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كلمــة الرئيــس التنفيذي
لشــركة أوج القابضة

تماشــيًا مــع رؤيــة مملكتنــا للعــام 2030 نطلــق أحــد أهــم المشــاريع العقاريــة الكبــرى الــذي نســعى مــن خاللــه إلــى تلبيــة جانــب 
ــم  ــن والمقي ــم للمواط ــش الكري ــبل العي ــن س ــدن؛ موفري ــي الم ــاة ف ــودة الحي ــاء بج ــة لالرتق ــة الهادف ــة المملك ــر رؤي ــن معايي م
ــة، مــع تكامــل  ــة، وآمن ــة، فــي أجــواء صحيــة هادئ ــاة العصري مــن خــالل الحصــول علــى مســكن يلبــي متطلبــات وأســلوب الحي

الخدمــات بأعلــى المعاييــر العالميــة. 

كمــا نهــدف - فــي شــركة “أوج القابضــة” علــى المســتوى الوطنــي، - للشــراكة مــع حلفائنــا االســتراتيجيين، إلنجــاز حزمــة مــن 
ــا  ــة لبالدن ــط التنموي ــداف الخط ــي أه ــيدة، وتلب ــا الرش ــات قيادتن ــب توجيه ــاري، تواك ــال العق ــي المج ــتثمارية ف ــاريع االس المش
الغاليــة، ويأتــي فــي مقدمــة هذه الخطط رؤية المملكة 2030، والهادفة لتقديــــم حلــــول ســــكنية تمكــــن األســــر الســــعودية 
مــن تملــك المنــازل المناســبة وفــق احتياجاتهـم وقدراتهـم الماديـة وتحسـين الظـروف لألجيـال الحاليـة والمسـتقبلية،  مستندين 
فــي إنجــاز مشــاريعنا علــى رؤيتنــا القائمــة علــى أن نكــون إحــدى الشــركات العقاريــة القابضــة الرائــدة فــي المملكــة، مســتندين 

إلــى مبــدأ الشــراكة جنبــا إلــى جنــب مــع تفعيــل المســؤولية االجتماعيــة للشــركات الرائــدة.

ومع إطالق مشروع ربوة أصبحت أهدافنا قريبة المنال، أكثر من أي وقت مضى.

رياض أحمد الثقفي
الرئيس التنفيذي   
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عن “ربوة”

مشـروع ربـوة هـو أحـد المشـاريع الكبـرى لشـركة “أوج 
القابضـة” والتـي تسـعى مـن خاللـه لتعزيـز الشـراكة مع 
القطـاع العـام والخـاص تحقيقـًا لمعاييـر رؤيـة المملكـة 

لالرتقـاء بجـودة الحيـاة فـي المـدن. 

يمثـــل مشـــروع “ربـــوة” رؤيـــة مســـتقبلية مصممـــة 
بأســـلوب عصـــري مميـــز مـــن خـــالل تطويـــر مجتمع 
ســـكني متكامـــل بالشـــراكة مـــع شـــركات التطوير 
العقاري فـــي المملكة يوفر لســـكانه بيئة معيشـــية 
حيويـــة متعـــددة االســـتخدامات ذات طابـــع حديـــث، 
بســـعر مناســـب وجـــودة عالمية تليـــق بأبنـــاء الوطن.

 تبلغ مســـاحة مشـــروع ربـــوة أكثر مـــن 8,600,000 
متر مربـــع، ويتمّيـــز بموقعـــه االســـتراتيجي في قلب 
الـــوزارات والمراكز  بالقـــرب مـــن  الريـــاض  العاصمـــة 

والجامعـــات  والمستشـــفيات  الهامـــة  الحكوميـــة 
والمجمعات التجاريـــة والمتنزهات، وغيـــره.  كما يوفر 
المشـــروع وســـائل نقل متعددة مما يســـهل الوصول 
إليه مـــن خالل الطرق الرئيســـية ووســـائل النقل العام.

الخضـراء  المسـاحات  بوفـرة  المشـروع  يتميـز  كمـا   
والتجاريـة،  السـكنية،  والمرافـق  الراقيـة  والخدمـات 
والصحيـة، واالجتماعيـة، والترفيهيـة، والثقافيـة بلمسـة 
عصريـة تجعـل من “ربـوة” معلمـًا مميزًا جديدًا مـن معالم 

الريـاض.  مدينـة 

تتوافق أهـــداف مشـــروع ربوة مع أهـــداف وزارة 
اإلســـكان ورؤيـــة المملكة 2030:

سوق 	  وتحفيز  االقتصاد  تنشيط  هو  الرئيسي  الهدف 
منتجات  وتوفير  االنتاجية  مستويات  ورفع  العقارات 
مع  شراكتنا  عبر  وذلك  مناسبة  واسعار  بجودة  سكنية 

مجموعه مميزه من المطورين العقاريين.

تطوير مراكز المدن والمناطق القديمة لالنتفاع األمثل 	   
من المساحات.

تقود أوج القابضة عملية تطوير مخطط رئيسي طويل 	 
والتي  الرياض  لمدينة  ومستدام  وشمولي  األمد 
الحياة  وجودة  العيش  بمستوى  االرتقاء  الى  تهدف 

المدينة. لسكان 

تستهدف أوج القابضة دعم وتنمية الشركات المتوسطة 	 
والصغيرة لتكون جزء من  منظومة تطوير “ربوة”.
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مميزات المشروع 
مستندا إلى مكوناته وخدماته االستثنائية والعصرية، 

يتفرد مشروع ربوة بسمات ومميزات كثيرة، من ضمنها:

إجمالي مساحته: 	 
8.6 مليون متر مربع

سعته السكانية:	 
75,000 شخص

موقع مميز في قلب العاصمة الرياض	 

صمم لألسر العصرية 	 

مشروع يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030	 

تصميم فريد يتضمن العديد من المجاورات السكنية 	 
واألنشطة المكتبية والتجارية والترفيهية، والتعليمية 

وغيرها. 

خدمات مجتمعية صممت للرقي بنمط المعيشة لألفراد	 

تدرج في مستوى الخدمات بدء من المجموعة سكنيه إلى 	 
المجاورة السكنية ثم وصوال إلى المساهمة في خدمه 

المدينة ككل.   

محطة لقطار الرياض وشبكة من الحافالت التي تقع من 	 
ضمن المشروع

موقع يتسم بالقرب من المراكز التجارية الكبرى، المشاريع 	 
المهمة، والوجهات الرئيسية في المنطقة

مجاورات سكنية آمنة لجميع أفراد األسرة 	 

مشروع يناسب جميع فئات المجتمع ماديًا واجتماعيًا، وفقًا 	 
ألسعاره المناسبة، وبيئته المعيشية التي تمنح سكانها 

الخصوصية والرفاهية.

خلق الفرص الوظيفية من خالل مجتمع مرن متعدد 	 
االستخدامات.
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موقع
استراتيجي

يتمتـــع مشـــروع “ربوة” بموقع اســـتراتيجي فـــي القلـــب النابض لعاصمـــة المملكة 
العربيـــة الســـعودية، الرياض. حيث يتميـــز بالنفاذيـــة المرورية الســـريعة لكافة أطراف 

المدينـــة وكذلـــك بالقرب من جميـــع الوجهات والمشـــاريع الرئيســـية للمنطقة. 

بموقـــع يمر مـــن خالله 6 طـــرق ومحـــاور رئيســـية، ومحطه رئيســـيه لقطـــار الرياض 
ومحطـــات حافـــالت عامه تجعلـــه وجهـــة قريبة لســـكان المشـــروع وزوارهم. 

فهو يتسم بالقرب من: 

الوزارات والمراكز الحكومية   	

المستشفيات والجامعات  	

المشاريع التنموية والهامة في المنطقة   	

المركز التجاري للمدينة   	

المتنزهات الكبرى  	
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فلل سكنية

عمائر سكنية

م�اكز تجا��ة

خدمات تجا��ة

خدمات لوجستية ومستودعات

مدارس

مستشفى

محطة كهرباء

م�اكز أحياء

مساجد

م�اكز صحية

دفاع مدني

مركز شرطة

مكتب خدمات حكومية

مكتب ب��د

حدائق

شوا�ع ومواقف سيا�ات

محطة مياه

ممر مشاة

استعماالت األ�اضي

السمات
العقارية   

تبلغ مســاحة مشــروع ربوة اإلجمالية 8.6 مليون متر 
مربــع، وهو مشــروع متكامل من حيــث البنية التحتية 
الحديثة، الوحدات الســكنية، الخدمات والتســهيالت 

المجتمعيــة األساســية؛ حيث يشــمل مخطط تصميمه 
أدق التفاصيــل وأهــم العناصــر التي تزيد من اإلثراء 

في مســتوى المعيشــة، تتمثل في اآلتي:  

وحدات ســكنية عصرية تناســب احتياجات كل شرائح 	 
لمجتمع  ا

مخطــط يراعــى متطلبات التعليــم والصحة والمباني 	 
التجارية والخدمات اللوجســتية.

مركــز رياضي اجتماعي بمســاحة 88,654 متر مربع	 

مدارس لكافة المراحــل التعليمية	 

مستشــفيات وعيادات متخصصة	 

مســاجد محليه وأخرى جامعة	 

مســاحات خضراء موزعــه بتصميم فريد 	 

شــوارع عريضة وأرصفه واسعه للمشاة	 

مســارات آمنه للمشاة 	 

مراكز تجاريــة وترفيهية كبرى 	 
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أحياء المشروع 

لمنح سكان المشروع جودة حياة وتجربة معيشية آمنة تتمتع بالخصوصية والرفاهية، تم تصميم 
المجاورات السكنية للمشروع وفقًا لآلتي: 

المساحة التقريبية للمجاورة السكنية الواحدة تصل إلى 400,000 متر مربع مقسمة إلى 
مجموعتين سكنيتين بمساحه 200,000 متر مربع 

تحتوي المجاورة على مجموعة الخدمات والمرافق التالية:  

مسطحات خضراء وحدائق . 1

مجمع مدارس تعليمي لجميع المستويات. 2

مساجد وساحات عامة . 3

أرصفة ممرات مشاة أمام البلوكات السكنية بعرض ال يقل عن 3م. 4

ممشى رئيسي بطول 1200م رابط بين جميع خدمات المجموعات السكنية )الحدائق . 5
والمدارس والمساجد(

أقصى مسافة من موقع الخدمات عن أبعد وحدة سكنية هو 150م. 6

استقاللية مداخل المجاورات السكنية عن مداخل الخدمات التعليمية وتوفر مدخلين . 7
رئيسيين لكل مجموعة سكنية 

شوارع بعرض25م مع توفير مدخلين آخرين بشوارع عرض 20م ولكامل المخطط الشوارع . 8
ال تقل عن عرض 18م 

توفر مواقف سيارات خارجية تخدم كل وحدة سكنية. 9

لكل منطقة سكنية مداخلها وطرقها وحدائقها ومساجدها ومدارسها ومرافقها الصحية التي 
تمنحها خصوصياتها دون أن تعزلها عن المجتمع بشكل عام. 
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المساحات الخضراء
 

يهـدف تصميـم ربـوة إلـى تعزيز جـودة الحياة الصحيـة من خالل 
توفير المسـاحات الخضراء والمالعب ومرافق النشاطات الخارجية 

لسـكان المشـروع من كافـة األعمار ولكال الجنسـين.

حيـث خصـص التصميم أكثر من 30,000 متـر مربع من المجاورة 
السـكنية الواحـدة للمسـاحات الخضـراء بيـن مالعـب وحدائـق 

وغيرهـا فـي أرجاء المشـروع.

الحديـث  الطـراز  علـى  الخارجيـة  المسـاحات  تصميـم  يعتمـد 
والمسـاحات المفتوحـة، ويعـزز الطابـع العصـري مـع الجمـال 
والمتميـزة.  المحليـة  النباتـات  اسـتخدام  خـالل  مـن  التقليـدي 
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المتاجر 
 

يقع المشروع في منطقه حيوية من مركز مدينــة 
الريــاض حيـث يمر مــن خالله العديــد من المـحاور 

التجارية الهامة للمدينة ويتخللـه أهــم المجمعـــات 
التجارية القائمة والمخطط لهل ضمن برنامج تطوير 

المشروع حيث يتميز نمط الحياة بالتوازن بين التسوق 
واألنشطة الترفيهية والثقافية.
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المكاتب
التجارية

في مشروع ربوة سنمكن سكاننا من التناغم بين العمل 
والمعيشة، حيث سيحتوي مشروع ربوة على مكاتب 

تجارية ومساحات مخصصة ألماكن العمل مما سيمكن 
الشركات من اتخاذ مشروع ربوة كمقر لهم. 

كما سيسهم موقع المشروع واحتوائه على خيارات 
عديدة لوسائل النقل في جعل المسافات أقرب لجميع 

أطراف المدينة. 
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سهولة التنقل
سهولة التنقل هي من المميزات الرئيسية لمخطط 
مشروع ربوة، وهي المؤثر الرئيسي ألسلوب الحياة 
الذي سيتمتع به سكان هذا المشروع. حيث يهدف 

تصميم المشروع إلى تسهيل التنقل والوصول بفضل:

6 طرق ومحاور الرئيسية	 

شبكة قطارات الرياض من خالل محطة رئيسية في 	 
قلب المشروع 

شبكة مسارات حافالت الرياض  	 

كما يوفر مخطط المشروع األرصفة الواسعة 
والمساحات المفتوحة المخصصة للمشي وركوب 

الدراجات الهوائية في بيئة مريحة وآمنة تمكن 
السكان من التنقل براحتهم داخل مناطق المشروع. 
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مركز رياضي 
اجتماعي 

 

يعتبر المركز الرياضي االجتماعي أكبر مشروع اجتماعي 
رياضي، فهو مشروع يغطي مساحة أرض تقدر بحوالي 88 

ألف متر مربع بمسطحات بنائية تقارب 25 ألف متر مربع 
موزعة على ثالث مباني رئيسية:

المبنى االجتماعي: وهو قسم مخصص لخدمة كافة 	 
أفراد األسرة الواحدة محتويًا على مجموعة من الخدمات 

والمرافق )صاالت رئيسية / مكتبة عامة/ مطاعم 
وكافيهات / ومجموعة من الخدمات األخرى(

مبنى المركز الرياضي للرجال: وهو قسم مخصص للنوادي 	 
واأللعاب الرياضية، ويحتوي على مجموعة متنوعة من 

النشاطات والنوادي الرياضية بكامل خدماتها.

مبنى المركز الرياضي للسيدات: وهو قسم مخصص 	 
للنساء واأللعاب الرياضية النسائية ويوجد به مجموعه من 

النشاطات والنوادي الرياضية بكامل خدماتها.

 كما يحتوي المركز على منطقة األطفال التي تحتوي على 
مجموعة من األلعاب الرياضية الخاصة باألطفال، ومناطق 

التعلم بالترفيه، وحضانة خاصة مع قسم خاص للمربيات 
والمعلمين.

ويشمل المركز أكثر من حوض سباحة مخصص لسكان 
المشروع حسب فئتهم العمرية وجنسهم مما يمنحهم تجربة 

راقية ترفيهية مسلية. 

وسيعزز هذا المركز من هوية المشروع التي تتسم بالحيوية 
والضيافة والمحبة حيث صممت مرافق المركز ليصبح نقطة 

التقاء مهمة ألفراد المجتمع من خالل مجموعة متنوعة 
من المساحات والنشاطات التي تعنى بالرياضة والصحة 

والطبيعة والراحة واالستجمام والثقافة.

 

 

29 28



التعليم
 

نطمــح أن يصبح مشــروع ربوة مجتمعــًا حيويًا يتمتع 
بمنظومــة تعليــم متميزة حيث تــم توفير مواقع للمدارس 

التــي تناســب المتطلبات التعليميــة للطلبة وأهاليهم.

كما ستســهم مواقع مدارس مشــروع ربوة بتعليم األطفال 
حس المســؤولية واالســتقاللية، حيث يوفر لهم المشــروع 

بيئة آمنة تمكنهم من ممارســة نشــاطاتهم والذهاب 
لمدارســهم والعودة لمنازلهم مشــيًا على األقدام.   
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الرعاية الصحية 
 

التزامًا منا بدعم رؤية المملكة 2030 التي تحث على 
تحسين جودة الخدمات الصحية الوقائية والعالجية، وحرصًا 
مّنا على سالمة سكان ربوة، يقدم المشروع بيئة معيشية 

تضمن راحتهم على كافة األصعدة، من خالل  الفرص 
االستثمارية للمتخصصين في تطوير منشآت صحية في 

قلب مشروع ربوة. 

يتضمن مشروع ربوة مستشفى محلي ومركز طبي لتوفير 
الرعاية الطبية الالزمة للساكنين في المشروع ليتمتعوا 
بنمط حياة صحي وبيئة مريحة ضمن مجتمع تتوفر فيه 

خدمات صحية متكاملة.

مساحة مخصصة للمستشفى: 165403 متر مربع  	
خدمات وقائية وعالجية  	

خدمات صحية أساسية  	
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منطقة المستودعات 
والدعم اللوجستي

 
يعد إنشاء نظام أيكولوجي شامل للوجستيات ضمن 

مشروع ربوة أمرًا محوريًا لزيادة الطلب السكني 
والتجاري مما سيدفع عجلة تطوير المشروع والتي 

ستكون أحد مراكز القوة لمشروع ربوة خاصة بسبب 
موقعه الذي يتسم بالقرب من مراكز األعمال، والمراكز 

التجارية، والمناطق ذات االعداد الكبيرة من السكان. 
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