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 کلمة العضو
املنتدب والرئیس
التنفیذي

C.E.M & M.D              

  انطالقــاُ مــن الرؤیــة الحکیمــة للمملکــة 2030 فــی اطــار االهتمام بمجــال االســکان للمواطنین والعمل  تیســییر حلول ســکنیة
ــم وقدراتهـم املادیـة وایضًا ـق احتیاجاتـه ـــر الســــعودیة مــــن تملــــك سکنًا مناسبًا واالنتفــاع به وـف  تمکــــن املواطنین و األـس
ـــر حلـــول تمویلـیــة ــن خـــال توفـی ــك ـم  حرص اململکة  تحســـین الظـــروف السکنیة لألجیـــال الحالـیــة واملســـتقبلیة، وذـل
ـــرض للوحــــدات ـــادة الـع ـك بالتــوازي مــع العمــل بجــد وجهــد  زـی  مدعومــــة للمواطنیــن واالســر الســعودیة ویتــم ذـل
ـــیة،تتوافق مع القدرة ـــدة قیاـس ـــبة وفــــي ـم ـــکنیة بانشــاء مدن ســکنیة ووحدات ســکنیة  ان تکون بأســــعار مناـس الـس

 وایمانــًا منــا برؤیــة املمملکــة 2030 الحکیمــه ولکــي نکــون جــزءًا فاعــالً  ازدهــار اقتصادنــا الوطنــي تقــوم  شــرکة /  فیصــل  
 عبــداهللا بــن ســعیدان لالســتثمار والتطویــر العقــاري  بانشــاء املشــاریع التجاریــة باالضافــة الــی املشــاریع الســکنیة للمواطنیــن
 واالســر الســعودیة  بتکلفــة تتالئــم مــع القــدرات املالیــة للمواطنیــن مــن خــالل بنــاء وحــدات ســکنیة متخصصــــة إلســــکان
ـن اســتثماراتها بالقطــاع ـت الشــرکة قدراتهــا لیکــون %70 ـم ـــات األکثـــــر حاجــــة فــــي املجتمــــع،  وقــد وجـه  الفـئ
ـــریعیة والتنظیمیــــة  الســکني و%30 للقطــاع التجــاري حتــی عــام 2030 م  ملــا تنتهجــه اململکــة مــن تطویـــــر البییٔــــة التـش
ـــکان، وتعظیــــم األثــر االقتصــادي مـنـه، وتعزیــز جاذبیـتـه للقطــاع الخــاص وتنمـیـة املحتــوى املحلــي، ممــا لقطــــاع اإلـس
ـــدة االقتصادیــــة للمملکــــة وحیــث اننــا نعمــل فــی مجال ـــرص العمــــل وتمتیـــــن القاـع ـــد مــــن ـف ـــؤدي إلــــی خلــــق مزـی  ـی
 التطویــر العقــاري وورثنــا هــذا العمــل عــن ابائنــا واجدادنــا فــان مــن اســاس العمــل بشــرکة فیصــل عبــداهللا بــن ســعیدان
لالســتثمار والتطویــر العقــاري هــو املســاعد فــی تحقیــق رؤیــة اململکــة الحکیمــة فــی نظرتهــا وتطلعاتهــا لقطــاع االســکان

فیصل بن عبداهللا بن سعیدان
   العضو املنتدب والرئیس التنفیذي

املالیة للمواطن واصحاب الحلول التمویلیة املدعومة

.
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ـــدة االقتصادیــــة للمملکــــة وحیــث اننــا نعمــل فــی مجال ـــرص العمــــل وتمتیـــــن القاـع ـــد مــــن ـف ـــؤدي إلــــی خلــــق مزـی  ـی
 التطویــر العقــاري وورثنــا هــذا العمــل عــن ابائنــا واجدادنــا فــان مــن اســاس العمــل بشــرکة فیصــل عبــداهللا بــن ســعیدان
لالســتثمار والتطویــر العقــاري هــو املســاعد فــی تحقیــق رؤیــة اململکــة الحکیمــة فــی نظرتهــا وتطلعاتهــا لقطــاع االســکان

   العضو املنتدب والرئیس التنفیذي



  انطالقــاُ مــن الرؤیــة الحکیمــة للمملکــة 2030 فــی اطــار االهتمام بمجــال االســکان للمواطنین والعمل  تیســییر حلول ســکنیة
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 وایمانــًا منــا برؤیــة املمملکــة 2030 الحکیمــه ولکــي نکــون جــزءًا فاعــالً  ازدهــار اقتصادنــا الوطنــي تقــوم  شــرکة /  فیصــل  
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ـــریعیة والتنظیمیــــة  الســکني و%30 للقطــاع التجــاري حتــی عــام 2030 م  ملــا تنتهجــه اململکــة مــن تطویـــــر البییٔــــة التـش
ـــکان، وتعظیــــم األثــر االقتصــادي مـنـه، وتعزیــز جاذبیـتـه للقطــاع الخــاص وتنمـیـة املحتــوى املحلــي، ممــا لقطــــاع اإلـس
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 ان نکون شرکة هی االسرع نمـواًً فی تطویر املنتجات التی تحقق احتیاجات عمالئنا 

رؤیتنا
Our Vision
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ـــر الســــعودیة مــــن تملــــك ســکنًا مناســبًا واالنتفــــاع به   اإلســهام  رفع نســبة تملك املواطنین و األـس

ـق احتیاجاتهـم وقدراتهـم املادیـة  وـف

 التطویر من خالل املشاریه التجاریة ذات التصامیم العصریة بمساحات متناسبة مع العمالء 

توفیر بیئة عمل صحیة وأمنه 

-1

-2

-3

رسالتنا
Our Message
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6- بیئة عمل تنافسیة ومثالیة

 العمل وفق الشریعة االسالمیة 
 العمل بمبدأ إربح وربَح 
 الجودة املناسبة 
االلتزام بالشفافیة والوضوح 
 االنطالق من احتیاج عمالئنا 

-1
-2
-3
-4
-5

قیمنا
Our Values
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شرکائنا
Our Parteners
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 شرکة تمام العقاریة

 شرکة أثیل العرب العقاریة

مؤسسة الوهیدي  للمقاوالت

 وهم من ذوي الخبرات املتخصصة  مجال اإلسکان

1-

3-

2-



مشاریعنا السکنیة
Our Residential
 Projects
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1-مشــروع فلل حي الیاسمین



مشاریعنا السکنیة
Our Residential
 Projects
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2-مشــروع فلل حي األمانة



مشاریعنا السکنیة
Our Residential
 Projects
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3-مشــروع فلل حي الرمال



مشاریعنا التجاریة
Our Coomerical
 Projects
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1-مشــروع البرکة بالزا - الریاض



مشاریعنا التجاریة
Our Coomerical
 Projects
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1-مشــروع الثمامة بالزا - الریاض



مشاریعنا التجاریة
Our Coomerical
 Projects
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3-مشــروع الراجحي سکویر- الریاض



مشاریعنا التجاریة
Our Coomerical
 Projects
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4-مشــروع السالم بالزا - الریاض



مشاریعنا التجاریة
Our Coomerical
 Projects
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5-مشــروع العزیزیة سکویر - جدة



مشاریعنا التجاریة
Our Coomerical
 Projects
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6-مشــروع الغروب افنیو - الریاض



مشاریعنا التجاریة
Our Coomerical
 Projects
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7-مشــروع املنار بالزا -جدة


