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منازل معاصرة
لمجتمعات مزدهرة

يكمن جمال السعودية في تنوع شعبها، ولهذا نضع بين 

يديك عالًما من التصاميم الغنية التي تالمس الروح، مع 

التزامنا بجودة عالية ُترضي طموحات الناس من مجاالت 

الحياة كافة.

تتمّيز منازلنا بقدرتها على احتضان المجتمعات المحلية 

وتعزيز التفاعل االجتماعي وإحداث تغيير إيجابي في حياة 

"رؤيتنا أن نكون أفضل شــركة بنــاء منازل فــيالناس واألجيال القادمة.
  المملكة العربية السعودية." 
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حين تلتقي الخبرة بالخيال

نقّدم في التحالف العقاري مزيًجا من الخبرة البناءة في تكامٍل مع التجربة الغنية وخيال مبدع منفتح 

اآلفاق. جاءت والدة التحالف حصيلة 150 عاًما من تاريخ استثنائي في اإلسكان وتطوير األراضي، عبر 

دمج خبرات شركة حمد بن سعيدان للتطوير (المملكة العربية السعودية) وشركة هوفنانيان هومز 

(الواليات المتحدة األمريكية). بصفتنا أول شركة دولية للتطوير السكني مسجلة لدى الهيئة العامة 

لالستثمار في المملكة، قمنا ببناء أكثر من 300,000 منزل يحاكي الخيال على مستوى العالم وطورنا 

عقارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في مساحة تفوق 120 مليون متر مربع.

تأسست الشركة عام 2011 واتخذت من الرياض مقــًرا لها. تضم الشــركة فريًقــا متميًزا يفــوق الـ80 

شخًصا، من زمالء وخبراء شغوفين يسعون إلى تحقيق رؤية التحالف العقاري مع بناء منازل مدهشة 

ُتثري الحياة وُتضفي عليها طابًعا من الجمال واالستقرار. بفضل خبراتهم االستثنائية في هذا القطاع، 

يمتلك فريقنا قدرة متميزة في التصميم والتطوير وإدارة التكاليف، وتنسيق إدارة وتوريد المشاريع، 

إلى جانب إدارة عمليات البيع والتسويق لجميع منازلنا داخلًيا. ونقف اليوم باعتزاز كوننا الخيار األول في 

كّل ما يتعلق بتطوير مجتمعات عالمية المستوى بعد مسيرة حافلة ُتّوجت بالعمل على بناء أكثر من 

2500 منزل في المملكة العربية السعودية. 

 مهمتنا

"تزويد عمالئنا بمنازل عالية الجودة بمعايير   
عالمية وتقديم أفضل تجربة لتملك منزل في   
المملكة العربية السعودية ."

19591970 تأسيس شركة بن سعيدان1930
لتطوير األراضي

انطالق شركة كيه. هوفنانيان لبناء المنازل في
نيو جيرسي، الواليات المتحدة األمريكية

تطوير خمسة أحياء جديدة
في الرياض
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2001 شركة بن سعيدان لتطوير األراضي تفوز بأول 19832002
شهادة أيزو في الشرق األوسط

القادة العظماء
هم من يتطلعــون

نحو المستقبل

منذ انطالقنا، وبفضل سنوات من التعلم واالستثمار وآفاق من خلق الفرص، حققنا نمًوا كبيًرا ُيشهد 

له. بنينا نجاحنا على عملية دقيقة تحدد الصيغة الرابحة إلطالق وتنفيذ مشاريع في موعدها وضمن 

ميزانيتها على حد سواء. ونعتز اليوم بقدرتنا على االستثمار في القوى البشرية، والتكنولوجيا 

واألنظمة ما مّهد الطريق أمامنا لوضع أسس متينة لسير العمل. 

ما هي رؤيتنا لعام 2030؟ نتطلع ألن نكون العالمة التجارية الرائدة في بناء المنازل في جميع أنحاء 

المملكة العربية السعودية ومعياًرا حقيقًيا في البناء وبيع وتسليم منازل استثنائية تترك بصمًة في 

عالم العقارات. يكمن جوهر هدفنا في إطالق مشاريع سكنية جديدة في جميع أنحاء المنطقة 

بالشراكة مع وزارة اإلسكان، والشركة الوطنية لإلسكان، وصندوق االستثمارات العامة، وأصحاب 

األراضي من القطاع الخاص. 

• بناء منازل عالية الجودة
• االهتمام بعمالئنا

• كسب الثقة وخلق ثقافة التعاون
• االستثمار في نمو فريقنا
• االلتزام برؤية طويلة األمد

 قيمنا األساسية

شركة كيه. هوفنانيان تطرح أسهمها لالكتتاب
أمام العامة وتندرج في قائمة البورصة األمريكية 

شركة كيه. هوفنانيان تعلن استحواذها
على واشنطن هومز



روبرت هوفمان
 الرئيس التنفيذي

 آرا هوفنانيان
 شركة كيه. هوفنانيان - الواليات المتحدة األمريكية

أعضــاء مجــلس اإلدارة

محمد الخليل
 مستقل

الري سورسبي
 شركة كيه. هوفنانيان - الواليات المتحدة األمريكية

 جوزيف ريجز
 شركة كيه. هوفنانيان - الواليات المتحدة األمريكية

2011 20042012 شركة بن سعيدان لتطوير األراضي وشركة
كيه. هوفنانيان توحدان جهودهما من أجل

إطالق التحالف العقاري

تصنيف شركة كيه. هوفنانيان بين أسرع 100 شركة
نمًوا للسنة الثالثة على التوالي في قائمة فورتشين

تأسيس شركة التحالف العقاري في
المملكة العربية السعودية 
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الركائز األساسية لقيادتنا

يضفي مزيجنا الغني بين الخبرات الدولية والمحلية أرًضا صلبة للنجاح، الذي دّعمناه بموظفين سعوديين 

كفوئين يشكلون أكثر من 70% من موظفي الشركة.

هشام بن حمد بن سعيدان
 رئيس مجلس اإلدارة

شركة حمد بن سعيدان للتطوير العقاري

 حمد بن سعيدان
شركة حمد بن سعيدان للتطوير العقاري

 سلمان بن حمد بن سعيدان
شركة حمد بن سعيدان للتطوير العقاري
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روبرت هوفمان رائد أعمال دولي متميز في مجال تطوير العقارات 
السكنية، ويتمتع بمكانة ريادية في هذا المجال مع أكثر من 30 عاًما من 

الخبرة في بناء المنازل في الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية. 
وكونه أحد المؤسسين، قاد هوفمان تأسيس وانطالق شركة التحالف 

بصفته الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2010 . ويقدم هوفمان خبرته 
المتعمقة في إدارة العمليات العقارية واستحواذ األراضي والعالقات 

القوية مع الموارد المالية والتمويلية بينما يقود فريقنا نحو الخطة 
اإلستراتيجية والنمو العام لشركة التحالف.

روبرت هوفمان
 الرئيس التنفيذي

طارق الفاخـوري
 رئيس العمليات

يتمتع ماجد الريان بخبرة عملية مميزة ألكثر من 20 عاًما في 
الوظائف المالية والرقابة المالية والتخطيط والمحاسبة وإدارة 

التكاليف وإدارة الميزانية. ويحمل الريان معرفة واسعة في مجال 
تنفيذ نظام تخطيط الموارد في الشركة، وعرض البيانات المالية 

واألداء التشغيلي. ومن ضمن مهامه تقديم التوصيات اإلستراتيجية 
إلى الرئيس التنفيذي و أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية. 

ماجد  الريـــان
المدير المالي

طارق الفاخوري هو أحد التنفيذيين في قطاع التطويـــر العقــاري على 
المستوى العالمي ولديه أكثر من 28 عاًما من الخبرة االستثنائية في 

المجال. الفاخوري مدير عمليات متفاٍن، يستثمر وقته وطاقاته وخبراته في 
تحقيق النتائج، وقد شغل العديد من المناصب القيادية في قطاع اإلنشاءات 
التجارية. يتمتع طارق الفاخوري بمهارات إبداعية قوية تخّوله أن يكون في 
الصفوف األمامية في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل، ومهارات فريدة في 

التعامل مع اآلخرين والقدرة على بناء عالقات أساسها الثقة مع أصحاب 
المصلحة الداخليين والخارجيين.

ملتزمون بتقديم كل ما هو استثنائي

في التحالف العقاري، نفخر بمواهبنا، وبفريقنا الكفؤ الذي ُيثبت يوًما بعد يوم أّنه أهل للثقة، وأّنه متفاٍن لتطوير منازل ملهمة 

ومبتكرة بأفضل المعايير الدولية. يقود فريقنا المتميز نمونا الطموح، حيث يشّكل الشغف حافًزا أساسًيا له لكسب التحديات 

وابتكار طرق غير تقليدية في مجال عمل بناء المنازل.

2013 20132013 استالم الترخيص للعمل في المملكة بناء المنزل التجريبي األول وتسلميه إلى المالك
العربية السعودية

نقل فريق اإلدارة التنفيذية من شركة
كيه. هوفنانيان لمدة 4 سنوات



أثبت طالل الدبيخي نفسه مديرًا إلدارة العمليات ذا فكر تقدمي وخبرة 
عالية في السوق العقاري بفضل تاريخه العملي الغني الذي يعود إلى أكثر 

من 13 سنة. يتحّلى الدبيخي بسجل قوي في بيع وتسويق المنازل مع 
خلفية متمكنة في العمل المصرفي. ومع إشرافه على جميع جوانب 

العمليات في شركة التحالف العقاري، ُيعتبر طالل مسؤوًال عن تحديد 
األهداف اإلستراتيجية، ونشر حمالت التسويق الناجحة، وإدارة ربحية األعمال، 

وتنسيق الموظفين، والتأكد من إدارة جميع أقسام العمل بسالسة.

طالل بن محمد الدبيخي
مدير إدارة العمليات

انضم سلمان بن سعيدان إلى فريق شركة التحالف عام 2017.
يأتي بن سعيدان من خلفية غنية وتراث عائلي في مجال تطوير العقارات 

واالستثمار، حيث كّرس جهوده في تنمية األعمال وحيازة األراضي، ومعها 
تنمية عالقاتنا التجارية وشراكاتنا.  كان بن سعيدان القائد األساس في 
الشراكة بمشروع إشراق ليفينج مع وزارة اإلسكان والشركة الوطنية 

لإلسكان، حيث أثبت قدرة سباقة في قيادة التواصل مع شركائنا الجدد، 
ولذلك كان الدعم المرجّو لتنمية شركتنا وإيجاد فرص مستقبلية تضعنا 

بقّوة على خارطة السوق.

سلمان بن سعيدان
مدير إدارة تطوير األعمال و حيازة األراضي

انضمت وفاء الحسيني إلى شركة التحالف عام 2016 بمؤهالت متقدمة 
وخلفية في الموارد البشرية والتنمية التنظيمية. ُتظهر الحسيني قيادًة 

رشيدة وإلماًما عظيمين بدورها وما تقّدمه في القطاع. بمهاراتها 
الفريدة والممتازة استطاعت الحسيني االنطالق في طريقها نحو النجاح، 

لتتقدم من متخصصة في الموارد البشرية إلى أول مديرة ادارة في 
شركتنا. وتشرف الحسيني اليوم على كل التعيينات في شركتنا وتطوير 

الموظفين الزمالء بمهارة إدارية ال مثيل لها. 

وفاء الحسيني
مديرة إدارة الموارد البشرية
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2015 20142015 تعميم نظام تخطيط موارد المشاريع على
األوراكل (تخصيص حسب الطلب بواسطة كيه. هوفنانيان

الواليات المتحدة األمريكية)

االنتقال إلى مقر جديد  إطالق أول مشروع، بيت الحر، في الرياض
في بوابة األعمال، في الرياض 



رّواد العقارات االستثنائية



جـواهـــر

جواهر اسم المشروع: 
2015 تاريخ اإلطالق:  

الرياض الموقع: 
سكني نوع المشروع: 

4 عدد التصاميم: 
145 عدد الوحدات: 

فيالت فاخرة نوع الوحدة: 
مباعة توفر الوحدة: 



جـواهـــر
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زيادة فريق العمل إلى 40 شخًصا مع موظفين إطالق مشروع جواهر تســليم 250 منزًال منذ انطــالق الشـــركة
سعوديين بنسبة %65

20172017 2015
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جـواهـــر
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زيــادة عـدد الفــريق إلى 50 شــخًصا مع 
موظفين سعوديين بنسبة %70

الدخول في مفاوضات مع الشركة
الوطنية لإلسكان

إطالق مشروع إشراق ليفينج في الرياض 20172019 2017



 بيت الحر

بيت الحر اسم المشروع: 
2014 تاريخ اإلطالق:  

الرياض الموقع: 
سكني نوع المشروع: 

4 عدد التصاميم: 
أكثر من 250 عدد الوحدات: 

منازل بطراز حديث نوع الوحدة: 
مباعة توفر الوحدة: 
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20192019 الحصول على جائزة أفضل مطور في المنطقة الوسطى   بيع 500 منزل منذ انطـــالق الشـــركة
من الشركة الوطنية لإلسكان

بدء إنشاء مشروع إشراق ليفينج وتشييده2019

بيت الحـــر



بيت الحـــر
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بيع 90% من الوحدات في مشروع
إشراق ليفينج

زادت كيه. هوفنانيان حصتها في إطالق شركة التحالف للمنازل والمقاوالت 
شركة التحالف إلى %50

20202020 2019



إشراق ليفينج
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إشراق ليفينج

الحصول على جائزة شارة البناء المتقدم من  وزارة اإلسكان2021تحقيق  إيرادات بقيمة 455 مليون ريال سعودي2020



• نبني منازل عالية الجودة
• نقدم أسعاًرا معقولة مقارنة بمنافسينا

• ندعم العميل في كّل خطوة خالل رحلته لشراء منزل
• نعمل على الدوام مع ممثلي المصارف لضمان معالجة القروض العقارية للمشترين المحتملين 

العميل

 نظرة عامة عن المشروع

نطاق السعر
668,000

    1,200,000ريال

الربع األخير من 2020
أكثر من 400 فيال

تم إنجازها
  

النصف األول من 202١
أكثر من 1100 فيال

بانتظار إنجازها
  

المنتجحالة المشروع

• من المتوقع أن يكتمل مشروعنا في الوقت المحدد

سير المشروع

• كنا أول المطورين الذين قدموا فيال للعرض
• نظمنا عدًدا من الفعاليات مع الجهات المستفيدة لمناقشة التفاصيل حول المشروع المعني وتبادل الخبرات

• قمنا بإنتاج فيديو بتقنية اللقطات الزمنية المتقطعة (تايم البس)، حيث عرضنا المشروع، وسير العمل وكيفية البناء

الترويج

ما يميزنا عن غيرنا
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إشراق ليفينج

إشراق ليفينج هو مشروع بارز أطلقناه بالشراكة مع وزارة اإلسكان، في واحدة من أكبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

ونفخر اليوم كوننا على الطريق الصحيح نحو تسليم المشروع بنجاح في الوقت المحدد وضمن الميزانية، وذلك بعد بيع أكثر من 90% من الوحدات و75% هي قيد اإلنشاء حالًيا.

2022
مرحلة البناء النهائية

2,229
فيال

4
أنواع من الفلل
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إشراق ليفينج



 تصادف اإللهام في كّل مكان
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مطار
الملك خالد
الدولي

جامعة الملك
سعود

العارض

جامعة
اليمامة

القيروان

الدرعية

السفارات

عرقة

حديقة الرياض

كلية الملك فهد األمنية

السويدي

السويدي
طويقالغربي

المكان مول

الياسمين قرطبة

النهضة

النسيم الغربي
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ق الدائر
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الطري

إشراق ليفينج

جـواهـــر

الرياض

بيت الحـــر



+966 92000 1769

INFO@AL-TAHALUF.COM

WWW.AL-TAHALUF.COM 

نبني مستقبلك مًعا
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