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من نحن



التغيير مستمر والمهمة واحدة: بناء مجتمعات مستدامة واقتصاد تنافسي

يأتي النجاح طويل األمد في صناعة االستثمار العقاري من عدة عوامل أبرزها أن يكون هناك أهداف ذكية تتبعها 

خطط استراتيجية ورؤية ثاقبة في البداية تضمن لالستثمارات أن تؤتي أكلها في نهاية المطاف وتحقق أفضل 

في  للتعمير  الخليجية  شركة  انطالقة  كانت  الوجهة  هذه  ومن  مستدامة.  بنية  إطار  في  لمساهميها  العوائد 

مسيرتها المهنية منذ انطالقتها األولى في عام ٢٠٠٦ كشركة مساهمة سعودية مقفلة والتي تم تأسيسها تبًعا 

لنظام يهدف للمتاجرة وتطوير المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

نؤمن أن أفضل األهداف تلك التي تدفع عملك إلى األمام وتعزز استثماراتك بوتيرة استراتيجية

في شركة الخليجية للتعمير ال نضع سوى األهداف التي تحقق النمو الستثماراتنا من المشاريع العقارية المتنوعة 

يحاكي  عصري  حياة  نمط  صياغة  في  واالبتكار  غنية  تجربة  إعطاء  في  اإلبداع  كل  مع  لتطويرها  نسعى  التي 

التطورات العالمية في قطاعتنا البارزة.





رة للعائد لضمان الحد من مخاطر السوق.  تنويع القنوات المدِّ

تعزيز الميزات التنافسية للمشاريع التي يقع عليها االختيار وتحسين قدرتها على التطور.

خطط ودعم  االستراتيجية  التحالفات  طريق  عن  االستثمار  أو  المباشر  االستثمار   اعتماد 

التوسع ودخول أسواق جديدة. ت

دورنا في تعزيز استثماراتكم لمستقبل مستدام
وبيئة مبتكرة 

دورنا02



القطاعات العقارية المستهدفة03

الصناعيةالتجاريةالسكنيــة



الطبيـةالسياحية



رؤيتنا04

التطوير  قطاع  في  الصدارة  نحتل  أن  إلى  للتعمير  الخليجية  في  نطمح 

واالستثمار العقاري بأن نكون خياًرا مثالًيا لكل من مساهمينا وعمالئنا وشركائنا 

نحو تقديم حلول ذات قيمة مضافة من خالل ريادة استثمارية وتميز يدعمنا.



بأن ... نكون خياًرا مثالًيا



رسالتنا05

واالستثمارات  المشاريع  على  التركيز  خالل  من  شاملة  تجربة  ابتكار  في  تتركز 

العقارية التي تعظم من عوائدنا االستثمارية، ومكملة لعملنا ودفع نمو الشركة 

والمشاريع القائمة مع التزامنا بمسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمع.



ابتكار ...  تجربة شاملة لعمالئنا



قيمنا06

االحترافية: بدًءا من اختيار عميلنا للعقار ومروًرا بتصميم وتطوير وتنفيذ 

بنتائج واعدة  المكلل  النهائي  التسليم  إلى  المشروع وتسويقه وصوًال 

ومعدالت نمو عالية.

المدروسة  والخطوات  المثمرة  اإلنجازات  حيث  العمل:  في  الدقة 

واالستراتيجيات المنتظمة والوقت الذي يعني لنا كل شيء في قطاع 

عملنا، والتفاصيل التي ال تأتي عبًثا بل وفًقا ألهداف ومؤشرات تعكس 

دقتنا.

في  والتجربة  والمنتج  الخدمة  جودة  التحتية:  للبنية  العالية  المعايير 

توفير  عالية وانضباط في  لمعايير  تأتي وفًقا  العقاري  قطاع االستثمار 

بيئة مثالية ومتكاملة لعمالئنا ومستثمرينا وشركائنا في كل مرحلة من 

مراحل المشروع تعطيهم الثقة الكاملة في اختيارهم الخليجية للتعمير.



االحترافية ... 
الدقة في العمل ... 

المعايير العالية ... 



أهدافنا07



األهداف االستراتيجية

تماشًيا مع رؤيتنا ورسالتنا فإننا نعتمد تملك وإدارة وتطوير وتنفيذ المشاريع العقارية التي تتميز بأنها ذات جودة 

عالية، وبالطبع ال ننسى أن نركز على التصاميم العصرية المبتكرة التي تناسب بيئتنا وتحاكي تطلعات عمالئنا.

التحالفات االستراتيجية ركيزة أساسية للعمل الناجح

يعد القطاع العقاري من أحد عوامل تمكين النشاط االقتصادي، ولهذا من المهم في عملنا بناء عالقات ناجحة 

وقوية ومثمرة من خالل اختيار شراكات استراتيجية مع مهندسين ومصممين ومقاولين  تلبي متطلبات شركائنا 

الموثوقين، والذين بدورهم يتمتعون بمصداقية عالية لتنفيذ مشاريعنا التي يقع عليها الخيار.

اإلدارة الجيدة والشاملة لرأس المال

كمطور عقاري استثماري ذو باع طويل في هذا القطاع ُنعنى بشكل كبير في شركة الخليجية للتعمير بتحقيق 

معدالت نمو جيدة لرأس المال المستثمر والحرص على إدارة مخاطر االستثمارات من خالل وضع سياسات صارمة 

وتقديم كافة الخدمات المتكاملة التي تعطي قيمة مضافة للمشاريع، إلى جانب حسن إدارة العقار والمحافظة 

على قيمته بمرور الزمن.
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االستثمارات الرابحة في ظل تجارب السوق

في ظل ما ينبئنا به السوق دائًما نسعى إلى توفير استثمارات متميزة ذات قيمة مضافة لمساهميها وعمالئها 

اختيار  على  التركيز  مع  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  السعودية  العربية  المملكة  في  العقاري  القطاع  في 

السائد منها بشكل متزايد مع نظرة ثاقبة للمستقبل وأخذ تفضيالت المستثمرين بعين االعتبار.

  

نصنع الفرص لتحقيق المزيد من النمو والتوسع

في بيئة عقارية متغيرة ومتذبذبة نحرص كل الحرص في الخليجية للتعمير على تعزيز المركز المالي للشركة من 

مستثمرينا  رغبة  ونلبي  الواعدة،  المستقبلية  المشاريع  في  التوسعات  تدعم  نقدية  احتياطات  توفير  خالل 

الطموحة ونتفادى مخاطر تقلبات األسواق.

التطور المستمر لمواردنا البشرية واإلدارية 

وذلك لضمان موائمتهم مع معايير الشركة وركائز العمل األساسية وحاجة المشاريع العقارية للكفاءات والحلول 

اإلبداعية التي توفر التكاليف وتعزز مفهوم االستدامة الذي نعمل في ظله.
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كمطور عقاري مختص وعلى دراية كاملة 

بحركة السوق فإننا ننظر في شركة الخليجية 

للتعمير بشمولية لتفاصيل أي مشروع نقوم 

الضعف  بخبرتنا مواطن  ندرك  باستالمه، حيث 

كل  في  والنجاح  الخطأ  ومكامن  والقوة 

فيه  ونقدم  عليه  نشرف  عقاري  استثمار 

إلى  المشروع  لينطلق  المتكاملة،  خدماتنا 

بناء  كونه  فكرة  يتجاوز  تجعله  بمزايا  الواقع 

كافة  تحوي  مثالية  بيئة  إطار  وفي  فقط، 

االستثمار  هذا  لجعل  تلزم  التي  العناصر 

العقاري رابًحا مع مرور الزمن.

خدمـاتنا08



خدمات البنية التحتية

تشغيل وصيانة وتطوير البنية التحتية وإيصالها لألراضي.

خدمات االستثمار بالشراء ثم البيع أو التأجير

شراء األراضي وتطوير المجمعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والطبية عليها بغرض 

تأجيرها أو بيعها.

االستثمار الرابح 

مع  التحالفات  إقامة  خالل  من  االستثمار  أو  المجزية  العوائد  ذات  المدّرة  العقارات  شراء  خالل  من 

مستثمرين محليين أو إقليميين لالستثمار في المشاريع العمالقة.

تطوير وإدارة وتشغيل المشاريع العقارية

خدمات التأسيس المكملة 

والتي نقوم فيها بتأسيس شركات متخصصة في المجاالت الفرعية المكملة لنشاطات الشركة 

الرئيسية.
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مشاريعنا09



مشروع أنار السكني 
الموقع: الخبر، اشبيليا

مبنى الخليجية لألعمال 
الموقع: الخبر، الروابي



مجمع الخليجية السكني 
الموقع: الخبر، اشبيليا

مجمع الخليجية السكني 
الموقع:  الطائف، حي المسيرة



مجمع الخليجية السكني 
الموقع: الخبر، الروابي



تعرف إلينا10
الإلدارة العليا

محمد بن براك المطير
عضو مجلس اإلدارة 

نايف بن سعود الطريري
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

سطام سليمان القصيبي
عضو مجلس اإلدارة 

عادل بن داود العوهلي
عضو مجلس اإلدارة 

فواز عدنان الريس
عضو مجلس اإلدارة 

محمد بن عبدالحميد آل الشيخ مبارك
عضو مجلس اإلدارة 

وليد بن محمد الجعفري
رئيس مجلس اإلدارة 



الإلدارة التنفيذية

عبدالمحسن بن سعد البراك
الرئيس التنفيذي 



المشهد العقاري في تحول مستمر ونحن في الخليجية للتعمير على استعداد لنستجيب دوًما للمتغيرات

لنرسم الصورة مكتملة مًعا ولتكن جزًءا ال يتجزأ منها!

بادر اليوم بالتواصل معنا واسألنا عن عقارك أو استثمارك القادم.
 

اتواصل معنا11



الشركة الخليجية للتعمير العقاري

شارع الملك عبدالعزيز - برج الراشد
ص. ب. 79777 الخبر 31952

المملكة العربية السعودية
هاتف  96638875823+
 فاكس 96638876195+

info@gulfrdc.com



نمّهد الطريق نحو مستقبل يحاكي عصـره
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