




ألكثر من عقدين عملت األولى القابضة لتصبح في مقدمة صناع التطوير العقاري 
ليس في المملكة العربية السعودية فقط وانما على مستوى الشرق االوسط، 

من خالل تطبيق أعلى المعايير في مشاريعها ومنتجاتها العقارية ، مما منحها مزايا 
تنافسية تؤهلها لدور محوري في تحديد مالمح صناعة العقار مستقبال، ليكون أكثر 
مواكبة لمتطلبات المجتمع السعودي الذي يسارع الخطى نحو مستقبل مشرق أكثر 

حداثة ورقي.

تعد االولى القابضة من خالل مشاريعها السكنية في المملكة بمنتجات تحقق 
االستقرار المنشود الفراد االسرة في منزل يتسم بالجودة والحداثة واالمان يسهم 

في حياة نوعية ومستوى من السعادة طالما حلمت به العائلة.   

برنامج االولى القابضة لتطوير المساكن، االولى هومز، يأتي في هذا السياق 
ويهدف الى االرتقاء بتجربة تطوير العقارات السكنية في مناطق المملكة وتحقيق 

تجربة تطويرية مرجعية يشمل نفعها العاملين في مجال التطوير السكني 
والمستفيدين من منتجاته على السواء.

ويرتكز البرنامج على عدة محاور تتسم بالجودة والكفاءة ، بداية بالتخطيط الحضري 
لالحياء ومراعاة المتطلبات البيئية والخدمية والتوظيف االمثل للمساحات والمرافق 
لخدمة سكان الحي، مرورا بالتصاميم الذكية متعددة النماذج التي تراعي خصوصية 

االسرة السعودية، ومتطلبات الحياة العصرية ، وصوال الى اعتماد كود البناء 
السعودي المحدث و استخدام احدث تقنيات البناء والعزل الحراري بما يحقق الكفاءة 

في استخدام الطاقة.



منزلك
المطل على الحياة

احــدث المشاريــع السكنيـــة شمال مدينة 

جدة كجزء من ضاحية خياال، احد مشاريع 

شركة االسكان الوطنية، حيث انتجت 

ثمرة متميزة للتعاون بين القطاعين 

العام والخاص لخدمة ابناء الوطــن عبـر 

توفيــر خيــارات سكنية متعددة ضمن حي 

نموذجي روعي في تصميمه وتنفيذه 

خصوصية ومتطلبات كافة افراد االسرة 

السعودية واسلوب الحياة الحديث.



 
 

 
 

مستشفى الملك فيصل 
التخصصي

ممشى الحمدانية

مدارس الفيصلية األهلية

أويسس مول

الحمدانية

أبحر الجنوبية

مول العرب

stc ااالتصاالت السعودية الـمهنديـة

لطالما كان البحر االحمر معطاًءا وكريمًا 

بأصدافه و مرجانه، و جماله يغمر أرض 

جدة، يأتي مخطط المهندية كورال 

استمرارًا لعقد الجمال األخاذ. بموقعه 

المتميز الذي يمثل الحاضر و المستقبل.



 المساحات الخضراء متعة بصرية و جمالية،
 وقيمة بيئية تساهم في تخفيف درجات
 الحرارة، ومطلب صحي لمحتمع حيوي يرتبط
بنشاط يومي في محيط نموذجي



 تصاميم مبتكرة تراعي خصوصيات
 االسرة السعودية، وتحـقق متطلبات

الحياة العصرية



 خيارات سكنية متعددة 
 ســتجد بينهــا دارك الـتي

تنشدها



 االستغالل األمثل
للمساحات لحياة أكثر سعة



 متطلبــات اسرتــك تقع بين 
 المساحات الخضراء والمرافق

المتنوعة



 نعتمد أعلى معايير البناء والعزل لرفع
 كفاءة اســتخدام الطـاقة في منتجاتنــا

السكنية



 الجمال في كل التفاصيل من
 اهم مخرجات تصاميمنا الحديثة



 اخــتيـاراتنــا الــملهمة من التشطيبـــات
 الراقية، تجمع بين الجودة والتصميم

الحديث



 مكان تطلق
عليه منزلك

جوامع

مدارس

حدائق

صيدليات

مراكز صحية

مساجد

صراف آلي

مراكز تسوق

رياض اطفال

مطاعم



 مــخطط
المشروع
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الضمانات

اعمال االساسات

اعمال العزل

االعمال الكهربائية

االعمال الميكانيكة

اعمال المقاول

اعمال الخرسانية

10
سنوات

10
سنوات

10
سنوات

10
سنوات

1
سنة

1
سنة

المواصفات

 يتم تنفيذ جميع أعمال البناء و التشطيب تحت إدارة
 الشركة الوطنية لإلسكان وتحت إشراف مكتب

إستشاري معتمد

 مواصفــات جميع المـواد المستخدمة في
 البناء والتشطيب مـــطابقة لمـواصفـات الهيئة
 السعــــودية للمواصفـات والمقاييس والجودة

والمواصفات العالمية

دهانات ذات جودة عالمية 

أبواب خشبية ذات جودة عالية

زجاج النوافذ مزدوج وعازل للحرارة

عوازل مائية لألسطح و الجدران الخارجية

عوازل حرارية لألسطح والجدران الخارجية

سيراميك فاخر مطابق لمواصفات الهيئة السعودية



شركاء النجاح



www.alOula.com
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