




ا�حتويات:

نبذة عنا

رسالتنا

هدفنا

رؤيـتـنـا

كلمة الرئيس التنفيذي

ث�ثة حيازة

خدماتنا

ا�ستشارات ومرحلة ما قبل التطوير

الدراسات ا�ستث�رية

تطوير عقاري ل�را�
التسويق العقاري

إدارة ا�رافق وا�م�ك
تصميم وتنفيذ

التقييم العقاري
�كاؤنا

فريق العمل
الهيكل ا�داري لل�كة

ا�شاريع
العم�ء

04
05
06
06

08
07

09
10
11
11
12
13
14

16
15

17
18
19
35



04

نبذة عنا:

تقــوم ال�كة عــ¥ مبدأ ال�اكة الذكية والتعاون وابتكار الـــحلول الـعقاريـــة 

الـمـرنـة لتمك» ا�ستثمرين من موازنة قدراتهم ا�الية وتحقيق قيمة مربحة ومتناسبة ل�كاء النجاح ع¥ ا�دى الطويل

تواصل حيازة رصد الفرص ا�ستث�رية الواعدة واستقطاب ا�ستثمرين الذين

يشاركونها الـتزامها ¹عاي¸ الـتميز فـي ا�شاريع العقارية وµ الوقت ذاته إلـى اســـتـــكـــشـــاف فـــرص ا�ســـتـــثــــمـار 

الــمـتـاحـة داخــل الـمـنـطـقــة وخــارجــهــا

الخ¼ة وا�علومات التي استطاعت �كة حيازة جمعها من السوق العقاري

تساعدها اليوم µ تطوير اتجاهاتها ا�ستقبليـة وقـد تـم تأسيسهـا مـن قـبل

الـــشــــركـة ا�م مـــجـــمـــوعــة أحــمــد الــســيــف وأو�ده

تقدم �كة حيازة للتطوير العقاري حلول واستشارات µ ا�ستث�ر µ القطاع العقاري



هدفنا:

مـنـــذ تــــأسيس الـــشـركـــة ونـحـــن نــــهـــدف إلـــى حـلـــول واسـتـشـــارات

تـسـويـقـيـــة فـــي ا�ســتث�ر µ القطــاع العقاري آخذين با�عتبــار تحقيق

غـــايات وأهــداف الـــمستثمرين واتجاهــات الســوق الـــعقاري وتـــحقيق

طموحــات �كائنــا µ إنجاز مبــاÆ عÅية تحتفــظ بالثقافة ا�ع�رية 

لعــ�رة الحديثــة. لوقــت تطــورات ا ا�بتكاريــة وتســتوعب µ نفــس ا

ك� تســعى حيازة إÉ الوفاء بوعدها من خ�ل الحرص ع¥ أن تكون كافة

التفاصيل مثالية ومراعاة ض�ن أع¥ ا�عاي¸ ا�مكنة.
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رسالتنا:

رؤيتنا:

باخــتــــصار Ìتلــك حــيــــازة آفــاق وإمكانيــات اســتث�رية فريدة من

ــد لبعي ا ــدى  � ا ــ¥  ع ية  �ســتث�ر ا ــة  لقيم ا ــة  عف �ضا ــا  نوعه

العقارية. للمشاريع 

تكويــن اســتث�رات عقاريــة تفــوق ا�متيــاز نعمل أن نكــون الخيار 

ا�فضل µ مجال التطوير وا�ســتث�ر العقاري ا�بتكر وا�وثوق.



كــــــلــــــمـــة

الـــرئـيــس

التنفيذي:

عادل أحمد السيف.

وصحبــه لــه  وآ محمــد  �رســل»  ا تــم  وخا ء  نبيــا � ا أ�ف  عــ¥  لســ�م  وا لصــ�ة  وا للــه  ا بســم 

الســ�م عليكم ورحمة الله وبركاته ...

ــع  ــ�ل وض ــن خ ــتث�ر م ــاري وا�س ــر العق ــال التطوي ــز µ مج ــن التمي ــه م ــل الل ــا وبفض ــتطاعت �كتن اس

خططهــا التوســعية وتنفيذهــا بأفضــل ا�مكانيــات والكــوادر ا�هنيــة ا�تخصصــة وذلــك مــن أجــل تقديــم أفضــل 

الخدمات ل�كائنا الكرام.

مجدديــن عــ¥ أنفســنا عهًدا أساســه ا�لتزام، وع�ده ا�حÏام، وامتــداده ا�بتــكار والتطوير من أجل

مســتقبل أفضل حافل با�زيد من ا�نجازات والحلول العقارية التســويقية ا�بتكرة، ا�قدر ع¥ تفهم

وتلبيــة تطلعــات �كاؤنا أين� تواجدوا ع¥ أرض هذا الوطن الكريم

07



08

ث�ثية حيازة:

مــعــاي� عــالــيــة1

ال�اكة الذكية2

قــــيــــم  ثــــابــتــــة3



خدماتنا:

1
ا�ستشارات ومرحلة ما قبل التطوير

ــة2 ــات ا�ســــتــثــمــاريــ الــدراســ

3
تــطــويــــر عــقــــاري ل�راضــي

ــاري4 ــق الــــعــقــ الـــتــســويــ

5
ــق وا�مــ�ك إدارة الــمــرافــ
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ا�ستشارات ومرحلة ما قبل التطوير:

تؤمــن حيــازة بأن تطوير ا�شــاريع العقارية الناجحــة يتوقف ع¥ عملية 

�ســتقبلية. ا ــا  ته وتطلعا ــة  لي لحا ا لســوق  ا ــ�وط  ل ــق  دقي ــل  تحلي

ً̧ا بهــذه ا�رحلة ا�وÉ الســابقة �ي  لذلــك فهــي تــوÔ اهت�ًمــا كبــ

مــ�وع عقــاري وتعتمــد عــ¥ ذلك بإجراء دراســات وأبحاث شــاملة 

بتــداًء مــن ا�ســح الجيولوجــي �نطقــة ا�ســتث�ر واختيار  ووافيــة ا

ا�نطقــة والدراســات الهندســية وصــوً� إÉ توفــ¸ أفضل من مواد 

البناء حتى إط�ق ا�شــاريع العقارية لتضمن �شــاريعها النجاح ومن 

أجــل أن تلقــي إنجازاتهــا ا�ع�ريــة ا�تميزة رضا مــن طرف �كائها.
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الدراسات ا�ستشارية:

نحــرص µ حيــازة عــ¥ تقديــم أفضــل الطرق وا��رســات الخاصة 

بالجــدوى ا�قتصاديــة للم�وعــات والفــرص ا�ســتث�رية العقاريــة 

قــع  لوا لتــي تخطــط لتنفيذهــا كــ� تقــدم دراســات متكاملــة تعنــى با ا

ا�قتصــادي مــن خــ�ل فريــق من ا�ستشــارين ذوي خ¼ة ¹ــا يحقق 

لهــم أفضــل ا�ربــاح ا�توقعــة، ويجنبهم ا�خاطر أو الخســائر.

تطوير عقاري ل�را�:

تســعى �كتنــا إÌ Éكــ» ا�ســتثمرين من ا�ســتفادة من ا�را� 

الخــام، وتتوÉ حيازة إنهــاء ا�خططات والتصورات ا�طلوبة، ومراجعة 

كافــة الجهــات الحكومية، وصو� لتســليم ا�خطط بعد اكت�ل تجهيزه.
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التسويق العقاري:

عــ¥ قــدر  عاÔ مــن ا�مكانيات والقــدرات والكفاءات ا�توفــرة لدينا 

وا�تخصصة µ ا�جال، نســعى µ حيازة إÉ وضع خطط مدروســة  

وواضحــة لبنــاء آليــة تســويقية متكاملــة للعقــارات من خــ�ل الخطط 

ا�ناســبة والتــي تهــدف µ مجا�تهــا العامــة ع¥ اســتهداف �يحة واســعة من كافة ا�ســتثمرين.



1
ــود لعق وا ــ�  لتأج ا ــة  عملي رة  ا د ــة2إ ن لصيا ا ــات  ــط عملي تخطي

3
�ســتأجرين وا �ــ�ك  ا معاينــة ا�بــا¦ لتقييــم أوضاعهــا4ت£يعــات 

5
مراقبــة وضبــط مصاريــف الصيانة6صيانة ا�ع©ل الكهربائية وا�يكانيكية

7
التواصل والتنسيق مع ا�ستأجرين

9
الــــمــــقــــاولــــيــــــن تــــقــــيــــيــــــم  

ــة8 ــات الــــعــــامــــ ا¬صــــ�حــــ

عنــد اختيــارك ل�كــة حيــازة للتطويــر وا�ســتث�ر العقــاري فثق بــأن عقاراتك µ أيــدي أمينة، ف�كة 

حيــازة تتــوÉ إدارة مشــاريعك عــ¥ أيادي أفضل الخ¼اء وا�ختص» با�جال طبًقا �ع¥ ا�عاي¸ ا�مكنة.

وتشــمل خدماتنــا ع¯ ما ي®:

إدارة ا�رافق وا�م�ك:
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تصميم وتنفيذ:

µ ظــل التطــورات العمرانيــة التــي تشــهدها دولتنــا، يحتاج الســوق 

العقــاري إÉ تصميــم مشــاريع مبتكــرة تتناســب مــع رؤيــة ا�ملكــة

والتطــورات العمرانيــة التــي تحدث. 

وبنــاًءا عــ¥ ذلك نعمل µ �كــة حيازة للتطوير وا�ســتث�ر العقاري 

عــ¥ تصميــم أفــكار ا��وعات ¹ــا يتناســب مع إمكانــات ا�وقع 

وا�ســاحة وطبيعــة الســوق العقــاري ومــا يطلبــه، وتتــوÉ ال�كة 

كذلــك ا��اف عــ¥ التنفيــذ µ جميــع مراحله.



يعتــ¼ التقييــم العقــاري من ا�ساســيات ا�همــة µ ا�جال العقاري، 

ركة  �شــا وا يــر  لتطو وا لبيــع  وا ء  لــ�ا ا رات  قــرا  µ وذلــك �هميتــه

 µ والتصفيــة، تســتفيد حيــازة مــن خ¼تها الواســعة با�جــال العقاري

إتقــان عمــل التقييم ودقته ليكون صورة واضحــة واقعية، ذات مصداقية 

عالية، مع¼ة عن قيمة العقار، وÜكن ا�عت�د عليه µ جميع التعام�ت.

التقييم العقاري:
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°كاؤنا:

µ حيــازة رضــا �كائنــا هو غاية اساســية نهــدف إÉ تحقيقها داÝًا، 

وفــق سياســة قمنــا بتنفيذها تضمن تلبيــة متطلبــات �كائنا بأفضل 

ــة  قي ا �صد وا ــة  ي لعنا وا ــة  لدق با زة  ــا حي ــز  تتمي  ، ــة �مكن ا ــ¸  ي �عا ا

ئنــا أنهــم µ طليعــة  لعمــل، كــ� نؤكــد ل�كا ز ا نجــا والÞعــة µ ا

اهت�ماتنــا ونضمــن لهــم التزامنــا ا�ســتمر بتنفيذ اســÏاتيجية قوية 

لتحقيــق أعــ¥ ا�عايــ¸ وتنفيذ كافة ا�هــداف ا�طلوبة.



تجمــع �كــة حيــازة للتطوير العقاري ب» طموح الشــباب الذي يشــكل 

العمــود الفقــري لفريــق عملهــا وحكمة الــرواد الذين قاموا بتأسيســها، 

كــ� تعتمــد ال�كــة µ عمليــة تنفيــذ ا�شــاريع والتخطيــط لها ع¥ 

مبــدأ التعــاون وعمــل ضمــن مجموعــة فرق عمــل محÏفة مــع أفضل 

ا�هندســ» وا�ع�ريــ» والفنانــ» وا�صمم» وÜلــك فريق عمل 

 µ ر�حيــازة للتطويــر العقاري خــ¼ة طويلة µ مجال التطوير وا�ســتث

القطاع ا�حß والســعودي مع ا�لتزام ¹قتضيات ال�يعة ا�س�مية، 

ا�خــ�ص µ أداء ا�هــام، الشــغف الكامــل للعمــل عــ¥ أكمل وجه.

فريق العمل:
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الـهـيـكـل

ا¬داري

لل£كة:

�كــة حيــازة هــي إحدى الــ�كات ا�ملوكة ل�كة أحمــد محمــد الســيف وأو�ده للتجــارة وا�ســتث�ر ومقرهــا مدينة 

:Ôالهيــكل ا�دارة لل�كــة القابضــة، ولهــا الكوادر ا�داريــة وا�اليــة والفنية الخاصة بهــا كالتا µ لرياضوتنــدرج ا

°كــة أحمــد محمــد الســيف وأو�ده للتجارة وا�ســتث©ر

ــة ــة  الــقــابــضــ ــام للــشــركــ ــر الــعــ الــمــديــ

ــر والتخطيط إدارة التطوي

ا	شاريع إدارة 

ا�دارة الهندســية

إدارة

وا	تابعة ا��اف 

الشــؤون ا�الية

ا	ا� ا	دير 

الحسابات إدارة 

إدارة ا	حافظ العقارية

إدارة التحصيــل

بعة 	تا وا

ا�رشيف قسم 

ا�بيعات إدارة 

يــــق لــــتـــســــــو وا

يــــــق لــــتــــســــو ا

الع�قــات العامة

ا¬دارة القانونيــة

الـــموارد الـبـشـريـــة 

ا¬دارية والشؤون 

مدير الشــؤون ا�دارية

مســاعد مدير

ا�دارية الشؤون 

إدارة

التحكــم والخدمات

ــر التنفيذي ل£كة ا�دي

حيــازة للتطويــر العقاري

وا�م�ك ا�رافق  إدارة 



تعتــ¼ مجموعتنــا الواســعة مــن ا�شــاريع جزء مــن محفظة مشــاريع

 µ ل التجارية الرئيســية�ال�كــة العقاريــة الضخمة داخل منطقة ا�ع

ش�ل مدينة الرياض

مشاريعنا:
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حيازة قيت
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أمد سن¸



مركز ذا روفز
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مركز تكامل التجاري
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مركز الواحة ويفز
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مركز فينتورا
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مركز الواحة التجاري

27



مركز التخص«
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مركز النخيل التجاري

29



مركز الياسم¼ التجاري
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مركز النفل التجاري
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في� روفز
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فلل ال½جس
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حيازة هيفن

34



العم�ء:
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