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مشروع اسكان الرياض 1
“اســكان الريــاض 1” ، أحــد مشــاريع وزارة االســكان  التــي تعكــس أهــداف الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ، حيــث انــه يوفرالحلــول لتحفيــز المعــروض العقــاري ورفــع 

اإلنتاجيــة لتوفــر منتجــات ســكنيه مناســبة ســعرًا وجــودة للمواطــن للســكن داخــل النطــاق العمرانــي لمدينــة الريــاض. المشــروع يقــع فــي مدينــة الريــاض علــى 

األرض المملوكــة لــوزارة اإلســكان بغــرب المطــار وحصلــت مجموعــة ســلمان عبــداهلل بــن ســعيدان للعقــارات علــى موافقــة وزارة االســكان حســب االتفاقيــة 

الموقعــه والتــي تنــص علــى تســوي�ق الوحــدات الســكنية فــي  األرض المذكــورة اعــاه ويت�كــون المشــروع مــن 6 عمائــر بعــدد 7 أدوار ويت�كــون الــدور مــن 4 

شــقق بإجمالــي 168 شــقة لكامــل المشــروع  يشــمل المشــروع تطويــ�ر وتنســيق الموقــع العــام المحيــط بالعمائــر الســكنية. حيــث عملــت وزارة االســكان علــى 

تهيئــة البنيــه التحتيــه للموقــع بالكامــل مــن شــبكات الطــرق الداخليــة , واإلنــارة والتشــجر والحدائــق باإلضافــة إلــى المســاجد والمــدارس وذلــك وفقــا ألعلــى 

المعايــ�ر التخطيطيــة والمواصفــات الفنيــة التــي ت�كفــل إقامــة بيئــة اجتماعيــة تفاعليــة لألســرة الســعودية. تمهيــًدا لتســليمه للمســتحقني ضمــن حملــة ســكني.  

وســت�كون هــذه الوحــدات مخصصــة للمســتحقني وفقــًا لربنامــج »ســكني« التابــع لــوزارة اإلســكان. مقســمه الــى ثــاث نمــاذج مختلفــه. ويهــدف مشــروع “إســكان 

الريــاض 1 ” الــى تحقيــق رؤيــة 2030م  لإلســكان وذلــك بحصولــه علــى رخصــة البيــع علــى الخارطــه , وهــذا مــن احــد العوامــل التــي تميــز المشــروع يحــث يضمــن 

للعميــل تنفيــذ المشــروع بالمــده المحــدده والجــوده والت�كاليــف.
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الشركاء أهداف المشروع
1 - تحقيق رؤية 2030 التي أكدت على أولوية تحقيق السكن المناسب للمواطنني.

2 - تيسر حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته
3 - زيادة نسبة تملك المساكن.

4 - تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج اإلسكان المختلفة .
٥ - رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها.

وزارة اإلسكان
حصــل مشــروع أبــراج الريــاض علــى موافقــة وزارة اإلســكان حســب اإلتفاقيــة الموقعــة والتــي  تنــص علــى تســوي�ق الوحــدات الســكنية 
علــى مســتحقي الــوزارة و كذلــك الحاصلــني علــى موافقــة قــرض مــن صنــدوق التنميــة العقــاري و ذلــك يهــدف زيــادة عــدد الوحــدات 

الســكنية و تمكــني المواطنــني مــن تملــك المســكن المناســب

لجنة البيع على الخارطة وافي
المشــروع حاصــل علــى رخصــة تســوق علــى الخارطــة و بعدهــا بــإذن اهلل ســيحصل علــى رخصــة البيــع علــى الخارطــة مــن لجنــة البيــع علــى 
الخارطــة بعــد إســتيفاء جميــع المتطلبــات التــي تضمــن تنفيــذ المشــروع علــى أرض وزارة اإلســكان وفــق المعاير الهندســية و المحاســبية 

و مواصفــات الكــود الســعودي.
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حملة سكني
هــي حملــة مقدمــة مــن وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة لتخصيــص 280 ألــف منتــج ســكني فــي جميــع أنحــاء المملكــة 
والمنتجــات هــي كالتالــي: تخصيــص 120 ألــف وحــدة ســكنية جاهــزة وتحــت اإلنشــاء، وتوزيــع 7٥ ألــف أرض ســكنية، وإصــدار 8٥ ألــف رقــم 

ــة. ــة العقاري ــد لصنــدوق التنمي جدي

شركة تعمر لإلستشارات الهندسية
شــركة عريقــة لهــا خــربة كبــرة فــي مجــال التصميــم و اإلشــراف علــى المشــاريع الســكنية وتوفــر حلــول مت�كاملــة و تملــك فريــ�ق عمــل 

هندســي ذو خــربة و كفــاءة عاليــة.
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مطور المشروع
مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات

انطلقنــــا منــــذ 1934م فــــي مجــــال العقــــار والــــذي بــــدأ كموروث مملــــوك عــــن الجــــد ومنــــه إلــــى األب الــــذي ســــلم بــــدوره زمــــام خربتــــه 

ألعوام طويلــــة إلــــى ابنــــه المؤســــس والمطــــور ورئيــــس مجموعــــة بــن ســعيدان الملقــب بســــليل األسرة العقاريــة -ســلمان عبداهلل 

بــن ســعيدان- ليكمــل األهداف ويحقــق مســاعي هــذه المجموعــة العريقــة لتبلــغ خربتــه المرتاكمــة نحــو 40 عامــا. إنــه العطــاء الــذي 

يشــــر إلــــى نفســــه، مقدمــــا كل أعمــــال المجموعــــة كعامــــة لتفعيــــل التنميــــة فــــي أرجــــاء الوطــــن، و استشــــرافا للمســــتقبل فنحــــن 

مجموعــة بــن ســعيدان ال نســاوم فــي رؤيتنــا وطموحنــا بــل نؤكــد بــأن المســتقبل ســيكون أكثــر رســوخا مــن الماضــي وأكثــر عطــاء 

وتطــــورا، متخذيــــن مــــن الجــــودة والشــــفافية واالحرتافية منهجــــا نســــطر فيــــه تاريخنــــا وأمجادنــا فــي خدمــــة الوطــن وبنــاءه .

شركة عقاري لتسوي�ق العقار

تعتــرب شــركة عقــاري لتســوي�ق العقــار مــن أوائــل شــركات التســوي�ق العقــاري الســكني فــي المملكــة، حيــث نشــأت الشــركة فــي عــام 
2000م امتدادًاألســرة بــن ســعيدان العريقــة فــي هــذا المجــال. خــال هــذه األعــوام ســعينا لتحقيــق إنجــازات مهمــة تعكس رؤيتنــا وأهدافنا 
ومنهــا تســوي�ق عــدد مــن المشــاريع العقاريــة الكــربى باإلضافــة إلــى إدارة أهــم المــزادات العقاريــة وتنفيــذ عــدد مــن الدراســات واألبحــاث 
فــي مجــال العقــار. وانطاقــًا مــن فهمنــا العميــق للســوق الســعودي٫ تطــورت الشــركة بشــكل ملحــوظ تحــت إدارتهــا الشــابة الــذي جعلــت 
مــن رؤيــة 2030 هدًفــا لهــا، حيــث حولتهــا إلــى شــركة تعمــل بأحــدث الوســائل واألنظمــة مــن خــال ت�أســيس برنامــج إدارة عاقــات العمــاء 
، والــذي بلــغ عــدد العمــاء المســجلني فيــه أكــر مــن ٥٥ ألــف عميــل مــن المهتمــني بالقطــاع العقــاري. كمــا عملــت علــى تقديــم مجموعــة 
مــن الخدمــات والحلــول التمويليــة  للعمــاء باإلضافــة إلــى الدراســات واألبحــاث والنشــرات الشــهرية التوعويــة. ونظــرًا لتميزهــا بالمهنيــة 
والحرفيــة العاليــة، وســعيها المســتمر لتســخر الت�كنولوجيــا لخدمــة عمائهــا  فقــد أصبحــت مستشــاًرا عقارًيــا مهًمــا وموثوًقــا فــي 
المجــال،  يعمــل عمائنــا معنــا باطمئنــان تــام، وذلــك مــن خــال الخدمــات التــي قمنــا بتســويقها ، حتــى أصبحنــا رقمــًا يصعــب تجــاوزه فــي 

قطــاع التســوي�ق العقــاري.
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التفاصيلمكونات الوحدة السكنية نموذج الوحدة السكنية المرجان

جمــال التصميــم يتمتــع فيــه نمــوذج خزامــى من حيــث الحداثة 
كافــة  يوفــر  بشــكل  المســاحات  وباســتغال  والمعاصــرة 

متطلبــات األســرة وتوفــر جميــع المناطــق الخدميــة
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ماهو برنامج وافي ؟
هــو برنامــج لتنظيــم نشــاط تســوي�ق وبيــع أو ت�أجــر الوحــدات العقاريــة علــى الخارطــة مهمــا كان غرضهــا أو أســلوب تطوي�رهــا قبــل أو 
أثنــاء مرحلــة التطويــ�ر أو البنــاء , ويلــزم الربنامــج المطوريــ�ن العقاريــ�ني بالتنفيــذ وفــق الخطــة الزمنيــة لــكل مشــروع حســب النمــاذج 

والمواصفــات المعتمــدة .
ويشرف على هذا الربنامج لجنة ُمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )٥36( وتاري�خ 1437/12/04 هـ
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كيف  يحمي  برنامج وافي  حقوق  المتعاملين ؟
التهميش على صك ملكية عقار المشروع .

إيداع األموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع .
وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني .

متابعة ميدانية للمشاريع المرخصة .
الجوالت الرقابية .

ت�أهيل وتصنيف المطوري�ن .
تقي�يم المطوري�ن .

الحوكمة
مايميز الشراء عن طري�ق نظام البيع على الخارطة :

هــي الحوكمــة التــي تضــع كيفيــة الحفــاظ علــى ممتلــكات العمــاء فــي المشــروع بمــا يضمــن تنفيــذه بالوقــت والجــودة والت�كاليــف 
وكذلــك الشــروط الموضحــة بالعقــد مــع العميــل .

اعتماد البنك والمحاسب القانوني باالستشاري الهندسي لضمان حقوق العميل .
االحتفاظ بنسبة ٥% من قيمة العقد لدى البنك لمدة سنة إضافية للت�أكد من جودة التنفيذ وسامة المبنى .

تطبيق الجزاءات والغرامات الموضحة بالعقد في حال ت�أخر أو مخالفة المطور لبنود العقد مع العميل .
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الضمانات
حسب إشرتاطات نظام البيع على الخارطة.

ضمان الهيكل اإلنشائي عشر سنوات .
العزل المائي لألسطح عشر سنوات .
أعمال االلكرتوميكانيك سنة واحدة .

اليوم بإمكانك تملك شقتك
إذا كنت من مستحقي دعم وزارة اإلسكان فإنك األقرب للتملك في ابراج الرياض .

سعر ) (  ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة بضمان برنامج البيع على الخارطة .   
حصولك الفوري على قرضك السكني المدعوم من وزارة اإلسكان .
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مواصفات التشطيب
جميع المواد المستخدمة مطابقة لكود البناء السعودي و المواصفات القياسية السعودية. 

الدهانات من أجود الخامات العالمية .

عوازل مائية لألسطح ودورات المياه .
عوازل حرارية لألسطح والجدران الخارجية .

األبواب ذات جودة عالية .
النوافذ زجاج مزدوج عازل للحرارة .

السراميك مطابق للمواصفات والمقاي�يس السعودية .

مواصفات المواد
الحديد مطابق للمواصفات السعودية .

الخرسانة مطابقة للمواصفات السعودية .
الكابات مطابقة للمواصفات السعودية .

األساك سعودية بمواصفات أمريكية .
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