






بدأت اململكة العربية السعودية قصة نجاحها برؤية مبنية ىلع 
مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، رؤية الحاضر للمستقبل، رؤية 
2030 التى حققت خالل أول خمسة أعوام نتائج ملموسة ألّمة طموحة 

تبني مستقباًل أكثر إشراقًا. 

يتوقع  واعدًا،  قطاعًا  العقاري  التطوير  يظهر  السعودية  يف  االقتصادي  التسارع  مع 
أن يحقق تناميًا كبيرًا خالل الفترة املقبلة، نظرًا ملشروعات البنية التحتية، إضافة إلى 
األحمر  البحر  مشروعات  يف  واملتمثلة  اململكة،  عليها  تعمل  التي  الضخمة  املشروعات 
والقدية، واملدينة الضخمة نيوم، يف الوقت الذي تعمل وزارة اإلسكان ىلع تطوير مشروعات 

إسكانية كبيرة، متوزعة ىلع مناطق البالد.

ويشكل التطوير العقاري حجر الزاوية يف التنمية، من إجراء الدراسات إلى بناء التصاميم وتحقيق القيمة 
املضافة لألرض واستخدامها االستخدام األمثل الذي يحقق املردود الناجح، وهو ما يجعل التطوير العقاري أحد 
يتطلب وجود  ما  املالي،  والقطاع  واالستثمار  والصحة  السياحة  األخرى كقطاع  للقطاعات  األشكال املساندة  أهم 

شركات ومؤسسات قادرة ىلع التكيف مع متطلبات املرحلة املقبلة.





األولى  املشاريع  شركة  تميزت 
بين  جمعت  بأن  تأسيسها  منذ 

الرؤية والتنفيذ.
واالستدامة،  والجودة  املميزة  فبتصاميمها 
كانت املشاريع األولى وهلل الحمد، وال زالت يف 
الريادة، لتسّطر بذلك شهادات الثقة من عمالئها.

وهذا ما دفع بالشركة لتجاوز إنجازاتها باستمرار لتحّقق 
العقاري  السوق  تطلعات  كافة  تلبي  متقدمة  رؤية  دائمًا 
الجودة  ومعايير  املشاريع  وإدارة  الفريدة  التصاميم  خالل  من 
سّباق  متكامل،  عمل  فريق  بإدارة  وذلك  البيع  بعد  ما  وخدمات 

بأفكاره اإلبداعية املتجددة.

رؤیتنــــــــا

الريادة يف مواكبة التسارع يف متطلبات البيئة العقارية عبر حلول إبداعية متكاملة 
ومستدامة.

رسالتنـــــــا

أن نساهم يف ابتكار بيئة سكنية وتجارية إبداعية تلبي تطلعات املجتمع املتطورة وتعزز يف ارتقاء 
الفرد.





األولى نهجًا واضحًا  اتخذت شركة املشاريع  تأسيسها،  أن تم  منذ 
يف مجال التطوير ملنتجاتها العقارية يجمع بين التميز يف التصميم 
التي  العقاري  التطوير  شركات  من  جعلها  مما  التنفيذ،  يف  والجودة 
استطاعت تقديم منتجات رائدة يف قطاعات السوق العقاري بكافة منتجاته 

السكنية والتجارية العصرية املبتكرة وترك بصمة  مميزة يف هذه  القطاعات.

وتسعى الشركة حاليًا بناًء ىلع مجموعة من القرارات االستراتيجية والخطط، للسير ىلع 
نفس الطريق والتوسع يف منتجات عقارية جديدة ومناطق جغرافية متعددة يف بالدنا.

األكثر كفاءة واألىلع مهارة يف  إال بوجود فريق من املتخصصين  لتتم  الخطط  ولم تكن هذه 
مع  وتتوافق  بها  يحتذى  نماذج  تقديم  من  لنتمكن  الشركة  يف  والتنفيذ   التطوير  مراحل  كافة 

مستهدفات رؤية 2030.

وبدعم وثقة مستثمرينا وعمالئنا عالوة ىلع  جهود  فريق العمل لدينا فإن قصص نجاحنا ستكون بإذن اهلل 
مميزة ومستمرة.

رئيس مجلس اإلدارة
د. خالد بن عبدالعزيز النفجان



إن املشاريع األولى ال تطّور املباني فحسب، بل تبتكر تصاميم فريدة لخلق 
مفاهيم جديدة يف بيئة السكن و بيئة العمل.

حرصًا منها ىلع االنسجام مع رؤية اململكة 2030، دأبت شركة املشاريع األولى ىلع 
تطوير املشاريع السكنية والتجارية املتميزة التي تعكس شغف الحياة يف مجال التطوير 

عبر حلول متكاملة، ضمن تصاميم ذكية واستدامة يف املنتج.

يدفعنا شغف العمل إلى تجاوز انجازاتنا باستمرار وتحقيق الريادة يف مجال التطوير العقاري من خالل 
جذب الطاقات واألفكار اإلبداعية العاملية واملحلية.

مشاريعنا ذات رؤية متقدمة، حلول متكاملة، إبداع يف التصميم، دقة يف التفاصيل، مباني ذكية واستدامة.

الرئيس التنفيذي
م. محمـــد دبــــوسي



كيـف
نعمـــــل..؟

بخبرتها العميقة يف السوق السعودي تقدم 
شركة املشاريع األولى نموذج عمل فعال.

التطویر العقاري
- التصميم: مخطط أولي مفصل

- البناء: إدارة املشاريع والتركيز ىلع التكاليف ومعايير الجودة
- املبيعات: من خالل فريق التسويق واملبيعات

االستثمار يف األراضي
- امتالك أراضي يف أماكن استراتيجية مع رؤية التجاه التنمية العمرانية

- إضافة قيمة إلى األراضي من خالل أعمال البنية التحتية والتخطيط

إدارة األمالك
- املحافظة ىلع العمالء بالتعامل الراقي

- تقديم منتجات ذات جودة إلى مزيج من املستأجرين
- التأكد والتأكيد ىلع تنفيذ خطط الصيانة الدورية للمحافظة ىلع املمتلكات



نتطلــع قــدمًا إلــى اســتثمار املزيــد يف 
مياديــن خبراتنــا، ىلع أن يبقــى العامــل 
الطموحــة  مشــاريعنا  لكافــة  املشــترك 
الجـودة  مــن  املتــرف  املزيــج  ذاك 

والفخامـة.

تليـن،  ال  وعزيمـة  املـدى  بعيـدة  وبرؤيـة 
بحثيـث  األولـى  املشـاريع  شـركة  تمضـي 
للجيـل  الرفاهيـة  حيـاة  بنـاء  نحـو  الخطـى 

املقبـل يف اململكة العربية السعودية.

املشاريع األولى
نحـو املستقبـل..



رأس املـــــــــال

البشـري
أفضل  ينتهج  ومحترف  مؤهل  فريق 
يهدف  العقاري،  التطوير  قطاع  املمارسات يف 
لتبني استراتيجيات تتطلع الشركة من خاللها إلى 
مع  للمشاريع  مضافة  قيمة  وخلق  أهدافها  تحقيق 

تحقيق أىلع العوائد االستثمارية.



ملخص الهيكل التنظيمي



يشغل 

املهندس 
الخاروف  محمد 
إدارة  رئيس  منصب 
لشركة  األعمال  تطوير 
ويمتلك  األولى.  املشاريع 
يف  سنة   15 عن  تزيد  خبرة 
عموما  الهندسي  املجال 
خصوصا  العقاري  والتطوير 
الرائدة  الشركات  من  عدد  يف 
وخارجها، حيث  اململكة  داخل 
للعديد  االستثمار  إدارة  تولى 
إضافة  املتنوعة  املشاريع  من 
األفكار  و  التصاميم  إدارة  الى 

االبداعية.

محمد نضال الخاروف
رئيس إدارة تطوير االعمال

يتمتع 

املهندس 
بخبرة  عمرو 
تزيد عن ١٨ سنة يف 
املشاريع  ادارة  مجال 
التطوير  و  االنشائية 
العربية  العقاري يف اململكة 
املهنية  حياته  بدأ  السعودية 
يف مجال املقاوالت و استطاع 
كبري  العمل يف عدة مشاريع 
و مع انضمامه لشركة املشاريع 
علي  بالعمل  ليقوم  االولى 
املشاريع  من  عدد  تغطية 
و  التطويرية  االهداف  ذات 
ضمن  املختلفة  االستثمارية 
منظومة محكومة للوصول الي 
منتجات عالية االداء العقاري و 

االستثماري.

عمــــرو متولي
الرئيس التنفيذي للعمليات

املدير 

التنفيذي 
املنطقة  لفرع 
وعضو   - الغربية 
املهندسين  هيئة 
حاصل   - السعوديين 
يف  بكلوريوس  درجة  ىلع 
جامعة  من  املدنية  الهندسة 
ىلع  حاصل   - العربية  بيروت 
والية  من   PMIال شهادة 
سياتل باميركا - شارك بتنفيذ 
سنة  منذ  العمالقة  املشاريع 
اكبر شركات  لتاريخه يف   ١٩٩٤
املقاوالت يف اململكة العربية 

السعودية..

فــــادي رســـتم
مدير تنفيذي باملنطقة الغربية

عبداهلل النفجان
املدير العام

يتمتع 
السيد 

نوفل 
تونسي  تقية، 
بخبرة  الجنسية، 
عاما   18 عن  تزيد 
التشغيل  يف  متخصصا 
وإدارة  والتسويق  واملالية 
املأكوالت  ومشاريع  اإليرادات 
للفنادق  واملشروبات 
واملنتجعات يف شمال إفريقيا 
والشرق األوسط.تأتي خبرته يف 
مجال الضيافة من خالل خبرته 
تجديد  يف  الواسعة  العملية 
الفندقية  والشقق  الفنادق 
وإعادة تحديد مواقعها وافتتاح 

منشآت جديدة.

نــوفل تقــــية
املدير التنفيذي لشركة أراي



يمتلك 
السيد 

خبرة  ايهاب 
طويلة تزيد عن 
قطاع  يف  ١٨عامًا 
واملبيعات،  التسويق 
من  عددًا  خاللها  شغل 
مجال  يف  القيادية  املناصب 
وقطاعات  خصيصا  العقارات 
اخرى يف دول مجلس التعاون 

ولندن.

إيهـــاب كيــالني
مدير ادارة التسويق

األستاذ 
محمد 

مبروك 
رئيس املبيعات 

 ٢٣ من  الكثر  عمل 
عام فى ادارة املبيعات 
وانشاء  والتطوير  والتدريب 
قام  وقد  املبيعات  شبكات 
ىلع مدار فترات عمله بتدريب 
وتطوير وإنشاء وتعليم اكثر من 

 ٢٥٠٠
الشركات  كبريات  فى  موظف 

العاملية 
وهو حاصل ىلع ماجستير يف 
مبيعات  ومدرب  االعمال  ادارة 
محترف منذ اكثر من ١٠ سنوات

محــمد مبــروك
رئيس إدارة املبيعات

السيد 
أحمد 
محاسب 

مؤهل  قانوني 
بخلفية  يتمتع 
محاسبية ومالية هائلة 

يف التطوير العقاري.
ويونغ  إرنست  مع  عمل 
سنوات   5 من  ألكثر  كمستشار 
لكبار  خدمات  قدم  حيث 
األركان  دار  مثل  العمالء 
السعودية   العقارية  والشركة 
كما  وغيرها.  للتطوير  وإنجاز 
املالي  للقسم  كرئيس  عمل 
لالستثمار  املطلق  شركة  يف 
سنوات   10 من  ألكثر  العقاري 
األنشطة  ىلع  حافظ  حيث 
املالية للمشاريع الرئيسية مثل 
الندمارك  ماركت،  هايبر  لولو 

العربية، الشايع وغيرها الكثير.

أحمد سمــــرو
مدير مــــالي

أكثر 
من 

عاًما   22
الخبرة  من 
يف  املكثفة 
وإدارة  البناء  مجال 

املشاريع.
عمل مع كبار املقاولين يف 
املميزة  املشاريع  من  العديد 
العربي  الخليج  منطقة  يف 

ولبنان.

وسيــم سعــدالدين
رئيس قسم اإلنشاءات

مدير 
ادارة  
التطوير 

العقاري وخبير 
املشاريع  إدارة 
 – البيانات   وإدارة 
وعضو والهيئة السعودية 
العقاريين  للمقيمين 
ىلع  الحاصل   - املعتمدين 
املدنية  الهندسة  بكالوريوس 
ثم دبلومة  إدارة املشاريع من 
بالقاهرة  األمريكية  الجامعة 
RICS-- من  احترافيا  ومعتمد 

. PMI-AACE

محمد كــــامــل
مدير إدارة التطوير العقاري



املشـــــــاريـــــع

السكنية



مشاريع تحت اإلنشاء





املشـــــــاريـــــع

التجـاریة



مشاريع تحت اإلنشاء








