




تقدم للمستثمرين

حزمــًة فريدًة، ومتنوعًة من االســتثمارات 
العقاريــة التجارية، والســكنية، والزراعية 

يف الريــاض حاضرة االســتثمار العاملي



قلب اململكة السياسي 
واالقتصادي النابض حياًة 

وحيويًة، وِفعٌل استثمارٌي دائم

الرياض



الريــاض اليــوم عاصمــة الفعــل والتفاعــل االســتثماري االقتصــادي والتجــاري 
ــة  ــا مدين ــل منه ــوٍم ليجع ــد كل ي ــذي يتزاي ــل، ال ــم واملتواص ــي الدائ والصناع

ــد. ــتثماري  املتصاع ــادي االس ــب االقتص الصخ

لقــد غــدت الريــاض اليــوم ميداًنــا يتســابق إليــه املســتثمرون أفــرادًا ومنشــآت 

محليــة ودوليــة  بقــوة للحصــول ىلع فرصــٍة اســتثمارية فيهــا. وُيهيــئ التوجــه 

ــر  ــم التغّي ــة، ومعال ــة الواضح ــر النهض ــعودية، ومظاه ــة الس ــتثماري للدول االس

ــا،  ــاض ومواقعه ــق الري ــف مناط ــد يف مختل ــو املتصاع ــر النم ــة، ومؤش الجلّي

وتنــّوع االســتثمارات وتزايدهــا... فرًصــا متاحــًة، وخيــاراٍت متنوعــٍة لترجمــة 

ــه  ــل وج ــا جع ــه، م ــكله، ونوعيت ــتثمار، وش ــه االس ــة يف أوج ــكار اإلبداعي األف

ــًة. ــااًل، وحيوي ــا، وجم ــزداد تألًق ــر وي ــاض يتغّي الري

إن الفكــر االســتثماري الحداثــي الــذي تبنتــه اململكة من توســيع دائرة االســتثمار 

جغرافًيــا لتخفيــف الضغــط ىلع مركــز العاصمــة، وسياســة التنميــة املناطقيــة 

بإحيائهــا مــن خــال مشــاريع إســكان وفــق أحــدث طــراز يف العالــم، ومتوافًقــا 

ــن  ــل م ــات جع ــتثمار يف الخدم ــع االس ــة، وتنوي ــة العاملي ــات البيئي واملواصف

الريــاض ســاحة تنافــس اســتثماري متنــاٍم. 

ولعــل  احتضــان الريــاض ألكبــر مدينــة صناعيــة يف املنطقــة، مــروًرا بمشــاريع 

التنميــة العمرانيــة املنتشــرة يف أكثــر مناطــق الريــاض اســتراتيجيًة، وحيويــًة، 

ووصــواًل إلــى مشــاريع اســتثمار الهويــة التراثيــة العريقــة والضاربــة الجــذور يف 

تاريــخ اإلنســانية كمشــروع بوايــة الدرعيــة، وغيرهــا مــن املشــاريع االقتصاديــة، 

والســياحية، والتنمويــة، والعقاريــة قــد للمســتثمرين فرًصــا عليهــم اقتناصهــا، 

باملســارعة إلــى االســتثمار يف هــذا املشــروع الــذي يمتلــك بنيــة تحتيــة جاهزة 

، وموقًعــا متميــًزا



العقار األول



أرض

طريق الملك فهد

مساحتها

4,000 م2 

الحدود واألطوال

حي الصحافة

أرض تجارية

ــم  ــن أه ــًدا م ــد واح ــذي ُيع ــد ال ــك فه ــق املل ــع األرض ىلع طري تق
الطــرق حيويــًة، وحركــًة، ونشــاًطا  تجاريــا يف الريــاض. و يربــط شــمال 

ــاض التجــاري األول . ــر عصــب الري العاصمــة بجنوبهــا ويعتب

ونتر وندرالند - الرياض

قطعة رقم 2263                        50 م الشمـــــــــــــــــال 
50 م شارع عرض 20 م                         الجنــــــــــــــــوب 
شارع عرض 25 م                        80 م الشــــــــــــــــــرق 
مواقف سيارات يليه شارع 80 م          80 م الغـــــــــــــــــــرب 



أمثل االستثمار للعقار

الخدمات املتوفرة

إقامة مجمع تجاري أو برج يحتوى ىلع أسواق 
تجارية متنوعة الخدمات واألنشطة 

تتوفر يف املنطقة املحيطة باألرض كافة 
خدمات البنية التحتية األساسية.



الریاض بارك

مرکز امللك
عبد اهللا املالي

ي
ص

ص
تخ

ق ال
طری

طریق األمیر محمد بن سلمان

الطریق الدائري الشمالي

شارع العلیا

ك فهد
ملل

ق ا
طری

موقع األرض

حي العقیق

حي العقیق

حي الصحافة

حي الصحافة

حي املروج

حي النخیل

اضغط هنا

الهال األحمر

https://goo.gl/maps/CdRDUNek4SVZyy5p8


أرض طريق الملك

عبدالعزيز

العقار الثاني



أرض طريق الملك

عبدالعزيز

مساحتها

3،575 م2 
تتألف من 4 قطع 

الحدود واألطوال

 حي المروج

استثمار تجاري  سكني

الشمـــــــــــــــــال 
الجنــــــــــــــــوب 
الشــــــــــــــــــرق 
الغـــــــــــــــــــرب 

قطعة رقم967 ورقم968         65م
65م شارع عرض 36م                 
شارع عرض60                        55م
55م شارع عرض 15م                 

الــذي  عبدالعزيــز  امللــك  طريــق  زاويــة  ىلع  األرض  تقــع 
ُيعــد مــن أكثــر الطــرق التــي تشــهد ارتفاعــا يف حيويــة 
ســينا... ابــن  التجــاري  الشــارع  كذلــك  التجــاري،   املؤشــر 



موقع األرض

ك عبد العزیز
ملل

ق ا
طری

عزیز
طریق اإلمام سعود بن عبد ال

الدائري الشمالي

سینا
شارع ابن 

شارع تمیر
ملغیرة بن شعبه

شارع ا

اضغط هنا

ــق  ــية كالطري ــة ورئيس ــرق هام ــدة ط ــن ع ــا م قربه

ــمالي ــري الش الدائ

واألحيــاء  للمنطقــة  العاليــة  الســكانية  الكثافــة 

املجــاورة

وقوعهــا ىلع زاويــة طريــق امللــك عبــد العزيــز 

وشــارع ابــن ســينا التجارييــن الــذان يشــهدان حركــة 

ــة  ــة عالي تجاري

توفر كافة الخدمات األساسية فيها

   

ميزات األرض

تتنوع فيها خيارات االستثمار.. 
وترتفع بها مؤشرات النجاح.

الرياض



موقع األرض

ك عبد العزیز
ملل

ق ا
طری

عزیز
طریق اإلمام سعود بن عبد ال

الدائري الشمالي

سینا
شارع ابن 

شارع تمیر
ملغیرة بن شعبه

شارع ا

اضغط هنا

https://goo.gl/maps/LJYQzvNUFdk9g4Y38


أرض التخصصي

مبنى + أرض سكنية في الخلف

العقار الثالث



أرض التخصصي

مبنى + أرض سكنية في الخلف

مساحتها

2،640 م2 

الحدود واألطوال

العليا- شارع التخصصي

تجارية  سكنية

تتألف من 4 قطع 

أرقام القطع  428  - 429 – 430 - 431

الشمـــــــــــــــــال 
الجنــــــــــــــــوب 
الشــــــــــــــــــرق 
الغـــــــــــــــــــرب 

بقية ملك البائع         60 م
60 م شارع عرض 10م   
44 م شارع عرض 14م   
44 م شارع عرض 40م  

تقــع األرض يف أفضــل مناطــق مدينــة الريــاض، ىلع شــارع 
ــاض  ــق الري ــر مناط ــن أكث ــًدا  م ــد واح ــذي ُيع ــي ال التخصص
ــن  ــر م ــد كثي ــث توج ــا، حي ــاًطا تجارًي ــًة ونش ــًة، وحيوي أهمي
األســواق التجاريــة، وســكنًيا حيــث يتمتــع بكثافــة لفئــة 

ــتوى. ــة املس ــرة وعالي ــكانية كبي س



تتمتــع األرض بمســاحة تجاريــة متوســطة ومناســبة 

جــدًا لإلســتثمار  .

تقع يف أ  التصنيف: )597(رقم املعلن: )4138433(

 التخصصــي الغنــي عــن التعريــف بحركتــه التجاريــة 

املرموقــة.

 قربها من مداخل ومخارج تسهل عملية الوصول 

كافــة  بــاألرض  املحيطــة  املنطقــة  يف  تتوفــر 

األساســية. التحتيــة  البنيــة  خدمــات 

ميزات األرض

الخدمات المتوفرة

طریق العروبة

ي
ص

ص
ق التخ

طری

ك فهد
ملل

ق ا
طری

طریق موسی بن نصیر

موقع األرض

اضغط هنا



طریق العروبة

ي
ص

ص
ق التخ

طری

ك فهد
ملل

ق ا
طری

طریق موسی بن نصیر

موقع األرض

اضغط هنا

https://goo.gl/maps/BsTfVyhLigTjzCAE6


العقار الرابع

أراضي تجارية سكنية



الحدود واألطوال

الرياض - حي اليرموك
تجارية  سكنية  

الشمـــــــــــــــــال 
الجنــــــــــــــــوب 
الشــــــــــــــــــرق 
الغـــــــــــــــــــرب 

الشمـــــــــــــــــال 
الجنــــــــــــــــوب 
الشــــــــــــــــــرق 
الغـــــــــــــــــــرب 

الشمـــــــــــــــــال 
الجنــــــــــــــــوب 
الشــــــــــــــــــرق 
الغـــــــــــــــــــرب 

ممر مشاة عرض 10 م                    بطول      65
شارع عرض 30 م                      بطول     71.21

شارع عرض 20 + قطعة رقم 241      بطول     157
شارع عرض 60                              بطول     142

71.21 شارع عرض 30      بطول 
شارع عرض 20    بطول      65
شارع عرض 20    بطول     150
شارع عرض 60    بطول     135

70 شارع عرض 20   بطول 
70 شارع عرض 20   بطول 
شارع عرض 20  بطول      62
شارع عرض 60  بطول      62

حي اليرموك..

يتمّيــز بتوّفــر جميــع الخدمــات، وموقعــه املميــز الــذي جعــل أســعار العقــارات فيه 

مرتفعــًة نوعــا مــا مقارنــًة بأســعار األحيــاء الراقيــة األخــرى، مثــل: حي املونســية.

 ينقسم حي اليرموك إلى قسمين هما:

اليرمــوك الشــرقي ويقــع بيــن طريــق الشــيخ جابــر شــرقا وطريــق الصحابــة غربــا، 

ويحــده طريــق اإلمــام ســعود جنوبــا، وطريــق الدّمــام شــمااًل.

اليرمــوك الغربــي، ويقــع بيــن طريــق الشــيخ حســن بــن الحســين بــن علــي غربــا 

وطريــق الصحابــة شــرقا. 

موقع األرض: تقع ىلع طريق الشيخ الحسن بن الحسين

أراضي تجارية سكنية



233234

235236

237238

239240

242243

288289

290291

292293

294295

296297

310311

312313

متر
 6

0 
ض

عر
ع 

شار

شارع عرض 30 متر

ض 20 متر
شارع ابن عبادة عر

ض 20 متر
صاعد عر

شارع ابن 

ممر مشاه عرض 10متر

شارع عرض 20 متر

شارع عرض 20 متر



املساحةرقم القطعةم

1233-2342,080

2235-2361,755

3237-2381,755

4239-2401,885

52421,176

62431,441.50

10,092.50اإلجمالي

1288840

2289997.50

3290-2911,950

4292-2931,950

5294-2951,950

62971,950

9,637.50اإلجمالي

1313-312-311-3104,340

4,340اإلجمالي

جدول المساحات



أرض مستوية 
تقع يف حي ذا كثافة سكانية عالية 

خيارات وفرص استثمار متنوعة مثل:
        إنشاء مجمع ستريب مول 

        خدمات طبية 
        خدمات فندقية

        انشاء مكاتب تجارية 
موقــع اســتراتيجي: يحيــط باألرض شــبكة مــن الطرق 
الرئيســية مثــل الدائــري الشــمالي والــذي يربط شــرق 

الريــاض بغربها ووســطها وجنوبها وشــمالها

ميزات األرض

ي ( الدمام)
طریق الدائري الشمال

طریق األمیر محمد بن سلمان

ق خالد بن الولید
طری

ض ٦٠ متر
سین عر

سن بن ح
شیخ ح

شارع ال

ض ٦٠ متر
سین عر

سن بن ح
شیخ ح

شارع ال

شارع ابي جعفر املنصور

شارع ابي جعفر املنصور

موقع األرض

اطیاف مول

محطة
مترو

 قریة زمان
موسم الریاض

هللا بن سعود  مخرج ٩
طریق اإلمام عبد ا

اضغط هنا



ي ( الدمام)
طریق الدائري الشمال

طریق األمیر محمد بن سلمان

ق خالد بن الولید
طری

ض ٦٠ متر
سین عر

سن بن ح
شیخ ح

شارع ال

ض ٦٠ متر
سین عر

سن بن ح
شیخ ح

شارع ال

شارع ابي جعفر املنصور

شارع ابي جعفر املنصور

موقع األرض

اطیاف مول

محطة
مترو

 قریة زمان
موسم الریاض

هللا بن سعود  مخرج ٩
طریق اإلمام عبد ا

اضغط هنا

https://www.google.com/maps/place/2654+%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6+13243%C2%A06582%E2%80%AD/@24.796419,46.7642222,17.8z/data=!4m6!3m5!1s0x3e2efe6b2241e949:0xddca7773204df11a!7e2!8m2!3d24.796572!4d46.7643847


050 010 6030
053 996 2000


