




الشركات  أوائشل  مشن  العقاريشة  السشليامن  رشكشة  تعشد 
يف  متكامشل  بشدور  تقشوم  والتشي  الرائشدة  العقاريشة 
1999م  عشام  تأسسشت  العقشاري،  السشعودي  السشوق 
التطويشر  يف  عامشاً   24 مشن  ألكشر  امتشدت  واسشعة  بخشرة 
مشن  السشوق  يف  رزينشة  مثاليشة  مكانشة  وحققشت  العقشاري، 
تنفيذهشا يصشل حجمهشا إىل  خشال مششاريع منفشذة وجشاري 

 أكشر مشن مثانيشة مليار ريال سشعودي، ومسشطحات بنشاء تصل 
إىل مليشون وسشتامئة ألف مشر مربع.

تهشدف الركشة إىل تقديشم مششاريع عقاريشة فاخشرة تُسشهم 
يف خدمشة السشوق املحشي، حيشث عكسشت بتصاميمهشا أصالة 
الثقافشة السشعودية العريقشة املنفشذة بطابشع عشري وفقشاً 
ألعشى املعايري العامليشة، ووضعت بصمتهشا مبصداقية عالية 
والتزامهشا  الرسيعشة،  وانجازاتهشا  املهنيشة،  كفاءاتهشا  بفضشل 
بأخاقيشات املهنشة يف العمشل، التي ترجم مشن خالها االنجاز 

بواقشع ملمشوس.

ALSOLIMAN REAL ESTATE is considered a leading real 
estate company that has an integrated role in the real 
estate market. The company was established in 1999 AD 
and has an extensive experience of more than 24 years 
in the field of real estate development and has achieved 
perfect and huge market position with projects up to 8 
billion riyals, Total building area up to 1.6 million m2.

The goal of the company is to provide luxury real estate 
projects that contribute in serving local market as its 
designs reflect the originality of the ancient Saudi cul-
ture in a modern manner in accordance with e highest 
international standards. Also, it made its marks with 
high credibility due to professional competencies, rapid 
achievements, and commitment to professional ethics 
at work, through which the achievement was translated 
into tangible reality.

خربة متتد

ألكثـر من 24 عامـاً

EXPERIENCE EXTENDING

TO MORE THAN 24 YEARS



عششى مششدى أكششر مششن 24 عامششاً، أنجششزت رشكششة السششليامن العقاريششة العديششد مششن املشششاريع 
والتششي سششعت منششذ تأسيسششها إىل إمششداد السششوق العقششاري السششعودي بالحلششول العقاريششة 
الفعالششة واملسششتدامة، إىل جانششب عششدد مششن املجمعششات العمرانيششة، لتصبششح عامششة فارقششة يف 

صناعششة التطويششر العقششاري يف اململكششة العربيششة السششعودية.

وإننششا إذ نفخششر اليششوم بإنجازاتنششا البنششاءة، فإننششا نتطلششع بثقششة إىل مسششتقبل أكششر إرشاقششاً، 
مسششتقبل تبنيششه أيادينششا، وتجنششي مثششاره أجيششال الغششد.

Over a period of more than 24 years, Al-Solaiman Real Estate has accomplished 
many projects that since its inception have sought to supply the Saudi real estate 
market with effective real estate solutions, to become a milestone in the real estate 
development industry in the Kingdom.

As we take pride in our constructive achievements today, we look forward with con-
fidence to a brighter future, a future that our hands can embrace and the fruits of 
tomorrow's generations reap.

املؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
Founder, Vice Chairman & Managing Director

Bader Mohamed Alsoliman



عقاريشششة  مششششاريع  بتطويشششر  نلتشششزم 
مبواصفشششات ذات جشششودة عاليشششة تلبشششي 

عمائنشششا. احتياجشششات 

أن تكشششون رشكشششة السشششليامن العقاريشششة رمشششز 
التطويشششر واالسشششتثامر العقشششاري باململكشششة 

العربيشششة السشششعودية

جششودة  ذات  عقاريششة  منتجششات  تقديششم 
عاليششة، تسششاهم يف منششو اقتصششاد السششوق 
يف  وتسششاهم  السششعودي،  العقششاري 
تلبيششة احتياجششات العمششاء ،و تحقيششق عوائششد 

للمسششتثمرين.  مجزيششة 

We always adhere to developing 
real estate projects  that meet the 
needs of our customers.

Alsoliman Real Estate Company is to 
be the symbol of real estate develop-
ment and investment in Saudi Arabia.

Providing high quality real estate prod-
ucts that contribute to the growth of 
the Saudi real estate market economy,
And contribute to meeting the needs 
of customers, and achieving attractive 
returns for investors.

رؤيتنامبادئنــا ال تتجزأ 

رسالتنا

OUR PRINCIPLES

ARE INTEGRALVISION

MISSION
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نسشششعى لتحقيق التفرّد يف تقديم خدماتنشششا املتميزة للعماء 
مشششن حيشششث تعزيز فشششرص حصولهم عشششى أفضل قيمشششة ممكنة 
السشششتثامراتهم مبا يضمشششن التحسشششن والتطوير املسشششتمرين 

بجشششودة عالية.

املصداقيشششة  مبعايشششري  لارتقشششاء  جاهديشششن  بتفشششوق  نعمشششل 
والششششفافية حفاظاً عى مقيشششاس العمل الجاد واملسشششؤولية 

نقدمه. فيشششام  األخاقيشششة 

نقشششدم أفضشششل الخدمشششات بكفشششاءة عاليشششة ونوفر بيئشششة خصبة 
لتحقيشششق النجاحات املتكشششررة، نهتم بالنتائج وليس باألنششششطة، 
نبشششادر وال نتبشششع، نفكر وننفذ بشششا أخطاء، نبتكر مشششن أجل االختاف 

عشششن اآلخرين.

األسشششلوب األمثشششل للتواصشششل بشششن رشكتنشششا وعمائنشششا، وتُعنى 
بشششرورة إطشششاع العماء عشششى منهج العمشششل وكيفيشششة توثيق 
مراحلشششه بدقشششة من أجشششل الحفشششاظ عشششى مسشششتوى األداء بكل 

ششششفافية ووضوح.

We seek to achieve exclusivity in providing our distinguished 
services to the clients in terms of enhancing their chances of 
obtaining the best possible value for their investments, in a 
manner that ensures continuous improvement and develop-
ment with high quality.

We strive to raise the standards of credibility and trans-
parency to maintain hard work and moral responsibility 
in what we offer.

We provide the best services with high efficiency and pro-
vide a suitable environment so as achieve recurring suc-
cess. We seek results not activities. We always offer initi-
atives and don’t follow and innovate in order to distinct 
from others.

An important way to achieve communication between our 
company and customers, it means we need to inform cus-
tomers about our platform and how to document its phases 
accurately to maintain transparent performance.

الجودة واالستدامة

األمانـة واألمـان

القيمة املضافة

الشفافية

QUALITY AND SUSTAINABILITY

TRUST AND SAFETY

ADDED VALUE

TRANSPARENCY

OUR VALUES ARE OUR DRIVER
نستنـد عىل قيم ثابتة

توفشششري بيئة تفاعليشششة محفزة لابتشششكار والعمل املششششرك نحو 
تبنشششي االفشششكار الريادية يف مجشششال التطوير العقشششاري  لهدف 

مواكبة. مبنتجشششات  االرتقاء 

Providing an interactive environment that stimulates in-
novation and joint work towards adopting pioneering ide-
as in the field of real estate development with the aim of 
developing compatible products.

INNOVATION AND DEVELOPMENTاالبتكار والتطوير



خدماتنـا
OUR SERVICESالتطوير العقـاري

التسويق العقــاري

إدارة األمـــالك

REAL ESTATE DEVELOPMENT

REAL ESTATE MARKETING

PROPERTY MANAGEMENT



رحلة التطوير 

العقاري

REAL ESTATE
DEVELOPMENT

JOURNEY

دراسة االستخدامات املمكنة.. 
تحديد أفضل استخدام.. 
فكرة املروع.. 
دراسة جدوى أولية.. 
املسوحات امليدانية.. 

تطوير التصاميم.. 
إصدار الراخيص واالعتامدات.. 
جداول الكميات واملواصفات.. 
وضع الجدول الزمني للتنفيذ.. 
جدول التدفقات النقدية.. 
طرح املروع.. 
الهندسة القيمية.. 
دراسة التكاليف واملتطلبات التشغيلية.. 

. Determine the best use.

. Initiate the project concept.

. Preliminary feasibility study.

. Market survey.

. Design management.

. Design development.

. Approvals and Building Permit.

. Operation cost estimation.

. BOQ and specification.

. Cost management.

. Value engineering. 

. Cash flew planning.

. Project Planning.

. Tendering phase.

دراسة املرشوع

والفكرة التطويرية

إدارة التصاميم

وإصدار الرخص

Project Concept and 

Market Survey

Project management (Design 

and Development phase)
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إدارة كافة أعامل املروع.. 
ضبط التكاليف والجودة.. 
إدارة العقود واملشريات.. 
أعامل االختبار والتشغيل.. 
استام املروع وتسليمه.. 

الدراسات التسويقية.. 
إدارة املبيعات.. 
التسويق الرقمي.. 
الخدمات الدعائية.. 

إدارة املرافق.. 
إدارة األماك..  . Manage all project work.

. Cost and quality control.

. Procurement management.

. Testing and construction phase.

. FF and E (Furniture Work).

. Project Handing Over.

. Marketing survey.

. Sales management.

. Digital Marketing.

. Facilities management.

. Property Management.

إدارة املرشوع واإلرشاف

عىل التنفيذ

التسويق واملبيعات

التشغيل والصيانة
Project management 

(construction phase)Marketing and Sales

Operating & Maintenance
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إجاميل قيمة 

الصناديـق القامئـة

 TOTAL VALUE OF
 OUTSTANDING

FUNDS

3,000,000,000
ثـالثـــة مليـــار ريـــال سـعــــودي

THREE  BILLION SAUDI RIYALS

MORE THAN أكـثـــــر مــــن 

صندوق ضاحية نخبة السليامن

Alsoliman Elite community Fund

صنـدوق نـمـو السليـمـــان
Nomw Alsoliman Fund

صنــــــــدوق BIM السليـمـــــان
BIM Alsoliman fund

800,000

48,000

مساحة  األرض م2

مسطحات بناء م2

Space Sq.m.

Space Sq.m.

مدير الصندوق

مدير الصندوق

رشكة جدوى لألستثامر

رشكـة منـو كابيتـال املاليـة

القيمة السوقية

القيمة السوقية

قيمة االستثامر

Market Value

Market Value

Investment Value

1.9

250

120

مليار ريال
Billion riyals

مليون ريال
million riyals

مليون ريال
million riyals

تطويشر ضاحيشة سكنيششة ششرق الشريششاض

تطوير مجمع سكنشي )بلودار كمباوند( شامل الرياض

استثامر يف استديو متخصص يف قطاع التقنية 
(Proptech - Fintech( العقارية واملالية

 The development of a residential
suburb east of Riyadh

 The development of a residential compound
)BlueDar compound( north of Riyadh

Investment in a studio specialized 
in (Proptech - Fintech)

2200

280

وحدة سكنية

وحدة سكنية

Residential unit

Residential unit

صنـدوق ثــــــروات السليـمـــــان
tharwat Alsoliman Fund

95,000
مسطحات بناء م2

Space Sq.m.

مدير الصندوق
رشكة ثروات لألوراق املالية

القيمة السوقية

Market Value

402 مليون ريال
million riyals

تطوير مجمع سكنشي )سكينة كمباوند( مكة املكرمة

 The development of a residential compound
)Sakenah Compound( Makkah

550
وحدة سكنية

Residential unit

صندوق السليامن بيزنس كمباوند
Alsoliman Business compound Fund

75,000
مسطحات بناء م2

Space Sq.m.

موزع وحداتمدير الصندوق
رشكة أصيـل املاليـةرشكة األول كابيتال

القيمة السوقية

Market Value

310 مليون ريال
million riyals

تطوير مجمع مكتبي )بيزنس كمباوند( شامل الرياض

The development of office complex
)the business compound( north of Riyadh



 مشاريع

السليامن العقارية
AL SOLIMAN REAL ESTATE 

PROJECTS



املقاولاملالك واملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

نظرة عامة

يقــع مــرشوع ماربيــال كمباونــد يف مدينــة الظهــران. وعندمششا يتحششد الفششن 

واإلبششداع، الرقششي والعريششة. لبنششاء مجمششع سششكني فاخششر ومميششز، صمششم 

ليكششون مجهششزاً بكافششة األمششور الخدميششة، يحتششل مكانششاً اسششراتيجياً ميكششن 

السششاكن مششن الحركششة بششكل يششرٍس وسششهولة، وبأسششلوب حيششاة مغايششر وفريششد. 

يشششمل تصميمششه وبنائششه ميششزات وفششرية، يتضمششن مرافششق أساسششية وخدميششة، 

محطششة تحليششة، مواقششف مظللششة، حراسششات أمنيششة، كامششريات مراقبششة، مجهششز 

بأنظمششة السششامة وأنظمششة مكبششات النفايششات، حششامم سششباحة، كششويف شششوب، 

أطفششال، مينششي ماركششت  ألعششاب، حضانششة  مشششغل نسششايئ، مكتبششة، صالششة 

باإلضافششة إىل الصيانششة املجانيششة ملششدة 10 سششنوات.
Overview

When art, creativity, sophistication and modernity are collected in 

one shape, they create a luxurious and distinctive residential com-

pound, designed to be equipped with all services, and occupies a 

strategic position, then the inhabitant can move easily using a dif-

ferent and unique lifestyle. The project design and construction 

comprise abundant features that include basic and service facilities, 

Desalination station, Shaded parking, surveillance cameras, safety 

systems and landfills systems, swimming pool, coffee shop, salon, 

library, gymnasium, nursery, mini-market, in addition to free main-

tenance for 10 years. The project is located in Dhahran. 

16816360 ٩,٦١٤66,000
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة تجاريةوحدة سكنية

Residential unitCommercial unitsMarket Value







املالك واملطور

المدينــــة المنــــورة
MEDINA

املقاول
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

نظرة عامة

ــورة. ومبتانششة البنششاء  ــة املن ــد يف املدين ــكينة كمباون ــرشوع س ــع م يق

وجششامل الطششراز، أقيششم مششروع سششكينة موفششراً أقششى درجششات الهششدوء 

والخدمششات الراقيششة يف أجششواء ميلؤهششا الرضششا واألُنششس، سششكٌن وسششكينة يف 

ُحلششة رزينششة، يطيششب بششه املقششام بأسششمى شششعور الراحششة واالسششتجامم، بجششوار 

خششري األنششام عليششه الصششاة والسششام . يقششدم سششكينة خدمششات سششامية تتأطششر 

بتوفششري مجلششس ) ديوانيششة(، صالششة مناسششبات، حششامم سششباحة، حراسششة أمنيششة 

وكامششريات مراقبششة، نششاد صحششي، مواقششف، مركششز رجششال أعششامل، ماعششب وحضانششة 

أطفششال، غششرف سششائقن، مكتششب اسششتقبال، مسششطحات خششراء، مينششي ماركششت، 

مكيفششات وصيانششة مجانيششة ملششدة 10 سششنوات.

Overview

It is distinguished with construction durability and beautiful style. 

Sakina project was established to provide the utmost levels of calm 

and matchmaking service in an atmosphere full of contentment and 

gratification, and provide comfort feeling and relaxation because of 

its location.

Sakina project provides noble service that offer a council )diwani-

yah(, longue, swimming pool, security guard, surveillance camer-

as, Spa, parking, business center, playgrounds and nursery, drivers 

rooms, reception, Green areas, mini markets, air conditioners and 

free maintenance for 10 years. The project is located in Medina.

182320 ١١,٧٨٧ 54,000
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value







مـكـــة المكـرمـــة
MAKKAH

نظرة عامة

ــة. و يتمتششع  ــة املكرم ــة مك ــد يف مدين ــكينة كمباون ــرشوع س ــع م يق

املششروع بالعديششد مششن املقومششات اإلنشششائية والفنيششة وأهمهششا املوقششع 

االسششراتيجي الفريششد الششذي يتوسششط العاصمششة املقدسششة مكششة املكرمششة 

والششذي ميتششاز بقربششه مسششافة 10 دقائششق عششن املسششجد الحششرام.  يقششام 

مششروع سششكينة  عششى مرحلتششن، يحتششوي املششروع عششى أكششر مششن 1000 

وحششدة سششكنية، يقششدم سششكينة كومباونششد مكششة مجتمششع مغلششق متكامششل 
الخدمششات الراقيششة واملرافششق.

Overview

Sakenah Compound project is located in Makkah. The project has 

many structural and technical elements, the most important of 

which is the unique strategic location in the middle of the holy 

capital, which is 10 minutes away from the Masjid al-Haram. The 

project will be built in two phases, the project contains more than 

1,000 housing units, Sakenah offers a closed community integrat-

ed with high-end services and facilities.

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.Residential unitMarket Value

املقاول
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

املالك
|    رشكة موطن العقارية

مدير الصندوق
رشكة ثروات املالية

+540425 22,05194,471
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value

* التصميم والتنفيذ

   خال الفرة 2022 - 2024





165320 11,520141,520
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unit
Market Value

40150 ١٩,٧٤٠ ١٣,٧٧٠
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value

املقاولاملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

املالك
مجموعة هشام بن عبدالعزيز املوىس لالستثامر

نظرة عامة

يقــع مــرشوع ميام ڤيليــج يف مدينــة الريــاض. وبعتاقة املششايض وعرية 

الحششارض، بهّمششة الشششباب وذوق األجششداد، تششم بنششاء مششروع ميششام الششذي 

رُسششمت معاملششه بهندسششة جذابششة لرياعششي مختلششف األذواق واإلمكانيششات، 

وألن للفخامششة والرفاهيششة عنششوان أبتُكششرت متعششة تفاصيششل الحيششاة بتأسششيس 

منششاذج متعششددة مششن الفلششل، مششن خششال  توفششر نظششام البيششت الششذيك، غرفششة 

بخششار، مسششبح أطفششال، جاكششوزي، حضانششة أطفششال، كافيششه ومطعششم، منطقششة 

ألعششاب، مجلششس، مركششز رجششال أعششامل ومصششى.  باإلضافششة إىل توفششر منطقششة 

خدمششات خاصششة تشششمل مدخششاً خاصششاً، شششوارع جانبيششة، مسششبح خارجششي، إطالششة 

بانوراميششة، أسششوار بكامششريات مراقبششة، مسششاحات خششراء وغششرف سششائقن.

Overview

This project was established with a mix between beauty of the past 

and the modernity. The project was designed with an attractive ge-

ometry that consider all types of tastes and possibilities upon build-

ing villas, and this was represented in availability of a smart home 

system, Sauna, children’s pool, a jacuzzi, a nursery, a cafe and a res-

taurant, Games area, business center and prayer hall )Musallah(, in 

addition to the availability of a private service area that includes a 

private entrance, side streets, outdoor swimming pool, panoramic 

view, fences with surveillance cameras, green spaces and drivers’ 

rooms. The project is located in Riyadh.







نظرة عامة

ــاض. وبنمششط الحيششاة مششا بششن  ــة الري ــد يف مدين ــاب نج ــرشوع رح ــع م يق

الثقافششة والرفيششه، وبالرغششم مششن اإلكتظششاظ إال أن األجششواء يسششودها النعيششم 
عاليششة  خصوصيششة  ذا  سششكني  حششي  بهيئششة  املششروع  صمششم  والششرسور، 
»كمباونششد« ليقششع شششامل الريششاض عششى طريششق امللششك فهششد، ضششم أكششر مششن 
2000 وحششدة سششكنية، يوفششر كافششة مقومششات الحيششاة، ويتمتششع مبسششاحات 
وافششرة وإطششاالت خابششة ومرافششق خدميششة شششاملة، حيششث عكششس مسششامه بششكل 
شششفافية ملموسششة، بلغششت قيمتششه مليششار ريششال تقريبششا، حيششث اعتمششد مششن 

الهيئششة العليششا لتطويششر مدينششة الريششاض.

165320 11,520141,520
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value

2,0002.1 ١٨٥,٩٠٠٤٦٠,٠٠٠
مسطح البناء م2املساحة م2

مليار ريال
Billion riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value

املطور
رشكة السليامن العقارية

املالك
رشكة رحاب نجد

Overview

The lifestyle is characterized by culture, entertainment, bliss and 
pleasure, despite the overcrowding. The project was established in a 
residential neighborhood with high privacy .  It is located in the north 
of Riyadh on King Fahd Road and include more than 2000 housing 
units, providing all the elements of life, include stunning views and 
comprehensive service facilities. The project value amounted nearly 
one billion riyals, as it was approved by the High Authority for the 
Development of Riyadh. The project is located in Riyadh.





ضاحيــة نخـبـــة السليمان
AL SOLIMAN ELITE COMMUNITY

* التصميم والتنفيذ

   خال الفرة 2022 - 2025

نظرة عامة

يقششع مششروع ضاحيــة النخبــة رشق مدينششة الريششاض، سششيتم تطويششر مبششا 
يقششارب 4000 وحششدة سششكنية عششى مسششاحة 533,237.23 م2، يشششمل املروع 
ريزيدنششس  وسششكينة  أدوار  وفلششل  البششدر  فلششل  مشششاريع  سلسششلة  تشششييد 
باإلضافششة لسلسششة مشششاريع  فلششل الرحبششة، تضششم ضاحيششة النخبششة املرافششق 
التعليميششة والصحيششة والتجاريششة إضافششة إىل املسششاحات الخششراء الواسششعة 
واملراكششز الرياضيششة والرفيهيششة، بنمششط يلبششي احتياجششات األرسة السششعودية 
ويحقشششق الطموحششات. بيئششة مجتمعيششة سششكنية صممششت لتوفششر أسششلوب حيششاة 

كرميششة وآمنششة.

Overview

Al nokhba community is located in the east of Riyadh. About 4000 
housing units will be developed on an area of 533.237.23 m2. The 
project includes the construction of a series of projects for Al Bader 
villas, Adwar villas, and Sakinah residences, in addition to a series 
of Al Rahba villas projects. Sports and entertainment, in a manner 
that meets the needs of the Saudi family and achieves its ambitions. 
A residential community environment designed to provide a decent 
and safe life.

املقاولاملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

مدير الصندوق
رشكة جدوى لإلستثامر

533,237
املساحة م2

Space Sq.m.

+2,000
وحدة سكنية

Residential unit

2.2 مليار ريال
Billion riyals

القيمة السوقية

Market Value





* يف مرحلة الدراسة والتصميم

3600 81,000920,85018
عدد األبراجمسطح البناء م2املساحة م2

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.Towers

وحدة سكنية

Residential unit

7,2 مليار ريال
Billion riyals

القيمة السوقية

Market Value

نظرة عامة

ــارك عششى  ــنت ب ــع كريس ضمششن النطششاق العمششراين املزدهششر بالريششاض يق
طريششق امللششك فهششد شششامل الريششاض. عبششارة عششن واجهششة سششكنية مكتبيششة 
تجاريششة راقيششة، يحتششوي املششروع عششى بيئششة سششكنية مكونششة مششن  11 بششرج 
سششكني متكامششل الخدمششات واملرافششق، بنششامذج مختلفششة باسششتغال أفضششل 
للمسششاحات، محاطششه مبناطششق خدمششات ومسششطحات خششراء تزيششد مسششاحتها 
صحيششة  مكتبيششة  أبششراج   7 عششى  املششروع  يحتششوي  كششام  32,500م2،  عششن 
ومتطششورة بإطالششة فنيششة رائعششة، هنششا يكمششن مسششتقبل األعششامل، وتصششل 

159.000 م2. التأجششري املكتبيششة إىل  مسششاحات 

Overview

Within the prosperous urban area of Riyadh, Crescent Park is locat-
ed on King Fahd Road, north of Riyadh. It is a high-end residential-of-
fice-commercial interface. The project contains a residential envi-
ronment consisting of 11 residential towers with integrated services 
and facilities, with different models with better use of spaces, sur-
rounded by service areas and green spaces of more than 32,500 m2. 
The project also contains 7 office towers with an artistic view. Won-
derful, this is where the future of business lies, and the office space 
for rent is 159,000 m2.

املقاولاملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

املالك
جهة غري معلنة





نظرة عامة

سلسششلة مشششاريع بلــودار كومباونــد يف مدينششة الريششاض. عبششارة عن سلسششلة 
مشششاريع عامئششر سششكنية بنظششام الكومباونششد املغلششق، يحتششوي املششروع 
عششى بيئششة سششكنية متكاملششة الخدمششات واملرافششق، تحقششق أعششى مسششتوى 
مششن الرفاهيششة واألمششان، وقششد صممششت الوحششدات بأسششلوب عششري، باسششتغال 
أمثششل للمسششاحات، بتصاميششم حديثششة ومتهششد الطريششق لحيششاة راقيششة تجمششع 

بششن الراحششة والجششودة واملششرح.

165 11,520141,520
مسطح البناء م2املساحة م2

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

وحدة سكنية

Residential unit

450+ 40,144+82,000+
مسطح البناء م2املساحة م2

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

وحدة سكنية

Residential unit

Overview

A series of BlueDar Compound projects in Riyadh. It is a series of 
residential building projects with a closed compound system. The 
project contains a residential environment with integrated services 
and facilities, achieving the highest level of luxury and safety. The 
units are designed in a modern style, with optimal use of spaces. 
With modern designs, it paves the way for a classy life that combines 
comfort, quality and fun.

املقاولاملالك واملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

465 مليون ريال
Million riyals

القيمة السوقية

Market Value





نظرة عامة

بالراحششة  البششدر، صممششت لتمنششح سششاكنيها أجششواء مفعمششة  سلسششلة فلششل 

وتصاميششم  حديثششة،  هندسششية  معايششري  وفششق  نفششذت  حيششث  والخصوصيششة، 

داخليششة ذكيششة متنششح االسششتغال االمثششل للمسششاحات الداخليششة والخارجيششة، 

ضمششن مواقششع حيويششة مختششارة بعنايششة يف مدينششة الريششاض.

Overview

BADER VILLAS series, designed to give the residents a comfortable 

and private setting, the architectural design was implemented 

according to modern architectural standards, with smart interior 

designs that give optimal use of interior and exterior spaces, within 

carefully selected active sites in Riyadh.

املقاولاملالك واملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

427 112,100+120,103+342+
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value





نظرة عامة

احتياجششات  مششع  لتتناسششب  صممششت  هندسششية  تحفششة  أدوار،  فلششل  سلسششلة 

العمششاء، حيششث تعششزز مفهششوم الخصوصيششة وكفششاءة التصميششم الداخششي 

الششذي يعكششس االسششتغال االمثششل للمسششاحات الداخليششة، تحتششوي كل فيششا 

عششى وحدتششن منفصلتششن متاًمششا لتضفششي الخصوصيششة واالمششان، ضمششن مواقع 

حيويششة ومختششارة يف مدينششة الريششاض.

Overview

ADWAR VILLAS series, an architectural ingenuity designed to be con-

venient for the customers, improving the concept of privacy and effi-

ciency of interior design that reflects the optimal use of interior spac-

es, each unit contains two completely separate units to add privacy 

and security, within carefully selected active sites in Riyadh.

املقاولاملالك واملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

194.8 49,000+57,000+245+
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value





165 11,520141,520
مسطح البناء م2املساحة م2

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

وحدة سكنية

Residential unit

431+ 42,580+74,830+
مسطح البناء م2املساحة م2

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

وحدة سكنية

Residential unit

نظرة عامة

سلسششلة سششكينة ريزيدنششس، بيئششة مجتمعيششة سششكنية صممششت لتوفششر أسششلوب 

حيششاة كرميششة وآمنششة، متتششاز مبسششاحات مختلفششة ومنششاذج متنوعششة تلبششي 

احتياجششات العمششاء، لتقششدم تجربششة سششكنية مميششزة، حريصششن عششى متانششة 

يف  مختششاره  مواقششع  يف  التشششطيب،  وجششودة  التصميششم  وجششامل  البنششاء 

مدينششة الريششاض.

Overview

SAKENAH RESIDENCE series, a residential setting designed to pro-

vide a peaceful and honorable life, with different spaces and several 

models that matched with the requirements of the customers, for a 

distinctly residential experience, that we sustain with the durability 

of the Building, the beauty of architectural designing, and the quality 

of final finishing, within carefully selected active sites in Riyadh.

املقاولاملالك واملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

255.4 مليون ريال
Million riyals

القيمة السوقية

Market Value





165320 11,520141,520
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة الحاليةوحدة سكنية

Residential unit
Market Value

13+32 5,600+7,600+
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value

نظرة عامة

مششن مفهششوم اسششتغال املسششاحات وتوزيعهششا قدمنششا تحفششة معامريششة 

بششن  متششزج  والتصميششم،  الهندسششة  دقششة  متثششل  فنيششة  بطريقششة  صممششت 

التاريخيششة. والعراقششة  العريششة  التصاميششم 

متكنّششا مششن تحقيششق مفاهيششم البنششاء يف اسششتدامته وصابتششه. ومششن توفششر 

مششواد البنششاء املناسششبة للبيئششة املرتفعششة الحششرارة والعششزل السششليم ومتانششة 

الهيششكل وعششى ذلششك يظهششر بشششكل تششام ورصيششح جششودة العمششل يف طريقششة 

البنششاء والتصميششم واملششواد املسششتخدمة.

Overview

From the concept of space exploitation and distribution, we present-

ed an architectural masterpiece designed in an artistic way that rep-

resents the precision of engineering and design, blending modern 

designs and historical heritage.

We were able to realize the concepts of building in its sustainabili-

ty and solidity. The availability of building materials suitable for the 

high-temperature environment, proper insulation, and the durabili-

ty of the structure, and this fully and explicitly shows the quality of 

work in the method of construction, design and materials used.

املقاولاملالك واملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية





املقاولاملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية

املالك
أوقاف محمد بن عبد الله بن إبراهيم املاجد

Overview

The Mohammed bin Abdullah Ibrahim Al Majid masjed project 
is located in the north of the city of Riyadh, It is considered one 
of the most distinguished mosques in terms of architecture and 
construction, masjed was designed with a distinct visual identity 
in all the details of the masjed, such as the mihrab, wooden doors, 
interior furniture, carpets, and external facades.
Large glass facades that create an ideal atmosphere for natural 
lighting. The masjed also features modern chandeliers manufac-
tured specifically. The design took into consideration facilitating 
the movement of worshipers’ entry and exit, The masjed is also 
surrounded by external parking, the best air conditioning and 
acoustics systems were used.

+1500 3,650 2,000
مسطح البناء م2املساحة م2

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

الطاقة االستيعابية للمصلين

capacity of worshipers

نظرة عامة

يقششع مششروع جامششع محمششد بششن عبششد اللششه إبراهيششم املاجششد يف شششامل 

بالهندسششة  املتميششزة  الجوامششع  أكششر  مششن  ويعششد  الريششاض،  مدينششة 

املعامريششة واإلنشششائية، حيششث صمششم الجامششع بهويششة بريششة مميششزة يف 

جميششع تفاصيششل املسششجد كاملحششراب، األبششواب الخشششبية، األثششاث الداخششي، 

السششجاد، والواجهششات الخارجيششة.

يتميششز الجامششع بالواجهششات الزجاجيششة الكبششرية التششي تخلششق جششواً  مثاليًششا 

لإلضششاءة الطبيعيششة، كششام يتميششز الجامششع بالريششات الحديثششة املصنعششة 

خصيًصششا للمششروع، روعششي يف التصميششم تسششهيل حركششة دخششول وخششروج 

املصلششن، كششام يحيششط بالجامششع مواقششف خارجيششة، تششم اسششتخدام أفضششل 

أنظمششة التكييششف والصوتيششات.





165320 11,520141,520
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةوحدة سكنية

Residential unitMarket Value

٩١٤.٥ ١,٩٨٠ ٣,٦٦٠
مسطح البناء م2املساحة م2

مليون ريال
Million riyals

Space Sq.m.Built up Area Sq.m.

القيمة السوقيةعدد الشاليهات

ChaletsMarket Value

نظرة عامة

مبسششاحاتها املمتششدة، وسششحر طبيعتهششا الجششذاب، توفششر أماكششن لإلقامششة مششع 

حديقششة ومرافششق للرياضششة والشششواء، ومسششبح خارجششي وحاممششات خاصششة 

وجلسششات خارجيششة مبسششاحات خششراء.

شفشششاون هششي عبششارة عششن تسششعة شششاليهات فاخششرة، مميششزة وعريششة 

مختلفششة، مبسششاحة إجامليششة تقششدر بششش 3300 مششر مربششع، ويقــع املــرشوع يف 

حــي العــارض يف شــامل الريــاض عششى ثششاث شششوارع، وتؤجششر الشششاليهات 

بشششكل يومششي أو شششهري أو سششنوي حيششث تبلششغ مسششاحة الشششالية الواحششد 

مششن 300 مششر إىل 450 مششر، مششزود مبسششبح خارجششي.

Overview

It is distinguished by its spaciousness and fabulous nature. It also of-

fers accommodation with a garden, sports and BBQ areas  in addi-

tion to outdoor swimming pool, private bathrooms and gardens.

Chefchaouen consists of nine luxurious, distinctive and modern cha-

lets, with a total area of 3300 m2. The project is located in the north 

of Riyadh, Alarid district, in a casual neighborhood on three streets. 

The chalets are rented on a daily basis, and the area of the chalet 

ranges from 300 meters to 450 meters, with an outdoor swimming 

pool.

املقاولاملالك واملطور
رشكة بدر للمقاوالترشكة السليامن العقارية



عن السليامن العقارية
ABOUT ALSOLIMAN REAL ESTATE



رشكــة الســليامن العقاريــة هــي رشكــة مســاهمة مغلقــة وتعــد مــن 

أوىل الــركات العقاريــة الرائــدة يف اململكــة والتــي تقــوم بــدور 

متكامــل يف الســوق العقــاري، تأسســت عــام 1999م بخربة واســعة 

ــة  ــت مكان ــاري، وحقق ــر العق ــام يف التطوي ــن 24 ع ــر م ــدت ألك امت

مميــزة يف الســوق مــن خــال العديــد مــن املشــاريع باململكــة.

رشكـة السليمــان العقاريـة

Al Soliman Real Estate Co.

Al Soliman Real Estate Company is closed joint stock company 
and its one of the first leading real estate companies in the 
Kingdom that plays an integrated role in the real estate 
market. It was established in 1999 with extensive experience 
spanning more than 24 years in real estate development, 
and it has achieved a distinguished position in the market 
through many projects in Saudi Arabia.

مشاريشششع عقاريشششششة
متنوعشة يف مناطق

اململكشششة

خبشرة يف السشششوق 
العقشاري ألكثششر من 

وحشدة سكنيششة Housing Units

عششششششامششششششًا

1,600,000م1,000,0002م2

حصيلـة إنجـازات
رشكة السليامن العقارية منذ انطالقتها

املنطقة
الوسطى

املنطقة
الغربية املنطقة

الرقية

24

+4,440

8,000,000,000
مثانيــة مليـــار ريـــال سـعـــــودي

مسطحات بناء تصل إىلإجاميل أرايض مطورة تصل إىل

Diverse Real Estate
Projects In Saudi Arbia

Experience In The Real Estate 
Market For More Than

Years

ACHIEVEMENTSAl Soliman Real Estate Co. Since Inception

Total developed Area up toTotal Building Area Up Uo

EIGHT BILLION SAUDI RIYALS

 Eastern
Region Central

Region

 Western
Region

مشاريشع منفذة وجاري 
تنفيذها  يصشل حجمهشا إىل

Projects Values
Up To More Than



الهيكل اإلداري

 ADMINISTRATIVE
STRUCTURE

Financial Dep. Financial Dep.
اإلدارة املالية إدارة األستثامر

Legal Affairs Dept.

إدارة

الشؤون القانونية

CEO

Board of Directors

Managing Director

Audit & Reports

الحسابات

والتقارير

Legal Affairs 

الشؤون 

القانونية
Governance

& Secretariat 

الحوكمة

وأمانة الرس

Brands & Marketing
Dept.

إدارة العالمة التجارية 

والتسويق
Sales Dept.

إدارة املبيعات 
Maintenance

 & Operation Dept.

إدارة الصيانة والتشغيل

PMO

إدارة

املشاريع

Bader Contracting Company Ltd.
رشكة بدر للمقاوالت املحدودة

نائب الرئيس التنفيذي

Treasure

الخزينة
Investment

& Finance Dept.

االستثامر والتمويل

Financial
Supervision

الرقابة

املالية

VP

نائب املدير التنفيذي إلدارة الشؤون 

املالية والقانونية واالسثتامر

Review CommitteeSecretary Board

Internal Audit Dep.

Business Development
Dept.

إدارة

تطوير األعامل

Director of Logistic Dept.

إدارة

الخدمات املساندة

Strategy Dept.

إدارة

االسرتاتيجية

VP of the Department of Financial, Legal & Investment AffairsVP of Sales, Marketing & Operations Department

نائب املدير التنفيذي 

إلدارة املبيعات والتسويق والتشغيل

VP of of Strategy Department

نائب املدير التنفيذي

إلدارة االسرتاتيجية

نائب املدير التنفيذي

إلدارة املشاريع

VP of Project Management



شهادة تأهيل مطور عقاري

“وافششي”
ISO شهادة الجودة

شهادة تأهيل مطور عقاريتصنيف الهيئة العامة للعقار

رقم التصنيف / 312

تاريخ اإلصدار / 06-09-2020 شهادة تصنيف
تشهد الهيئة العامة للعقار بأن

شركة السليمان العقارية شركة شخص واحد
مصنفة لتقديم الخدمات التالية

التسويق العقاريإدارة المرافقالوساطة العقاريةمالك

تاريخ صالحية الشهادة / 2022/01/09

تاريخ اصدار الشهادة / 2021/09/26

2122251975 ةداهشلا :  مقر 

2021/01/05 ا :  ــــــــــ هخيرات

يراقع روطم  ليهأت  ةداهش  حنم  مت 

ةكرشل

دحاو صخش  ةكرش  ةيراقعلا  ناميلسلا  ةكرش 

ةدمتعملا * ليهأتلا  ريياعم  هزايتجأل 

مقر أ/٨٤ يكلملا  رمألا  بجومب  ةيراقعلا  تاديروتلا  ءافعإل  ليهأتلاو  ليجستلل  ةداهشلا  هذه  حنم  مت   *

شهادة أفضل بيئة عمل

Arabian Property Awards











رشاكاتنا االسرتاتيجية
STRATEGIC PARTNERSHIPS



رشكة بدر للمقاوالت املحدودة

املامرسششات  أفضششل  عششى  املحششدودة  للمقششاوالت  بششدر  رشكششة  يف  نسششتند 

الهندسششية والفنيششة والتشششغيلية، واملسششتندة عششى اعششى معايششري الجششودة 

والسششامة املهنيششة، وفريششق العمششل الششذي يضششم افضششل الكفششاءات والخششرات 

واملؤهششات، التششي  تعمششل عششى ابتششكار وبنششاء كل مششا هششو جديششد يف لتواكششب 

مجششال التنميششة العمرانيششة ،  مششن مششدراء مشششاريع ومهندسششن وفنيششن وعششامل 

بنششاء، واملؤهلششن السششتام جميششع املشششاريع مششن جميششع القطاعششات. 

اسششتحقت الركششة مكانششة رائششدة  يف قطششاع املقششاوالت مششن خششال تطبيششق اعششى 

التنافسششية األمثششل، وتطبيششق اعششى معايششري  الكفششاءة والقششدرة  مسششتويات 

الجششودة واألداء والسششامة املهنيششة, والحششرص الدائششم عششى االتقششان والتميششز، 

وتقديششم الحلششول املبتكششرة التششي تعششزز الكفششاء.

حصلششت الركششة عششى تصنيششف الدرجششة األوىل يف قطششاع التشششييد والبنششاء  
مششن وزارة الشششؤون البلديششة والقرويششة واإلسششكان.

Bader Contracting Company Ltd.

We rely on Badr Contracting Company Ltd. on the best engineering, 

technical & operational practices, which are based on the highest 

standards of quality and professional safety, and a work team that 

includes the best competencies, experiences and & qualifications, 

which work to innovate and build everything new in order to keep 

pace With the field of urban development, from project managers, 

engineers and technicians And construction workers, who are quali-

fied to take over all projects from all sectors.

The company has earned a leading position in the contracting sector 

through the application of the highest levels of efficiency and opti-

mum competitiveness, the application of the highest standards of 

quality, performance and occupational safety, and constant concern 

for perfection and excellence, and the provision of innovative solu-

tions that enhance efficiency.

The company received a first-class Classification Certificate in the 

construction and building sector from the Ministry of Municipal, Ru-

ral Affairs and Housing

شهادة األيزو 9001

SA89244A

شهادة األيزو 14001 

SA89244B

شهادة األيزو 45001

SA89244C-1

شهادة تأمني مـالذ

لكل املشاريع

 شهادة تصنيف أول للمقاولني

“تصنيف الدرجة األوىل”

ملحق تفعيل وثيقة التأمين على العيوب الخفية
Activation Endorsement Inherent Defect Insurance

Page 1 of 3

اسم طالب التأمين بالكامل
Name of Proposer's in full

رقم الهوية/ رقم اإلقامة/ السجل التجاري
ID No/Iqama  No/CR No

مالك المباني
Premises Owner

العنوان الوطني للمالك
National Address of the Owner

رقم المبنى
Building No

اسم الشارع
Street Name

اسم الحي
District Name

اسم المدينة
City Name

الرمز البريدي
Zip Code

الرقم اإلضافي
Addition No

رقم الجوال
Mobile No

البريد اإللكتروني
E-mail

رقم الوحدة
Unit No

Name of Proposer's in full (شركة بدر للمقاوالت المحدودة (شركة شخص واحد

1010271854

(شركة أريس العقارية (شركة شخص واحد

2109 األمام سعود بن فيصل

العقيق RIYADH

13515 7788 151

0502852220 malkhowailed@alrajhiinv.com

رقم الملحق
Endorsement Number

المقاول المنفذ
Contractor

العنوان الوطني للمقاول المنفذ
National Address of the Contractor

رقم المبنى
Building No

اسم الشارع
Street Name

اسم الحي
District Name

اسم المدينة
City Name

الرمز البريدي
Zip Code

الرقم اإلضافي
Addition No

رقم الجوال
Mobile No

البريد اإللكتروني
E-mail

رقم الوحدة
Unit No

(شركة بدر للمقاوالت المحدودة (شركة شخص واحد

3450 محمد العجاجي

القيروان RIYADH

13532 7786 444

0569279020 anas@alsoliman.com.sa

تاريخ اإلصدار
Issuance Date

رقم الوثيقة
Policy Number 100816

 General Dataبيانات عامة

الرياض

الرياض

1

المكتب الهندسي المصمم
Designer engineering office سليمان عبدالله الراجحي لالستشارات الهندسية

المكتب الهندسي المشرف
Supervisor Engineering Office سليمان عبدالله الراجحي لالستشارات الهندسية

23-06-2022









هوية ايجنيس

وكالششة سششعودية متخصصششة يف صناعششة العامششة التجاريششة والهويششة البريششة، 

تعششد الخيششار األمثششل واألجششود لتنفيششذ املشششاريع النوعيششة ذات القيمششة الدقيقششة 

مبششا يتناسششب مششع متطلبششات السششوق، تسششمو هويششة بعمائهششا ذوي الرفعششة 

والشششأن، وتنفششذ كافششة األمششور الخدميششة املتعلقششة بالعامششة التجاريششة والهويششة 

البريششة، باإلضافششة إىل كافششة أعششامل الديكششور والتصميششم الداخششي.

 وتقششدم هويششة مششن خششال موظفيهششا ذوي الخششرة خدمششة العقششود السششنوية 

يف  وعريقششة  كبششرية  حكوميششة  لجهششات  والتصاميششم  الفنيششة  لاستشششارات 

اململكششة، باإلضافششة لوجششود تحالفششات ورشكاء نجششاح مششن جهششات خارجيششة تسششاعد 

بتوفششري كافششة االحتياجششات واملتطلبششات.

HAWYIA Agency

A distinguished Saudi agency that is specialized in creating brands 

and visual identity. It is considered the best and finest choice for im-

plementing quality-added projects with additional values in line with 

the market requirements. Hawiyah agency transcends its clients, and 

carries out all service matters related to the brand and visual identity, 

in addition to all decoration and interior design works.

Through its experienced staff, Hawiya provides annual contracts for 

technical consultations and designs for large and long-standing gov-

ernmental agencies in the Kingdom, in addition to the presence of alli-

ances and success partners from third parties that help in providing all 

needs and requirements.



هوية للمزادات

تقششدم رشكششة هويششة للمششزادات خدمششات عديششدة تتمثششل بششإدارة املششزادات والتششي 

تعنششى بتحليششل املششروع ومواصفاتششه وتقييمششه، انتقششاالً إىل مرحلششة وضششع 

خطششة تسششويقية وتشششغيلية للمششروع، وصششوالً إىل إدارة الفعاليششة بشششكل 

دقيششق وتوفششري الكششوادر املناسششبة ذات الكفششاءة لقششادة عمليششة البيششع.

أمششا إدارة التسششويق كخدمششة أخششرى تقدمهششا الركششة وتُعنششى بششإدارة العمليششة 

التسششويقية والفنيششة، وإنتششاج املششواد اإلعاميششة والتسششويقية التششي تسششاعد يف 

دعششم املششروع وانتشششار نجاحششه ومششن ثششم إدارة التسششويق االلكششروين.

Hawyia For Auctions

This company is concerned with providing many services represented 

by auction management, which deals with the analysis, specifications 

and evaluation of the project and then move to developing a market-

ing and operational plan for the project, and finally manage events 

accurately and provide appropriate and competent personnel for sale 

leaders.

The company also provides the Marketing Department, which is con-

cerned with managing the marketing and technical process, and pro-

ducing informational and marketing materials that help in supporting 

the project and spread its success, and then the e-marketing depart-

ment.

رقم التصنيف / 99

تاريخ اإلصدار / 28-04-2020 شهادة تصنيف
تشهد الهيئة العامة للعقار بأن

شركة هوية للمزادات
مصنفة لتقديم الخدمات التالية

مالكإيجارالوساطة العقارية

تاريخ صالحية الشهادة / 2020/07/27

تاريخ اصدار الشهادة / 2020/04/28

شهادة تصنيف من الهيئة العامة للعقار



مكتب “نال NAL”للمحاماه

نقششدم يف مكتششب “نششال NAL”  للمحامششاه خدماتنششا القانونيششة بجششودة واحرافية، 

التجششاري  القطششاع  أهمهششا  قطاعششات،  عششدة  يف  املقاييششس  ألعششى  وتبًعششا 

والعقششاري؛ مششن خششال فريششق عمششل متكامششل مششن املحامششن املامرسششن، 

القانونيششن. واملستشششارين 

NAL LAW FIRM

At NAL LAW FIRM, we provide our legal services with quality and pro-

fessionalism, and to the highest standards in several sectors, most 

importantly the commercial and real estate sectors, through an in-

tegrated team of practicing lawyers and legal consultants.







9200 03511

www.alsoliman.com.sa
info@alsoliman.com.sa
P.O.Box 7815, Postal Code 13532
Riyadh - Al-Qairwan - Mohammed Al-Ajaji St.


