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من نحن؟

"إجادة" هي شركة سعودية متخصصة في الخدمات العقارية، تسعى إلى صنع أرضية مختلفة للعمل العقاري في المملكة، 

الرغبات واالحتياجات. نقدم  السعودي، بحيث تلبي كافة  أساسها دراسات علمية حديثة متمكنة، تغطي حاجات مجتمعنا 

خدمات مبنية على أسس علمية وعملية، ومعلومات عن سوق العقار في المملكة العربية السعودية. حيث تساعد "إجادة" 

تعاوننا مع شركات  الفرصة من خالل  نحن نستثمر معا في  بناء على بحوث عقارية،  بثقة عالية  االستثمار  قرار  إتخاذ  على 

متميزة في هذا المجال، اعتمادا على حاجة السوق.
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لمحة عن السوق

ارتفاع  بالتوازي مع  الماضية  العقود  النمو، على مدار  العقار على  المملكة نهضة عمرانية متسارعة، حفزت سوق  تشهد 

معدالت النمو السكاني، مما يجعلها بيئة مالئمة لالستثمارات العقارية، التي يتم فيها توجيه قرارات االستثمار، بحسب الحالة 

العمرانية وتحليل الوضع الراهن والمستقبلي، ويعد االستثمار في العقار أحد أبرز عالمات االقتصاد في المملكة، حيث تحول 

العمل العقاري من مجرد وساطة بين البائع والمشتري، إلى عمل مؤسسي منظم، يعمل وفق أسس علمية وعملية صحيحة، 

التي بدورها تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة في سوق العقار، خاصة في ظل توافر السيولة النقدية، التي تبحث 

عن الفرص االستثمارية.
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لماذا إجادة؟

الرائدة في مجال  لنقدم لكم خدماتنا  العقاري،  السوق  االستثمار في  إجادة نقرأ تطلعاتكم، ونوائمها مع متطلبات  في 

التقييم واالستشارات العقارية، والقائمة على دراسات دقيقة أجريت بواسطة فريقنا.

نتعاون مع حلفائنا، بحسب تخصصاتهم في إعداد دراساتنا العقارية، لتقديمها لعمالئنا بشكل متكامل.

خبراتنا في المجال العقاري، تمتد ألكثر من ٢٠ عاما.

ثالث منشأة سعودية، تحصل على ترخيص ممارسة التقييم العقاري حسب المعايير الدولية، من الهيئة السعودية للمقيمين 

المعتمدين برقم عضوية  ) 1210000003 (.

الراجحي" بوليصة تأمين  قمنا بتعزيز الثقة لدى عمالئنا وذلك بالتأمين على عمليات التقييم العقاري لدى شركة "تكافل 
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الدراسات وذكاء األعمال

خدماتنا
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التقييم العقاري

الرائدة في مجال  لنقدم لكم خدماتنا  العقاري،  السوق  االستثمار في  إجادة نقرأ تطلعاتكم، ونوائمها مع متطلبات  في 

التقييم واالستشارات العقارية، والقائمة على دراسات دقيقة أجريت بواسطة فريقنا.

خبراتنا في المجال العقاري، تمتد ألكثر من ٢٠ عاما.

ثالث منشأة سعودية، تحصل على ترخيص ممارسة التقييم العقاري حسب المعايير الدولية، من الهيئة السعودية للمقيمين 

المعتمدين برقم عضوية  ) 1210000003 (.

الراجحي" بوليصة تأمين  قمنا بتعزيز الثقة لدى عمالئنا وذلك بالتأمين على عمليات التقييم العقاري لدى شركة "تكافل 
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الدراسات وذكاء األعمال العقارية

نتعاون مع حلفائنا، بحسب تخصصاتهم في إعداد دراساتنا العقارية، لتقديمها لعمالئنا بشكل متكامل.

 يتمحور قسم الدراسات وذكاء األعمال العقارية على اتخاذ القرارات االستثمارية بثقة عالية بناء على بحوث عقارية مدروسة.

يساعد القسم على تشجيع االستثمار وذلك عبر فريق متخصص في خلق دراسة تحتوي على مخرجات تؤثر في إتخاذ القرار الصحيح.

ترتكز دراساتنا على أفضل المعايير الدولية الحديثة، وذلك لضمان تقديم مخرجات ذات جودة نوعية عالية.  
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التسويق العقاري

يعمــل فريــق التســويق العقــاري فــي شــركة "إجــادة"، كطــرف أساســي فــي منظومــة تنفيــذ وممارســة الوكالــة العقاريــة 

للعميــل )مالــك العقــار( وفــق أحــدث نظريــات التســويق والتفــاوض وآليــات إنجــاح الصفقــات العقاريــة وإبــرام العقــود وإنجــاز 

عمليــات بيــع وتأجيــر المنشــآت العقاريــة والمراكــز التجاريــة والســكنية والمخططــات واألراضــي.

نــدرك فــي شــركة "إجــادة" الحاجــة المتزايــدة مــن قبــل عمالئنــا لشــراء األراضــي والفلــل الســكنية وشــقق التمليــك والمبانــي 

الســكنية والتجاريــة بمــا يحقــق أهدافهــم المعيشــية واالســتثمارية ويتوافق مــع إمكاناتهم ورغباتهــم الحالية والمســتقبلية.

اعداد الدراسات التي تشمل سياسة المنتج، تسعير المنتج، أماكن ومنافذ البيع.

إعداد الخطة التسويقية وتحديد مكوناتها وأبعادها وقنواتها ومراحلها والشريحة المستهدفة.
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المستندات الرسمية

رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاريالشهادة المهنيةالسجل التجاري
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الهيئة االستشارية

 

مدرب معتمد لدى الهيئة السعودية 
للمقيمين المعتمدين.

نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس 
الغرف السعودية

عضو لجنة التقييم بالغرفة التجارية عضو الهيئة السعودية للمهندسين
الصناعية بجدة

مقيم معتمد أول لدى الهيئة السعودية 
للمقيمين المعتمدين بعضوية )إعتماد( 

رقم 1210000003

مقيم معتمد أول لدى الهيئة السعودية 
للمقيمين المعتمدين بعضوية )إعتماد( 

رقم 1210000124

مقيم معتمد لدى الديوان الملكي

عضو لجان نزع ملكية ووضع اليد المؤقت

ياسر أسعد

مدرب معتمدمن المؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني في مجال المبيعات 

العقارية.
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شركاء النجاح
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للتواصل

www.ejadah-sa.com  
٩ ٢ ٠ ٠ ١ ١ ٨ ٣ ٨

الرقم الموحد

اإلدارة العامة- المملكة العربية السعودية

جدة - طريق المدينة المنورة - حي األندلس

٠ ١ ٢ ٦ ٥ ٢ ٥ ٥ ٧ ٧

 info@ejadah-sa.com  






