


نظرة عامة عن املرشوع: 

الصناعية األوىل هي منطقة صناعية تقع يف قلب مدينة الرياض، الغرض منها هو إعطاء األعامل الصناعية 

فرصا أكرب يف النجاح املادي بأن نتيح لها أقىص قدر من الكفاءة من حيث املوقع واإلنتاج والتشغيل اليومي. 

وهذا املرشوع الفريد من نوعه هو الوحيد يف محافظة الرياض وقد حاز دعم واستحسان مسئولني كبار 

يف الحكومة .

واملنطقة مناسبة لتوفري مجموعة كبرية من إحتياجات املجال الصناعي  فهي مناسبة لكافة أنواع الرتاخيص 

التعاونية تشكل  التهيئة  واألنواع. وهذه  األشكال  كافة  التحتية يضم  البنية  بطراز من  الصناعية وتحظى 

عامل جذب كبري للزبائن ويف الوقت نفسه تعزز من مصداقية املدينة وتسمح للمستأجرين بالعمل سويا. 

املنافع والخدمات املكملة كلها مؤمنة مام يسمح للموظفني والعامل بالستمتاع بالسكن والعمل باالضافة 

للخدمات.

بعض  فريدة، هذا  مادية  ومنافع  بخصائص جغرافية جذابة  يتمتع  االوىل موقع ذو خصوصية  للصناعية 

دعم  إن  للتطوير.  القادم  إختياركم  تكون  أن  يجب  األوىل  الصناعية  أجلها  من  التي  األسباب  كل  وليس 

أن  كبرية يف  ثقة  ونحن عىل  موعده،  املرشوع سيكتمل يف  أن  له عالمة مشجعة عىل  الرشيدة  حكومتنا 

املرشوع يف صورته النهائية سيكون بنفس الصورة التي تخيلناها، ونحن ندعوكم أن تنضموا إلينا. 

الخدمات املتاحة 

استخدامات املرشوع  

تجاري ورش محطة وقودمرفق حكوميدفاع مدينحديقةمسجدمواقف سياراتسكني تجاري

محطة وقودحديقةمركز دفاع مدينمسجدماءكهرباءانارةمواقف سياراتطرق
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1. البناء عىل كامل حد األرض األمامي
للمشرتي  ميكن  حيث  املخطط  مميزات  اهم  من  يعد  الصامت  عيل  البناء   

ال  ما  وتوفري  ارتدادات  أي  بدون  األمامية  األرض  مساحة  كامل  عىل  البناء 

ريال،  الف  يقل عن 45  قيمتها مبا ال  تقدر  االرتدادات،  يقل عن 150م من 

جانب  لكل  إضافية  امتار  ب6  والتضحية  العبء  هذا  الرشكة  لتحمل  نظراً 

ستحسم  كانت  للسيارات،  كمواقف  لتخصص  املخطط  شوارع  جانبي  من 

هذا  املخطط   مالك  فتحمل  أمامية،  كارتدادات  املشرتيني  أرايض  من 

املخصص  املخطط  مساحة  اجاميل  من  املساحة  هذه  عن  وتنازل  العبء 

مشرتي.   لكل  البناء  عند  وامتياز  حقيقية،  توفري  فرصة  تشكل  وهذه  للبيع، 

2. اكتامل البنية التحتية والخدمات
 إن توفر الخدمات األساسية يف أي مخطط )الكهرباء، اإلنارة، املياه، الشوارع، 

العوامل املحفزة لرشاء األرايض والبناء عليها يف عامل  املواقف( تعد من أهم 

صناعة العقارات.

مالمح ومزايا

5. موقع املخطط
بطرق محورية وحيوية  وإحاطته  للمدينة،  العمراين  النطاق  قلب  املخطط يف  وجود 

)طريق املدينة القصيم القديم، طريق الرس(. 

4. الرتاخيص الصناعية
اعتامد النشاط من قبل البلدية يسهل الحصول عىل الرتاخيص فوراً وبدون أي معوقات، 

مبزاولة  الرئيسة  الطرق  عىل  القامئة  للورش  الرتخيص  عدم  إىل  البلدية  توجه  ظل  يف 

يعد  وذلك  املدينة.  يف  للطرق  العام  للمظهر  وتشويه  مخاطر  من  تسببه  ملا  نشاطها 

رافعة سعرية مهمة ألرايض املخطط.

3. التخصص
السيارات  )ورش  الصناعية  الرتاخيص  فئات  لكل  جامع  فهو  صناعي  املخطط  ان  مبا 

وخدماتها، والورش الحرفية كالحدادة، واألملنيوم، والنجارة، واملحالت املتخصصة لبيع 

املواد واإلكسسوار الخاص بأنشطة الورش كالطالء وقطع الغيار والرباغي ..الخ.(، فذلك 

يعد نقطة جذب للزبائن/ املستهلكني لخدمات األنشطة التي ستقام يف املخطط، وهي 

تشكل رافعة سعرية مهمة لألرايض. 

 مالمح ومزايا



 املوقع 
املنطقة الصناعية األوىل تعترب األوىل من نوعها يف محافظة الرياض فهي تحظى مبوقع فريد جدا. 

فاملوقع حسب املخطط يقع يف قلب الحدود العمرانية للمدينة يف الطرف الجنويب 

الرأس، وهي  األوسط، وتحيط به عدة طرق مثل طريق املدينة والقصيم وطريق 

ثالثة من أهم الطرق وأكرثها حيوية للتنقل اليومي  يف الرياض. 

وهذا املوقع يبرش بالكثري من الفوائد لكل من املستأجرين والزبائن. فالحركة الكبرية 

اليومية.  األعامل  من  املستأجرين  إحتياجات  كافة  تلبي  الطرق  تلك  للامرين عىل 

وكل ما يحتاجه املستأجر لتشغيل أعامله قريب وسهل الوصول إليه، كام أن الزبائن 

ويف  املنطقة  إىل  الوصول  يف  كبرية  سهولة  يجدون  سوف  املنطقة  يزورون  الذين 

الدخول إليها، فهذا الجزء الجنويب األوسط قريب من كل مناطق الرياض مام يسهل 

للزبائن القدوم إىل املنطقة وامليض يف حياتهم اليومية بدون إنقطاع . 

التخطيط الجغرايف للموقع سوف يضمن الكفاءة ألعامل اإلنشاء. فمن أكرث املزايا 

املستأجرين  ستعطي  التي  األرض  توفرها  التي  التطوير  يف  الحرية  هي  جاذبية 

البناء  املشرتي  يستطيع  وتضاريسها  األرض  لخصائص  فنظرا  املزايا.   من  العديد 

عىل كل املساحة بدون قيود، مام مينح املشرتي العديد من الخيارات فيام يتعلق 

بكيفية اإلستفادة من املساحة اإلضافية املتوفرة. كام أن أماكن إنتظار السيارات 

واملسطحات  الحدائق  ومرشوع  املحالت  وواجهات  للزبائن  املتاحة  الواسعة 

الخرضاء كل ذلك بعض من فيض من املزايا املتوفرة للمستأجرين. 

موقع عام منظور
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 التخصص الصناعي

الصناعية األوىل نشعر بالسعادة ألننا قطفنا 

جاذبة  يجعلها  مام  الصناعية  الرتاخيص  مجاالت  كافة  تضم  واملنطقة 

للعديد من املشاريع مثل : 

األوىل مجهزة بحيث  الصناعية  املنطقة  فإن  فمهام كان مجال عملك 

تستطيع دعمك وتلبية كافة إحتياجاتك بدون اي معوقات . 

كل تلك الثامر . وتعرفة الحصول عىل الرتاخيص هي يف حدود 30 ريال 

للمرت املربع

إن البنية التحتية القوية هي عنرص حيوي لنجاح أي مرشوع صناعي 

، والخدمات املختلفة مثل املياه والكهرباء واإلضاءة ورصف الشوارع 

ميكن أن توفر بسهولة بتعريفة تقارب 50 إىل 60 ريال للمرت املربع . 

واملنطقة الصناعية األوىل تدرك جيدا أن وجود بنية تحتية قوية بهذه 

التطوير  مجال  يف  والجاذبة  املحفزة  العوامل  أهم  أحد  هو  الطريقة 

العقاري . 

وباإلضافة إىل ذلك فإن عملية إستخراج الرتاخيص الصناعية سوف يتم 

املنطقة  تلقت  فقد   ، األوىل  الصناعية  املنطقة  يف  وتسهيلها  تبسيطها 

الصناعية األوىل دعام هائال من بلدية الرياض وسوف يتم العمل عىل 

تسهيل الحصول عىل الرتاخيص الصناعية بدون أي معوقات . فالبلدية 

القدمية  وبدال من ذلك  الصناعية  املرافق  مرتددة يف تجديد تصاريح 

فهي متيل إىل دعم الجديد منها وتوفري منافع أكرب للناس )رصف الطرق 

املؤدية إىل املشاريع الجديدة عىل سبيل املثال ( ونحن يف املنطقة 

املباين التجارية والسكنية 

املستودعات والورش 

املرافق الحكومية واألهلية 

مشاريع التشجري والحدائق واملسطحات الخرضاء 

مراكز البيع بالتجزئة 

 التخصص الصناعي
املنطقة  تجعالن  بها  يتمتع  التي  والخصائص  املثايل  املوقع  إن 

الصناعية األوىل مناسبة متاما لألعامل يف املجال الصناعي . 

فالبنية التحتية للمرشوع مصممة بحيث تلبي كافة إحتياجات 

املستأجر . 

وسوف تكون املشاريع قامئة ويف حالة تشغيلية كاملة يف أرسع 

تحتاجها  التي  واملتطلبات  اإلحتياجات  كافة  لتوفر  نظرا  وقت 

تلك املشاريع . 
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