
إطار تميز املطور 

المقدمة



مقدمة إطار تميز املطور العقاري 
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ث يشمل حي. يهدف إطار تميز املطور بأن يكون حجر األساس ألعمال التطوير العقاري 
راتيجية على مستويات النضج وسالسل القيمة واملهام والوظائف الرئيسية واالست

.  واملساندة التي يرتكز عليها التطوير العقاري 

هدف إطار تميز املطور العقاري 

شاريع، تطوير األعمال، إدارة التصميم، تنفيذ امل)يتكون من ستة وظائف رئيسية 
قنية القانونية، ت)، وثالثة وظائف داعمة (التسويق، املبيعات، إدارة املجتمعات

ية، االبتكار، املال)، وثالثة وظائف استراتيجية (املعلومات، املوارد البشرية
(.االستراتيجية

وصف إطار تميز املطور العقاري 

رفي لكل يسهل عملية إدارة التطوير العقاري بشكل ناضج واحترافي ويعتبر مرجع مع
.مطور ولكل مهتم بمجال تطوير العقاري 

أهمية إطار تميز املطور العقاري 

حقيبة أدوات 
املطور العقاري 

التعليم
والتطوير

البناءأساليب
الحديثة

النموذج
التشغيلي

رحلة املطور 
العقاري 

والتشريعاتاألنظمة

األسئلة
الشائعة

إطار
تميز املطور 

1

2

3

4

5

6

7



اندة للتطوير العقاري يركز إطار تميز املطورين العقاريين على قدرات املطورين في الوظائف األساسية واالستراتيجية واملس
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إطار تميز املطورين العقاريين

االبتكار

املالية

االستراتيجية

الوظائف االستراتيجية

جي الوظائف الداعمة لالتجاه االستراتي
للمطورين وميزتهم التنافسية

تجتمعاتإدارة املاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريعإدارة التصاميمتطوير األعمال

الوظائف األساسية

تشمل األنشطة األساسية 
التحليل املالي ودراسات 

يمكن للمطورين . الجدوى 
تعيين شركات متخصصة 

لجوانب معينة مثل دراسات 
الجدوى 

تشمل األنشطة األساسية 
تطوير املخطط الرئيس ي 
والتصميمات التفصيلية

 عن طري
ً
ق والتخطيطية عادة

متوظيف استشاريي تصامي

تنفيذ املشروع من خالل 
وعادة ما يتم . مقاولي البناء

ارة توظيف استشاريين في إد
اقع املشروع واإلشراف على املو 
تحت االنشاء يتم أدارته من

خالل فريق داخلي

 داخلًيا
ً
يتم تطويره عادة

يقبالتعاون مع وكاالت التسو 
عادة مزيج من موظفي مبيعات

ة من الشركة مدعومين بشبك
من الوسطاء الخارجيين

عادة تكون داخلية في حالة 
لين، املطورين الكبار واملتكام
وللمطورين األصغر يتم 

ة، التعاقد مع شركات متخصص
وعادة تبدأ هذه املرحلة بعد 
مها استكمال املشاريع و استال 
كمن املقاول و تسليمها للمال

الوظائف الرئيسية التي تشكل األساس للمطورين العقاريين

املعلوماتتقنية

القانونية

املوارد البشرية

الوظائف املساندة

من الوظائف التي تمكن املطورين
تنفيذ وظائفهم األساسية 

واالستراتيجية بفعالية



 رئيسًيا في وظيفة تطوير األعمال12تم تحديد 
ً
عنصرا
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الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ

إرشادات لتحديد مصادر فرص تطوير األعمال وفرزها وتقييمها واملوافقة عليهاحوكمة تطوير األعمال1.أ

االستراتيجية التي تحدد خطة تطوير األعمال متوسطة وطويلة املدى بما في ذلك األهداف واألسواق املستهدفة وعتبات االستثماراستراتيجية تطوير األعمال2.أ

سياسات وإجراءات تحكم جميع أنشطة تطوير األعمالسياسات وإجراءات تطوير األعمال3.أ

فريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع أنشطة تطوير األعمالفريق تطوير األعمال1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

تحديد مصادر الفرص وفرزها وتقييمها مقابل معايير محددة وقائمة مرجعية تتماش ى مع أهداف الشركة تحديد مصادر الفرص وفرزها وتقييمها1.ج

بناًء على متطلبات الفرصة( مثل الشراكة االستراتيجية، املشاريع املشتركة، االستحواذ)تنظيم شراكة الفرص تنظيم الشراكة و تحديد الفرص2.ج

ت إلى املدير املاليخال تطوير السيناريوهات لتمويل املشاريع  ومتطلبات التدفقات النقدية والجدول الزمني للتدفقات النقدية للمشاريع وتوفير التحليالت واملدتحليل تمويل املشاريع3.ج

اقبة املشاريع4.ج  إلى بداية االعمار للمشروع ضمن امليزانيات املوافق عليهامر
ً
مراقبة األهداف الربحية للمشروع التي تم تطويرها ضمن دراسة الجدوى وصوال

التخطيط املرحلي وإطالق املبيعات5.ج
مع دعم ومدخالت ( القعدد ونوع الوحدات التي سيتم إطالقها، وتاريخ اإلطالق، وقنوات اإلط)وخطة إطالق املبيعات ( عدد ونوع الوحدات التي سيتم إصدارها في كل مرحلة)وضع خطة مرحلية والحفاظ عليها 

من وظائف املبيعات والتسويق

إدارة الوحدات املتوفرة العامة للمشروع بما في ذلك الوحدات التي لم يتم إصدارها للبيع بعدإدارة الوحدات املتوفرة6.ج

إجراء البحوث والدراسات املعيارية لتحليل تسعير املشاريع املماثلةتحليل تسعير املشاريع7.ج

الحفاظ على مرجع لجميع فرص تطوير األعمالإدارة الئحة أو نظام الفرص8.ج

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية تطوير األعمال

األساسيةالوظائف 

التسويق إدارة املجتمعاتاملبيعاتتنفيذ املشاريع

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميم
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

حوكمة تطوير األعمال1.أ
عدم وجود وثيقة الحوكمة•
صالحيات إصدار املوافقةالصفوفةعدم وجود آلية موثقة مل•

لتحديد مصادر فرص تطوير األعمال وفرزها وتقييمهاوثيقة حوكمة•
واعتمادها

الصالحياتمصفوفة عدم وجود وثيقة •

لتحديد مصادر فرص تطوير األعمال وفرزها وتقييمهاوثيقة حوكمة•
واعتمادها

بناء على حجم االستثمارالصالحياتصفوفةملوثيقة معتمدة •

لتطوير األعمالمّوثقةعدم وجود استراتيجية •استراتيجية تطوير األعمال2.أ
استراتيجية مّوثقة لتطوير األعمالوجود •
ولم تتم استراتيجية تطوير األعمال غير متوافقة مع استراتيجية املطورين•

املوافقة عليها حتى اآلن

طويلة خطط متوسطة و : مثل)استراتيجية مّوثقة لتطوير األعمال ُيوجد •
(األجل

افقة مع استراتيجية املطورين استراتيجية تطوير األعمال • افقت وو متو
اإلدارة عليها

3.أ
سياسات وإجراءات تطوير 

األعمال
لتطوير األعمالعدم وجود إطار مّوثق•
لتطوير األعمالمّوثقةعدم وجود إجراءات •

لتطوير األعمالاستراتيجية مّوثقة ُيوجد •
ة إجراءات ُيوجد •

َّ
لتطوير األعمالُمفصل

لتطوير األعمالاستراتيجية مّوثقة ُيوجد •
ة إجراءات ُيوجد •

َّ
لتطوير األعمالُمفصل

وخرائط العمليات ألنشطة تطوير األعمالنماذج •

فريق تطوير األعمال1.ب
عدم وجود فريق لتطوير األعمال يعمل بدوام كامل ويتمتع بالكفاءات•

واملؤهالت الالزمة
عدم تحديد املهام واملسؤوليات•

اءات ويتمتع ببعض الكفبدوام كامل ُيوجد فريق لتطوير األعمال يعمل •
واملؤهالت الالزمة

املهام واملسؤولياتتحديد •

اءات ويتمتع بمعظم الكفبدوام كامل ُيوجد فريق لتطوير األعمال يعمل •
واملؤهالت الالزمة

املهام واملسؤولياتتحديد •

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريعتطوير األعمال

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميم
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مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

1.ج
تحديد مصادر الفرص وفرزها 

وتقييمها

رص ينم مراعاة الف.  لتحديد املصادرةمدروسةال ُيوجد عملية رسمية مخطط•
عند عرضها على املطور 

تم فرز الفرص وتقييمها وفق معايير غير قياسية•

لتحديد مصادر الفرصجراءات التفاعلية و املسبقة ال مجموعة من •
الفرز والتقييمقائمة مراجعة معايير •
نماذج غير موحدة لدراسة الجدوى ودراسة الحالة•

بصورة مسبقة و مدروسةتحديد مصادر الفرص •
الفرز والتقييمقائمة مراجعة معايير •
لةوثائق االستخدام األعلى أو األفضل ودراسة التجدوى ودراسة الحانماذج •
:  مثل)لتنفيذ تحليل شامل الشركات املتخصصةإقامة عالقة منتظمة مع •

(CBREوشركة JLLشركة 

عدم وجود نماذج لهيكلة  وتوفير الفرص•تنظيم شراكة الفرص2.ج

شروع الشراكة االستراتيجية، وامل: مثل)لهيكلة الفرص نماذج محدودة يوجد •
(املشترك، واالستحواذ

( حاماةالبنوك وشركات امل: مثل)الشركات املتخصصة االستفادة من خدمات •
بشكل محدود

ملشترك، الشراكة االستراتيجية، واملشروع ا: مثل)لهيكلة الفرص نماذج يوجد •
(واالستحواذ

البنوك وشركات: مثل)الشركات املتخصصة إقامة عالقات منتظمة مع •
عند الحاجة( املحاماة

ال ُيوجد نماذج للتحليالت واملساهمات املالية•تحليل تمويل املشاريع3.ج
وضع: ، مثلاملساهمات املاليةُيوجد عدد محدود من النماذج لتقدير •

ق النقدي، السيناريوهات و الحلول املالية و األستثمارية، وجدول توقعات التدف
واحتياجات وفجوات التمويل وامليزانيات 

ول ، وجدسيناريوهاتوضع: ُيوجد نماذج لتقدير املساهمات املالية، مثل•
التمويل وفجواتواحتياجات التدفق النقدي وامليزانيات، توقعات 

اقبة املشاريع4.ج مر
قة•

َّ
ال ُيوجد مؤشرات أداء رئيسية ُموث

ال يتم مراقبة مؤشرات األداء الرئيسية بصورة دورية•

روع ملراقبة ربحية املشمؤشرات أداء رئيسية موثقة بشكل جزئي ُيوجد •
الواردة ومتطلبات معدل العائد الداخلي خالل مرحلة التصميم وفق التقديرات

في وثيقة دراسة الحالة املعتمدة
غياب املراقبة بشكل دوري•

معدل ملراقبة ربحية املشروع ومتطلباتمؤشرات أداء رئيسية موثقة ُيوجد •
ة دراسة العائد الداخلي خالل مرحلة التصميم وفق التقديرات الواردة في وثيق

الحالة املعتمدة
اقبة الدورية • للمستهدفاملر

مستويات الكفاءة والفعالية

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريعتطوير األعمال

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميم
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مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

5.ج
التخطيط املرحلي وإطالق 

املبيعات
للمشروعإطالق املبيعاتواستراتيجيةخطة•ال ُيوجد خطة إلطالق املبيعات•

للمشروعإطالق املبيعاتواستراتيجيةخطة•
بناء على تطورات السوق وأداء املبيعاتالتحديثات الدورية •

حول إدارة الوحدات املتوفرةيوجد توجيهات واضحة •ال ُيوجد أنشطة إلدارة الوحدات العقارية املتوفرة•إدارة الوحدات املتوفرة6.ج
حول إدارة الوحدات املتوفرةيوجد توجيهات واضحة •
على الوحدات املتوفرة حسب سرعة املبيعاتإجراء تحديثات دورية •

ال ُيوجد نماذج إلجراء تحليل نماذج املقارنة املعيارية•تحليل تسعير املشاريع7.ج
:  مثل)لوضع أسعار املنتجات من نماذج املقارنة املعيارية ُيوجد عدد محدود •

(جتمعاتاملوقع، والسعر، والحجم، والتصميم، والجودة، وامل
، والسعر، املوقع: مثل)لوضع أسعار املنتجات نماذج للمقارنة املعيارية ُيوجد•

(جتمعاتوالحجم، والتصميم، والجودة، وامل

الفرص تطوير األعمالنظام أو آلية الدارة ال ُيوجد •إدارة الئحة أو نظام الفرص8.ج
تم لكنه غير مركزي أو ال ينظام أو آلية الدارة فرص تطوير األعمال ُيوجد •

تحديثه بصفة دورية
ة لالدارة ُيوجد •

ْ
ث عمالكافة فرص تطوير األ نظام أو آلية مركزية ُمحدَّ

مستويات الكفاءة والفعالية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



تحديد مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

سلسلة قيمة األنشطة الخاصة بالوظيفة: تطوير األعمال
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قات وضع نماذج للسيناريوهات وتحديد التدف•هيكلة الفرص وفق متطلبات الفرصة•
نقدي النقدية املطلوبة ووضع جدول للتدفق ال
للمشاريع وتقديم املدخالت للمدير املالي

تطوير خطة تحديد املراحل وخطة إطالق •
ق املبيعات املدعمة بمدخالت قسمي التسوي

املبيعاتو 

ي إدارة الوحدات املتوفرة العامة للمشروع بما ف•
دذلك الوحدات التي لم يتم إصدارها للبيع بع

تحديد مصادر فرص تطوير األعمال وفرزها •
ًفامراجعة محددة سلقوائموتقييمها وفق معايير و 

إدارة الوحدات املتوفرةتنظيم الشراكة و تحديد الفرص التخطيط املرحلي وإطالق املبيعاتتمويل املشاريع

إدارة الئحة أو نظام الفرص

تحليل تسعير املشاريع

اقبة املشاريع مر

إجراء األبحاث والدراسات املعيارية لتحليل أسعار املشاريع املماثلة

وى مراقبة األهداف الربحية للمشروع التي تم تطويرها ضمن دراسة الجد
 إلى بداية 

ً
للمشروع ضمن امليزانيات املوافق عليهاالبناءوصوال

الحفاظ على مرجع لجميع فرص تطوير األعمال

6.ج5.ج3.ج2.ج1.ج

4.ج

7.ج

8.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أنشطة رئيسية لتحديد الهيكل األفضل للفرص املتاحة أمام املطورين5يتضمن هيكلة الفرص 
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نموذج غير شامل وفرزها وتقييمهاالفرصتحديد مصادر 1.ج

تحديد مصادر الفرص 
وفرزها وتقييمها

(املشروعوموقعاملستهدفالعائد:مثل)واملاليةاالستراتيجيةاألهدافوفقاملحتملةالفرصفرز هو•

املستقبليةاملشاريعلتنفيذاستخدامهااملحتملاألراض يتحديدهو•تقييم املوقع

إجراء التقييم الكلي
بنيةالتطويرعنو املحليةواألنظمة(السكنيةالوحداتوحجمأنواع:مثل)السوق اتجاهاتتحليلهو•

التحتية

ومزيج(البيئيةائحواللو البناء،ورموز املناطق،تقسيم:مثل)لألراض يقانونًيابهااملسموحاالستخداماتهي•
.األمطارتجّمعأماكن:ذلكفيبمااألراض ي،أصول منمثالي

ثماراالستمناملثلىباالستفادةالكفيلةاملاليةاملقوماتوتحديداملطلوبالنقديالتدفق•التحليل املالي

إعداد دراسة التجدوى 
وتوقيتىاملثلاالستخدامأوجه:ذلكفيبماالعقاري،التطويرحول توصياتتضعموحدةالجدوى دراسة•

السوق فيواملشاركين(واإلشغالاإليجار:مثل)االستخدام

استراتيجية تطوير األعمال: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

للفرصةدراسة الجدوى •

املخرجات

موح تحليل استخدامات األراض ي املس
بها

افق االستراتيجي التو
واملالي

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة ستجل الفرص

إدارة املخزونهيكلة  الفرص وضع خطة لإلطالقتمويل املشاريع تحديد  مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

تحليل األسعار في املشاريع

مراقبة املشاريع

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



التدفق أنشطة رئيسية تتعلق بالنموذج املالي للمشروع، واملقاييس الربحية، وجداول 5يتضمن تحليل تمويل املشاريع 
النقدي
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نموذج غير شامل تنظيم الشراكة و تحديد الفرص2.ج

تنظيم الشراكة و 
تحديد الفرص

االنعكاسات على 
أصحاب املصلحة

(األراض يكيومالاملشترك،املشروعفيوالشركاءالعقاري،املطور :مثل)املعنيةالجهاتعلىاالنعكاسات•
(املشتركواملشروعاالستراتيجيةالشراكة)الفرصةهيكلوفق

مهام ومسؤوليات أهم 
أصحاب املصلحة

مستمرةةبصور الفرصةإلدارةاملستخدمةالحوكمةآلية.املشاركةاملعنيةالجهاتأهمومسؤولياتمهام•

التدفقات املالية 
الواردة والصادرة

اإليراداتمنوحصتهااملالرأسفياملعنيةالجهاتكافةمساهمة•

ةالحاليالفرصةهيكلبإنهاءالبدءوعمليةالخروجآلية•آلية الخروج

يةاملعنالجهاتلكافة(املنازعاتتسويةوآليةاملالرأسفياملساهمة:مثل)العقدوأحكامشروط•شروط وأحكام العقد

وى استراتيجية تطوير األعمال ودراسة الجد: تطوير األعمال•
للفرصة

املدخالت املطلوبة

تقرير هيكل للفرصة•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة ستجل الفرص

إدارة املخزونهيكلة  الفرص وضع خطة لإلطالقتمويل املشاريع تحديد  مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

تحليل األسعار في املشاريع

مراقبة املشاريع

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



اقبة أثر النواحي املالية والتجدول الزمني على ربحية املشروع اقبة وتحليل املشروع هو عنصر هام ملر مر
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نموذج غير شامل تحليل تمويل املشاريع3.ج

يعتحليل تمويل املشار 

املاليللنموذجخالتكمد(العامةوالنفقاتالبناء،وتكلفةالتحتية،البنيةتكلفة:مثل)التكلفةافتراضات•افتراضات التكلفة

افتراضات اليرادات
البيع،بدءوتاريخالسكنية،الوحداتمزيجمربع،قدملكلالسعرمتوسط:مثل)اإليراداتافتراضات•

باعةالسكنيةالوحداتعددومتوسط
ُ
املاليللنموذجكمدخالت(امل

النموذج املالي
)محتملةناريوهاتسيثالثةعلىويحتوي واإليراداتالتكلفةافتراضاتعلىللمشروعاملاليالنموذجيستند•

املختلفةللنتائج(األسوأوالسيناريوالواقعي،والسيناريواملعتدل،السيناريو

قاييس الربحيةامل
وصافيالداخلي،دالعائمعدل:مثل)املتوقعةاإليراداتإلىوتشيراملاليالنموذجعلىللربحيةمقاييسترتكز•

الثالثةالسيناريوهاتمنسيناريولكل(الحاليةالقيمة

جداول التدفق
النقدي

والصادرةواردةالالشهريةالنقديةالتدفقاتإلىويشيراملاليالنموذجعلىالنقديالتدفقجدول يستند•
باملشروعاملرتبطة

دراسة الجدوى للفرصة: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

تقرير التحليل املالي للمشروع•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة ستجل الفرص

إدارة املخزونهيكلة  الفرص وضع خطة لإلطالقتمويل املشاريع تحديد  مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

تحليل األسعار في املشاريع

مراقبة املشاريع

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أنشطة رئيسية3تحديد املراحل ووضع خطة لطالق املبيعات تتضمن 

20

اقبة املشاريع4.ج نموذج غير شامل مر

اقبة املشاريع مر

األثر املالي على املشروع
الوحداتمزيجو السكنية،الوحدةتصميمتغيير:مثل)املشروعربحيةعلىالتغييراتمختلفأثرتحليل•

(وحجمهاالسكنية،

املشروعربحيةعلىالتأخرأثرتحليل•أثر التجدول الزمني على املشروع

اقبة ربحية املشروع مر
التغييراتىإلاستناًدا(الحاليةالقيمةوصافيالداخليالعائدمعدل:مثل)املشروعربحيةمعدالتمراقبة•

"الحفرعملياتبدء"مرحلةولغايةاملشروععلىطرأتالتيوالتحديثات

ة التصميمتقرير التكاليف املترتبة خالل مرحل: إدارة التصاميم•

املدخالت املطلوبة

تقرير األثر املالي•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة ستجل الفرص

إدارة املخزونهيكلة  الفرص وضع خطة لإلطالقتمويل املشاريع تحديد  مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

تحليل األسعار في املشاريع

مراقبة املشاريع

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أنشطة رئيسية وهي متابعة املخزون وتصنيفه وتحليل العمر النتاجي واألفكار4تشمل إدارة املخزون 
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نموذج غير شامل التخطيط املرحلي ووضع خطة لطالق املبيعات5.ج

التخطيط املرحلي 
ووضع خطة لطالق 

املبيعات

شروعاملمراحلمنمرحلةكلفيتجهيزهاسيتمالتيالوحداتوأنواععددتوضحاملراحلتحديدخطة•خطة تحديد املراحل

املشروعمراحلمنمرحلةكلخاللللبيعالجاهزةالوحداتونوععدد•الوحدات التجاهزة للبيع

للبيعالجاهزةللوحداتاملبيعاتإطالقخطة•خطة إطالق املبيعات

دراسة الجدوى للفرصة: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

خطة مراحل البيع وخطة اإلطالق•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة ستجل الفرص

إدارة املخزونهيكلة  الفرص وضع خطة لإلطالقتمويل املشاريع تحديد  مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

تحليل األسعار في املشاريع

مراقبة املشاريع

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أنشطة 4وق من خالل تحليل األسعار في املشاريع هي عملية مستمرة من التقييم التجاهات التسعير ملشاريع مماثلة في الس
رئيسية

22

إدارة ستجل الفرص

إدارة املخزونهيكلة  الفرص وضع خطة لإلطالقتمويل املشاريع تحديد  مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

تحليل األسعار في املشاريع

مراقبة املشاريع

نموذج غير شامل إدارة الوحدات املتوفرة6.ج

ةإدارة الوحدات املتوفر 

تتبع مخزون الوحدات 
السكنية

للبيع،هاجاهزيتوتاريخالسكنية،الوحدةنوعحيثمنالسكنيةالوحداتمنمشروعكلمخزونتتبعهو•
وثمنهاومواصفاتها،

تصنيف مخزون 
الوحدات السكنية

التصميم،يفمشاكللديهاالوحدات:مثلالتخزينسبببحسباملخزونفيالسكنيةالوحداتتصنيف•
اإلدارةمناملعلقةوالوحداتالضعيف،الطلبذاتوالوحدات

ي تحليل العمر النتاج
ملخزون الوحدات 

السكنية 

منةلالستفادالعملخطةووضعبناءهامناالنتهاءمنذاملخزونفيالسكنيةالوحداتعمرتحليل•
أعمارهاارتفعتالتيالوحدات

ذات صلة مالحظات
باملخزون

السكنيةالوحداتمنممكنمزيجأفضللتحديداملستقبليةالفرصتقييمفيالستخدامهامالحظات•
( 

ً
فيتمالطلب،ضعفبسببغرفستةتضمالتيالفللمنكبيرعددعلىيحتوي املخزونكانإذا:فمثال
(املستقبلفيالتاليةاملشاريعفيالفللهذهعددتقليل

قائمة بالوحدات السكنية الجاهزة للبيع: املبيعات•

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة الوحدات السكنية املتوفرة•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أنشطة 4وق من خالل تحليل األسعار في املشاريع هي عملية مستمرة من التقييم التجاهات التسعير ملشاريع مماثلة في الس
رئيسية
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إدارة ستجل الفرص

إدارة املخزونهيكلة  الفرص وضع خطة لإلطالقتمويل املشاريع تحديد  مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

تحليل األسعار في املشاريع

مراقبة املشاريع

نموذج غير شامل تحليل تسعير املشاريع7.ج

ريعتحليل تسعير املشا

معلومات املشاريع 
املماثلة

رى ونوع اسم املطور العقاري وموقع املشروع ومدى قربه من مشاريع الشركة االخ: معلومات املشروع، مثل•
وجودة التطوير العقاري وعدد الوحدات ومزيج الوحدات السكنية ومتوسط السعر

مشروع مراحل
التطوير العقاري 

اإلنشاء، إنجاز ُمنجز، قيد) لتطوير العقاري وفًقا للمخطط الرئيس ي العام ملشروع اوصف املرحلة الحالية•
(بعض املراحل والعدد األكبر من املراحل قيد اإلنشاء

معلومات حول مزيج الوحدات السكنية وعدد الوحدات ومتوسط مساحتها في كل نوع•تحليل الوحدة

تحليل اتجاهات 
املبيعات

 )معلومات حول متوسط أسعار مختلف أنواع الوحدات وسرعة البيع ورغبات السوق •
ً
على اإلقبال: مثال

(الفلل أكثر من املنازل 

احل دراسة الجدوى للفرصة وخطة تحديد املر : تطوير األعمال•
وإطالق املبيعات 

نطقةتقرير الوحدات السكنية ومواصفات امل: إدارة التصاميم•

تقرير تحليل أسعار البيع واالتجاهات: املبيعات•

املدخالت املطلوبة

قاري تقرير تسعير منتجات الوحدات السكنية والتطوير الع•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



ُيستخدم ستجل الفرص لدارة وحفظ املعلومات ذات الصلة بالفرص للرجوع إليه في املستقبل
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إدارة ستجل الفرص

إدارة املخزونهيكلة  الفرص وضع خطة لإلطالقتمويل املشاريع تحديد  مصادر الفرص وفرزها وتقييمها

تحليل األسعار في املشاريع

مراقبة املشاريع

نموذج غير شامل إدارة الئحة أو نظام الفرص8.ج

إدارة الئحة أو نظام 
الفرص

الفرصةومصدرونوعهاوموقعهاوقيمتهاالفرصةاسم:مثلالفرصة،معلومات•معلومات الفرصة

(التقييمومرحلةاالختيار،ومرحلةالفرز،مرحلة:مثل)للفرصةالحاليةاملرحلة•مرحلة الفرصة

القرار املتخذ بشأن 
الفرصة

رالقراذلكاتخاذوأسباب(االنتظارقيدالرفض،املوافقة،:مثل)الفرصةبشأناملتخذالقرار•

املستشارون 
الخارجيون 

ةوالتحليالتيرالتقار كافةإلىباإلضافةوالقانونيةاملاليةاملجاالتفيالخارجيينباملستشارينقائمة• عدَّ
ُ
امل

الوثائق
ووثيقةارجيينالخاملستشارينمعاملبرمةوالعقوداإلفصاحعدماتفاقية:مثل)الصلةذاتبالوثائققائمة•

.(الجدوى دراسة

ستفادةالدروسأهم•صةأفكار متعلقة بالفر 
ُ
الفرصةدراسةمنامل

لةدراسة الجدوى للفرصة والوثائق ذات الص: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

سجل الفرص•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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الوصفعنصرال

سياسات وإجراءات تحكم جميع أنشطة التصميمسياسات وإجراءات إدارة التصاميم1.أالحوكمة والسياسات. أ

فريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع أنشطة التصميمفريق إدارة التصاميم1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

تطوير موجز وفكرة  تصميم املشروع وتحديثه بشكل دوري بناًء على اتجاهات السوق وأداء املبيعاتتطوير موجز وفكرة التصميم1.ج

تطوير خطة مراحل التصميم تخطيط مراحل التصميم2.ج

تطوير وإدارة األفكار املبدئية للمشروع، داخليا أو من خالل استشاريين خارجين مختصينإدارة األفكار املبدئية للتصميم 3.ج

4.ج
الشراف على إعداد وتطوير التصاميم 

التخطيطية والتفصيلية
تطوير وإدارة التصاميم التخطيطية والتفصيلية للمشروع، داخليا أو من خالل استشاريين من أطراف ثالثة

5.ج
إعداد كافة الوثائق واملخططات ملتطلبات 

املناقصات
تطوير وثائق ومتطلبات حزم املناقصات املختلفة بهدف تعيين استشاريون تصميم 

خالل مرحلة تنفيذ املشروعميممراجعة واعتماد التغيير التغييرات املقترحة خالل التنفيذ و املتعلقة بالتصاميم واقتراحات لتقليل تكلفة البناء من خالل تعديل التصاإدارة تنفيذ التصاميم واألشراف عليها6.ج

الحفاظ على ملف مّوحد أو نظام لجميع وثائق ومخططات التصاميمإدارة وثائق وملفات قسم التصاميم7.ج

تطوير األعمال

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريعإدارة التصاميم

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

1.أ
إدارة سياسات وإجراءات 

التصاميم
دارة التصاميمعدم وجود أطار مّوثق إل •
إدارة التصاميمعدم وجود إجراءات مّتبعة حول •

إدارة التصاميمحول ُيوجد أطار مّوثق •
بعة حول ُيوجد •

ّ
للموافقات الداخليةإدارة التصاميمإجراءات مت

إدارة التصاميمحول ُيوجد أطار مّوثق •
بعة مفصلة  وإجراءاتُيوجد •

ّ
ا بواسطة للموافقة عليهإدارة التصاميمحول مت

الجهات املعنية الداخلية والخارجية

إدارة التصاميمفريق 1.ب
الت عدم وجود فريق للتصميم يعمل بدوام كامل ويتمتع بالكفاءات واملؤه•

الالزمة
عدم تحديد املهام واملسؤوليات•

املؤهالت ويتمتع ببعض الكفاءات و بدوام كامل ُيوجد فريق للتصميم يعمل •
الالزمة

املهام واملسؤولياتتحديد •

ملؤهالت ويتمتع بمعظم الكفاءات وابدوام كامل ُيوجد فريق للتصميم يعمل •
الالزمة

املهام واملسؤولياتتحديد •

عدم وجود وثيقة معتمدة لألفكار املبدئية  ملوجز التصميم•تطوير موجز وفكرة التصميم1.ج
وع الوحدات، نتتضمن)ُيوجد وثيقة معتمدة ملوجز التصميم واألفكاراملبدئية •

)واملخططات، والتصاميم، واألحجام، واملساحات

وع الوحدات، نتضمن)ُيوجد وثيقة معتمدة ملوجز التصميم و األفكار املبدئية  •
واملخططات، والتصاميم، واألحجام، واملساحات

وق على موجز التصميم بما يتماش ى مع اتجاهات الستحديثات دورية إجراء •
وأداء قسم في املبيعات

إلعداد خطة  لكافة مراحل التصميمُيوجد نماذج معتمدة  •ال ُيوجد خطة و أطار معتمد ملراحل التصميم•تخطيط مراحل التصميم2.ج

خطة ملراحل التصميموثقة لعداد مُيوجد نماذج معتمدة •
لى خطة مع وظائف تطوير األعمال واملبيعات لالتفاق عالتعاون بشكل متكرر •

يتطلب مرحلة التصميم بناًء على التقدم الفعلي و أداء قسم  املبيعات، وقد
لعقاري و أجراء بعض التعديالت على التصاميم لتتوافق مع متطلبات السوق ا

املبيعات 

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

عدم وجود قدرات في إدارة تصميم املفهوم واألفكار املبدئية•ميم إدارة األفكار املبدئية للتص3.ج
إلعداد وإدارة تصميم املفهوم واألفكار املبدئيةقدرات •
روفة أفضل شركات تصميم و األفكار املبدئية املعمعحد أدنى من التعاون •

باإلبداع

طريق تطوير وإدارة تصميم املفهوم واألفكار املبدئية داخلًيا أو عنقدرات •
االستعانة بإستشاريون تصميم 

ي مسابقات مع أفضل شركات تصميم املفهوم اإلبداعية فالتعاون بشكل متكرر •
التصميم

4.ج
الشراف على إعداد و تطوير 

التصاميم التخطيطية 
والتفصيلية

نية غياب قدرات ملراجعة التصاميم التخطيطية والتفصيلية و إعداد ميزا•
املشروع

لديهم القدرة مراجعة ُيوجد فريق مخصص يضم معماريين ومهندسين •
التصاميم التخطيطية والتفصيلية

لديهم القدرة مراجعة ُيوجد فريق مخصص يضم معماريين ومهندسين •
التصاميم التخطيطية والتفصيلية

اض إلعداد تصميم تفصيلي لجدول الكميات ألغر التعاون مع إدارة املالية •
إعداد امليزانية

5.ج
ات إعداد كافة الوثائق و املخطط

ملتطلبات املناقصات 
قدرات إعداد مخططات ووثائق خاصة بمتطلبات املناقصات•

ا في بم،إلعداد مخططات ووثائق خاصة شاملة ملتطلبات املناقصاتقدرات •
موجز التصميم، ومخططات التصميم، والوثائق املطلوبة: ذلك

ا في إلعداد مخططات ووثائق خاصة شاملة ملتطلبات املناقصات ، بمقدرات •
موجز التصميم، ومخططات التصميم، والوثائق املطلوبة: ذلك

لتنفيذ ومراقبة عملية املناقصات و طرح العطاءات الحلول التقنية •

6.ج
راف إدارة تنفيذ التصاميم واألش

عليها

غييرات عدم وجود فدرات ملراجعة التفييرات املقترحة للتصميم و تقييم الت•
قبة أداء الهندسية املقترحة بهدف تقليل تكلفة البناء خالل التنفيذ و مرا

األستشاري 

مراجعتها وجود قدرات ملراجعة التغييرات املقرحة على التصميم خالل التنفيذ و•
يدويا وعدم وجود نظام مركزي لألشراف و املتابعة

قة ومعتمدة •
َّ
مصمية أو التغييرات املقترحة التصلتقييمُيوجد نماذج ُموث

الهندسية و تقديم التوصيات الالزمة بهدف التطبيق أو الرفض
تصاميم ملراقبة جميع التغييرات املعتمدة على الُيوجد أدوات تقنية مركزية •

ومقارنتها بميزانية املشروع الكاملة

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

7.ج
إدارة وثائق وملفات قسم 

التصاميم
ال ُيوجد ملف أو نظام مّوحد لكافة الوثائق املتعلقة بالتصميم•

لومات يضم كافة التصاميم املنفذة سابًقا ومعُيوجد ملف أو نظام مركزي •
محدودة حول مراحل التصاميم الخاصة باملشروع

ة سُيوجد ملف أو نظام• طورَّ
ُ
ابًقا وكافة مّوحد مركزي يضم كافة التصاميم امل

ملستقبلامللفات واملعلومات التي يمكن الرجوع إليها عند إعداد التصاميم في ا

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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ع وضع فكرة التصميم العام للمشرو •
أو الشركةواإلشراف عليها من داخل 

باالستعانة بمستشارين خارجيين

وضع وإدارة تنفيذ تصاميم التخطيط 
للمشروع من خالل مستشارين من داخل 

أو من خارجهاالشركة

لية وضع وإدارة تنفيذ التصاميم التفصي•
للمشروع من خالل مستشارين من داخل 

أو من خارجهاالشركة

إعداد الوثائق ومتطلبات مختلف•
املنافسات

مراجعة واعتماد التصاميم ذات الصلة•
بأوامر التغيير واقتراحات الهندسة 

القيمية خالل مرحلة تنفيذ املشروع

إعداد ملخص عن تصميم املشروع •
وتحديثه بصورة دورية بما يتماش ى
اتجاهات السوق والتقدم املحرز في 

املبيعات

يق وضع خطة مرحلة التصميم بالتنس•
مع قسمي تطوير األعمال واملبيعات

التصميم املفصل

إدارة ستجل التصاميم

إدامة سجل وثائق التصميم 

6.ج5.ج4.ج4.ج3.ج2و1.ج

7.ج

الشراف على إعداد
يليةوتطوير التصاميم التخطيطية والتفص

تطوير موجز وفكرة
مالتصميم و تخطيط مراحل التصمي

إعداد كافة الوثائق
واملخططات ملتطلبات املناقصات

اإدارة تنفيذ التصاميم واألشراف عليه إدارة األفكار املبدئية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



ية بيان التصميم، وموقع املشروع، ومزيج الوحدة السكن: أنشطة رئيسية، وهي6إعداد ملخص التصميم يتم من خالل 
واملنطقة، واعتبارات التصميم، والفئة املستهدفة من املستفيدين، وبرنامج التصميم
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طرح املنافساتفكرة التصميم الرئيسية مرحلة التنفيذالتصميم املفصلالتصاميم التخطيطية ملخص التصميم وتحديد املراحل

إدارة ستجل التصاميم

نموذج غير شامل تطوير موجز وفكرة التصميم1.ج

موجز التصميم 
وتخطيط مراحل 

التصميم

املطور عملخطةمعتتماش ىالتيالعقاري التطويروأهدافرؤية•بيان التصميم

(املوقعوإحداثياتاألرضقطعةمساحة:مثل)املشروعاملشروعمخططاتوفقاملوقعسمات•موقع املشروع

مزيج الوحدة واملنطقة

سكنية،واستخداماتمتعددة،استخدامات)واستخداماتهاتطويرهاسيتمالتيالوحداتأنواع•
(تجاريةواستخدامات

ومساحةيةالكلالطابقمساحة:ذلكفيبماالتطوير،واستخداماتالسكنيةللوحداتاألوليةاملساحات•
السياراتمواقف

اعتبارات التصميم
األساسية،انواأللو السقف،ارتفاع:مثل)بالتصميماملتعلقةواالعتباراتوالشروطاألوليةالتوجيهات•

(اإلنارةوتجهيزات

السوق املستهدف 
واملستفيد النهائي

وعن:مثل)السوق واتجاهاتالعقاري املطور عملخطةبحسباملشروعومميزاتاملستهدفالسوق •
(العمالءعنعامةوملحةاملستهدف،والسوق اإلسكان،

مالتصميمراحللكافةالرئيسيةواملهامواملخرجاتالزمنيةاملدةيحددللتصميمعامبرنامج•برنامج التصميم

لسوق استراتيجية الشركة وتحليل اتجاهات ا: االستراتيجية•

خطة العمل: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

وثيقة مكتوبة مللخص التصميم•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



يشمل التخطيط ملرحلة التصميم تنفيذ استراتيجية لتوزيع كل حزمة تصميم على كل مرحلة تصميم 
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إدارة ستجل التصاميم

نموذج غير شامل تخطيط مراحل التصميم2.ج

تخطيط مراحل 
التصميم

استراتيجية تحديد 
مراحل تطوير 

التصاميم

املراحلوتحديداملتعاقبة،املراحلتحديد:مثل)التصاميمتطويرمراحللتحديداستراتيجيةوضع•
الرئيسيةكرةللفالثالثالتصميممراحلمستوى على(النهايةإلىالبدايةمناملراحلوتحديداملتزامنة،

.التصميموتفصيلالتصميمومخططات

تحديد مراحل حزم 
التصميم

:مثل،محددةلجوانبالتصميممخططوضعبمرحلةالشروع:مثل)التصميمحزمتطويرمراحلتحديد•
(الرئيسيةالتصميمفكرةإنجازمناالقترابعندالطبيعيةاملناظرتصميم

محتوى مرحلة 
التصميم

صميموتالداخليالتصميموضع:مثل)التصميممراحلمنمرحلةكلفيواملخرجاتاملحتوى تقديم•
(الرئيسيةالفكرةتصميممرحلةخاللالطبيعيةاملناظر

خطة العمل: تطوير األعمال•

ملخص التصميم: إدارة التصاميم•

املدخالت املطلوبة

خطة مرحلة التصميم•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



ودأنشطة رئيسية ويساعد على تصّور التطوير املحتمل للعقار ومعرفة أهم القي4يتكون عنصر فكرة التصميم من 

32

طرح املنافساتفكرة التصميم الرئيسية مرحلة التنفيذالتصميم املفصلالتصاميم التخطيطية ملخص التصميم وتحديد املراحل

إدارة ستجل التصاميم

نموذج غير شامل إدارة األفكار املبدئية للتصميم 3.ج

ة إدارة األفكار املبدئي
للتصميم 

مخططات فكرة 
التصميم الرئيسية

يتعلقفيمااألوليةواملتطلباتوالسباكةوالكهربائيةوامليكانيكيةاملعماريةللمخططاتعامةتصاميموضع•
باملساحة

االرتفاعات
إلىتناًدااسوالوحداتالعامةوالخدماتاملطلوبةالتحتيةالبنيةإلنشاءاملطلوبةاألوليةاالرتفاعات•

الرئيسيةالتصميمفكرةمخططات

للمشروعاملحتملللتصور األبعادثالثيعرض•عادالتصوير ثالثي األب

تحديد املعيقات
بتطويرلقةاملتعالعامةالخدماتوأعمالالسباكةوأعمالوالكهربائيةامليكانيكيةاألعمالحول التقارير•

.اطقاملنتقسيمحول والقيودالحكوميةالشروطإلىاستناًدااملخصصةاألرضقطعةفياملوقع

وثيقة مكتوبة مللخص التصميم: إدارة التصاميم•

املدخالت املطلوبة

فكرة التصميم الرئيسية•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



ودأنشطة رئيسية ويساعد على تصّور التطوير املحتمل للعقار ومعرفة أهم القي4يتكون عنصر فكرة التصميم من 
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طرح املنافساتفكرة التصميم الرئيسية مرحلة التنفيذالتصميم املفصلالتصاميم التخطيطية ملخص التصميم وتحديد املراحل

إدارة ستجل التصاميم

نموذج غير شامل الشراف على إعداد التصاميم التخطيطية والتفصيلية4.ج

الشراف على إعداد 
ية التصاميم التخطيط

والتفصيلية

مخططات التصاميم 
التخطيطية

مالوأعوالهياكل،العمارة،:مخططاتوتشملالعقاري،للتطويرمفصلةتخطيطيةتصاميموضع•
الطوابقمخططاتإلىباإلضافةالطبيعيةواملناظروالسباكةوالكهرباءامليكانيك

يلاالرتفاعات بالتفص
الصحي،والصرفءوالكهربااملياهومرافقاملطلوبةالتحتيةالبنيةإلنشاءالالزمةالتفصيليةاالرتفاعات•

التصميممخططاتإلىاستناًداللوحداتاملحددةاالرتفاعاتإلىباإلضافة

التصوير املفصل 
وثالثي األبعاد

التسويقيةملواداإعدادعندمنهااالستفادةيمكنالتيالتصميملعناصراألبعادوثالثياملفصلالتصوير•

بيان املساحة
إلىناًدااستالطابقمساحةوإجماليالطابقمساحةصافيمتطلباتووضعاألرضقطعةمساحةتقييم•

التخطيطيةاملخططات

تصميم الهندسة 
القيمية وإعداد 

امليزانية

 التكاليفلترشيداملتاحةالفرصلتحديدالقيميةالهندسةدراسةتنفيذ•
ً
التخطيطيةتصاميمالالىاستنادا

املبدئيالكمياتلجدول استناًداالتقديريةامليزانية

الحصول على 
افقات على  املو

التصاميم

الخدمات:لىعاملوافقة:مثل)املعنيةالحكوميةالجهاتمنبالتصاميماملتعلقةاملوافقاتعلىالحصول •
(والسباكةوالكهربائيةامليكانيكيةاألعمالوعلىالتحتية،والبنيةالعامة،

فكرة التصميم الرئيسية: إدارة التصاميم•

خطة العمل : تطوير األعمال•

تقرير الهندسة القيمية : الشؤون املالية•

الجهات الحكومية ذات العالقة: الجهات الحكومية•

املدخالت املطلوبة

رسومات التصاميم التخطيطية•

(ويقالستخدامها بواسطة فريق التس)الصور ثالثية األبعاد •

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



التصاميم، وجداول الكميات، : أنشطة رئيسية، وهي تقديم تفاصيل حول 6يتكون عنصر التصميم التفصيلي من 
افقات على التصاميم افقة على لوحة اللهام، وبيان املساحة، واملو وإعداد امليزانية، واملو
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طرح املنافساتفكرة التصميم الرئيسية مرحلة التنفيذالتصميم املفصلالتصاميم التخطيطية ملخص التصميم وتحديد املراحل

إدارة ستجل التصاميم

نموذج غير شامل الشراف على إعداد التصاميم التخطيطية والتفصيلية4.ج

الشراف على إعداد 
وتطوير التصاميم 
يليةالتخطيطية والتفص

مخطط تصميم البناء
بالتفصيل

الطوابقكلهياوخططاملعمارية،املواصفاتمثل)الهندسيةالتفاصيلتوضحالتيالتصميمرسومات•
(الطبيعيةواملناظروالسباكة،والكهربائيةامليكانيكيةاألنظمةوتركيبواألقسام،

جدول الكميات 
املفصل وامليزانية

روعللمشميزانيةوإعداداملعدة،ةاملفصلالتصميمرسوماتعلىيعتمدمفصلكمياتجدول إعداد•

املعتمدلوح اللهام 
«Mood Board»

Mood»إلهاملوحإعداد• Board»عامبشكلالتطويرعنومجسماتعيناتيوضحالذياملعتمد

بيان املساحة املعدلة
ضألر امساحةوإجماليالكليةرض ياأل مساحةمتطلباتتحديدوإعادةاألرضقطعةمساحةتقييمإعادة•

املفصلالتصميمملخططاتوفًقا

افقات على  املو
التصاميم

الخدمات:لىعاملوافقة:مثل)املعنيةالحكوميةالجهاتمنبالتصاميماملتعلقةاملوافقاتعلىالحصول •
(حرائقالمنوالسالمةوالسباكةوالكهربائيةامليكانيكيةاألعمالوعلىالتحتية،والبنيةالعامة،

مزوديتحديد أفضل 
الخدمات

املفصلالكمياتجدول فيالواردةاملتطلباتعلىبناءً الخدماتمزوديبأفضلقائمةإعداد•

طيالفكرة الرئيسية والتصميم التخطي: إدارة التصاميم•

خطة العمل : تطوير األعمال•

امليزانية: قسم املالية•

دي التصميم وقائمة مشتريات مزو : قسم تنفيذ املشاريع•
الخدمة 

الجهات الحكومية ذات العالقة: الجهات الحكومية•

املدخالت املطلوبة

رسومات التصميم املفصلة•

امليزانية التفصيلية وجدول الكميات•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



، أنشطة رئيسية هي حزمة التصميم، وشروط العقد، والتجدول الزمني للبناء والدفع5تتضمن حزمة طرح املنافسات 
ومعايير التأهيل املطلوبة
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نموذج غير شامل إعداد كافة الوثائق واملخططات ملتطلبات املناقصات 5.ج

إعداد كافة الوثائق 
ت واملخططات ملتطلبا

املناقصات 

حزمة التصميم
الذيسعراملغيرالكمياتوجدول (واألقسامواملخططات،املواصفات،مثل)املطلوبةالتصميمرسومات•

التطويرخطةلتقييماملقاول إليهيحتاج

بالتفصيلللتسليمالزمنيوالجدول البناءمراحل•التجدول الزمني للبناء

التجدول الزمني ألداء 
الدفعات

 )العقدنوععلىبناءً للدفعالزمنيالجدول •
ً

االدفعيكون أنمثال
ً
عددأوالبناء،فيةمعينإنجازبنسبةمرهون

(املطورةالوحدات

شروط العقد
والتأمين،،واملسؤولياتواألداء،االبتدائيالضمانسنداتمتطلباتمثل)التعاقدعندواألحكامالشروط•

(العقاري للمطور العامةوالشروطواألحكام

الحكوميةالجهاتوموافقاتالالزمةوالتراخيصالتصاريح•معايير التأهيل

م تصميم الفكرة الرئيسية، والتصامي: إدارة التصاميم•
التخطيطية والتفصيلية

شروط وأحكام العقد: الشؤون القانونية•

الجدول الزمني للدفع: قسم املالية•

الجدول الزمني للبناء: قسم تنفيذ املشاريع•

الجهات الحكومية ذات العالقة: الجهات الحكومية•

املدخالت املطلوبة

حزمة طرح املناقصة•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

طرح املنافساتفكرة التصميم الرئيسية مرحلة التنفيذالتصميم املفصلالتصاميم التخطيطية ملخص التصميم وتحديد املراحل

إدارة ستجل التصاميم

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



ذتعديالت الهندسة القيمية أثناء مرحلة التنفي/يقدم فريق التصميم مدخالته بخصوص طلبات التغيير
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نموذج غير شامل إدارة تنفيذ التصاميم واألشراف عليها6.ج

م إدارة تنفيذ التصامي
واألشراف عليها

ورش عمل الهندسة 
القيمية

التصميم،ريقفمثل)املعنيةالجهاتمعالقيميةالهندسةعلىاملحتملةالتغييراتملناقشةعملورشعقد•
(واملستشارينواملقاولين،

طلبات 
معلومات /التغيير

الهندسة القيمية

أوعمارية،املالتغييراتمثل)املتغيرةالعناصرالقيميةالهندسةمعلومات/التغييرطلباتتتضمن•
التغييروحجم(ناءالبموادفيالتغييرأواالرتفاع،خفضمثل)املقترحةوالتغييرات،(املدنيةأوالكهربائية،

املطلوب

تأثير طلب التغيير 
والهندسة القيمية 

على امليزانية

يره إن وجدوتحديد ما تم توفالهندسة القيمية على إجمالي تكلفة املشروع /تأثير طلب التغيير املقترح

تحليل طلب 
الهندسة /التغيير
القيمية

القيميةالهندسة/التغييرطلبفياملحدثةواملواصفاتواملخططاتالتصاميموسلبياتإيجابياتتحليل•

اعتماد طلب 
الهندسة /التغيير
القيمية

وأسباب(تظاراالنقيدأوالرفض،أواملوافقة،:مثل)القيميةالهندسة/التغييرالطلببشأناملتخذالقرار•
القرارذلكاتخاذ

بات طل: تطوير األعمال، وتنفيذ املشاريع، واملالية: أقسام•
التغيير وتعديالت الهندسة القيمية

املدخالت املطلوبة

قترحات خطة إدارة تنفيذ التصاميم ومراجعة طلبات التغيير وم•
الهندسة القيمية

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

طرح املنافساتفكرة التصميم الرئيسية مرحلة التنفيذالتصميم املفصلالتصاميم التخطيطية ملخص التصميم وتحديد املراحل

إدارة ستجل التصاميم

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



 
ً

ُيستخدم ستجل التصميم لدارة وثائق التصاميم وحفظها للرجوع إليها مستقبال
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نموذج غير شامل إدارة وثائق وملفات قسم التصاميم7.ج

إدارة وثائق وملفات 
قسم التصاميم

معلومات املشروع
مرحلةفياعتمادهتموماالحاليةاملرحلةبينواملقارنةاملشروععملسيرومراجعةاملشروععنمعلومات•

 )املشروعتصميم
ً

(التفصيليأوالتخطيطيالتصميمأوالرئيسية،الفكرةمرحلةمثال

مستشارو التصميم
التقاريرميعججانبإلى(الفنيينواملستشارينالتصميم،مستشاري مثل)خارجيينبمستشارينقائمة•

عنهمالصادرةوالتحليالت

الوثائق
والعقود،(عاداألبثالثيةواملجسماتواملواصفات،التصميم،أدلةمثل)الصلةذاتالوثائقبجميعقائمة•

املستشارينمعاملبرمةاإلفصاحعدمواتفاقيات

الفكرة الرئيسية، والتصاميم : قسم إدارة التصاميم•
التخطيطية والتفصيلية

املدخالت املطلوبة

سجل التصاميم•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

طرح املنافساتفكرة التصميم الرئيسية مرحلة التنفيذالتصميم املفصلالتصاميم التخطيطية ملخص التصميم وتحديد املراحل

إدارة ستجل التصاميم

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



 رئيسًيا في وظيفة تنفيذ املشاريع11تم تحديد 
ً
عنصرا
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الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ

 من مسح املوقع إلى تسليم املشروعحوكمة تنفيذ املشاريع1.أ
ً
إرشادات لجميع أنشطة تنفيذ املشروع بداية

سياسات وإجراءات تحكم جميع أنشطة تنفيذ املشاريعسياسات وإجراءات تنفيذ املشاريع2.أ

فريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع أنشطة تنفيذ املشاريعفريق تنفيذ املشاريع1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

اقع1.ج إدارة أنشطة مسح املواقع وتوفير مدخالت لوظائف تطوير األعمال والتصاميممسح املو

إدارة جميع متطلبات الشركة املتعلقة باملشتريات ، املناقصات و العطاءاتإدارة املشتريات2.ج

(أستشاريون، مقاولون، موردون أو جهات خدمية أخرى ) إنشاء وإدارة جميع العقود بين الشركة واألطراف الخارجية من إدارة العقود3.ج

إدارة تنفيذ املشروع من بدء املشروع إلى التسليمإدارة املشاريع4.ج

اقبة التكاليف5.ج مراقبة تكاليف املشروع مقابل امليزانية املعتمدةإدارة مر

اقبة التجودة6.ج مراقبة معايير الجودة للمشروع خالل مراحل املشروع وحتى انتهاء فترة املسؤولية من طرف املقاول و ضمانات املشروعإدارة مر

أو املشتري إدارة املجتمعاتإدارة تكليف املشروع وتسليمه إلى شركة إدارة بدء التشغيل والتسليم7.ج

إدارة املجتمعاتلضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة و تسليم نسخ شاملة لقسم ( املراسالت والرسومات ومالحظات التصميم واألدلة)إدارة وثائق املشروع إدارة تنظيم الوثائق واملخططات8.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريعإدارة التصاميم

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

تطوير األعمال



(3/1)تم تحديد مستويات الكفاءة والفعالية لكافة الخطوات واملراحل املدرجة : تنفيذ املشاريع
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

حوكمة تنفيذ املشاريع1.أ
عدم وجود إطار مّوثق •
عدم وجود آلية موثقة لتفويض صالحيات إصدار املوافقات•

إطار مّوثق لتنفيذ املشاريع•
الصالحياتملصفوفةعدم وجود وثيقة معتمدة •

لتنفيذ املشاريعإطار مّوثق •
افة أنشطة وتحديد املسؤوليات لكالصالحيات صفوفةملُيوجد وثيقة معتمدة •

تنفيذ املشاريع

اريعسياسات وإجراءات تنفيذ املش2.أ
طار مّوثق لتنفيذ املشاريعإال ُيوجد •
قة لتنفيذ املشاريع•

َّ
ال ُيوجد إجراءات ُموث

التصميمفي تنفيذ مشاريع طار مّوثق إُيوجد •
إجراءات مفصلة حول تنفيذ مشاريعُيوجد •

التصميمفي تنفيذ مشاريع طار مّوثق إُيوجد •
إجراءات مفصلة حول تنفيذ مشاريعُيوجد •
شاريعوخرائط العمليات توضح الخطوات املتبعة ألنشطة تنفيذ املنماذج •

فريق تنفيذ املشاريع1.ب
ات واملؤهالت عدم وجود فريق لتنفيذ املشاريع يعمل بدوام كامل ويتمتع بالكفاء•

الالزمة
عدم تحديد املهام واملسؤوليات•

فاءات ويتمتع ببعض الكبدوام كامل ُيوجد فريق لتنفيذ املشاريع يعمل •
واملؤهالت الالزمة

املهام واملسؤولياتتحديد •

فاءات ويتمتع بمعظم الكبدوام كامل ُيوجد فريق لتنفيذ املشاريع يعمل •
واملؤهالت الالزمة

املهام واملسؤولياتتحديد •

مسح املوقع1.ج
ال يوجد توجيهات وعمليات موحدة بخصوص متطلبات مسح املوقع•
ية و حد أدنى من التنسيق مع وظائف تطوير األعمال والوظائف االستراتيج•

التصميم 

صميم  فريق تطوير األعمال والفريق االستراتيجي و التتنسيق مستمر مع •
بخصوص نتائج مسح املوقع

وعمليات موحدة بخصوص متطلبات مسح املوقعتوجيهات واضحةيوجد •
تصميم وظائف تطوير األعمال والفريق االستراتيجي و التنسيق مستمر مع •

بخصوص نتائج مسح املوقع

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

خيارات محدودة في استراتيجية املشتريات•إدارة املشتريات2.ج
ريع بعقود مشا: مثل)وفق نوع املشروع الستراتيجية املشتريات محددة خيارات •

(قود تصميم و بناء مّوحدةعتصميم فقط أو ب

ريع مشا: مثل)وفق نوع املشروع الستراتيجية املشتريات محددة خيارات •
(تصميم املفهوم ومشاريع التصميم والبناء

اتيجية ُيوجد قاعدة بيانات شاملة لتحديد واستخدام الخيارات املتاحة الستر •
املشتريات وفق نوع املشروع

إدارة العقود3.ج
غياب الكفاءات في إدارة العقود•
املشاريع ي فن ذوي الكفاءة يال يوجد قاعدة بيانات تضم املقاولين أو األستشاري•

املنفذة سابًقا

وفق نوع املشروع ومتطلبات املناطقالعقود ات محددة إلدارةنماذج وآلي•
الجفرافية

:  مثل)وفق نوع املشروع ومتطلبات املناطقالعقود ات محددة إلدارةنماذج وآلي•
، والتأمين، وتحسين القيمة، (FIDIC)االتحاد الدولي للمهندسين اإلستشاريين 

(ومتطلبات رأس املال
ن ذوي الكفاءةياألستشاريو قاعدة بيانات تضم املقاولينوجود•

إدارة املشاريع4.ج
تنفيذ ومراقبة املشاريعغياب الكفاءات في إدارة •
ال يوجد لوائح و أنظمة داخلية مّتبعة ملراقبة املشاريع•
لتنفيذ املشاريععدم وجود مؤشرات أداء رئيسية ومراحل إنجاز •

ةراقباملتنفيذ و ذات كفاءة  في الإدارة املشاريعوجود•
شروع لوائح و أنظمة داخلية مّتبعة ملراقبة التقدم في كافة مراحل املوجود•

ظهر التقدم وآخر تحديثات الجدول الزمني الرئي)ولكنها غير محدثة 
ُ
(س يت

محددةلتنفيذ املشاريعمؤشرات أداء رئيسية ومراحل أساسية•

ذات كفاءة  في التنفيذ واملراقبةإدارة املشاريعوجود •
 )لوحة متابعة ملراقبة التقدم املحرز في املشروع تطوير وتحديث •

ُ
ظهر التقدم ت

(املحرز وآخر تحديثات الجدول الزمني الرئيس ي
لتنفيذ املشاريعتحديد مؤشرات أداء رئيسية ومراحل أساسية•

اقبة التكاليف5.ج إدارة مر
ال ُيوجد خطة إلدارة ضبط التكاليف•
تنسيق محدود مع وظيفة الشؤون املالية•

:  شملقائمة على تقديرات التكلفة، وتخطة شاملة لضبط التكاليف وجود•
املوظفين، وتوريد مواد البناء، واملدة الزمنية

:  شملقائمة على تقديرات التكلفة، وتخطة شاملة لضبط التكاليف وجود•
املوظفين، وتوريد مواد البناء، واملدة الزمنية

اقبة الدورية • روع وإعادة تقييم خطة ضبط التكاليف خالل مراحل املشاملر
ام بامليزانيةوتغيير النطاق بما يتماش ى مع توصيات القسم املالي لضمان االلتز 

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

اقبة التجودة6.ج إدارة مر
ال ُيوجد بروتوكوالت وتوجيهات حول إدارة الجودة وتحسينها•
تقيد ال يتم تحديث سجل وقاعدة بيانات إدارة الجودة بصورة دورية لضمان ال•

بطرق تحسين الجودة

حول إدارة التجودة وتحسينهاُيوجد بروتوكوالت وتوجيهات •
يد لضمان التقبصورة دورية سجل وقاعدة بيانات إدارة الجودة عدم تحديث •

(سجل إدارة املشاريع: مثل)بطرق تحسين الجودة 

حول إدارة التجودة وتحسينهاُيوجد بروتوكوالت وتوجيهات •
طرق لضمان التقيد ببصورة دورية سجل وقاعدة بيانات إدارة الجودة تحديث •

(سجل إدارة املشاريع: مثل)تحسين الجودة 

عدم وجود توجيهات لعمليات التسليم وبدء التشغيل•مإدارة بدء التشغيل والتسلي7.ج

كشف فحص قائمة: مثل)للتسليم وبدء التشغيل وضع توجيهات وعمليات •
(واصفاتالنواقص والعيوب والتوقيع على املواد املستخدمة في البناء حسب امل

مة لسنة واحدة و الضمانات  ألنظتحديد فترة تحمل املسؤولية عن العيوب•
ملباني  بالتنسيق مع املقاولينا

كشف فحص قائمة: مثل)للتسليم وبدء التشغيل وضع توجيهات وعمليات •
(واصفاتالنواقص والعيوب والتوقيع على املواد املستخدمة في البناء حسب امل

ظمة تحديد فترة تحمل املسؤولية عن العيوب لعدة سنوات و الضمانات  ألن•
ملباني بالتنسيق مع املقاولينا

الوثائق واملخططات الخاصة باملشروعغياب الرقابة والتحكم ب•طاتإدارة تنظيم الوثائق واملخط8.ج
لومات املشاريع املنفذة سابًقا وتوفير معإدارة مركزية لوثائق  ومخططات •

محدودة

علومات ذات املشاريع املنفذة سابًقا وكافة امللفات واملتنظيم مركزي لوثائق •
وع إليها الصلة واملخططات و املواد املستخدمة و كافة األنظمة التي يمكن الرج

وثائق في املستقبلالعند إعداد 

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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طلبات عملية املشتريات ولكافة متلاملراحل املختلفةإدارة •
الشركةلدى املشتريات 

لةاألطراف املستقو إعداد وإدارة جميع العقود بين الشركة •

سليمإدارة عملية تنفيذ املشروع من مرحلة اإلطالق وحتى الت•

مدةمراقبة تكاليف املشروع باملقارنة مع امليزانية املعت•

مراقبة معايير جودة املشروع عبر مختلف املراحل وحتى•
انقضاء فترة املسؤولية عن العيوب

ع أو إدارة بدء تشغيل املشروع وتسليمه إلى شركة إدارة املجّم •
املشتري 

وير قع وتقديم املدخالت لقسمي تطاإدارة أنشطة مسح املو •
األعمال والتصميم

إدارة تسليم املشاريعالشراف على املشروعاملشتريات وإدارة العقود  اقع مسح املو

إدارة تنظيم الوثائق واملخططات

(  األدلةاملراسالت، والرسومات، ومالحظات التصميم، و )إدارة وثائق املشروع 
والتأكد من سهولة اإلطالع عليها عند الحاجة

7.ج6و5و4.ج3و2.ج1.ج

8.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



ئمة ، وفحص التربة، وإعداد القا(طبيعة األرض)أنشطة رئيسية هي املسح الطبوغرافي 4تتضمن عملية مسح املوقع 
املرجعية ملسح املوقع، وإعداد التقرير
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إدارة تسليم املشاريعالشراف على املشروعاختيار املورد  مسح املوقع

تنظيم الوثائق

اقع1.ج نموذج غير شامل مسح املو

اقع مسح املو

مخطط تصميم البناء
بالتفصيل

الطوابقكلهياوخططاملعمارية،املواصفاتمثل)الهندسيةالتفاصيلتوضحالتيالتصميمرسومات•
(الطبيعيةواملناظروالسباكة،والكهربائيةامليكانيكيةاألنظمةوتركيبواألقسام،

جدول الكميات 
املفصل وامليزانية

روعللمشميزانيةوإعداداملعدة،املفصلالتصميمرسوماتعلىيعتمدمفصلكمياتجدول إعداد•

املعتمدلوح اللهام 
«Mood Board»

Mood»إلهاملوحإعداد• Board»عامبشكلالتطويرعنومجسماتعيناتيوضحالذياملعتمد

بيان املساحة املعدلة
احةاملسوإجمالياألرضيةاملساحةصافيمتطلباتتحديدوإعادةاألرضقطعةمساحةتقييمإعادة•

املفصلالتصميمملخططاتوفًقااألرضية

متطلبات التصميم واملواصفات: قسم إدارة التصاميم•

تقرير تحديد الفرص: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

تقرير مسح املوقع•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



دين والعقود، إعداد استراتيجية املشتريات، وإدارة املور : من األنشطة الرئيسية لدارة املشتريات والعقود أربعة أنشطة
ومعايير تأهيل املوردين
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إدارة تسليم املشاريعالشراف على املشروعاختيار املورد  مسح املوقع

تنظيم الوثائق

نموذج غير شامل إدارة املشتريات2.ج

وداملشتريات وإدارة العق

ياتاستراتيجية املشتر 
 )عواملعدةمراعاةمعاملشروعنوععلىالقائمةاملشترياتاستراتيجيةهي•

ً
والفكرةيمالتصمإعدادمثال

القدرةو وامليزانية،الزمنية،والجداول املخاطر،مثلمراعاةعواملمع(والبناءالتصميمأوالرئيسية،
املشترياتوأهدافالسوقية،

إدارة املوردين
خاللاملعياريةنةاملقار وتحليالتالتكاليفتحديدمجالفياملؤهلينواملورديناملقاولينببياناتقائمة•

والتصميمالجدوى دراسةإعدادمراحل

إدارة العقود
األحكامو والتأمين،واملسؤوليات،واألداء،االبتدائيةالضماناتمتطلباتمثل)العقودوأحكامشروط•

الرئيسيةواإلنجازاتالدفعاتألداءالزمنيوالجدول ،(العامةوالشروط

الحكوميةالجهاتوموافقاتالالزمةوالتراخيصالتصاريح•معايير التأهيل

الفكرة الرئيسية، والتصاميم : قسم إدارة التصاميم•
التخطيطية والتفصيلية

الشروط وأحكام العقود: الشؤون القانونية•

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة املشتريات والعقود•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة العقود3.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أنشطة رئيسية هي توجيهات تنفيذ املشروع، ومؤشرات 5وظيفة الشراف على املشروع هي عملية مستمرة تتكون من 
األداء الرئيسية واتفاقيات مستوى الخدمة، وإدارة التجودة، وضبط التكلفة والتواصل مع التجهات املعنية

45

إدارة تسليم املشاريعالشراف على املشروعاختيار املورد  مسح املوقع

تنظيم الوثائق

نموذج غير شامل 

الشراف على املشروع

توجيهات تنفيذ 
املشاريع

ضمنالحياتالصوتفويضاملحدد،الزمنيبالجدول وااللتزاماملشروع،تنفيذمنهجيةبخصوصتوجيهات•
املشروع

اقبة مؤشرات  مر
األداء الرئيسية 

واتفاقيات مستوى 
الخدمة وإعداد 
التقارير بشأنهما 

علىبناءً اولينواملقاملستشارينأداءملراقبةالخدمةمستوى واتفاقياتالرئيسيةاألداءمؤشراتتستخدم•
عليهااملترتبةالعقوباتوتوضيحمحددةتقييممعايير

الرئيسيةاألداءمؤشراتعلىبناءً دوريةبصورةوتدقيقهاالتقاريرومراجعةالتفتيشعملياتمراقبة•
الخدمةمستوى واتفاقيات

إدارة التجودة
متطلباتبيةتللضماناملحددةاملعاييرأساسعلىوتحسينهاالجودةإلدارةاملتبعةواآلليةاملنهجيةهي•

العقاري املطور حددهاالتياملشروعفيالجودة
املعاييرتلبيةلضمانالعقارجودةضمانإدارة•

ضبط التكاليف
أوامرطالباتوماإلنجاز،نسبةمعباملقارنةاملشروعنفقاتملراقبةالتكلفةضبطمتابعةوأدواتآليات•

االحتياطيةواملبالغالعقد،فياألسعاروتعديالتالتغيير،

خطة التواصل مع 
أصحاب املصلحة

الوزارةلداخاملسؤولةالجهةأوللشخصاإلبالغووتيرةواآلليات،املصلحة،أصحابمعالتواصلنماذج•
(الحكوميةوالهيئاتاملشترينمثل)وخارجها(املاليةوالشؤونالتنفيذي،واملديراملالي،املديرمثل)

لي، معدل العائد الداخ)تقرير ضبط التكلفة : قسم املالية•
(وصافي القيمة الحالية، ونسب اإلنجاز املستهدفة

تقارير الجودة وتنفيذ التصميم: قسم إدارة التصاميم•

قائمة بالجهات ذات العالقة: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

صلة مؤشرات األداء الرئيسية واتفاقيات مستوى الخدمة املت•
ت ذات بتنفيذ املشروع، والتنفيذ، وخطة التواصل مع الجها

العالقة

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

اقبة التكاليف5.جإدارة املشاريع4.ج اقبة التجودة6.جإدارة مر إدارة مر

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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إدارة تسليم املشاريعالشراف على املشروعاختيار املورد  مسح املوقع

تنظيم الوثائق

نموذج غير شامل 

إدارة تسليم املشاريع

برنامج بدء التشغيل
والتسليم

التسليم،عمليةبدءمثل)الرئيسيةواملنجزاتواألنشطةاملواعيدوالتسليم،التشغيلبدءبرنامجيتناول •
(العيوبعناملسؤوليةفترةمناألول واليوم

عمليات التفتيش
التصميمتطلباتملوفًقااملشروعبناءلضمانمحددةمرجعيةقائمةإلىباالستنادالتفتيشعملياتتنفذ•

املفصل

إعداد قائمة بالعيوب والجراءات 
التصحيحية املقترحة

التسليمهادةشإصدارقبلالعيوببتصحيحللمقاول للسماحالتفتيشلعمليةوفًقاالعيوبقائمةإعداد•

شهادة إنجاز املشروع
مثل)لوبةاملطالوثائقكافةواستالماألنشطةكافةتنفيذمنالتأكدبعداملشروعإنجازشهادةإصدار•

الصيانة،وأدلةةالتشغيليواألدلةاألصلية،والرسوماتواالعتمادات،والتصاريحالنهائي،التفتيششهادة
(والكفاالتوالضمانات

إدارة فترة املسؤولية
عن العيوب

 )شروعاملإنجازبعدعليهااملتفقالفترةخاللبالعيوبواملقاولينالخدماتمزوديإشعارعمليةإدارة•
ً

مثال
(التسليمبعدشهًرا12

التصميم املفصل : قسم إدارة التصاميم•

املدخالت املطلوبة

كد من خطة التسليم من خالل مراقبة األعمال والتفتيش للتأ•
بارات أن مختلف عمليات اإلنشاء والتركيب والتنفيذ واالخت

والتشغيل تلبي متطلبات املطور العقاري 

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة بدء التشغيل والتسليم7.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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إدارة تسليم املشاريعالشراف على املشروعاختيار املورد  مسح املوقع

تنظيم الوثائق

نموذج غير شامل إدارة تنظيم الوثائق واملخططات8.ج

إدارة تنظيم الوثائق 
واملخططات 

معلومات الوثيقة
الفكرةميموتصااملنافسة،طرحوحزمةاالجتماعات،محضرمثل)املستندنوعالوثائقمعلوماتتتضمن•

(واملوافقةالتصميم،ورسوماتالرئيسية،

مرحلة مراجعة 
الوثائق

الوثيقةاحبصو (واملوافقةوالنهائية،والتمهيدية،،املبدئيةاملرحلة:مثل)الحاليةالوثائقمراجعةمرحلة•
 )مرحلةكلفيومالكها

ً
(واملقاول العقاري املطور مثال

القرار املتخذ بشأن 
الوثيقة

رالقراذلكاتخاذوأسباب(االنتظارقيدالرفض،املوافقة،:مثل)الفرصةبشأناملتخذالقرار•

املستشارون من خارج 
الوزارة

الصادرةلتحليالتواالتقاريركافةجانبإلى(واملستشاريناملقاولين:مثل)الخارجيينباملستشارينقائمة•
عنهم

الوثائق
،واألدلةالتصميم،ومالحظاتالتصاميم،:مثل)وحفظهاالصلةذاتالوثائقبجميعقائمةإعداد•

(املعنيةتالجهاومراسالتوالتصاريح،والتراخيصواملقاولين،والعقود،الكميات،وجدول واملواصفات،

ستجل مالحظات 
الوثيقة

السابقةاملشاريعتنفيذمناملستفادةالرئيسيةالدروسيوثقزمنيسجل•

الفكرة الرئيسية، والتصاميم : قسم إدارة التصاميم•
التخطيطية والتفصيلية

صاميمالتراخيص، والتصاريح، والت: املقاولون واملستشارون•

املدخالت املطلوبة

نظام إدارة وتنظيم الوثائق •

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



 رئيسًيا في وظيفة التسويق14تم تحديد 
ً
عنصرا
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الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ
استراتيجية تحدد أهداف التسويق وعرض القيمة وشرائح العمالء املستهدفة وقنوات التسويقاستراتيجية التسويق1.أ

سياسات وإجراءات تحكم جميع أنشطة التسويقسياسات وإجراءات التسويق2.أ

فريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع أنشطة التسويقفريق التسويق1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

تطوير التقويم التسويقي السنوي للشركة واألنشطة التسويقية الخاصة باملشاريعوضع خطط التسويق1.ج

إدارة الحصول على بيانات العمالء وتوفير مصادر العمالء املحتملينإدارة العمالء املحتملين2.ج

تطوير وإدارة العالمة التجارية للشركة واملشروعإدارة العالمات التجارية3.ج

تنسيق وتخطيط وتنفيذ الخطط اإلعالنية واإلعالمية عبر القنوات والوسائط املختلفةالعالن والتخطيط العالمي4.ج

تنسيق وتخطيط وتنفيذ أنشطة التسويق الرقمي عبر القنوات املختلفةإدارة التسويق الرقمي5.ج

إدارة الحمالت التسويقية والتعاون مع الوكاالت املتخصصة ألنشطة التسويقإدارة الحمالت6.ج

إدارة امللف الشخص ي العام للشركة من خالل املتحدثين الرسميين والبيانات الصحفية والفعاليات الترويجية للمبيعات إدارة العالقات العامة7.ج

إدارة التخطيط والتنفيذ للفعاليالت التسويقية الخاصة بالشركةإدارة املناسبات8.ج

اقبة فاعلية التسويق9.ج تطوير مؤشرات األداء الرئيسية ومراقبة فعالية التسويقمر

تحليل بيانات العمالء والسوق وتكوين رؤى وأفكار لتحسين فعالية التسويق التي تخدم قسم املبيعات تحليل العمالء والسوق 10.ج

وكافة املواد التسويقية الخاصة باملشروع ( مثل نماذج املشروع والنشرات)واملشاريع ( مثل مواد العالمة التجارية)تطوير الضمانات التسويقية للشركة إعداد املواد التسويقية11.ج

األساسيةالوظائف 

التسويق إدارة املجتمعاتاملبيعاتتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

عدم وجود استراتيجية مّوثقة ومعتمدة  للتسويق•استراتيجية التسويق1.أ
استراتيجية مّوثقة للتسويقوجود•
ركةالشمتوافقة مع استراتيجية معتمدة وغيراستراتيجية التسويق غير•

(  التسويقالقيمة املقترحة وطرق : تتضمن)استراتيجية خطية للتسويق وجود•
مّوثقة ومعتمدة 

افقة مع استراتيجية معتمدة واستراتيجية التسويق• الشركةمتو

سياسات وإجراءات التسويق2.أ
ال ُيوجد إطار مّوثق حول التسويق•
ال ُيوجد إجراءات مّوثقة حول التسويق•

التسويقإطار مّوثق حول وجود•
ة إجراءات وجود•

َّ
حول التسويقُمفصل

إطار مّوثق ومعتمد حول التسويقوجود•
ة إجراءات وجود•

َّ
حول التسويقُمفصل

فريق التسويق1.ب
ت الالزمةعدم وجود فريق تسويق يعمل بدوام كامل ويتمتع بالكفاءات واملؤهال •
عدم تحديد املهام واملسؤوليات•

الت الالزمةويتمتع ببعض الكفاءات واملؤهبدوام كامل فريق تسويق يعمل وجود•
محددةمهام ومسؤوليات•

الت ويتمتع بمعظم الكفاءات واملؤهبدوام كامل فريق تسويق يعمل وجود•
الالزمة

محددةمهام ومسؤوليات •

وضع خطط التسويق1.ج
عدم وجود خطة تسويق سنوية•
تخطيط األنشطة على أساس كل حالة على حدة•

ارية تشمل خطط إلدارة العالمات التجخطة تسويق سنوية عامة وجدول زمني •
والحمالت وتنظيم الفعاليات وإطالق املشاريع

تشمل خطط إلدارة العالمات خطة تسويق سنوية شاملة وجدول زمني •
مع قسم التجارية والحمالت وتنظيم الفعاليات وإطالق املشاريع بالتنسيق

املبيعات والتصميم

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

إدارة العمالء املحتملين2.ج
عدم وجود توجيهات لتسجيل العمالء املحتملين الجدد•
عدم وجود قاعدة بيانات العمالء املحتملين•

لتسجيل العمالء املحتملين الجددقواعد ارشادية•
إلدارة العمالء املحتملينتتوفر قاعدة بيانات وأداة •

لتسجيل العمالء املحتملين الجددومنهتجية منظمة قواعد ارشادية•
إلدارة العمالء املحتملينتتوفر قاعدة بيانات وأداة •

إدارة العالمات التجارية3.ج
ة عدم وجود توجيهات موحدة إلدارة العالمات التجارية واالفتقار إلى مراقب•

استخدام العالمة التجارية للمطور 
موحدة لدارة العالمات التجارية قواعد ارشادية •
للمطور للتوجيهات املوحدة بشأن إدارة العالمة التجاريةاملتعارضاالستخدام •

توجيهات موحدة لدارة العالمات التجارية •
افق مع ااالستخدام• ية لتوجيهات املوحدة بشأن إدارة العالمة التجار املتو

للمطور 

وضع عدد محدود من الخطط اإلعالمية•يالعالن والتخطيط العالم4.ج
اقبة • تزامن مع تنفيذ الخطط اإلعالمية بواسطة وكاالت اإلعالم بالتنسيق ومر

الجدول الزمني السنوي للتسويق
مع وكاالت اإلعالن واإلعالمعالقة مخصصة •

اقبة • تزامن مع تنفيذ الخطط اإلعالمية بواسطة وكاالت اإلعالم بالتنسيق ومر
الجدول الزمني السنوي للتسويق

مع وكاالت اإلعالن واإلعالم عالقة منتظمة •

إدارة التسويق الرقمي5.ج
بطريقة غير رقميةتنفيذ كافة أنشطة التسويق •
تفرقةحضور محدود على شبكات التواصل االجتماعي واملشاركة في أنشطة م•

اإلعالم وسال: مثل)استخدامها محدودتتوفر قدرات التسويق الرقمي ولكنَّ •
(اململوكة ووسائل اإلعالم املكتسبة

املوافق :مثل)على املنصات الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي محدود حضور •
(التطبيقاتاإللكترونية،

اجات املصممة لتلبي احتيتنظيم عدد كبير من أنشطة التسويق الرقمي •
دفوعة، وسائل اإلعالم اململوكة، ووسائل اإلعالم امل: مثل)الجمهور املستهدف

(  ووسائل اإلعالم املكتسبة
:مثل)على املنصات الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي واسع حضور •

(التطبيقات

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

عدم وجود محتوى وحمالت مصممة خصيًصا•إدارة الحمالت6.ج
محتوى وحمالت مصممة خصيًصا تطوير•
إلدارة الحمالتالتعاون املخصص مع الوكاالت البداعية •

محتوى وحمالت مصممة خصيًصاتطوير •
إلدارة الحمالتالتعاون املنتظم مع الوكاالت البداعية •

الكيانال يوجد موظفين لشؤون اإلعالم في •إدارة العالقات العامة7.ج
اإلعالم، يتولون تنفيذ كافة األعمال املتصلة بموظفون لشؤون العالم وجود•

إشراك البيانات الصحفية والرسائل الهامة والظهور في وسائل اإلعالم و : مثل
على أساس كل حالة على حدهوكاالت العالقات العامة 

:  ثلم)إلظهار صورة وسمعة الجهة عالقة منتظمة مع وكاالت العالقات العامة •
سائل البيانات الصحفية، واملسودات، واألسئلة والجابات، والظهور في و 

(العالم
توجيهات استراتيجية التواصل و : مثل)توجيهات ومعايير إلدارة العالقات العامة •

(إلدارة العالمات التجارية

إدارة املناسبات8.ج
ملؤسسية عدم استضافة أو املشاركة الضئيلة في املناسبات املؤسسية وغير ا•

واملعارض والفعاليات املتعلقة بالتطوير العقاري 
الفعاليات مشاركة محدودة في املناسبات املؤسسية وغير املؤسسية واملعارض و •

املتعلقة بالتطوير العقاري 

ر لها وحتى كافة املناسبات املؤسسية وغير املؤسسية من البدء بالتحضيإدارة •
تنفيذها

في املعارض والفعاليات املتعلقة بالتطوير العقاري حضور كبير •

اقبة فاعلية التسويق9.ج مر
قة ملراقبة فاعلية التسويق وأد•

َّ
اء املبيعات ال ُيوجد مؤشرات أداء رئيسية ُموث

مقارنة حسب الفعاليات الترويجية للمشروع 

قة وجود•
َّ
ائط التسويق ملراقبة فاعلية التسويق في وسمؤشرات أداء رئيسية ُموث

نوع التسويق و ( وسائل اإلعالم املكتسبة واململوكة واملدفوعة: وتشمل)املختلفة 
و هي مصطلحات( أعلى خط التسويق وأسفل خط التسويق: بما في ذلك)

تسويقية متعارف عليها 

قة بشكل مستمر ملروجود•
َّ
لتسويق في اقبة فاعلية امؤشرات أداء رئيسية ُموث

لوكة وسائل اإلعالم املكتسبة واملم: وتشمل)وسائط التسويق املختلفة 
أعلى خط التسويق وأسفل خط: بما في ذلك)ونوع التسويق ( واملدفوعة
وهي مصطلحات تسويقية متعارف عليها ( التسويق

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



(4/4)تم تحديد مستويات الكفاءة والفعالية لكافة الخطوات واملراحل املدرجة : التسويق
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مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

عدم وجود الئحة أو نظام لبيانات العمالء•تحليل العمالء والسوق 10.ج
مالءال تتضمن الئحة أو نظام لبيانات العمجموعة محدودة لبيانات العمالء •
العمالء لتحسين فاعلية التسويقلبياناتاستخدام محدود •

ث للعماللبياناتواسعة مجموعة • ءالعمالء والئحة أو نظام بيانات ُمحدَّ
ويق وأداء فريق لبيانات العمالء لتكوين أفكار وتحسين فاعلية التستحليل دوري •

املبيعات

عدم وجود املواد التسويقية املعتمدة واملتعلقة باملشاريع •إعداد املواد التسويقية11.ج
يع، مواد املشار : مثل)املواد التسويقية للمشاريع إعداد مجموعة محدودة من •

نومواد العالمات التجارية للمطوري( ونماذج باألحجام الطبيعية، ونشرات

واد م: مثل)املواد التسويقية للمشاريع إعداد مجموعة كبيرة  و مبتكرة من •
ة ومواد العالمات التجاري( املشاريع، ونماذج باألحجام الطبيعية، ونشرات

للمطورين وبإستخدام تطبيقات حديثة

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



لتنفيذ، عملية وضع خطط التسويق تركز بالدرجة األولى على إعداد تقويم سنوي لخطط التسويق يتضمن تاريخ ا
واملسؤوليات، والقنوات، واملحتوى، وحالة املحتوى 
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نموذج غير شامل وضع خطط التسويق1.ج

وضع خطط 
التسويق

التسويقيةاملبادرةإطالقتاريخ•تاريخ الطالق

املسؤولية
الشخصياتأواإلعالنات،شركةأوالتسويق،فريقمثل)التسويقيةاملبادرةعناملسؤولةاملعنيةالجهات•

(االجتماعيالتواصلشبكاتفياملؤثرة

قنوات التسويق 
مثل)مملوكةأواملكتسبةأواملدفوعةالقنواتعبرالتسويقيةاملبادرةإلطالقاملستخدمةالتسويققناة•

(الشاشاتعلىواإلعالناتالتلفزيونية،والقنواتاالجتماعي،التواصلشبكات

 )التسويقياملحتوى نوع•املحتوى 
ً

(الطرق علىإعالنيةلوحةأودعايةأوفيديوأوصورةمثال

 )التسويقياملحتوى حالة•حالة املحتوى 
ً

(منشور أومجدول،أواملراجعة،بانتظارأواإلعداد،قيدأومفتوح،محتوى مثال

خطة إطالق املبيعات: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

الخطة السنوية لحمالت التسويق•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أفكارهمأنشطة رئيسية هي استقطاب العمالء املحتملين، وإحالتهم، وتصنيفهم، وجمع4تتضمن إدارة العمالء املحتملين 
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نموذج غير شامل إدارة العمالء املحتملين2.ج

نإدارة العمالء املحتملي

استقطاب العمالء 
املحتملين

جتماعي،اال التواصلشبكاتمثل)قنواتعدةخاللمناملحتملينالعمالءعناملطلوبةاملعلوماتجمع•
باستخداملمحتمعميللكلملفوإعداد(الهاتفيةواملكاملاتاالتصاالت،ومراكزاإللكترونية،واملواقع

املحتملينالعمالءإدارةنظام

ء العمالتسليم بيانات 
املحتلمين

منظمةبآليةاملبيعاتموظفيإلىاملحتملينالعمالءتسليم•

 )ملفاتهمعلىبناءً العمالءتصنيف•تصنيف العمالء
ً

(مرةألول مشتري أودائممشتري مثال

وفئاتهمملفاتهمعلىبناءً العمالءأفكارتحديد•أفكار العميل

ام إدارة تقرير معلومات العميل املحدثة على نظ: قسم املبيعات•
العمالء املحتملين

املدخالت املطلوبة

اناتهم  إلى خطة إدارة العمالء املحتملين الستقطابهم وتسليم بي•
فريق املبيعات وإجراء تحليالت العمالء ذات الصلة

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أنشطة رئيسية لدارة عملية الترويج للعالمة التجارية 5تتضمن توجيهات إدارة العالمة التجارية 
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نموذج غير شامل إدارة العالمات التجارية3.ج

ةإدارة العالمات التجاري

واالستخداماملختلفة،وأشكاله،الشعارتصميممواصفات•العالمة التجارية

تصميم العالمة 
التجارية  

 )الوثيقةنوعبحسباملعتمدةواألشكالالخطمواصفات•
ً

(ترونيإلكبريددعائية،نشرةرسالة،مثال

األلوان املعتمدة 
للعالمة التجارية

ونماذج،الشعاراتمثل)التجاريةالعالمةمنشوراتفياملعتمدةوالثانويةالرئيسيةاأللوانمواصفات•
(الفعالياتفيواألكشاكواألجنحةاإلعالنات،

صورة العالمة 
التجارية 

(راكيبوالتاإلضاءةمثل)التجاريةالعالمةصورةمعتتناسبالتياملالئمةالصور وأنماطمواصفات•

العالمة مطبوعات 
التجارية 

لمث)العقاري املطور مطبوعاتعلىاملطبوعةالتجاريةالعالمةوألوانوخطوطشعاراتمواصفات•
(والتقاريرالرسمية،والوثائقالعمل،بطاقات

زات استراتيجية املطور العقاري وممي: قسم االستراتيجية•
املشروع

املدخالت املطلوبة

القواعد اإلرشادية لإلدارة العالمة التجارية•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



اقبة 3يتضمن وضع الخطط الترويجية والعالمية  أنشطة رئيسية هي التخطيط، واالستعانة بشركة إعالنات، ومر
العالنات
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نموذج غير شامل العالن والتخطيط العالمي4.ج

العالن والتخطيط 
العالمي

العامةالتسويقخطةمعينسجمبمااألنشطةوخطةإرشاديةقواعد•التخطيط

االستعانة بشركة 
إعالنات

واإلعالميةوالتسويقيةاإلبداعيةاملجاالتفيمتخصصةاستشاريةبشركاتاالستعانة•

اقبة العالنات اإلعالناتسيرملراقبةالخدمةمستوى واتفاقياترئيسيةأداءمؤشراتإعداد•مر

العالمة التجاريةقواعد إرشادية إلدارة : التسويق•

اري استراتيجية شركة  التطوير العق: قسم االستراتيجية•

املدخالت املطلوبة

الخطط الترويجية واإلعالمية•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميم



املة يستخدم مطورو العقارات أنواًعا مختلفة من منهتجيات التسويق الرقمية لعداد استراتيجية تسويق متك
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نموذج غير شامل إدارة التسويق الرقمي5.ج

إدارة التسويق الرقمي

العالم املدفوع 
علىاتإعالنلتصميمالشركاتمعوالتواصلاملدفوعةاإلعالميةالقنواتخاللمنالرقميالتسويق•

املؤثرةالشخصياتخاللمنواإلعالنالرقمية،والعروضاالجتماعي،التواصلشبكات

العالم املكتسب 
ومشاركةغريد،التإعادةمثل)طبيعيةبصورةاملكتسبةاإلعالنيةالقنواتخاللمناإللكترونيالتسويق•

(واإلشاراتاملنشورات،

العالم اململوك 
والحساباتنية،اإللكترواملواقعمثل)العقاري املطور يملكهاإعالميةقنواتخاللمناإللكترونيالتسويق•

(الرقميةوالتطبيقاتاالجتماعي،التواصلمواقععلى

إلدارة العالمة التجاريةقواعد إرشادية: التسويق•

ي استراتيجية شركة  تطوير العقار : قسم االستراتيجية•

املدخالت املطلوبة

تواجد عبر قنوات التسويق اإللكترونية•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



اح االستعانة بشركة إعالنات، وأدوات الحملة، واستهداف التجمهور ونج: أنشطة رئيسية، وهي4تشمل إدارة الحمالت 
الحمالت
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نموذج غير شامل إدارة الحمالت6.ج

إدارة الحمالت

االستعانة بشركة 
إعالنات 

وقيادتهاالحمالتإلدارةمتخصصةإبداعيةبشركاتاالستعانة•

أدوات الحملة
عبرويقوالتساالجتماعي،التواصلقنواتمثل)املستهدفةالحملةإلطالقالالزمةواملنصاتاألدوات•

(اإللكترونيالبريدورسائلوالتطبيقات،البحث،محركاتوتحسينالهاتف،

استهداف التجمهور في
الحمالت

مرةمنثرألكاملشترينسجالت)العميلسجلإلىتستندالحمالتفيالجمهور استهدافاستراتيجية•
(وعروضجديدمنتجإطالق:مثل)تحقيقهااملطلوبالحملةوأهداف(مرةألول واملشترين

نجاح الحملة 
واملنصاتاألدواتمستوى علىالحملةنجاحمدىلتحديداملستخدمةالرئيسيةاألداءمؤشرات•

املستخدمة

خطة إطالق املبيعات: قسم املبيعات•

ة التجاريةالقواعد اإلرشادية  واستراتيجية بناء العالم: التسويق•

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة الحمالت•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



جاريةأنشطة رئيسية تتعلق بخطة التواصل والتفاعل العالمي وتمثيل العالمة الت3تتضمن إدارة العالقات العامة 
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نموذج غير شامل إدارة العالقات العامة7.ج

إدارة العالقات 
العامة

خطة التواصل
إطالقأواملبيعات،زيادة:مثل)محددجمهور واستهدافاألهدافلتحقيقخصيًصاُمعدةتواصلخطة•

.(التجاريةبالعالمةالوعيزيادةأوجديد،منتج

التفاعل مع وسائل 
العالم 

وسائلفيور والظهالصحفيةالتصريحاتتقديم:مثل)اإلعالموسائلمعللتفاعلإعالميمتحدثتعيين•
(اإلعالم

العالمة ظهور 
التجارية

شعاراتالاستخدام:مثل)بالجمهور املتصلةاألنشطةكافةفيالتجاريةالعالمةبتوجيهاتااللتزام•
(العقاري املطور واستراتيجيةالتجاريةبالعالمةاملتصلةواألخالقيات

خطة إطالق املبيعات: تطوير األعمال•

ية وخطة القواعد االرشادية املتعلقة بالعالمة التجار : التسويق•
التسويق

املدخالت املطلوبة

القواعد االرشادية املتعلقة بإدارة العالقات العامة •

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



الفعالية امليزانية والتوعية والقواعد والسياسات ونجاح: أنشطة رئيسية متعلقة بالدارة، وهي5تشمل إدارة الفعاليات 
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نموذج غير شامل إدارة املناسبات8.ج

إدارة الفعاليات

وإدارتهاوتنظيمهاوالفعالياتللمناسباتالتخطيطومسؤولياتمهامتفويض•إدارة الفعاليات 

امليزانية املخصصة 
للفعاليات

التكاليفوتوزيعللفعالياتميزانيةتخصيص•

الترويج للمناسبة
اتدعو وتوجيهاالجتماعيالتواصلوسائلحساباتخاللمنلهاوالتسويقالفعالياتعناإلعالن•

اإلعالموسائلعبرلحضورها

قواعد وسياسات 
الفعاليات

بها،لتزاماالالحضور علىيجبالتيالقيود:مثل)الفعالياتخاللاملطبقةوالسياساتالقواعدصياغة•
(السالمةوتوجيهاتاملالبس،وسياسات

الحضور مناالستبياناتتعبئةطريقعنالفعالياتنجاحمدىقياس•نجاح الفعاليات

امليزانية املخصصة: قسم املالية•

املواد والقنوات التسويقية: التسويق•

املدخالت املطلوبة

قواعد ارشادية بإدارة الفعاليات•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



ات ونجاح امليزانية والتوعية والقواعد والسياس: تشمل إدارة الفعاليات خمسة أنشطة رئيسية متعلقة بالدارة، وهي
الفعالية 

61

اقبة فاعلية التسويق9.ج مر

اقبة فاعلية التسو  يقمر

العالم املدفوع 

لزيادة العائد على االستثمار، وتكلفة كل عميل محتمل، وا: مؤشرات أداء رئيسية، تغطي جوانب، مثل•
لقياس مدى فعالية القنوات اإلعالمية غير اإللكترونية املدفوعة ( التدريجية في املبيعات

اعات، إجمالي عدد األشخاص الذين شاهدوا اإلعالن، واالنطب: مثل)مؤشرات أداء رئيسية، تغطي جوانب، •
مية لقياس مدى فعالية القنوات اإلعال ( والزيارات، ومدة املشاهدة، وعدد مرات املشاهدة، وعدد النقرات

اإللكترونية املدفوعة

العالم املكتسب 
عدد مرات مشاهدة القناة، وعدد حاالت اإلعجاب وعدم اإلعجاب، وحجم املالحظات، وأعضاء املجموعة، •

وعدد النقرات، ومعدل االستجابة

العالم اململوك 
، الزوار العائدين، وعدد مرات تصفح الصفحات، وعدد الصفحات التي تمت زيارتها في صفحتك•

يقات التي تم والتفاعالت، والوقت الذي يقضيه الزائر على املوقع، واملتابعين والتعليقات، وعدد التطب
تنزيلها

خدمات االتفاقيات املبرمة مع الوكاالت التي تقدم: التسويق•
اإلعالم املدفوع واإلعالم اململوك

املدخالت املطلوبة

تقرير مدى فعالية التسويق •

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



يتم جمع بيانات العمالء والسوق ومعالتجتها وتحليلها من أجل تحديد شرائح التجمهور املستهدفة

62

نموذج غير شامل تحليل العمالء والسوق 10.ج

ق تحليل العمالء والسو 

جمع البيانات 
ومعالتجتها

العمالءياجاتواحتاملستهدفالجمهور لتحديداملختلفةالقنواتطريقعنومعالجتهاالسوق بياناتجمع•

تحليل البيانات 
وإعداد التقارير

ستهدف،املالجمهور :مثل)التسويقأنشطةلتطويرالنتائجعنواإلبالغجمعتالتيالبياناتتحليل•
(البيعلعروضواالستجابةالتسويقية،للحمالتواالستجابة

تصنيف التجمهور إلى
فئات

(والعمراالجتماعي،والنوعالجغرافي،املوقعبحسبالجمهور )املستهدفةالجمهور فئات•

تقرير تفاعل عمالء: التسويق•

تقرير درجة تفاعل العمالء املحتملين: قسم املبيعات•

املدخالت املطلوبة

تقرير تحليل بيانات العمالء والسوق •

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



يستفيد املطورون العقاريون من املواد التسويقية في املراسالت املؤسسية وذات الصلة باملشروع

63

نموذج غير شامل إعداد املواد التسويقية11.ج

ةإعداد املواد التسويقي

املواد التسويقية 
للمشروع

رة والجوالت امليدانية والصور : املواد التسويقية ذات الصلة باملشروع، مثل•
ّ
ثالثية األبعاد النماذج املصغ

املستخدمة في الترويج للمشروع

املواد الترويجية 
للمشروع

وللمشترين الكتيبات، واملنشورات، وعروض البيع املوجهة للعمالء: املواد الترويجية للمشروع، وتشمل•
املحتملين

املراسالت املؤسسية
رات إدارة ونش( النشرات اإلخبارية املؤسسية واملذكرات: مثل)املراسالت الداخلية ذات الصلة بالشركة •

املجّمع حيثما أمكن ذلك

القواعد االسترشادية العالمة التجارية: التسويق•

اري استراتيجية شركة التطوير العق: قسم االستراتيجية•

املدخالت املطلوبة

ة للعالمة تقرير املواد التسويقية للمشاريع واملواد التسويقي•
التجارية للمطور العقاري 

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



 رئيسًيا في وظيفة املبيعات14تم تحديد 
ً
عنصرا

64

الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ
استراتيجية تحدد شرائح العمالء املستهدفة وقنوات املبيعات ونموذج عمولة املبيعات وعرض قيمة الوسطاءاستراتيجية املبيعات1.أ

سياسات وإجراءات تحكم جميع أنشطة املبيعاتسياسات وإجراءات املبيعات2.أ

فريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع أنشطة املبيعاتفريق املبيعات1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

تقديم مدخالت لتطوير األعمال على خطة إطالق املبيعات والحفاظ على تقويم أنشطة املبيعات بناًء على خطة اإلطالقتخطيط إطالق املبيعات1.ج

 من االستحواذ واإللحاق إلى دفع املكافآت واملحفزاتاستحواذ وإدارة الوسطاء2.ج
ً
تطوير والحفاظ على عالقة بالوسطاء بداية

إدارة الحصول على بيانات العمالء والتفاعالت مع مصادر العمالء املحتملينإدارة العمالء املحتملين3.ج

تطوير عروض ترويجية وعروض مبيعات خاصة باملشاريعالعروض وترويج املبيعات4.ج

تطوير العالقات مع البنوك لتوفير القروض العقارية وخيارات التمويل للعمالء املحتملينإدارة العالقات املصرفية والقروض5.ج

إدارة قنوات البيع عبر اإلنترنت وقنوات التواصل االلكترونية األخرى إدارة قنوات البيع على النترنت6.ج

إدارة مركز املبيعات ونقاط البيع األخرى مثل األكشاك ووحدات العرضإدارة قنوات املبيعات الفعلية7.ج

إدارة الوحدات املتوفرة الذي تم إصداره للمبيعاتادارة الوحدات املتوفرة8.ج

مراقبة معامالت البيع واتجاهات السوق وأداء املبيعات تحليل اتجاهات أداء املبيعات9.ج

املبيعاتأداء جمع وتحليل بيانات العمالء إلنشاء رؤى وأفكار لتحسين تحويل تحليل العمالء وتكوين الرؤى10.ج

تحديد وتطوير الدورات التدريبية لبناء وتعزيز قدرات موظفي املبيعاتإدارة البرامج التدريبية حول املبيعات11.ج

األساسيةالوظائف 

التسويق إدارة املجتمعاتاملبيعاتتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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عدم وجود استراتيجية مّوثقة للمبيعات•استراتيجية املبيعات1.أ
استراتيجية مّوثقة للمبيعاتوجود•
كة التطوير شر متوافقة مع استراتيجية معتمدة وغيراستراتيجية املبيعات غير•

العقاري 

مة املقترحة نموذج عموالت املبيعات والقي: مثل)تتوفر استراتيجية للمبيعات •
(للوسطاء

افقة مع استراتيجية معتمدة و استراتيجية املبيعات • طوير شركة التمتو
العقاري 

سياسات وإجراءات املبيعات2.أ
عدم وجود إطار مّوثق للمبيعات•
عدم وجود إجراءات مّوثقة للمبيعات•

للمبيعاتإطار مّوثق وجود•
ة إجراءات وجود•

َّ
للمبيعاتُمفصل

للمبيعاتإطار مّوثق وجود •
ة إجراءات وجود•

َّ
للمبيعاتُمفصل

وخرائط العمليات  والخطوات املّتبعة ألنشطة املبيعاتنماذج وجود •

فريق املبيعات1.ب
ت الالزمةعدم وجود فريق مبيعات يعمل بدوام كامل ويتمتع بالكفاءات واملؤهال •
عدم تحديد املهام واملسؤوليات•

الت ويتمتع ببعض الكفاءات واملؤهبدوام كامل فريق مبيعات يعمل وجود•
الالزمة

محددةاملهام واملسؤوليات•

الت ويتمتع بمعظم الكفاءات واملؤهبدوام كامل فريق مبيعات يعمل وجود•
الالزمة

محددةاملهام واملسؤوليات ومقاييس األداء•

ال ُيوجد خطة إلطالق املبيعات•تخطيط إطالق املبيعات1.ج
واستراتيجية شاملة إلطالق املشاريعخطة لطالق املبيعات•
اء حسب مستجدات السوق وأدتحديثها بصفة دورية لم يتم خطة سنوية •

املبيعات

واستراتيجية شاملة إلطالق املشاريعخطة لطالق املبيعات•
اء على خطة اإلطالق بناًء على مستجدات السوق وأدإجراء تحديثات دورية •

املبيعات

مستويات الكفاءة والفعالية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتالتسويقتنفيذ املشاريع املبيعات

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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استحواذ وإدارة الوسطاء2.ج
إشراك الوسطاء العقاريين على أساس كل مشروع على حده•
عدم وجود إستراتيجية مقترحة للوسطاء العقاريين وعملية تأهيلهم•

 ع•
ْ
َفذ نَّ

ُ
لى أساس كل عملية إشراك الوسطاء العقاريين وتأهيلهم غير موحدة وت

مشروع على حده
للوسطاء العقاريين على أساس كل مشروع على حدهمحددة إستراتيجية •

مع الوسطاء العقاريينقوية وطويلة األمد عالقات •
الوسطاء العقاريينلتأهيل منظمة عملية •
للوسطاء العقاريينوثيقة لستراتيجيةوجود•

إدارة العمالء املحتملين3.ج
إلدارة التواصل مع العمالء املحتملينقواعد ارشاديةال ُيوجد •
عدم وجود قاعدة بيانات إلدارة العمالء املحتملين•

إلدارة التواصل مع العمالء املحتملينقواعد ارشاديةوجود•
تتوفر قاعدة بيانات إلدارة العمالء املحتملين•

لينإلدارة التواصل مع العمالء املحتمومنهتجية منظمة قواعد ارشاديةوجود•
إلدارة العمالء املحتملينتتوفر قاعدة بيانات وأداة •

حول الترويج للمبيعات والقنوات املقترحة قواعد ارشاديةعدم وجود •العروض وترويج املبيعات4.ج
دة القتراح حمالت ترويجية وعروض ملبيعات املشاريع محدقواعد ارشادية•

لفريق تطوير األعمال وباقي الجهات املعنية العتمادها

دة القتراح حمالت ترويجية وعروض ملبيعات املشاريع محدقواعد ارشادية •
لفريق تطوير األعمال وباقي الجهات املعنية العتمادها

إعداد حمالت ترويجية مخصصة وعروض للمبيعات لكل مشروع من خالل •
كافة القنوات املقترحة للترويج

5.ج
إدارة العالقات املصرفية 

والقروض
وجد •

ُ
للتواصل مع البنوكقواعد ارشاديةال ت

عدم وجود عالقة منتظمة مع البنوك•

تمويل للتواصل مع البنوك بخصوص الرهن العقاري وخيارات القواعد ارشادية•
املتاحة للعمالء املحتملين

ين مع ممثلي مع بنك أو بنكين والقدرة على ربط املشترين املحتملعالقة محدودة •
البنوك

تمويل للتواصل مع البنوك بخصوص الرهن العقاري وخيارات القواعد ارشادية•
املتاحة للعمالء املحتملين

لين مع ممثلي مع بنوك مختلفة والقدرة على ربط املشترين املحتمعالقة منتظمة •
استثنائيةاملبيعات من خالل عروضتحفيزالبنوك لتوفير تسهيالت للعمالء و 

مستويات الكفاءة والفعالية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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وامكانياتهاال ُيوجد استراتيجية إلدارة قنوات البيع على اإلنترنت•نتإدارة قنوات البيع على النتر 6.ج

وامكانياتهادارة قنوات البيع على اإلنترنتإل استراتيجية وجود •
بيعات مركز امل: لقنوات وخصائص البيع على اإلنترنت، مثلمحدود استخدام •

لول الدفع االفتراض ي، ومساعد املبيعات االفتراض ي، والجوالت االفتراضية، وح
على اإلنترنت

وامكانياتهادارة قنوات البيع على اإلنترنتإل إستراتيجية وجود •
يعات مركز املب: لقنوات وخصائص البيع على اإلنترنت، مثلواسع استخدام •

لول الدفع االفتراض ي، ومساعد املبيعات االفتراض ي، والجوالت االفتراضية، وح
على اإلنترنت

إدارة قنوات البيع الفعلية7.ج
مركز مؤقت للمبيعات واستخدام األكشاك واألجنحة على نطاق واسع•
ال ُيوجد وحدات عرض •

مركز فعلي لعرض املبيعات يضم بضعة أكشاك وأجنحة •
عدد محدود من وحدات العرضوجود•

مركز فعلي لعرض املبيعات يضم بضعة أكشاك وأجنحة •
لكل فريق تطويرواحدة مؤثثة وجاهزة على األقل وحدة عرض •

.  روحةوقاعدة بيانات إلدارة الوحدات املتوفرة واملطقواعد ارشاديةال ُيوجد •إدارة الوحدات املتوفرة8.ج
إلدارة الوحدات املتوفرة املخصص للبيعقواعد ارشاديةوجود•
إلدارة الوحدات املتوفرة واملطروحةتتوفر قاعدة بيانات •

عاملخصص للبيالوحدات املتوفرة واملطروحةإلدارة قواعد ارشاديةوجود•
إلدارة الوحدات املتوفرة حالًياتتوفر قاعدة بيانات •

ال يتم مراقبة اتجاهات السوق العقاري •تحليل اتجاهات أداء املبيعات9.ج
اقبة دورية • التجاهات السوق العقاري مر
ال يوجد تقرير حول السوق العقاري •

اقبة دورية • ل التجاهات السوق العقاري و نوعية الوحات املطلوبة من قبمر
العمالء

ي واستخدامها عند اتخاذ القرارات التحول السوق دورية تقارير يتم إعداد •
تخص مقترحات لتعديل نوعية الوحات أو تصميمهأ

مستويات الكفاءة والفعالية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



(4/4)تم تحديد مستويات الكفاءة والفعالية لكافة الخطوات واملراحل املدرجة : املبيعات
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مرتفعمتوسطمنخفضعنصرال

عدم وجود الئحة أو نظام لبيانات العمالء•تحليل العمالء وتكوين الرؤى10.ج
ت ال تتضمن الئحة أو نظام لبيانامجموعة محدودة لبيانات العمالء وجود •

العمالء
استخدام محدود لتحليالت العمالء لتحسين فاعلية املبيعات•

ث العمالء من خالل الئحة أو نظام بيانات ُمحلبياناتواسعة مجموعة وجود • دَّ
للعمالء

ن مبيعات لبيانات العمالء لتكوين أفكار وتحسين التحول متحليل دوري وجود •
محتملة إلى فعلية

11.ج
إدارة البرامج التدريبية حول 

املبيعات
ال ُيوجد برامج تدريبية حول املبيعات•

للبرامج التدريبية املتعلقة باملبيعاتال ُيوجد جدول زمني سنوي •
برامج تدريبية دورية حول املبيعات لفريق املبيعات الداخليوجود•

للبرامج التدريبية املتعلقة باملبيعاتجدول زمني سنوي وجود•
بكة برامج تدريبية دورية حول املبيعات لفريق املبيعات الداخلي وشوجود •

دياتهالوسطاء العقاريين بهدف تطويرهم و تعريفهم بالسوق العقاري و تح

مستويات الكفاءة والفعالية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



أنشطة رئيسية لتطوير خطة إطالق املبيعات4يشمل التخطيط لطالق املبيعات 
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نموذج غير شامل تخطيط إطالق املبيعات1.ج

تخطيط إطالق 
املبيعات

للبيعاملخصصةالوحداتوأنواعوعددوموقعهاملشروعاسم:مثلاملشروع،معلومات•معلومات املشروع

املعلومات الترويجية
رسوممنءواإلعفااألسعارعلىالخصومات:مثل)السكنيةالوحدةلنوعتبًعااملقدمةوالعروضالترويج•

(الخدمات

استراتيجية إطالق 
املشروع

إطالقعنإلعالنلاملستخدمةواإللكترونيةالتقليديةالقنوات:تشملاملشروع،إلطالقاستراتيجيةوضع•
املشروع

املشروعوإطالقاإلعالموسائلمعللتواصلالزمنيةالجداول •التجداول الزمنية 

خطة إطالق املبيعات: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

خطة إطالق املبيعات املحدثة•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



لية لتحفيز يقوم املطورون العقاريون ذوي الخبرة بالتحضير لقامة فعاليات التواصل والبرامج التدريبية ووضع آ
الوسطاء على زيادة املبيعات

70

نموذج غير شامل استحواذ تعيين وإدارة الوسطاء العقاريين2.ج

استحواذ وإدارة 
الوسطاء العقاريين

ط تقديم املزايا للوسي
العقاري 

باعةربطها بحجم املبيعات، وقيمة املبيعات، وأنواع الوحدات السك: مثل)هيكل املزايا والعموالت •
ُ
(  نية امل

لتشجيع الوسطاء العقاريين على عقد الشراكات

االستعانة بالوسطاء
العقاريين

وع ومواصفاته، لتعريف الوسطاء العقاريين بمميزات املشر برنامج منظم لالستعانة بالوسطاء العقاريين •
عدد وأنواع الوحدات السكنية املتاحة: مثل

تدريب الوسطاء 
العقاريين

لمساعدة على تطوير برنامج تدريبي لتزويد الوسطاء العقاريين باملعرفة املتخصصة واألدوات الالزمة ل•
تحسين معدل تحول العمالء املحتملين إلى عمالء فعليين

إقامة فعاليات 
مخصصة للوسطاء 

العقاريين

ضل أداء إقامة فعاليات مخصصة للوسطاء العقاريين للتعرف على الوسطاء العقاريين الذين حققوا أف•
واملساعدة في توسيع شبكة الوسطاء العقاريين

بوابة الوسطاء 
العقاريين

تحديثات حول تطوير بوابة مخصصة للوسطاء العقاريين لتمكينهم من إدارة املبيعات والعموالت واستالم•
القوائم املتاحة

خطة إطالق املبيعات: قسم املبيعات•

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة الوسطاء العقاريين•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



إدارة املبيعات وتحديث ستجل التواصل مع العمالء املحتملين حتى إنهاء صفقة البيع

71

نموذج غير شامل 3.ج

نإدارة العمالء املحتملي

التواصل مع العمالء 
املحتملين

إنهاءىوحتاملحتملينالعمالءإدارةنظاممنإحالةإشعاراستالمبعداملحتملينالعمالءمعالتواصل•
البيعصفقة

نظام إدارة العمالء 
املحتملين

(ؤهاإنهاتمأوبالصفقةالفوز تم:مثل)لالتصاالتوفًقااملحتملينالعمالءإدارةنظامتحديث•

قاعدة بيانات العمالء املحتملين املؤهلين: التسويق•

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة العمالء الهامين للمبيعات•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال

تحليل العمالء وتكوين الرؤى10.جإدارة العمالء املحتملين



عاتيقوم املطورون العقاريون الذين لديهم خبرة بترويج العروض املخصصة وخطط التمويل بهدف زيادة املبي
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نموذج غير شامل 

العروض وترويج 
املبيعات

الخصومات وخطط الدفع املرنة لسنوات متعددة•خطط الدفع املرنة

العفاء من الرسوم
 )اإلعفاء من نسبة محددة من رسوم تسجيل العقار •

ً
لقيمة وضريبة ا( املدفوعة للجهات الحكومية مثال

املضافة ورسوم الخدمات املدفوعة للمطورين العقاريين لسنوات متعددة

تقديم عروض 
ترويجية موسمية

راء عند ش( مثل السيارات أو حزم السفر السياحي املقدمة)تقديم عروض ترويجية موسمية والهدايا •
الوحدة السكنية

خدمة التمويل والرهن 
العقاري 

نسب تخفيض: إقامة الشراكات مع مقدمي خدمات الرهن العقاري والبنوك لتقديم املزايا للعمالء، مثل•
الفائدة واإلعفاء من رسوم الخدمات املصرفية املدفوعة للبنوك

خطة إطالق املبيعات: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

ية خطة العروض والحمالت الترويجية لبيع الوحدات السكن•

تقرير الخدمات املالية للعمالء•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة الرهن العقاري والعالقات املصرفية5.جالعروض وترويج املبيعات4.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



فقات البيعيستفيد املطورون العقاريون من التطبيقات اللكترونية والرقمية للترويج للوحدات السكنية وعقد ص
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نموذج غير شامل 

إدارة قنوات البيع
على النترنت

الحجز والدفع عبر اإلنترنت عند اختيار الوحدات السكنية املختارة•الحتجز على النترنت

فتراض يأو جوالت الواقع اال /تطوير الجوالت التفاعلية والجوالت باستخدام التصوير ثالثي األبعاد و•األدوات التفاعلية

قنوات التواصل
التواصل مع العمالء من خالل املحادثات الحية ووسائل التواصل االجتماعي والهاتف املحمول •

عقد اجتماعات فردية على اإلنترنت مع مستشاري بيع العقارات•

خطة إطالق املبيعات: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة قنوات البيع على اإلنترنت •

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة قنوات البيع على النترنت6.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



بيعات يقوم املطورون العقاريون الذين لديهم الخبرة بإنشاء مراكز املبيعات امليدانية واالفتراضية لزيادة امل

74

نموذج غير شامل 

إدارة قنوات البيع
الفعلية

مراكز البيع
تواجد وكالء البيع في املوقع لعرض العقارات ومساعدة العمالء في إنهاء عملية الشراء•

رة ومخطط الوحدة السكنية ومواصفاتها للعمال: توفير معلومات املشروع مثل•
ّ
ءالنماذج املصغ

توفير األكشاك واألجنحة في املواقع املزدحمة بالجمهور للتوعية والترويج للبيع•األكشاك واألجنحة

عرض الوحدات 
السكنية

عرض الوحدات السكنية إلثبات جودة الوحدات السكنية على الخارطة•

خطة إطالق املبيعات: تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة قنوات البيع امليداني•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة قنوات البيع الفعلية7.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



العمالء يقوم قسم املبيعات بتحديث املخزون املباع من الوحدات السكنية وتقديم الفادات لتحسين معدل تحول 
املحتملين إلى عمالء فعليين
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نموذج غير شامل 

ةادارة الوحدات املتوفر 

هاوسعر الوحدةومواصفاتللبيعجاهزيتهاوتاريخالوحدةنوعحسبمشروعلكلاملخزونتتبع•تتبع املخزون

تصنيف املخزون
ذاتداتوالوحتصميمهافيمشاكليوجدالتيالوحدات:مثلالسبب،بحسباملتاحاملخزونتصنيف•

بتعليقهااإلدارةقامتالتيوالوحداتالضعيفالطلب

ي تحليل العمر النتاج
للوحدات في املخزون 

وص ىالعملخطةمعالوحداتملخزوناإلنتاجيالعمرتحليل•
ُ
زادتيالتالوحداتمنلالستفادةبهاامل

أعمارها

أفكار ذات صلة 
باملخزون

بيعلوكالءينةسكوحداتتخصيص:مثل)فعليينعمالءإلىاملحتملينالعمالءتحول معدللتحسينأفكار•
(العقاريينللوسطاءسكنيةوحداتتخصيصمقابلمباشرين

قاعدة بيانات مخزون األصول : تطوير األعمال•

املدخالت املطلوبة

قاعدة بيانات مخزون الوحدات السكنية املحدثة•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

ادارة الوحدات املتوفرة8.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



اقب قسم املبيعات توجه املبيعات لتقييم أثرها على املشاريع املختلفة ير
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نموذج غير شامل 

تحليل اتجاهات أداء 
املبيعات

تحليل املبيعات
املشروعوحسب،(واملنازل والفلل،الشقق،:مثل)السكنيةالوحدةنوعحسباملبيعاتاتجاهاتتحليل•

سعرسطمتو وحسب،(غرفثالثةأوغرفتينمناملؤلفةوتشمل)السكنيةالوحدةنوعوحسبواملوقع،
(العقاري والوسيطاملباشراملبيعاتوكيل:مثل)البيعقناةوحسبالسكنيةالوحدة

تحليل السوق 
اتجاهات:مثل)العقاري بالقطاعالصلةذاتواالتجاهاتالعامةواالقتصاديةالسوقيةاالتجاهاتتحليل•

(اومساحتهالسكنيةالوحداتبمزيجاملتعلقةواالتجاهاتالعقاريةاملشاريعوأنواعاملبيعات،

تقرير تحليل السوق : التسويق•

املدخالت املطلوبة

تقرير تحليل اتجاهات املبيعات•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

تحليل اتجاهات أداء املبيعات9.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



طوير قدراتهم يقوم املطورون العقاريون بتطوير برامج التعلم والتطوير وتشتجيع األشخاص للحصول على الشهادات لت
املتخصصة في مجال املبيعات واملتجال التقني
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نموذج غير شامل 

ية إدارة البرامج التدريب
حول املبيعات

مناهج التعلم 
والتطوير في مجال 

املبيعات

قديميةالتوالعروضالتفاوض:مثل)املطلوبةوالقدراتاملهاراتلصقلاملبيعاتحول املناهجوضع•
(والتحليل

إدارة مقدمي خدمات 
التدريب

علىاقاالتف:مثل)املبيعاتمجالفيالخارجيينأوالداخليينالتدريبخدماتوموردياملدربينإدارة•
(التدريبيةالدوراتوعددوالسعر،التدريبي،املحتوى 

ج التجدول الزمني للبرام
التدريبية في مجال 

املبيعات

َسُتعقدالتيبيةالتدريالبرامجوأنواعتواريخيحدداملبيعاتمجالفيالتدريبيةللبرامجزمنيجدول ُيوجد•
سنويةبصورةاملبيعاتلقسم

الشهادات
طريقنعالتقنيواملجالاملبيعاتمجالفياملتخصصةبالقدراتاملتعلقةالشهاداتعلىالحصول •

عترفاملعاهدمناالستفادة
ُ
الخارجيينالخدماتمقدميأوبهاامل

خطة التعليم والتطوير : املوارد البشرية•

املدخالت املطلوبة

البرامج التدريبية لوكالء املبيعات •

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة البرامج التدريبية حول املبيعات11.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية
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إدارة التصاميمتطوير األعمال



 رئيسًيا في وظيفة إدارة املتجتمعات السكنية12تم تحديد 
ً
عنصرا
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الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ
، ونطاق تقديم الخدمة ونموذج  نوعية تقديم الخدمة من حيث خدمات الصيانة وإدارة األصول جتمعاتاالستراتيجية التي تحدد األهداف املإدارة املتجتمعاتاستراتيجية 1.أ

إدارة املجتمعاتسياسات وإجراءات تحكم جميع أنشطة إدارة املتجتمعاتسياسات وإجراءات 2.أ

إدارة املجتمعاتفريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع أنشطة إدارة املتجتمعاتفريق 1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

ومعايير للشركةجتمعاتتطوير القواعد اإلرشادية للمجتمع بناًء على وضع املإدارة املتجتمعاتتخطيط و 1.ج

إعداد امليزانية السنوية وإدارة التسويات املالية وتوقعات التدفق النقدي الخاصة بخدمات الصيانة وإدارة األصول دارة املتجتمعاتامليزانية واألمور املالية ل 2.ج

افق3.ج اختيار مزودي خدمة إدارة املرافق وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية واتفاقيات مستوى الخدمةإدارة املر

إدارة تحصيل رسوم الخدمة والغرامات القابلة للتطبيقتحصيل رسوم الخدمة4.ج

افق5.ج اقبة إدارة املر إجراء عمليات تفتيش دورية ملزودي خدمة إدارة املرافق حسب مؤشرات األداء الرئيسية واتفاقيات مستوى الخدمة املحددةمر

إدارة معامالت العمالء واملدفوعات والشكاوى والطلبات من خالل قنوات مختلفة من خالل مكتب خدمات العمالء أو تطبيقات على األنترنتإدارة خدمة العمالء6.ج

جتمعاتتخطيط وتنظيم األحداث و الفعاليلت الخاصة بسكان املتجتمعاتتخطيط فعاليات امل7.ج

بما فيها مخططات املباني و ضمانات أنظمة البناءجتمعاتإنشاء والحفاظ على سجل األصول لجميع أصول املالحفاظ على ستجل األصول 8.ج

جتمعاتاملإدارة الئحة أو نظام الوثائق املتعلقة بالحفاظ علىإدارة املتجتمعاتإدارة الئحة أو نظام 9.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 
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دارة املجتمعاتال ُيوجد استراتيجية مّوثقة إل •إدارة املتجتمعاتاستراتيجية 1.أ
دارة املتجتمعاتاستراتيجية مّوثقة ل وجود•
راتيجية غير متوافقة مع استو دارة املجتمعاتغير معتمدة إل استراتيجية وجود •

شركة التطوير العقاري 

تهدف، معدل النمو املس: مثل)دارة املتجتمعاتتتوفر استراتيجية مّوثقة ل •
(نسبة إشغال الوحات، والرؤية الخاصة بنوعية الخدمات 

افقة مع استراتيجيةدارة املجتمعاتمعتمدة إل استراتيجية وجود • شركة متو
التطوير العقاري 

2.أ
إدارة سياسات وإجراءات 

املتجتمعات
دارة املجتمعاتعدم وجود إطار مّوثق إل •
دارة املجتمعاتعدم وجود إجراءات مّوثقة إل •

دارة املجتمعاتإل إطار مّوثقوجود•
ة إجراءات وجود•

َّ
دارة املتجتمعاتل ُمفصل

طبقةمتوافقة مع األنظمة املدارة املجتمعاتإل استراتيجية مّوثقةتتوفر •
ة إجراءات تتوفر •

َّ
دارة املتجتمعاتل ُمفصل

إدارة املجتمعاتوخرائط للخطوات املّتبعة ألنشطة يوجد نماذج •

إدارة املتجتمعاتفريق 1.ب
يعمل بدوام كامل ويتمتع بالكفاءاتدارة املجتمعاتعدم وجود فريق إل •

واملؤهالت املطلوبة
غير محددةمهام ومسؤوليات•

ات ويتمتع ببعض الكفاءبدوام كامل يعمل دارة املجتمعاتفريق إل وجود•
واملؤهالت املطلوبة

محددةاملهام واملسؤوليات•

ات ويتمتع بمعظم الكفاءبدوام كامل يعمل دارة املجتمعاتفريق إل وجود•
واملؤهالت املطلوبة

محددةاملهام واملسؤوليات•

جتمعاتال ُيوجد إرشادات بشأن تخطيط امل•إدارة املتجتمعاتتخطيط و 1.ج

إدارة بناًء على معايير تجتمعاتاملتخطيط واضحة حول إرشادات وجود•
والعالمة التجارية للمطور العقاري املجتمعات

دارة إموثقة حول مؤشرات أداء رئيسية واتفاقيات مستوى الخدمةال ُيوجد •
املجتمعات

إدارة بناًء على معايير تجتمعاتاملتخطيط إرشادات واضحة حول وجود•
والعالمة التجارية للمطور العقاري املجتمعات

قة حول مستوى خدمات وجود•
َّ
ارة إدمؤشرات أداء رئيسية واتفاقيات ُموث

إلدارة مقدمي الخدماتاملتجتمعات

مستويات الكفاءة والفعالية

األساسيةالوظائف 
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2.ج
رة داامليزانية واألمور املالية ل 

املتجتمعات
ديتم إعداد امليزانية بشكل مختلف كل عام وال يتم استخدام نموذج موح•

ق وجود•
ّ
:  مثل)اتجتمعإلعداد امليزانية السنوية بناًء على نوع املنموذج ُموث

(املساكن الفاخرة، واملساكن ميسورة التكلفة

ق وجود•
ّ
:  مثل)اتجتمعإلعداد امليزانية السنوية بناًء على نوع املنموذج ُموث

(.  املساكن الفاخرة، واملساكن ميسورة التكلفة
قة وجود•

َّ
للمطابقة املاليةعمليات وسياسات ُموث

افق3.ج إدارة املر
ردين ال ُيوجد عملية منظمة الختيار مقدمي خدمات إدارة املرافق وقائمة للمو •

ومزودي الخدمات ذوي الكفاءة
املراقبة غير املنتظمة ملقدمي الخدمات•

ردين الختيار مقدمي خدمات إدارة املرافق وقائمة للمو ال ُيوجد عملية منظمة •
ومزودي الخدمات ذوي الكفاءة

قملستوى خدمات إدارة املرافموثقة مؤشرات أداء رئيسية واتفاقيات وجود•

الختيار مقدمي خدمات إدارة املرافق وقائمة للموردينعملية منظمة وجود•
ومزودي الخدمات ذوي الكفاءة

افقملستوى خدمات إدارة املر مؤشرات أداء رئيسية واتفاقيات موثقة وجود•

(التطبيقات وأكشاك الدفع: مثل)من قنوات تحصيل الرسوم عدد محدود •قناة واحدة فقط لتحصيل رسوم الخدمة خارج نطاق اإلنترنت•تحصيل رسوم الخدمة4.ج
(التطبيقات وأكشاك الدفع: مثل)لتحصيل الرسوم عدة قنواتوجود •
ق ونظام معتمد وجود •

َّ
(ملتأخررسوم الدفع ا: مثل)للغرامات املالية إطار ُموث

افق5.ج اقبة إدارة املر بصفة دوريةمقدمي خدمات إدارة املرافق تفتيش ومراقبة•تفتيش ومراقبة مقدمي خدمات إدارة املرافق عند الحاجة•املراقبة غير املنتظمة ملقدمي خدمات إدارة املرافق•مر
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القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 
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إدارة خدمة العمالء6.ج
عدد محدود من قنوات تقديم الخدمات للعمالء، وتحديًدا من خالل وجود•

إدارة املجتمعاتمكتب 

إدارة مكتب : مثل)تقديم الخدمات للعمالء قنواتمن عدد محدودوجود•
(واملوقع اإللكترونياملجتمعات

من ساعات العمل املخصصة لدعم العمالءمحدودعدد •

،إدارة املجتمعاتمكتب : مثل)لتقديم الخدمات للعمالء عدة قنوات وجود •
(واألكشاك، واملوقع اإللكتروني، ومركز االتصال، والتطبيقات

على مدار الساعةدعم العمالء خدمة •

تجتمعاتتخطيط فعاليات امل7.ج
جد بصورة غير مخطط لها وال يو جتمعاتتنظيم عدد محدود من فعاليات امل•

كان خالل و تقديم فعاليات خاصة بالسجتمعاتمنشأة للحجوزات في مناطق امل
السنة

بصورة دوريةتجتمعاتفعاليات املتنظيم •
بصورة دورية تجتمعاتفعاليات املتنظيم •
حداث حجوزات األ : مثل)جتمعاتفي مناطق املحتجز على النترنت الوجود خدمة •

أو الفعاليات خالل السنة ( الرياضية، وحجوزات مواقف السيارات

و مخططات أنظمة البناءجتمعاتال ُيوجد سجل ألصول امل•الحفاظ على ستجل األصول 8.ج
قة تضقاعدة بيانات وجود•

َّ
ناءو أنظمة البجتمعاتم كافة أصول املُموث

بصفة دوريةجتمعاتسجل أصول املال يتم تحديث •
قة تضمقاعدة بيانات وجود•

َّ
جتمعاتكافة أصول املُموث

بصفة دوريةجتمعاتسجل أصول امليتم تحديث •

9.ج
إدارة إدارة الئحة أو نظام 

املتجتمعات
دارة املجتمعاتال ُيوجد ملف أو نظام إل •

ومات يحتوي على الرس)إدارة املجتمعاتملعلومات مللف أو نظام مركزي وجود•
مل املستخدمة في البناء، وأدلة التشغيل، وكفاالت، وشهادات لفترة تح

(املسؤولية عن العيوب

اتإدارة املجتمعملعلومات ملف أو نظام مركزي محدث بشكل مستمر وجود•
ت، يحتوي على الرسومات املستخدمة في البناء، وأدلة التشغيل، وكفاال )

(وشهادات لفترة تحمل املسؤولية عن العيوب
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الية إدارة إعداد امليزانية السنوية والتسويات امل•
وتوقعات التدفق النقدي

اختيار مقدم خدمات إدارة املجّمع السكني •
ووضع مؤشرات األداء الرئيسية واتفاقيات 

مستوى الخدمة

ت إدارة عملية تحصيل رسوم الخدمات والعقوبا•
املفروضة

إجراء تفتيش دوري على مقدمي خدمات إدارة •
اقيات املرافق وفق مؤشرات األداء الرئيسية واتف

مستوى الخدمة املحددة

إدارة معامالت العمالء ودفعاتهم وشكاواهم •
وطلباتهم من خالل القنوات املختلفة

مميزات وضع توجيهات بشأن املجّمع استناًدا إلى•
ارية املجّمع السكني ومعايير بناء العالمة التج

للشركة

افقدارة املتجتمعاتامليزانية واألمور املالية ل  تحصيل رسوم الخدمةإدارة املر دارة املتجتمعاتالتخطيط ل 

إدارة املتجتمعاتإدارة الئحة أو نظام 

تجتمعاتتخطيط فعاليات امل

الحفاظ على سجل يحتوي على كافة الوثائق ذات الصلة باملجّمع

تخطيط وتنظيم املناسبات في املجّمع

4.ج3.ج2.ج1.ج

7.ج

9.ج

إدارة خدمة العمالء

6.وج5.ج

األساسيةالوظائف 
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الخدمة، التوجيهات بشأن: يشمل التخطيط لدارة املتجّمع أربعة أنشطة متعلقة بتحديد مميزات إدارة املتجّمع، وهي
ومؤشرات األداء الرئيسية، واتفاقيات مستوى الخدمة، وتوجيهات إدارة العالمات التجارية

83

اقبة وخدمة العمالءامليزانية واألمور املالية لدارة املتجّمع السكني  املر تحصيل رسوم الخدماتاختيار مدير املتجّمع السكني التخطيط لدارة املتجّمع السكني

إدارة ستجل إدارة املتجّمع السكني

التخطيط لفعاليات الترويج للمجّمعات السكنية

نموذج غير شامل تخطيط وإدارة املتجتمعات1.ج

إدارة تخطيط و 
املتجتمعات

تحديد مميزات إدارة 
املتجّمع

السكنيعاملجّم ونوعالرئيسيةوالخطةالعقاري املطور عملخطةوفقالسكنياملجّمعمميزاتتحديد•
(معقولةتكلفةذاتوشققفاخرةشقق:مثل)املستهدف

توجيهات بشأن 
الخدمات املقدمة في 

املتجّمع السكني

املعنيةالجهاتومسؤولياتومهاماملجتمعفيتقديمهاسيتمالتيالخدماتنطاقالتوجيهاتتشمل•
(املجّمعإدارةوشركةالعقاري،واملطور املرافق،إدارةخدماتمقدم:مثل)الرئيسية

مؤشرات األداء 
الرئيسية واتفاقيات

مستوى الخدمة
باملعاييرتزاموااللاملقدمةالخدماتملراقبةاملستخدمةالخدمةمستوى واتفاقياتالرئيسيةاألداءمؤشرات•

بناء العالمة التجارية
لدارة املتجّمع

باملجّمعاملعنيةوالجهاتاملستأجرينمعللتواصلالتجاريةالعالمةبناءبشأنتوجيهات•

استراتيجية املطور العقاري : قسم االستراتيجية•

ع قواعد ارشادية ونماذج املطور العقاري واملجّم : التسويق•
السكني

خطة إدارة املجّمع السكني : إدارة التصاميم•

املدخالت املطلوبة

ت تقرير مميزات إدارة املجّمع السكني، والخدمات، ومؤشرا•
بناء األداء الرئيسية، واتفاقيات مستوى الخدمة، وتوجيهات

العالمة التجارية

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



انية، ونموذج يشمل إعداد ميزانية والشؤون املالية لدارة املتجّمع السكني ثالثة أنشطة رئيسية تتعلق بإعداد امليز 
لتحديد رسوم الخدمات والتوزيع والسياسات والتوجيهات املالية في إدارة املتجّمع

84
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إدارة ستجل إدارة املتجّمع السكني

التخطيط لفعاليات الترويج للمجّمعات السكنية

نموذج غير شامل امليزانية واألمور املالية لدارة املتجتمعات2.ج

امليزانية واألمور 
دارة املالية ل 

املتجتمعات

إعداد امليزانية
األموال:مثل)ية،رئيسفئاتفيالسكنياملجّمعإلدارةالالزمةاألموالتضمالتيالضروريةامليزانيةتقدير•

واألموال(واملياهالكهرباء:مثل)املتغيرةللتكاليفاملخصصةواألموالوالتأمين،والصيانة،العامة،
(األصول الستبدالاملخصصةاالحتياطية

نموذج رسوم الخدمة 
والتوزيع

(ومنزل وفيال،شقة،:مثل)تطويرهايتمالتيالسكنيةالوحدةنوعحسبالخدمةرسومنموذج•
التكييفورسومإداريةرسوم:وتشملأنواع،عدةمنالخدمةرسومتتألف•

السياسات 
والتوجيهات املالية

املطابقةعملية:مثل)الفعليةواإليراداتالدفعاتمعللميزانيةاملاليةبالتسويةاملتعلقةاملاليةالتوجيهات•
.(البياناتعلىواملوافقة

ومورسوالعقوباتالدفعاتوتأخروالتحصيلالفواتيربإعدادالصلةذاتوالسياساتالتوجيهات•
املخالفات

خطة إلدارة املجّمع السكني: إدارة املجّمع السكني•

خطة امليزانية ونموذج رسوم الخدمات: قسم املالية•

املدخالت املطلوبة

املاليةميزانية إدارة املجّمع ونموذج رسوم الخدمات والسياسات•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



افق  ة أنشطة رئيسية، وإعداد كراسة الشروط واملواصفات، ووضع مؤشرات األداء الرئيسي5يتضمن اختيار مدير املر
واتفاقيات مستوى الخدمة وتحديد شروط العقود والتجدول الزمني للدفع
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اقبة وخدمة العمالءامليزانية واألمور املالية لدارة املتجّمع السكني  املر تحصيل رسوم الخدماتاختيار مدير املتجّمع السكني التخطيط لدارة املتجّمع السكني

إدارة ستجل إدارة املتجّمع السكني

التخطيط لفعاليات الترويج للمجّمعات السكنية

افق3.ج نموذج غير شامل إدارة  املر

افق إدارة املر

اختيار شركة أو 
شركات لدارة املتجمع 

السكني

دةعأوالسكنياملجّمعإدارةلخدماتواحدمقدم:مثل)املرافقإدارةخدماتمقدميمنمجموعةتحديد•
املقدمةوالخدماتاملجّمعحجمحسب(مقدمين

إدارة املتجّمع السكني
ووضع كراسة 

الشروط واملواصفات
املرافقإدارةخدماتمزودمناملطلوبةوالخبراتواملؤهالتالعمل،نطاق•

تحديد مؤشرات األداء 
الرئيسية واتفاقيات

مستوى الخدمة 

إدارةدماتخمزودعلىيتعينالتياملطلوبةالخدمةمستوى واتفاقياتالرئيسيةاألداءمؤشراتتحديد•
 )بهاااللتزاماملرافق

ً
(الخدمةوأنواعالخدمة،تقديموتيرةمثال

(والتأمينواملسؤوليات،واألداء،العطاءسنداتمتطلباتمثل)العقدوأحكامالشروط•شروط العقد

التجدول الزمني ألداء 
الدفعات

(املقدمةوالخدماتاملقطوعة،اإلجماليةاملبالغمثل)العقدنوععلىبناءً الدفعاتألداءالزمنيالجدول •

شروط وأحكام العقد: الشؤون القانونية•

الجدول الزمني ألداء الدفعات: قسم املالية•

املدخالت املطلوبة

تقرير مزودو خدمات إدارة املجّمع السكني•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



دمةتتضمن عملية تحصيل رسوم الخدمة نشاطين رئيسين يتعلقان بتوجيهات التحصيل والقنوات املستخ
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اقبة وخدمة العمالءامليزانية واألمور املالية لدارة املتجّمع السكني  املر تحصيل رسوم الخدماتاختيار مدير املتجّمع السكني التخطيط لدارة املتجّمع السكني
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التخطيط لفعاليات الترويج للمجّمعات السكنية

نموذج غير شامل تحصيل رسوم الخدمة4.ج

افق إدارة املر

اختيار شركة أو 
شركات لدارة املتجمع 

السكني

دةعأوالسكنياملجّمعإدارةلخدماتواحدمقدم:مثل)املرافقإدارةخدماتمقدميمنمجموعةتحديد•
املقدمةوالخدماتاملجّمعحجمحسب(مقدمين

إدارة املتجّمع السكني
ووضع كراسة 

الشروط واملواصفات
املرافقإدارةخدماتمزودمناملطلوبةوالخبراتواملؤهالتالعمل،نطاق•

القواعد االرشادية: الشؤون القانونية•

املدخالت املطلوبة

واتالقواعد االرشادية لتحصيل رسوم الخدمة ولتحديد القن•

خطة تحصيل رسوم الخدمة•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



اقبة مدراء املتجّمع السكني  أنشطة رئيسية تتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية واتفاقيات مستوى 5تتضمن عملية مر
الخدمة، وجداول التقييم، ونطاق عقوبات األداء، وعمليات التفتيش وإصدار التقارير
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إدارة ستجل إدارة املتجّمع السكني

التخطيط لفعاليات الترويج للمجّمعات السكنية

افق5.ج اقبة إدارة املر نموذج غير شامل مر

اقبة إدارة  مر
افق املر

مؤشرات األداء 
الرئيسية واتفاقيات

مستوى الخدمة

التقييملجدول اوفًق السكنياملجّمعمديرأداءملراقبةالخدمةمستوى واتفاقياتالرئيسيةاألداءمؤشرات•
الخدمةمستوى وعقوبات

جدول التقييم
 )النشاطنوععلىبناءً الرئيسيةاألداءمؤشراتتقييم•

ً
 )املختلفةالفئاتوعبر(إداري تشغيلي،مثال

ً
مثال

(النظافةوأعمالالعامة،والخدماتالطرق،

عقوبات مستوى 
األداء

 )املرافقإدارةخدماتمزوديأداءمستوياتتحديد•
ً

(الهدفحققأوالتحسين،إلىيحتاجأوضعيف،مثال

عمليات التفتيش
اتفاقياتو الرئيسيةاألداءمؤشراتإلىباالستنادمنتظمةبصورةاملنشآتإدارةخدماتمزوديتفتيش•

باألداءاملتعلقةوالعقوباتالتقييممتطلباتمعينسجموبماالخدمة،مستوى 

إعداد تقارير أداء إدارة 
افق املر

الخدمةى مستو واتفاقياتالرئيسيةاألداءمؤشراتعلىبناءً دوريةبصورةاملرافقإدارةتقاريرإعداد•

ستوى مؤشرات األداء الرئيسية واتفاقيات م: تنفيذ املشاريع•
الخدمة

املدخالت املطلوبة

مة تقرير مؤشرات األداء الرئيسية واتفاقيات مستوى الخد•
ملدير املجّمع السكني

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



مة العمالءأنشطة رئيسية تتعلق بقنوات التواصل، وآليات البالغ، واملالحظات املتعلقة بخد3تتضمن خدمة العمالء 
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إدارة ستجل إدارة املتجّمع السكني

التخطيط لفعاليات الترويج للمجّمعات السكنية

نموذج غير شامل إدارة خدمة العمالء6.ج

إدارة خدمة العمالء

قنوات تفاعل موظفي
خدمة العمالء

، واملوقع مكتب إدارة املجّمع السكني، واألكشاك: مثل)قنوات التفاعل لطواقم تقديم الخدمات للعمالء •
(اإللكتروني، ومركز االتصال، والتطبيقات

قة آليات البالغ املتعل
بخدمة العمالء

اإلبالغ عن طلبات العمالء ورفعها للموظفين املعنيين في إدارة املجّمع السكني•

املالحظات املتعلقة 
بخدمة العمالء

املالحظات والردود املتعلقة بخدمة العمالء وذات صلة باألهداف واتفاقيات مستوى الخدمة•

شكاوى واقتراحات ومالحظات العمالء •

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة خدمة العمالء وآليات اإلبالغ•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



ية، وامليزانية، يتضمن التخطيط لفعاليات الترويج للمجتمعات السكنية خمسة أنشطة رئيسية متعلقة بإدارة الفعال
ونشر الوعي، والقوانين والسياسات
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إدارة ستجل إدارة املتجّمع السكني

التخطيط لفعاليات الترويج للمجّمعات السكنية

نموذج غير شامل تخطيط فعاليات املتجتمعات7.ج

تخطيط فعاليات
املتجتمعات

وإدارتهاوتنظيمهاللفعاليةللتخطيطمحددةومسؤولياتمهام•إدارة الفعاليات 

امليزانية املخصصة 
للفعاليات

الفعاليةإدارةلتكاليفمحددةميزانية•

الترويج للفعاليات
ولوحاتوالنشرات،اإللكتروني،واملوقعاالجتماعي،التواصلشبكاتخاللمنالفعالياتعناإلعالن•

اإلعالنات

قواعد وسياسات 
الفعاليات

 )الفعالياتتنظمالتيوالسياساتاألنظمة•
ً

املسموحمارواألعاملقيمين،منالحضور يكون أنيجبمثال
(السالمةوإرشاداتلها،

امليزانية: إدارة املجّمع السكني•

قواعد ارشادية إلدارة العالمات التجارية: التسويق•

املدخالت املطلوبة

خطة إدارة فعاليات املجتمعات السكنية •

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



خالل مرحلة إدارة املتجّمع، يستخدم نظام إدارة الستجل لتوثيق الوثائق ذات الصلة وحفظها
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التخطيط لفعاليات الترويج للمجّمعات السكنية

نموذج غير شامل 

إدارةإدارة الئحة أو نظام 
املتجتمعات

الوثائق
وكفاالت،التشغيل،وأدلةالبناء،فياملستخدمةالرسوماتمثل)الصلةذاتالوثائقجميعتضمقائمة•

(الرئيسيةاملجتمعيةواإلعالناتالعيوب،عناملسؤوليةلفترةوشهادات

الحفاظ على ستجل 
األصول 

وحالةقع،واملو املشروع،وفترةالصلة،ذاتالفنيةالتفاصيلذلكفيبمااألصول سجلعلىالحفاظ•
األصول وملكيةاملقررة،والصيانةالكفالة،

مثل )الوثائق املطلوبة : إدارة التصاميم وتنفيذ املشاريع•
(ةالرسومات التنفيذية، واألدلة، والتوجيهات التشغيلي

املدخالت املطلوبة

نظام إدارة سجل التصاميم إلدارة املجّمع السكني•

املخرجات

الوصف تفاصيل األنشطة الرئيسية

إدارة الئحة أو نظام إدارة املتجتمعات9.جالحفاظ على ستجل األصول 8.ج

األساسيةالوظائف 

إدارة املتجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



عناصر رئيسية في وظيفة االستراتيجية9تم تحديد 
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الوصفعنصرال

سياسات وإجراءات تحكم جميع األنشطة اإلستراتيجيةالسياسات والجراءات الستراتيجية1.أالحوكمة والسياسات. أ

فريق مؤهل مسؤول عن أداء األنشطة اإلستراتيجيةفريق الستراتيجية1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

إستراتيجية تحدد رؤية، مهمة، قيم، أهداف النمو، وطموح الشركةصياغة الستراتيجية1.ج

تطوير خطة عمل سنوية تتماش ى مع إستراتيجية املطور تخطيط العمل2.ج

تطوير خطط خاصة بالقسم ومراقبة مؤشرات أداء وأهداف القسمإدارة أداء املؤسسة3.ج

واإلستثمارات اإلستراتيجية،عمليات التصفية اإلستثمارية،عمليات اإلندماج واإلستحواذ،املشاريع املشتركة،كالشراكاتتقليديةإدارة فرص النمو الغير التطوير املؤسس ي4.ج

وأدوات إدارة املخاطر وسجل املخاطر،سياسات،إدارة عملياتإدارة املخاطر5.ج

وتأثيره على إستراتيجية وعمليات املطور التنافسية،،تقييم إتجاهات القطاعتقييم السوق 6.ج

إدارة املشاريع اإلستراتيجية التي لها تأثير على اإليرادات وفرص تحسين التكلفةإدارة املشروع االستراتيجي7.ج

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية االستراتيجية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مرتفعمتوسطمنخفضالعنصر

1.أ
السياسات والجراءات 

الستراتيجية
عدم تقديم تقارير ملجلس اإلدارة أو مصفوفة الصالحيات•

موثقةمصفوفة صالحياتوجود •
تقديم تقارير بشكل محدود ملجلس اإلدارة•

موثقةمصفوفة صالحياتوجود •
تقديم تقارير بشكل دوري ملتجلس الدارة•

فريق الستراتيجية1.ب
ةعدم وجود فريق إستراتيجي بدوام كامل بالكفاءات واملؤهالت املطلوب•
ال توجد أدوار ومسؤوليات محددة•

فريق عمل إستراتيجي بدوام كامل مع بعض الكفاءات واملؤهالتوجود •
املطلوبة

كفاءات ومسؤوليات محددةوجود •

هالت فريق عمل إستراتيجي بدوام كامل مع العديد من الكفاءات واملؤ وجود •
املطلوبة

كفاءات ومسؤوليات محددةوجود •

عدم وجود وثيقة إستراتيجية•صياغة الستراتيجية1.ج
هداف على سبيل املثال، الرؤية، املهمة، القيم، أ)وثيقة إستراتيجيةوجود •

(النمو

هداف على سبيل املثال، الرؤية، املهمة، القيم، أ)وجود وثيقة إستراتيجية•
(النمو

وق التحديث الدوري لإلستراتيجية بناًء على أداء املطور واتجاهات الس•

عدم وجود خطة عمل موثقة•تخطيط العمل2.ج
سنوات5خطة عمل موثقة ملدة وجود •
عدم وجود خطط لإلدارات متماشية مع خطة عمل املطور •

سنوات5خطة عمل موثقة ملدة وجود •
افقة مع خطة عمل املطور • خطط موثقة لإلدارات متو

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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(EPM)إدارة أداء املؤسسة 3.ج
عدم وجود أهداف موثقة ألداء القسم•
(EPM)عدم وجود قاعدة بيانات إلدارة أداء املؤسسة •

أهداف موثقة ألداء القسموجود •
اقبة الدورية ألهداف القسم• املر

أهداف موثقة ألداء القسموجود •
مواملراقبة الدورية ألهداف القسيقاعدة بيانات أداء املؤسس وجود إدارة ل•

لتطوير الشركة وقدراتها ونماذجهاآلياتعدم وجود •التطوير املؤسس ي4.ج
على )ونماذج إدارة أنشطة التطوير املؤسس يآلياتإمكانيات محدودة وغياب •

،تحواذعمليات اإلندماج واإلس،املشاريع املشتركة،الشراكات،سبيل املثال
(واإلستثمارات اإلستراتيجية،عمليات التصفية اإلستثمارية

على )املؤسس يالتطوير ونماذج منهتجية لدارة أنشطة ،كفاءاتوجود آليات،•
،تحواذعمليات اإلندماج واإلس،املشاريع املشتركة،الشراكات، سبيل املثال

(واإلستثمارات اإلستراتيجية،عمليات التصفية اإلستثمارية

إلدارة املخاطر وسجل املخاطرأدلة إرشاديةعدم وجود •إدارة املخاطر5.ج
، على سبيل املثال، سياسات)موثقة لدارة املخاطر وجود أدلة إرشادية •

(عمليات،و خطط إدارة مخاطر موثقة
ستجل مخاطر موثقوجود •

،  على سبيل املثال، سياسات)موثقة لدارة املخاطر وجود أدلة إرشادية•
(عمليات، خطط إدارة مخاطر، وإعادة تقييم استراتيجية التطوير

كل دوريستجل املخاطر مع التدابير الوقائية املقترحة موثق ومحدث بشوجود •

ونماذج منهجية لتحليل اتجاهات السوق آليات عدم وجود •تقييم السوق 6.ج
اهات إتج،على سبيل املثال)منهتجية لتحليل اتجاهات السوق و وجود آلية•

(التنافسية،القطاع
تجاهات إ،على سبيل املثال)عملية وقوالب منهتجية لتحليل اتجاهات السوق •

(التنافسية،القطاع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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، قدرات، ونماذج إدارة املشروع اإلستراتيجيآلياتعدم وجود •إدارة املشروع االستراتيجي7.ج
ية ونماذج إلدارة املشاريع اإلستراتيجآلياتوعدم وجود قدرات محدودة وجود •

ومراقبة التنفيذ من خالل أنشطة إدارة املشاريع
مراقبة إلدارة املشاريع اإلستراتيجية و ات، ونماذج منهتجية ء، كفاوجود آليات•

التنفيذ من خالل أنشطة إدارة املشاريع

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



 رئيسًيا في وظيفة املالية12تم تحديد 
ً
عنصرا
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الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ
االستراتيجية التي تحدد أهداف الشركة واملشاريع املالية، والهيكلة املالية املستهدفة والعوائد املستهدفةاستراتيجية التمويل1.أ

السياسات واإلجراءات التي تحكم جميع األنشطة املاليةالسياسات والجراءات املالية2.أ

فريق مؤهل مسؤول عن أداء األنشطة املاليةفريق املالية1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

دعم وظيفة تطوير األعمال في أنشطة العناية الواجبة املالية بالتنسيق مع الشركات املتخصصةالعناية املالية الواجبة1.ج

إدارة هيكل رأس مال الشركة والشؤون املالية للمشروعالهيكلة املالية2.ج

اقبة ربحية املشروع3.ج مراقبة األهداف الربحية للمشروع خالل دورة حياة املشروعمر

إعداد وإدارة امليزانية السنوية ومراقبة توقعات التدفق النقدي على أساس شهري وسنوي إدارة امليزانية والتدفق النقدي4.ج

إدارة شهادات املدفوعات وإدارة أنشطة حسابات الدفعإدارة الشهادات والدائنين5.ج

إدارة أنشطة إدارة املخاطر املالية بما في ذلك تحديد املخاطر وإجراءات التخفيف والتأثير على الوضع املاليإدارة املخاطر املالية6.ج

إدارة وتتبع املخزون بما في ذلك بنك األراض ي والحفاظ على تأمين محدث لجميع األصول ادارة املخزون7.ج

إدارة عملية إعداد التقارير املالية الدورية للشركةالتقارير الرقابة املالية8.ج

إدارة أنشطة العالقات مع املستثمرين واملحللينإدارة عالقات املستثمرين9.ج

املساندةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية

االستراتيجيةالوظائف 

االبتكاراملالية

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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مرتفعمتوسطمنخفضالعنصر

عدم وجود وثيقة استراتيجية التمويل•استراتيجية التمويل1.أ
وثيقة استراتيجية التمويل وجود •
كة التطوير وجود استراتيجية تمويل غير معتمدة وال تتماش ى مع استراتيجية شر •

العقاري 

(ستهدفةمثل خيارات التمويل والعوائد امل)وثيقة إستراتيجية التمويلوجود •
تطوير استراتيجية تمويل معتمدة وتتماش ى مع استراتيجية شركة الوجود •

العقاري 

السياسات املالية والجراءات2.أ
عدم وجود وثيقة سياسة التمويل•
عدم وجود وثيقة إجراءات التمويل•

املالية وثيقة السياسةوجود •
التفصيليةإجراءات التمويلوجود •

املالية وثيقة السياسة وجود •
التفصيليةإجراءات التمويلوجود •
العمليات لألنشطة املاليةقوالب وخرائط وجود •

فريق املالية1.ب
عدم وجود فريق مالي متفرغ بالكفاءات واملؤهالت املطلوبة•
ال توجد أدوار ومسؤوليات محددة•

وبةمع بعض الكفاءات واملؤهالت املطلبدوام كاملوجود فريق مالي يعمل •
أدوار ومسؤوليات محددةوجود •

طلوبةمع العديد من الكفاءات واملؤهالت املبدوام كامل وجود فريق مالي يعمل •
األدوار واملسؤوليات محددةوجود •

يتم إجراء العناية املالية الواجبة داخلًيا، بدون قائمة مرجعية موحدة•العناية املالية الواجبة1.ج
أسسوجود الشركات املتخصصة على إجراء العناية املالية الواجبة على •

محدودة
اجبة إلجراء العناية املالية الو الشركات املتخصصة وجود عالقة منهجية مع •

عند الحاجة( JLL ،CBREعلى سبيل املثال )مثل 

االستراتيجية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية االبتكار

ز المط ورإطار تمي 

املالية إدارة التصاميمتطوير األعمال
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غياب اإلرشادات والعالقات•الهيكلة املالية2.ج
ائد مثل تخفيض حقوق امللكية والعو )إلدارة رأس مال الشركة آلية منهتجية•

(املستهدفة

ائد مثل تخفيف حقوق امللكية والعو )إلدارة رأس مال الشركة آلية منهتجية•
(املستهدفة

والتمويلمع البنوك واملؤسسات املالية إلدارة خيارات االستثمارعالقة منهتجية•

اقبة ربحية املشروع3.ج مر
عدم وجود مؤشرات أداء موثقة•
ال توجد مراقبة دورية ملؤشرات األداء الرئيسية•

لبات معدل متط/ موثقة جزئًيا ملراقبة ربحية املشروع مؤشرات األداء الرئيسية•
العائد الداخلي من خالل مرحلة تنفيذ املشروع والتسليم

عدم وجود مراقبة دورية•

معدل متطلبات/ ملراقبة ربحية املشروع مؤشرات األداء الرئيسية املوثقة•
العائد الداخلي من خالل مرحلة تنفيذ املشروع والتسليم

اقبة الدورية• للهدفاملر

عدم وجود عملية وضع امليزانية والقوالب•ديإدارة امليزانية والتدفق النق4.ج
اش ى مع إلعداد امليزانية السنوية بما يتمطريقة منهتجية وقوالب أعمال محددة•

خطة عمل املطور 

اش ى مع إلعداد امليزانية السنوية بما يتمطريقة منهتجية وقوالب أعمال محددة •
خطة عمل املطور 

اقبة الدورية• لهدف التمويل والتدفق النقدياملر

إدارة الشهادات والدائنين5.ج
عدم مسك سجالت الشركة•
ال مراجعات محاسبية دورية•

(  ستاذ العاممثل ميثاق الحسابات ودفتر األ )لسجالت الشركة الصيانة املنهتجية•
املستحقات/ والحسابات الدائنة 

(  ستاذ العاممثل ميثاق الحسابات ودفتر األ )لسجالت الشركة الصيانة املنهتجية•
املستحقات/ والحسابات الدائنة 

وتقارير الحالةالدورية املراجعات املحاسبية •

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية االبتكار

ز المط ورإطار تمي 

املالية إدارة التصاميمتطوير األعمال
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إدارة املخاطر املالية6.ج
عدم وجود عملية منهجية إلجراء أنشطة إدارة املخاطر املالية•
عدم وجود قوالب إلدارة املخاطر املالية•

، مثل تحديد املخاطر)إلجراء أنشطة إدارة املخاطر املالية عملية منهتجية •
(وإجراءات التخفيف ، والتقييم املالي

، مثل تحديد املخاطر)إلجراء أنشطة إدارة املخاطر املالية عملية منهتجية•
(وإجراءات التخفيف ، والتقييم املالي

موثقة إلدارة املخاطر املاليةقوالب•

ادارة املخزون7.ج
خزون عدم وجود نظام ومنهجية محددة جيًدا إلدارة وتتبع أصول املطورين وامل•

والوحدات
وحداتنظام ومنهجية محددة جيًدا إلدارة وتتبع أصول املطورين واملخزون وال•
بشكل دورياألصول الثابتة ومخزون الوحدات ال يتم تحديث•

نك نظام ومنهجية محددة جيًدا إلدارة وتتبع وتحديث أصول املطورين والب•
(  بيعاتبما في ذلك االستهالك ونقل األصول وامل)العقاري واملخزون والوحدات 

على أساس دوري

تمرومع ذلك التنفيذ غير مسوجود كفاءات ونماذج لعداد التقارير املالية•غياب الكفاءات والقوالب إلعداد التقارير املالية•التقارير املالية8.ج
شطة إلجراء أنوجود كفاءات لعداد التقارير املالية املحددة جيًدا والقوالب •

عمومية وبيانات مثل البيانات املالية بما في ذلك امليزانية ال)إعداد التقارير املالية 
(الدخل ومتطلبات التدفق النقدي

للمستثمرين على أداء الشركة ونتائجها املاليةتحديثات دورية•للمستثمرين حول أداء الشركة ونتائجها املاليةتحديثات متكررة•اليةعدم وجود تحديثات دورية للمستثمرين على أداء الشركة والنتائج امل•إدارة عالقات املستثمرين9.ج

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشرية املعلوماتتقنية االبتكار

ز المط ورإطار تمي 

املالية إدارة التصاميمتطوير األعمال



عناصر رئيسية في وظيفة االبتكار7تم تحديد 

99

الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ
األفكار، باالختيار واالحتضانونموذج توليد،تحدد أهداف االبتكارالتي هياستراتيجية االبتكار1.أ

السياسات واإلجراءات التي تحكم جميع أنشطة االبتكاراالبتكارسياسات وإجراءات2.أ

فريق مؤهل مسؤول عن أداء أنشطة االبتكارفريق االبتكار1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

إدارة عملية توليد األفكار داخلًيا وخارجًياتوليد األفكار1.ج

إدارة اختيار الفكرة مقابل معايير االختيار املحددة مسبًقااختيار الفكرة2.ج

إدارة حاضنة األفكار والنماذج األولية السريعة لألفكار املختارةالفكرةحاضنة3.ج

اقبة فعالية االبتكار4.ج (على سبيل املثال، األفكار املولدة، األفكار املحتضنة)مثل األفكار التي تم إنشاؤها، واألفكار املحتضنة )تطوير مؤشرات األداء الرئيسية ومراقبة فعالية االبتكار مر

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشريةاملالية املعلوماتتقنية االبتكار

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



(2/1)تم تحديد مستويات النضج لكل عنصر : االبتكار

100

مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضالعنصر

عدم وجود وثيقة استراتيجية لالبتكار•استراتيجية االبتكار1.أ
اف، التأثير على سبيل املثال، الغاية واألهد)وثيقة استراتيجية االبتكار وجود •

(املطلوب على مؤشرات األداء للمؤسسة
ة التطويراستراتيجية االبتكار غير معتمدة وال تتماش ى مع استراتيجية شرك•

اف، التأثير على سبيل املثال، الغاية واألهد)وثيقة استراتيجية االبتكاروجود •
(املطلوب على مؤشرات األداء للمؤسسة

يرتتماش ى مع استراتيجية شركة التطو استراتيجية ابتكار معتمدة و•

سياسات وإجراءات االبتكار2.أ
عدم وجود وثيقة سياسة االبتكار•
عدم وجود وثيقة إجراءات االبتكار•

االبتكاروثيقة سياسةوجود •
االبتكاروثيقة سياسةوجود •
تفصيلية موثقةإجراءات ابتكاروجود •

فريق االبتكار1.ب
عدم وجود فريق ابتكار متفرغ بالكفاءات واملؤهالت املطلوبة•
ال توجد أدوار ومسؤوليات محددة•

مع بعض الكفاءات واملؤهالت املطلوبةبدوام كامل فريق االبتكار •
محددةاألدوار واملسؤوليات•

لوبةمع العديد من الكفاءات واملؤهالت املطبدوام كامل فريق ابتكار يعمل •
محددةاألدوار واملسؤوليات•

لتوليد األفكار داخلًيا وخارجًياعملية منهتجية وأدلة ارشادية موثقة•لتوليد األفكار داخلًيا وخارجًياأدلة ارشادية موثقة•عدم وجود أدلة ارشادية لتوليد األفكار•توليد األفكار1.ج

االبتكار

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشريةاملالية املعلوماتتقنية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



(2/2)تم تحديد مستويات النضج لكل عنصر : االبتكار

101

مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضالعنصر

اختيار الفكرة2.ج
عدم وجود قائمة مراجعة الختيار الفكرة•
يتم اختيار األفكار باستخدام معايير غير قياسية•

تقييم على سبيل املثال، معايير ال)معايير اختيار الفكرة قائمة مراجعةوجود •
(وتحديد األولويات

بقائمة مراجعة معايير االختيارالتقيد غير املستمر•

تقييم على سبيل املثال، معايير ال)معايير اختيار الفكرة قائمة مراجعةوجود •
(  وتحديد األولويات

لقائمة مراجعة معايير االختيار٪100االمتثال بنسبة •

الحتضان األفكارعملية منهتجية وإدله إرشادية موثقةوجود •الحتضان األفكارإدله إرشادية موثقةوجود •الحتضان األفكارإدله إرشاديةعدم وجود •حاضنة الفكرة3.ج

اقبة فعالية االبتكار4.ج يبشكل دور ملراقبة فعالية االبتكار مؤشرات أداء رئيسية موثقةوجود •ملراقبة فعالية االبتكارمؤشرات األداء الرئيسية موثقةوجود •عدم وجود مؤشرات أداء رئيسية موثقة ملراقبة فعالية االبتكار•مر

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملوارد البشريةاملالية املعلوماتتقنية االبتكار

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



عناصر رئيسية في وظيفة املوارد البشرية10تم تحديد 

102

الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ
االستراتيجية التي تحدد أهداف املوارد البشرية والتوظيف والتعلم والتطوير وتقييم األداء واستراتيجية التعويضاستراتيجية املوارد البشرية1.أ

السياسات واإلجراءات التي تحكم جميع أنشطة املوارد البشريةسياسات وإجراءات املوارد البشرية2.أ

فريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع أنشطة املوارد البشريةفريق املوارد البشرية1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

تطوير وصيانة خطة القوى العاملة السنوية بناًء على متطلبات كل قسمتخطيط القوى العاملة1.ج

إدارة عملية التوظيف من البداية إلى النهاية من التخطيط إلى اختيار املرشحإدارة التوظيف2.ج

تحديد وإدارة متطلبات التعلم والتطوير للموظفينإدارة التعليم والتطوير3.ج

تطوير ومراقبة عملية إدارة أداء املوظفينادارة األداء4.ج

إدارة أنشطة عالقة املوظفين من البداية إلى النهاية بدًءا من انضمام املوظف وحتى إجراءات الخروجإدارة عالقات املوظفين5.ج

إدارة العالقات مع اإلدارات والوكاالت الحكومية للتصاريح والتراخيص والتسجيالتإدارة العالقات الحكومية6.ج

إدارة وتنفيذ األنشطة اإلداريةإدارة الشؤون الدارية7.ج

املوارد البشرية

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملعلوماتتقنيةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



(3/1)تم تحديد مستويات النضج لكل عنصر : املوارد البشرية

103

مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضالعنصر

عدم وجود وثيقة استراتيجية املوارد البشرية•ةاستراتيجية املوارد البشري1.أ
وثيقة استراتيجية املوارد البشريةوجود •
ية شركة استراتيجية املوارد البشرية غير معتمدة وغير متوافقة مع استراتيج•

التطوير

ط القوى على سبيل املثال، تخطي)وثيقة استراتيجية املوارد البشريةوجود •
(العاملة، الهيكل املؤسس ي

افقة مع استراتيجية شركاستراتيجية املوارد البشرية معتمدة و• ة التطويرمتو

2.أ
سياسات وإجراءات املوارد 

البشرية
عدم وجود وثيقة سياسات املوارد البشرية•
عدم وجود وثيقة إجراءات املوارد البشرية•

املوارد البشريةوثيقة سياساتوجود •
وثيقة إجراءات املوارد البشريةوجود •

املوارد البشريةوثيقة سياسات وجود •
تفصيليةإجراءات املوارد البشرية وجود وثيقة •
وخرائط العمليات ألنشطة املوارد البشريةنماذج •

فريق املوارد البشرية1.ب
ةعدم وجود فريق موارد بشرية بدوام كامل باملؤهالت والكفاءات املطلوب•
عدم وجود أدوار ومسؤوليات محددة•

ملطلوبةمع بعض الكفاءات واملؤهالت ابدوام كاملوجود فريق املوارد البشرية •
محددةأدوار ومسؤوليات•

هالت مع العديد من الكفاءات واملؤ بدوام كامل وجود فريق موارد بشرية يعمل •
املطلوبة

محددةأدوار ومسؤوليات•

عدم وجود نماذج قياسية ملعرفة متطلبات القوى العاملة•تخطيط القوى العاملة1.ج
من ملعرفة االحتياج من القوى العاملة والتنبؤ باملتطلباتنماذج موحدة•

اإلدارات
خطة القوى العاملة غير متوافقة مع خطة العمل املعتمدة•

من ملعرفة االحتياج من القوى العاملة والتنبؤ باملتطلباتنماذج موحدة•
اإلدارات

افقة مع خطة العمل املعتمدةخطة القوى العاملة • متو

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملعلوماتتقنيةاملوارد البشريةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



(3/2)تم تحديد مستويات النضج لكل عنصر : املوارد البشرية

104

مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضالعنصر

إدارة التوظيف2.ج
عدم وجود كفاءات موثقة•
عدم وجود عملية توظيف منهجية•

لبعض الوظائفكفاءات موثقة•
للتوظيف وإرشادات للتقييمعملية منهتجية•

لجميع املناصبكفاءات موثقة•
للتوظيف وإرشادات للتقييمعملية منهتجية•
إلدخال املوظفين الجددبرامج محددة•

عدم وجود منهج للتعليم والتطوير•إدارة التعليم والتطوير3.ج
فين وال ولكن ليس لتطوير املوظوجود منهج تدريب عام للتعليم والتطوير •

يعتمد على درجة املوظف ووظيفته

رجة خطة تعليم وتطوير وتدريب مخصصين على أساس دتنسيق وتطوير•
املوظف والوظيفة

التنسيق مع الجهات التدريبية املتخصصة•

افمرتبطة بمؤشرات األداء الرئيسية واألهدإدارة لقياس األداء دوريةوجود •عدم وجود إدارة لقياس األداء دورية•إدارة األداء4.ج
افمرتبطة بمؤشرات األداء الرئيسية واألهدإدارة لقياس األداء دوريةوجود •
لتحديد األهداف والتقييم والتغذية الراجعة أدوات ونماذج موثقةوجود •

واملراجعات

إدارة عالقات املوظفين5.ج
عدم وجود أدلة ارشادية إلدارة األنشطة والطلبات املتعلقة باملوظفين•
عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للموارد البشرية•

ل، إدخال على سبيل املثا)إلدارة األنشطة املتعلقة باملوظفين أدلة ارشادية •
(كالشهادات)والطلبات ( املوظفين الجدد، إجراءات خروج املوظف

بمعلومات محدودة عن املوظفينقاعدة بيانات املوارد البشرية•

ل، إدخال على سبيل املثا)إلدارة األنشطة املتعلقة باملوظفين أدلة ارشادية •
(كالشهادات)والطلبات ( املوظفين الجدد، إجراءات خروج املوظف

وظفينتحتوي على جميع معلومات املقاعدة بيانات مركزية للموارد البشرية•

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملعلوماتتقنيةاملوارد البشريةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



(3/3)تم تحديد مستويات النضج لكل عنصر : املوارد البشرية

105

مستويات الكفاءة والفعالية

مرتفعمتوسطمنخفضالعنصر

عدم وجود فريق متخصص للتعامل مع العالقات الحكومية•إدارة العالقات الحكومية6.ج
لتصاريح، على سبيل املثال، ا)للتعامل مع العالقات الحكومية فريق متخصص•

(التراخيص، والتسجيالت

لتصاريح، على سبيل املثال، ا)للتعامل مع العالقات الحكومية فريق متخصص•
(التراخيص، والتسجيالت

إلدارة طلبات العالقات الحكوميةعملية موثقة•

عدم وجود فريق متخصص إلدارة طلبات اإلدارة•إدارة الشؤون الدارية7.ج
اقات على سبيل املثال إصدار بط)إلدارة الطلبات املكتبية فريق مخصص•

(الدخول وإدارة غرف االجتماعات وحفظ املستندات

ات على سبيل املثال إصدار بطاق)إلدارة الطلبات اإلدارية فريق مخصص•
(الدخول وإدارة غرف االجتماعات وحفظ املستندات

إلدارة الطلبات املكتبيةعملية موثقة•

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملعلوماتتقنيةاملوارد البشريةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال



عناصر رئيسية في وظيفة تقنية املعلومات7تم تحديد 

106

الوصفعنصرال

الحوكمة والسياسات. أ
استراتيجية تحدد أهداف تقنية املعلومات واملوارد ونموذج الشراكة لتحقيق نتائج األعمال املرجوةاستراتيجية تقنية املعلومات1.أ

السياسات واإلجراءات التي تحكم جميع أنشطة تقنية املعلوماتسياسات وإجراءات تقنية املعلومات2.أ

فريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع أنشطة تقنية املعلوماتفريق تقنية املعلومات1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

تطوير وإدارة أمن تقنية املعلومات املطلوب بما يتماش ى مع معايير املطورينإدارة أمن تقنية املعلومات1.ج

(األجهزة والبرامج والشبكات)إدارة البنية التحتية تقنية املعلومات والشبكة والنطاق اإللكتروني وإدارة مخزون تقنية املعلومات إدارة البنية التحتية لتقنية املعلومات2.ج

الحفاظ على تطبيقات وبرامج تقنية املعلوماتصيانة التطبيق3.ج

إدارة حلول تقنية املعلومات وتنفيذ املشاريعإدارة مشاريع تقنية املعلومات4.ج

إدارة قنوات الدعم ومكاتب املساعدة لتوفير دعم تقنية املعلومات للموظفيندعم تقنية املعلومات5.ج

تطوير خطط التعافي من الكوارث واستمرارية األعمالالتعافي من الكوارث واستمرارية األعمال6.ج

(األجهزة والبرامج والشبكات)إدارة مخزون تقنية املعلومات إدارة ستجل أصول تقنية املعلومات7.ج

املعلوماتتقنيةاملوارد البشرية

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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عدم وجود وثيقة إستراتيجية لتقنية املعلومات•اتاستراتيجية تقنية املعلوم1.أ
وثيقة إستراتيجية لتقنية املعلوماتوجود •
جية شركة استراتيجية تقنية املعلومات غير معتمدة وغير متوافقة مع إستراتي•

التطوير

بيقات مثل وظائف العمل وأنواع التط)إستراتيجية تقنية املعلومات وثيقة •
في مكانها الصحيح( واألدوات املطلوبة

طويرتتماش ى مع استراتيجية شركة التإستراتيجية املعلومات معتمدة و•

2.أ
سياسات وإجراءات تقنية 

املعلومات
عدم وجود وثيقة سياسة تقنية املعلومات•
عدم وجود وثيقة إجراءات تقنية املعلومات•

تقنية املعلوماتوثيقة سياسة وجود •
املفصلةوثيقة إجراءات تقنية املعلوماتوجود •

وثيقة سياسة تقنية املعلوماتوجود •
املفصلة وثيقة إجراءات تقنية املعلوماتوجود •
وخرائط العمليات ألنشطة تقنية املعلوماتقوالب•

فريق تقنية املعلومات1.ب
طلوبةعدم وجود فريق تقنية املعلومات بدوام كامل باملؤهالت والكفاءات امل•
ال توجد أدوار ومسؤوليات محددة•

املطلوبةمع بعض الكفاءات واملؤهالتبدوام كامل فريق تقنية املعلومات يعمل •
املطلوبةمع بعض الكفاءات واملؤهالتبدوام كامل فريق تقنية املعلومات يعمل •
األدوار واملسؤولياتتحديد •

عدم وجود بروتوكوالت أمن تقنية املعلومات•إدارة أمن تقنية املعلومات1.ج
آلمن وجدار مثل مراقبة البريد اإللكتروني والبحث ا)بروتوكوالت األمان املحددة•

(الحماية

د مثل مراقبة البري)بروتوكوالت األمان املحددة واالستجابة للحوادث •
(اإللكتروني والبحث اآلمن وجدار الحماية

اقبة مكثفة • مثل )لضمان االمتثال لبروتوكوالت أمان تقنية املعلوماتمر
(التشفير ونقل امللفات اآلمن

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملعلوماتتقنيةاملوارد البشريةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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2.ج
ة إدارة البنية التحتية لتقني

املعلومات 
عدم وجود قدرات إدارة البنية التحتية لتقنية املعلومات•
عدم وجود شبكة تقنية املعلومات وقدرات إدارة املجال•

راف عليهاإلدارة عناصر البنية التحتية لتقنية املعلومات واإلشقدرات محدودة•
مثل )الشبكات السلكية والالسلكيةإمكانات محدودة لعداد وإدارة وصيانة •

(إدارة األعطال، ووقت التوقف، واألعطال

ها من خالل إلدارة البنية التحتية لتقنية املعلومات واإلشراف عليقدرات واسعة•
املراقبة وإعداد التقارير والتقييم

سلكية الشبكات السلكية والال إمكانات واسعة النطاق لعداد وإدارة وصيانة •
(مثل إدارة األعطال ووقت التعطل واألعطال)

صيانة التطبيق3.ج
لكية إمكانات واسعة النطاق إلعداد وإدارة وصيانة الشبكات السلكية والالس•

(مثل إدارة األعطال ووقت التعطل واألعطال)
للبرامج والتطبيقاتصيانة دورية محدودة•

بع األخطاء، مثل الصيانة الوقائية، وتت)للبرامج والتطبيقات الصيانة الدورية•
(والترقيات، وتحسين التصميم

إلدارة موردي الطرف الثالثقدرات متوسطةوجود •عدم وجود قدرات إدارة البائعين الخارجيين•تإدارة مشاريع تقنية املعلوما4.ج
تثبيت مثل تطوير البرامج والتطبيقات و )لدارة املوردين وجود قدرات ممتازة •

(األجهزة وإطالق البرامج

عدم وجود دعم متخصص لتقنية املعلومات•دعم تقنية املعلومات5.ج
مثل مكتب مساعدة)عبر قنوات محدودة دعم مخصص لتقنية املعلومات•

(تقنية املعلومات املادية

إلنترنت على سبيل املثال عبر ا)عبر القنوات دعم مخصص لتقنية املعلومات•
(ومركز االتصال ومكتب مساعدة تقنية املعلومات املادية

لخدمات وطلبات تقنية املعلوماتاتفاقيات مستوى الخدمة املحددة•

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملعلوماتتقنيةاملوارد البشريةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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6.ج
ارية التعافي من الكوارث واستمر 

األعمال
خطط موثقة للتعافي من الكوارث واستمرارية األعمال•مالعدم وجود خطط الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية األع•

خطط موثقة للتعافي من الكوارث واستمرارية األعمال•
عملمفصلة الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية الإجراءات•

7.ج
إدارة ستجل أصول تقنية 

املعلومات
عدم وجود قاعدة بيانات إلدارة أصول تقنية املعلومات•

جرد أصول تقنية املعلوماتقاعدة بيانات•
دوري لقاعدة بيانات جرد أصول تقنية املعلوماتتحديثعدم وجود •

أصول تقنية املعلوماتقاعدة بيانات وجود •
لقاعدة بيانات جرد أصول تقنية املعلوماتالتحديث الدوري•

القانونية

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

املعلوماتتقنيةاملوارد البشريةاالبتكاراملالية تطوير األعمال

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميم
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الوصفعنصرال

السياسات واإلجراءات التي تحكم جميع األنشطة القانونيةالسياسات والجراءات القانونية1.أالحوكمة والسياسات. أ

فريق مؤهل ومختص مسؤول عن أداء جميع األنشطة القانونيةالفريق القانوني1.بالفريق. ب

األنشطة الخاصة . ج
بالوظيفة

إدارة صياغة العقود ومراجعة جميع العقود مع أطراف ثالثةصياغة العقود ومراجعتها1.ج

إدارة عملية تسوية املنازعات لجميع النزاعات مع املطور حل النزاعات2.ج

ضمان االمتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلةاالمتثال القانوني3.ج

دعم وظيفة تطوير األعمال في أنشطة العناية الواجبة القانونية بالتنسيق مع الشركات املتخصصةالعناية القانونية الواجبة4.ج

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملعلوماتتقنيةاملوارد البشريةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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يةالسياسات والجراءات القانون1.أ
عدم وجود وثيقة سياسة قانونية•
عدم وجود وثيقة إجراءات قانونية•

قانونيةوثيقة سياسة وجود •
مفصلةقانونيةوثيقة إجراءاتوجود •

قانونيةوثيقة سياسةوجود •
مفصلةوثيقة إجراءات قانونيةوجود •
وخرائط العمليات لألنشطة القانونيةنماذج •

الفريق القانوني1.ب
عدم وجود فريق قانوني متفرغ بالكفاءات واملؤهالت املطلوبة•
ال توجد أدوار ومسؤوليات محددة•

ةمع بعض الكفاءات واملؤهالت املطلوببدوام كاملفريق قانوني يعمل •
محددةأدوار ومسؤوليات •

لوبةمع العديد من الكفاءات واملؤهالت املطبدوام كامل فريق قانوني يعمل •
محددةأدوار ومسؤوليات •

(على سبيل املثال، اتفاقيات البيع والشراء، العقود)نماذج قياسية •عدم وجود نماذج عقود قياسية•صياغة العقود ومراجعتها1.ج
(  على سبيل املثال، اتفاقيات البيع والشراء ، العقود)نماذج موحدة•
ود ملراجعة األحكام والشروط القانونية للمناقصات والعقعملية منهتجية•

واالتفاقيات

لتسوية املنازعات وعملية تصعيد قياسيةعملية منهتجية•عدم وجود عملية منهجية لتسوية املنازعات•حل النزاعات 2.ج
لتسوية املنازعات وعملية تصعيد قياسيةعملية منهتجية•
لتسوية املنازعاتضوابط محددة•

األساسيةالوظائف 

االستراتيجيةإدارة املجتمعاتاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريع

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

القانونيةاملعلوماتتقنيةاملوارد البشريةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال
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عدم وجود قائمة مراجعة امتثال قانوني موثقة•االمتثال القانوني3.ج
واللوائح لضمان االمتثال لجميع القوانينقائمة مراجعة امتثال قانوني موثقة •

املعمول بها
واللوائح لضمان االمتثال لجميع القوانينقائمة مراجعة امتثال قانوني موثقة •

املعمول بها

عدم وجود عملية موثقة إلجراءات إرضاء املتطلبات•العناية القانونية الواجبة4.ج
بة بشأن القانونية الواجإلجراءات إرضاء املتطلبات أدلة ارشادية وعملية موثقة•

الفرص املحتملة
واجبةمع املستشارين القانونيين الخارجيين لدعم العناية العالقة محدودة•

بة بشأن القانونية الواجإلجراءات إرضاء املتطلبات أدلة ارشادية وعملية موثقة•
الفرص املحتملة

لواجبةمع املستشارين القانونيين الخارجيين لدعم العناية اعالقة منهتجية •

القانونية املعلوماتتقنية

األساسيةالوظائف 

إدارة املجتمعاتاملبيعاتتنفيذ املشاريع االستراتيجيةالتسويق

املساندةالوظائف االستراتيجيةالوظائف 

املوارد البشريةاالبتكاراملالية

ز المط ورإطار تمي 

إدارة التصاميمتطوير األعمال


