموظفين، وتعزيز التزامنا بمسؤولياتنا ا�خالقية 

والمهنية.



رؤيتنا
 





أن تكون لنا بصمتنا في تحقيق حلم ا�سرة السعودية 

في امتالك منزلها ا�ول.

      ’ 

       

إنشاء أحياء سكنية عصرية، تتمتع بأسلوب حياة عالي 

الجودة، ومتكاملة الخدمات، وتتيح مساكن تجمع بين 

القيمة المضافة، وا�سعار المناسبة.

      

      

    

تطوير عالقات تعاون وشراكة استراتيجية مع الجهات ذات 

العالقة وأصحاب المصلحة والموردين، لضمان أفضل 

معايير االستدامة لمشاريعنا، وتوافقها مع متطلبات 

البيئة، وكذلك تقديم التسهيالت التمويلية الالزمة من 

الجهات التمويلية الشريكة لعمالئنا لتمكينهم من امتالك 

الوحدات السكنية بسهولة وُيسر.

     

       

      

    

       

       

        

 

تعزيز دور الشركة كشريك تنموي مساهم في تحقيق 

تطلعات المملكة بتمكين المواطن من امتالك السكن 

المناسب، وتوسيع قاعدة مالك السكن من المواطنين.

        

     

       

       

      

توجهاتنا
االستراتيجية
 







التحول الرقمي
 

بحكم خبرتها الواسعة في تطوير وإدارة المشاريع عبر 
مواكبة أحدث التقنيات العصرية التي تمّكنها من تعزيز 
مستوى التحّكم في التكلفة والجودة وسرعة التنفيذ 
وتوسيع نطاق المرونة والتواصل مع العمالء، فقد تبّنت 
"دار وإعمار" استراتيجية للتحول الرقمي، تضمّنت تطويرًا 
عبر  المعلومات  لنظم  التحتية  البنية  في  شامًال 
دعم  من  يمّكنها  الذي   " "ساب  بنظام  االستعانة 

قدرتها للتحكم في العمليات. 

كما وشملت االستراتيجية تطوير مركز اتصال متكامل 
الشركة  دشنت  فيما  المتقدم.    بنظام  مدعوم 
الرقمي  التسويق  لغايات  تفاعلية  إلكترونية  منظومة 
أثمرت عن إطالق منصة إلكترونية لمشاريعها تتيح أمام 
المشاريع  في  االفتراضي  التجّول  فرصة  العميل 
ُبعد  عن  إلكترونيًا  الوحدات  حجز  خيار  مع  السكنية، 
خيارات  من  المنصة  تتيحه  ما  جانب  إلى  سهولة،  وبكل 
مع  ومتابعتها  الصيانة  طلبات  لتقديم  البيع  بعد  ما 

فريق خدمة العمالء.

        
        
       
      
       
      
      
      
        
 

        
       
       
       
        
        
       
       
       
      

رأس المال البشري
 

الموارد البشرية
 



المبيعات والتسويق والعالقات العامة
    



المالية




تقنية المعلومات
 



المشاريع والمشتريات
  



تقديم منتجات عقارية تناسب
كافة فئات المجتمع

 تطوير ا�راضي.

 التطوير الشامل للمشاريع السكنية
    (فلل – تاون هاوس – شقق) 

   
   

  

       

    



قدراتنا








قوة إدارة المشاريع
   

وبفضـــل تخطيطها الُمحكم، وقوة طاقتها البشـــرية 
وإمكانياتها العالية، فـــإن "دار وإعمار" تحرص على إدارة 
مشـــاريعها وســـرعة إنجازها ضمن مدد زمنية قياسية 
لتســـليمها للعمالء قبل الموعد المحـــدد، مع االلتزام 
التام بأقصى معايير جـــودة ا�داء، وذلك من خالل اّتباع 
نهج للتقييم الـــدوري والمتابعة الحثيثة لمراحل ا�نجاز، 
والقـــدرة العالية على توفيـــر الحلول االســـتباقية على 
النحو الذي يكفل رفع مستوى الجاهزية الدائمة لتجاوز 

أي عراقيل أو تحديات ناشئة من شأنها إعاقة العمل.

       
       
       
        
     
       
      
        
       
      

ا�دارة الحصيفة  ل�مكانيات والحوكمة
واعتماد آلية متقدمة لتقييم ا£داء وكفاءة 

التشغيل.

     

       

     

 

التوسع الجغرافي
 الرياض.

 الخبر.

 

 

  

قدراتنا








           

           

         

           

        

            

            

          

         

            

          

           

          

             

    

رافق ا�داء ا�يجابي مسيرة "دار وإعمار" منذ انطالقة نشاطها في المملكة 

أعمالها  في  النمو  مؤشرات  بحصاد  الشركة  واستمرت  السعودية،  العربية 

حجم  إجمالي  يبلغ  حيث  الناشئة.  وتحدياته  السوق  تقّلبات  متجاوزة 

ا�نشاء  وتحت  منها  القائمة  السكنية  ومشاريعها  �حيائها  البناء  مساحات 

أكثر من ( متر مربع. 

الشركة على تطويرها منذ عام  التي عملت  القيمة ا�جمالية للمشاريع  أما 

 وحتى اÚن فقد تجاوزت ( مليار و  مليون ريال)، فيما أثمرت جهود 

الشركة عن تطوير ما يزيد عن () وحدة سكنية متعددة الفئات. 

فقد  وتوجهاتها،  الشركة  �عمال  المدى  بعيدة  االستراتيجية  الرؤية  وبفضل 

التزام  أسهم  حين  في   ، متواترًا  نموًا  االستثمار  على  العائد  مؤشر  سّجل 

المحدد  الزمني  الجدول  ضمن  المشاريع  تنفيذ  على  وحرصها  الشركة 

رأس  دورة  ضبط  من  لمشاريعها،  الشرائية  والجاذبية  ا�نجاز  وتيرة  وتسريع 

المال (التي تبدأ عادة من مرحلة البناء وحتى مرحلة البيع والتسليم) لتكون 

في حدود  سنوات.


 
    
    

مشاريع تحت ا�نشاء

  سرايا النرجس

  سرايا الجوان

أكثر من

م

 
 

 
 

من إجمالي

المساحات المطّورة

 
  
  
 

أكثر من
 وحدة سكنية

العدد الكلي

للوحدات السكنية

 
 
   

أكثر من
 رس

القيمة ا�جمالية

للمشاريع

 


مؤشرات
ا£داء الرئيسية





دار و إعمار..
شريكة فعالة

لنهضة تنموية
  
  
   




شركة دار وإعمار لالستثمار والتطوير العقاري

              
          
            
       


            
            
          
         
          
         
          
   

أوًال تجاه مجتمعها وتجاه  "دار وإعمار" تحتم عليها أن تعي مسؤوليتها  ريادة  إن 

عمالئها، وأن تعزز قيمة أعمالها بما يخدم متطلبات االقتصاد المحلي، ويرسخ من 

مساهمة الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

العقارية  المشاريع  من  منوعة  باقة  تطوير  على  تحرص  وإعمار"  "دار  فإن  هنا؛  من 

سواء  تطلعاتهم،  كافة  وتلبي  المجتمع  شرائح  مختلف  احتياجات  تلبي  التي 

ومداخيلهم.  الشرائية  قدراتهم  يالئم  وبما  االستثمارية،  أو  منها  السكنية 

وتستهدف ا�فراد الباحثين عن سكن خاص ضمن الحدود الشرائية التي تتراوح بين 

 ألف – مليون ريال. حيث تعمل الشركة على تطوير أحياء سكنية عصرية 

تلبي تطلعات أصحاب تلك الشريحة من المواطنين الباحثين عن مسكنهم ا�ول.



أبراج سكنية
 

سرايا العليا
  

الخبر


القدرة الشرائية

 

   

مشاريع سكنية
 

سرايا النورس
  

الرحبة
 

تالل الدوحة
  

الخبر


القدرة الشرائية

 

   

أحياء سكنية
 

الرياض


سرايا النرجس
  

سرايا الجوان
  

الخبر


القدرة الشرائية

 

سرايا الغروب
  

   

الفئات
المستهدفة








تستند "دار وإعمار" في نهجها على حزمة من المرتكزات ا�ساسية، التي تمنحها القدرة على 

االلتزام بأفضل معايير الممارسات االحترافية وعلى النحو الذي يمّكنها من تنمية مكتسباتها 

المرموقة.   والسمعة  المتميز  وا�داء  القوي،  والحضور  الريادية،  والمكانة  المتنامية،  الثقة  من 

وتشمل المرتكزات ا�ساسية:

                
            
        
    

الخبرة وا�مكانيات البشرية
   

الخبرة  ذوي  من  عملها  لفرق  والكفاءات  الكوادر  أفضل  استقطاب  على  وإعمار"  "دار  حرصت 

للشركة،  الحقيقي  المال  رأس  بينهم  فيما  يشكلون  والذين  العالية،  والمهارات  الواسعة 

والركيزة ا�ساسية لتوفير حلول مبتكرة في مجال التطوير العقاري ومبيعاته.

            
           
             
      

التوظيف ا£مثل للتنكولوجيا
    

تسعى "دار وإعمار" وبشكل متواصل إلى مواكبة أحدث التقنيات العصرية في مجال التطوير 

العقاري والتشييد والبناء، بهدف توفير منتجات سكنية اقتصادية، تسهم في خفض تكلفة 

البناء مع الحفاظ على أقصى معايير الجودة، وبما يدعم بالتالي توجه الشركة لتوفير وحدات 

سكنية بأسعار مناسبة. 

            
             
         
          
      

أسلوب الحياة العصري ل³حياء السكنية
  

تذهب "دار وإعمار" في ممارسة نشاطها لما هو أبعد من مجرد توفير وحدات سكنية اعتيادية، 

والمرافق  العصرية،  الحياة  بنمط  مدعومة  الخدمات،  متكاملة  سكنية  أحياء  تطوير  إلى  بل 

والمزايا التي تحيط قاطنيها بجودة الحياة وتمنحهم الشعور بالرفاهية.

           
         
             


التعاون بمفهوم الشراكة
    

ترجمًة لتطلعاتها االستراتيجية في تحقيق حلم ا�سرة السعودية بامتالك السكن المناسب، 

فإن "دار وإعمار" تقيم اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات التمويلية، بهدف الجمع بين توفير 

المنتجات السكنية عالية الجودة من ناحية، والحلول التمويلية الميّسرة التي تعين الطامحين 

من عمالء الشركة المتالك السكن وفق شروط ميّسرة تناسب أوضاعهم.

           ’ 
             
            
            
          
    

مرتكزات
ا£عمال

  






              

 ’             

              

                

   

                

               

              

               

              

            

               

              

                  

               

              

               

                

               

                

  

ــة  ــع رؤي ــا م ــوي وتفاعله ــا التنم ــًال لدوره ــة، وتفعي ــؤوليتها االجتماعي ــا بمس ــن التزامه ــًا م إنطالق

الســعوديين  المواطنيــن  تملــك  قاعــدة  توســيع  إلــى  الراميــة    المملكــة 

ــم  ــدف دع ــكان به ــار" ووزارة ا�س ــن "دار وإعم ــاون بي ــة التع ــاءت اتفاقي ــد ج ــاص، فق ــكن الخ للس

المبــادرات الحكوميــة الموجهــة لتمكيــن المواطنيــن مــن امتــالك الســكن، وتســريع وتيــرة إنجــاز 

المشاريع العقارية التي تلبي احتياجات تلك المبادرات تحت مظلة برنامج "سكني". 

حيــث تعتبــر مشــاريع "فلــل ســرايا" التــي تعنــى "دار وإعمــار" بتطويرهــا فــي كل مــن مدينــة الريــاض، 

أمــام  لتتيــح  "ســكني"،  برنامــج  قبــل  مــن  معتمــدة  الشــرقية،  المنطقــة  فــي  الخبــر  ومدينــة 

المواطنيــن فرصــة اقتنــاء منــزل العمــر مــن خــالل الوحــدات الســكنية التــي يجــري تنفيذهــا تحــت 

عالمــة "فلــل ســرايا" ومــن بينهــا مشــروع "ســرايا النرجــس" فــي الريــاض، ومشــروع "ســرايا الغــروب" 

متنوعــة  ســكنية  وحــدة   () تطويــر  تشــمل  والتــي  الشــرقية،  المنطقــة  فــي 

المســاحات والفئــات، وضمــن أحيــاء ســكنية متكاملــة الخدمــات، ومتاحــة للتملــك ضمــن نظــام 

"البيع على الخريطة". 

وضمــن خططهــا الحاليــة فــإن "دار وإعمــار" تعتــزم تشــييد حــي ســكني جديــد تحــت عنــوان "ســرايا 

الجوان" ويمتد على مساحة  ( متر مربع في ضاحية الجوان التي تعمل وزارة ا�سكان على 

تطويرهــا شــمال مدينــة الريــاض. حيث من المخطــط أن يتيح المشــروع الجديد ( فيال ســكنية 

ــكنية  ــة س ــن بيئ ــع ضم ــر مرب ــف مت ــن ( أل ــر م ــّدر بأكث ــة تق ــائية إجمالي ــاحة إنش ــدة بمس جدي

متكاملــة الخدمــات والمرافــق، وســيكون متاحــًا للتملــك أمــام المســتفيدين مــن برامــج وزارة 

ا�ســكان الســكنية، إلــى جانــب ا�فــراد اÚخريــن مــن خــالل نظــام البيــع علــى الخريطــة. مــن جانــب 

آخــر؛ فــإن "دار وإعمــار" ترتبــط باتفاقيــة تعــاون مــع عــدد مــن الجهــات التمويليــة ، لتوفيــر الحلــول 

ــي  ــاريع الت ــن المش ــكنية ضم ــدات س ــالك وح ــن بامت ــن الراغبي ــام المواطني ــرة أم ــة الميس التمويلي

تعمل "دار وإعمار" على تطويرها، وذلك ضمن مزايا وتسهيالت تمويلية تنافسية.

شراكة
تنموية






خالد العمران

             

’              

            

           

           

       

وسعيًا إلى االستثمار ا�مثل لمواردها، وترجمة لتطلعاتها في توسيع قاعدة عمالئها ونطاق 

دورها  جانب  إلى  وإعمار"  "دار  فإن  واسعة؛  وإمكانيات  خبرة  من  به  تتمتع  بما  نشاطاتها 

وخبراتها  إمكانياتها  تسخير  إلى  تعمد  السكنية،  المجتمعات  وتشييد  تطوير  في  ا�ساسي 

متعددة  مشاريعهم  مختلف  لتطوير  بها  باالستعانة  الراغبين  المستثمرين  من  الغير  أمام 

االستخدام التجارية منها والسكنية واالستثمارية، من خالل اتفاقيات تعاون تبرمها الشركة 

مع هؤالء المستثمرين.



تقوم "دار وإعمار" بتطوير ا�راضي البيضاء بما في ذلك 

وضع المخططات الشمولية، والقيام با�عمال ا�نشائية 

الالزمة لتهيئة ا�راضي لالستخدام السكني أو التجاري.

      
     
      
     

تطوير ا�راضي




ويشمل ذلك تولي تطوير مشاريع الغير بجميع مراحله بما في 

ذلك التخطيط الهندسي وا�نشائي، وتشييد مشاريع البنى 

التحتية والفوقية من مد طرق وشبكات ا�نارة وبناء الوحدات 

السكنية أو المباني التجارية وكذلك المرافق العامة للمشاريع.

      
      
     
     
        
       
        
 

التطوير الشامل للمشاريع


 

تتمتع "دار وإعمار" بالكفاءة التامة التي تمنحها القدرة 

على تطوير المشاريع متعددة االستخدام سواء 

المخصصة لغايات سكنية أو تجارية أو خدمية.

       
      
      


 تطوير المشاريع متعددة االستخدام


 

حلول تطويرية
متكاملة للغير
 
 
  
 





دار و إعمار..
ترسم آفاق

عمرانية مبتكرة
  
  
 



 







 فلل الخزامى
 فلل الخزامى

المروجسرايا المنتزه

 المروج /  الربيع

الدوحة / الواحة / قرطبة
الياسمين / النورس

الربيع

سرايا الجوانسرايا الغروب سرايا النرجس  الرحبة /  النورس

 العليا الثريا /  الثريا
 النورس

الرحبة / الروابي
 النورس

 العليا /  العليا
القيروان / مجمع دراية

 العليا /  العليا

      
  

      
    

                    

 
     

      

       
    

      
  



محطات
على الطريق

  
 





قامت شركة دار وإعمار في عام  بالتوسع في مدينة الرياض 

النرجس تحت مظلة سكني والذي قمنا  وذلك بطرح مشروع سرايا 

فيه بتطوير البنية التحتية والفوقية، يقع المشروع في قلب "الرياض" 

عثمان  شارع  تقاطع  عند  وحيوي،  استراتيجي  موقع  وفي  الجديدة، 

بن عفان مع طريق الملك سلمان. ويوفر المشروع مساحات متنوعة، 

وتصاميم جذابة، ومواصفات فائقة الجودة، ضمن مجتمع سكني 

الراحة  معايير  بأعلى  ومدعوم  الخدمات،  متكامل  عصري 

تحت  والمندرج  النرجس"  "سرايا  مشروع  ويكتسب  والخصوصية. 

الخارطة،  على  للبيع  "وافي"  برنامج  من  والمعتمد  "سكني"  برنامج 

للشراكة  العبور  بوابة  شكل  حيث  وإعمار".  "دار  لدى  الخاصة  أهميته 

يخص  فيما  ا�سكان  ووزارة  الشركة  بين  والواعدة  الطموحة 

المشاريع السكنية في مدينة الرياض.

التطوير الشامل
بالتعاون مع وزارة ا�سكان

 

      

  سرايا النرجس
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 النرجس

الرياض

 وحدة

تاون هاوس



 

 

  
سرايا النرجس
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مدينة  شمال  يقع  والذي  الجوان"  "سرايا  وإعمار  دار  شركة  مشروع 

 ) المشروع  يوفر  مربع،  متر   ) مساحة  وعلى  الرياض 

فيال سكنية، وذلك تحت مظلة اتفاقية التعاون التي تجمع دار وإعمار 

مع الشركة الوطنية لÑسكان ووفق نظام البيع على الخارطة، ومتاحًا 

لوزارة  التابع  سكني  برنامج  من  المستفيدين  المواطنين  أمام  للتملك 

نحو  ا�نشائية  وحداته  مساحة  تبلغ  الذي  المشروع  ويقع  ا�سكان. 

( متر مربع في ضاحية الجوان شمال طريق الملك سلمان، 

وعند ملتقى شبكة من الطرق الرئيسة في المنطقة التي تشهد نموًا 

ديموغرافيًا وعمرانيًا، ومحاطًا بمنظومة واسعة من المرافق الخدمية 

والتجارية والترفيهية والحيوية، ومقّرات المراكز والدوائر الحكومية، ما 

يجعل من موقعه قيمة استراتيجية ُمضافة.

  سرايا الجوان

تطوير البنية الفوقية
المطور: دار وإعمار

المالك: الشركة الوطنية ل�سكان

 

   

   



 الجوان

الرياض

 وحدة

تاون هاوس



 

 

  
سرايا الجوان



        

شركة دار وإعمار لالستثمار والتطوير العقاري


