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الدمام للتعمير  

 معلومات عن الشركة 

بدأت شركة الدمام للتعمري ، وهي 
شركة مساهمة سعودية مقفلة ، 
نشاط التطوير العقاري يف شهر 

أغسطس من عام 2003م. يبلغ رأس 
مال الشركة 100 مليون ريال 

سعودي. 

ض تطوير  ويملك الشـركة مجموعة من المستثمرين السعوديين الذين أسسوا الشركة بغر

النشاط االستثماري العقاري محلياً وفي منطقة الخليج. ويشمل نشاط الشركة إضافة إلى 

التطوير واالستثمار العقاري تقديم خدمات إدارة األمالك. لقد تم إنشاء الشركة بعد تطور 

المشروعات الصناعية في منطقة الخليج ، وما صاحب ذلك من زيادة عدد السكان والحاجة إلى 

زيادة تطوير المشروعات العقارية. 

نظراً للنجاح الذي حققته الشركة فقد إرتأت إدارة الشركة أهمية تنوع االستثمارات ونمو 

الشركة جغرافياً والتركيز على السير بالشركة نحو العالمية. وتتطلع الشركة باستمرار إلى 

االرتقاء بالخدمات المقدمة بما فيها خدمة المجتمع اخذة في االعتبار الهدف الرئيسي لها 

وهو تحقيق أقصى عائد ممكن للمستثمرين. إن إدارة الشركة فخورة بإنجازات الشركة وبرايها 

إن الشركة قد حققت معظم أهدافها من خالل االستثمارات التي تمتلكها الشركة حالياً 

واألخرى التي ترغب اإلدارة القيام بها. 



الدمام للتعمير  

خلق منظومة استثمارية متكاملة تهدف إلى تحقيق عائد مجد 

للمستثمرين مع األخذ في االعتبار تحقيق التفوق في تلبية احتياجات 

ومتطلبات عمالئنا وفق أعلى المستويات. 

الرؤية 

تقديم خدمات عقارية مميزة اعتماداً على خبرة الشركة في مجال 

التطوير واالستثمار العقاري وإدارة األمالك، تمشياً مع متطلبات 

السوق باستخدام أحدث الوسائل في هذا المجال وبما يتماشى مع 

تغير احتياجات عمالءنا. 

ص االستثمارية التي تحقق  ص الفر وتسعى الشركة ايضاً إلى اقتنا

منافع وعوائد إقتصادية وإجتماعية وتعزز مكانة الشركة في األسواق 

المحلية والعالمية. 

الرسالة 

تتبنى شركة الدمام للتعمير مجموعة من القيم والمبادئ التي تنبع 

من مفاهيم وتقاليد وخبرات حضارتنا العربية األصيلة وشريعتنا 

اإلسالمية الغراء من ناحية وكذلك من أحدث المعارف وأفضل 

الخبرات والممارسات المحلية والعالمية في مجاالت االستثمار 

والتنمية العمرانية المتكاملة من ناحية أخرى والتي يمكن إيجازها فيما 

يلي: 

الشفافية وصدق التعامل. 

الجودة واإلتقان في انجاز األعمال بما يتناسب مع أعلى معايير 
الخدمة. 

الكفاءة والفعالية لكل األعمال المنجزة. 

الشراكة مع اآلخرين. 

العمل بروح الفريق. 

االبتكار واإلبداع في الخدمات المقدمة للغير. االبتكار واإلبداع في الخدمات المقدمة للغير. 

االنفتاح على الثقافات األخرى. 

تقبل آراء اآلخرين. 

مبادؤنا وقيمنا 



















كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

متر اململكة العربية السعودية 
مبرحلة ازدهار عمراين واستثماري إثر 
احملفزات أالقتصادية احمليطة بها 
باإلضافة إىل متتع املنطقة العربية 
بشكل عام بعودة رؤوس األموال 
إليها إثر بعض األحداث العاملية التي 
أسهمت يف عودة رجال األعمال 

إليها. إليها. 

ص مما حذا بشركة الدمام  ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تزخر بكم هائل من المقومات والفر

للتعمير القيام بتفعيل هذه المقومات عبر شراكات إستراتيجية ساعدت في بناء مكانتها اإلقليمية منذ تأسيسها 

في عام 2003م.  

وتتسم جملة مشاريع واستثمارات شركة الدمام للتعمير بحسن التخطيط واإلدارة والتميز،ولقد قامت الدمام 

للتعمير بالتعاون مع نخبة مميزة من الشركات ورجال األعمال الخليجيين بتأسيس عدة شركات في المملكة العربية 

السعودية مثل شركة الجبيل للتعمير حلول إدارة المشاريع الصناعية وبيت المال الخليجي وكذلك في مملكة 

البحرين ومنها شركة ريل كابيتا وشركة ريف للتمويل العقاري وأيضاً في دولة الكويت ومنها شركة منازل للتعمير 

ص وقطاعات أخرى بشكل عام ، كما أن الشركة  وغيرها الكثير من الشركات التي تعنى بالقطاع العقاري بشكل خا

تعكف حالياً على تأسيس عدة شركات بهدف توسيع وتنويع قاعدتها االستثمارية بما يحقق رؤية الشركة. 

متر اململكة العربية السعودية 
مبرحلة ازدهار عمراين واستثماري إثر 
احملفزات أالقتصادية احمليطة بها 
باإلضافة إىل متتع املنطقة العربية 
بشكل عام بعودة رؤوس األموال 
إليها إثر بعض األحداث العاملية التي 
أسهمت يف عودة رجال األعمال 

إليها. 
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وتمتاز شركة الدمام للتعمير بقدرتها الفائقة على العمل ضمن اآلليات التي تضمن تحقيق أهدافها والتي ال 

تحيد عن مواكبة التطور والنهضة العمرانية واستمراريتها. 

في بدء انطالقتها كان هدفها الرئيسي يكمن في تفعيل دور القطاع االستثماري وفي تقوية االقتصاد العام 

بالمملكة العربية السعودية فحسب أما اليوم فان الدمام للتعمير تتطلع إلى العالمية ، وقد قامت شركة الدمام 

للتعمير منذ انطالقتها وحتى الفترة الراهنة بإحراز إنجازات ملموسة تدعو للفخر واالعتزاز,وتعكس رؤية الشركة 

وتطلعاتها نحو مستقبل زاهر. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

خدمة المجتمع 

إيمانا من نظرة الشركة والشركاء في الدمام للتعمير 

إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه المجتمع، 

فقد دأبت الشركة والشركاء على دعم األنشطة 

المختلفة التي تهدف إلى خدمة المجتمعات التي 

تعمل بها الشركة. 

ومن ذلك دأب الشركاء على تقديم الدعم 

المتواصل لجمعية قافلة الخير, حيث يعتبر الشركاء 

أحد الراعاة الذهبيين لهذه الجمعية. كذلك قامت 

الشركة بدعم الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل 

المعاقين بالمنطقة الشرقية (مجمع األمير سلطان 

للتأهيل). 



تسعى شركة الدمام للتعمري ألن 
تصبح من أكرب الشركات 

االستثمارية على املستوى احمللي 
والعاملي.  ولتحقيق هذا الهدف ، يتم 
دراسة وتقييم الفرص االستثمارية 
بعناية ومبا يتوافق مع االسرتاتيجيات 
املوضوعة من قبل إدارة ومالك 

الشركة.  الشركة.  

 وتشمل المنظومة االستثمارية للشركة 

ص على  استثمارات في شركات القطاع الخا

اختالف هيآتها وصناديق االستثمار والعقارات 

وغيرها. إن إدارة الشركة تسعى جاهدة للدخول 

ص  في شراكات جديدة من خالل أي فر

اسثمارية ترى اإلدارة جدواها، وبهذا الصدد 

فهي ترحب بأي مشاركات جديدة تسهم في 

رقي وتطوير وتوسع أعمال الشركة. رقي وتطوير وتوسع أعمال الشركة. 
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االستثمارات الكامنة في محفظه 
الشركة   

عقارات 

االستثمارات الكامنة في محفظه 
الشركة   

صندوق األسهم 

االستثمارات الكامنة في محفظه 
الشركة   

االستثمارات التجارية 
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الشركات الزميلة 

 حلول إدارة المشاريع الصناعية 
إن حلول إدارة المشاريع الصناعية هي المعنى المرادف لتقديم جودة الخدمة للمشاريع الصناعية لعمالئها. 

تقدم حلول إدارة المشاريع الصناعية خدمات مهنية بهدف تمكين عمالئها من الوفاء بإلتزاماتهم الخاصة بإنشاء 
ص الشركة في تركيب وأختبار األعمال الكهربائية واأللكترونية واالتصاالت  وإستكمال المشاريع الصناعية. وتتخص

ونظم التحكم إضافة إلى األنابيب والتوصيالت المتعلقة بهذه األعمال. 

كما تقوم الشركة بتقديم خدمات التدريب الصناعي في مجال إدارة المشاريع واإلنشاءات الصناعية. 

وتلتزم حلول إدارة المشاريع الصناعية بتقديم الخدمات النوعية وفقاً ألفضل الممارسات والمعايير والقيم في 
المجال الصناعي. 

كما تلتزم حلول إدارة المشاريع الصناعية بالحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الموظفين والعمالء، وذلك كما تلتزم حلول إدارة المشاريع الصناعية بالحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الموظفين والعمالء، وذلك 
بتنفيذ ممارسات العمل اآلمنة وتحقيق أعلى المعايير المطبقة في جميع أنشطة مشاريعها. 

الموقع على اإلنترنت:  

المقر: الدمام ، المملكة العربية السعودية. 

طبيعة العمل: حلول إدارة المشاريع. 

www.ipms.com.sa

شركة بيت المال الخليجي (ش.م.س) مقفلة 
تاسست شركة بيت المال الخليجي في عام         م كجهة مالية استشارية متوافقة مع أحكام الشريعة 

ص هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة النشاط. وتتركز مبادئها األساسية على  اإلسالمية وحصلت على ترخي
ابتكار استراتيجيات رائدة إلدارة االستثمارات وتقديم المشورة واإلشراف من خالل تقديم منتجات تمويل 

الشركات وإدارة الملكيات الخاصة واألصول. 

2009

الموقع على اإلنترنت:  

المقر: مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. 

طبيعة العمل: القطاع المصرفي االستثماري. 

www.bmk.com.sa
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شركة الجبيل للتعمير (ش.م.س) مقفلة 
تم تأسيس شركة الجبيل للتعمير في      ديسمبر         م كشركة مساهمة سعودية مقفلة. يبلغ رأس مال 
الشركة المصرح والمدفوع بالكامل        مليون ريال سعودي. يتركز النشاط األساسي للشركة في تطوير 
األراضي وإقامة المباني عليها وما يتعلق بالنشاط العقاري. إضافة إلى ذلك سوف تستثمر الشركة في 

المشروعات التجارية والصناعية. 

2008
200
29

الموقع على اإلنترنت:  

المقر: مدينة الدمام والجبيل ، المملكة العربية السعودية. 

طبيعة العمل: إنشاء المشروعات العقارية والخدمات المتعلقة بها إضافة إلى االستثمار في المشاريع 

الصناعية والتجارية. 

www.jubail-dev.com

شركة عقارات الخليج ( ش. م. س ) مقفلة 

تأسست شركة عقارات الخليج عام         م بمبادرة من بيت االستثمار الخليجي وشركة سعد للتجارة والمقاوالت 
والخدمات المالية لتكون أول شركة مساهمة عقارية مقفلة في المملكة العربية السعودية برأس مال سعودي – 
كويتي – بحريني مدفوع قدره        مليون ريال سعودي. وتتميز شركة عقارات الخليج بتقديمها منظومة متميزة 
من المنتجات والخدمات العقارية وفق أحدث المعايير العالمية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. تتمتع 

شركة عقارات الخليج بإمكانات كبيرة من خالل تجمع خبرات المؤسسين والشركاء اإلستراتيجيين ، حيث تضم 
قائمة المؤسسين مجموعة من بيوت اإلستثمار وأعرق الشركات ورجال األعمال في المنطقة. 

2005

325

الموقع على اإلنترنت:  

ض ، المملكة العربية السعودية.  المقر: مدينة الريا

طبيعة العمل: التطوير واإلستثمار العقاري. 

www.gulf-re.com
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ميدان صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز 

إسهاماً منها في المشاركة مع القطاع الحكومي في تطوير المنطقة 

الشركة المنفذة: شركة الدمام للتعمير. 

   أنشأت شركة الدمام للتعمير ميدان صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن 
         عبدالعزيز ، إسهاماً منها في المشاركة مع القطاع الحكومي في تطوير المنطقة 
،             وانطالقاً من السعي لدعم العمل االجتماعي الذي أصبح من أهم المعالم   
           التي تقاس بها حضارة األمم وتقدمها. وقد تم اقتتاح الميدان في يوم األحد   
       الموافق      يونيو         م. يقع هذا الميدان المتميز الشكل على طريق الملك        الموافق      يونيو         م. يقع هذا الميدان المتميز الشكل على طريق الملك 
فهد بن عبدالعزيز بمدينة الدمام وقد تم استيحاء فكرة تصميمه من التراث المعماري 

السعودي األصيل لربط حاضرنا المشرق بماضينا األصيل. 

272010

المشاريع 

المتميزة 

(Adajio)(IBIS)وأربعة نجوم   مشروع فندق ثالث نجوم  

إن الهدف الرئيسي من إنشاء هذين الفندقين هو التنوع في نشاط الشركة والدخول في مجاالت مدرة 
للدخل ، 

وقعت شركة الدمام للتعمير إتفاقيتان إدارة مع شركة أكور العالمية وهي شركة فرنسية متخصصة في مجال 
إدارة الفنادق ومالكة للعديد من العالمات التجارية في مجال الفندقة ومنها Sofetel و Ibis وNovetel … وغيرها. 
وبموجب هاتين اإلتفاقيتان تقوم شركة الدمام للتعمير بإنشاء فندق فئة ثالث نجوم ماركة Ibis وفندق أربعة 

نجوم ماركة Adajio على أن تقوم شركة أكور العالمية بإدارة هذين الفندقين. 

إن الهدف الرئيسي من إنشاء هذين الفندقين هو التنوع في نشاط الشركة والدخول في مجاالت مدرة للدخل ، 
ويعود السبب في إختيارماركة Ibis ذو الثالثة النجوم و Adajio ذو األربعة نجوم لحاجة السوق إلى فنادق 
إقتصادية تغطي إحتياجات السوق وبأسعار زهيدة تكون في متناول أكبر عدد من مستخدمي هذة الفنادق. 

يقع هذين الفندقين في طريق القشلة في مدنية الخبر. يقع هذين الفندقين في طريق القشلة في مدنية الخبر. 

الشركة المنفذة: شركة الدمام للتعمير. 



AlDammam Development

العنوان البريدي:  طريق األمير محمد بن فهد,حي الشاطئ, الدمام. 

6677 831 13 966+فاكس : 6700 831 13 966+تلفون : 

info@dammamdev.com.saاإليميل : 

www.dammamdev.com.saموقع الكتروني : 


