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ظيمية ألحجام يهدف النموذج التشغيلي إلى توفير أمثلة مرجعية للمطورين بهياكل تن
زة مختلفة من األعمال، وتوفير مؤشرات قياس أداء كأمثلة لإلدارات، ونماذج جاه

.يتطلب من الطور استخدامها

هدف النموذج التشغيلي

للمطورين، مثل هياكل تنظيمية مرجعية)يتكون النموذج التشغيلي من ستة مكونات 
(.استخداًماأمثلة ملؤشرات قياس األداء الرئيسية إلطار التميز، قوالب النماذج األكثر

وصف النموذج التشغيلي

اءة وفعالية النموذج التشغيلي يعمل كأداة لبناء وتطوير شركات تطوير عقارية ذات كف
.ولها خطة واضحة للمستقبل

أهمية النموذج التشغيلي للمطور 

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



أقسام كاآلتي6يتكون قسم النموذج التشغيلي إلى 
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ول الفرق بين املطور واملقاتعريف املطور العقاري 
أثر فجوة عدم وجود 

مطورين

أمثلة نماذج وعقوداءأمثلة ملؤشرات قياس األدهياكل تنظيمية ارشادية

2.12.22.3

2.42.52.6



ونقوم أول بوضع حجر األساس بتعريف املطور العقاري 
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ر ما يتطلبه لك بتوفيوذهو شخص ذو صفة اعتبارية أو كيان تجاري يقوم بتطوير منطقة أو موقع معين أو إعادة بناء أو تجديد أو تطوير مشروع قائم عن وضعه السابق"
 من الفكرة الى التنفيذ والتسليم في املوقع، وضمان التنسيق بين جميع األطراف ذات العالقة باملشروع واإلدارة سواًء ك

ً
ع سكنية أو تجارية أو صناعية أو املشاريانتاملشروع بداية

"فندقية أو أنشطة مختلطة

املطور العقاري 
حسب تعريف الهيئة العامة للعقار 

املعمول به في مركز إتمام ووافي

:اسية التاليةيقوم املطور من بداية مراحل مشروع التطوير إلى نهايته بتنسيق النشاطات وإدارة العمليات األس

1دراسة الجدوى واكتساب عقار

تصميم املشروع

2تنفيذ املشروع

صيانة وإدارة املجتمعات

تسويق

بيع

الهدف
تحقيق األرباح

عبر إنجاز املشاريع التطويرية

نشاطات املطور العقاري األساسية التطوير العقاري 

:هو عملية تجارية تشمل أنشطة أهمها

.سكنيةتحويل مصنع غير مستخدم إلى عمارات: تغيير الغرض من بناء قائم، على سبيل املثال. 3

تأجيرها بكاملها أو ثم بيعها أو( عن طريق الشراء أو الشراكة أو غيرها)الحصول على أرض خام . 1
:أجزاء منها بعد التطوير، مثل

تغيير حالة األرض وتهيئتها لغرض مثل الزراعة أو البناء

.أو ترميم وإعادة بيع أو تأجير املباني القائمةتجديد. 2

تقسيم االرض إلى قطع، عادة لغرض بناء املنازل 

.وذلك عبر ضمان التنسيق بين جميع األطراف ذات العالقة باملشروع

لعامة إقامة بناء لغرض سكني أو تجاري أو غيره، وقد يسمى تطوير شامل اذا تضمن الشبكات ا
املرتبطة بخدمة العقار

(بناء جديد أو ترميم أو غيره)يتعاقد املطور مع مقاول إلنجاز أعمال تنفيذ املشروع . 2. عن طريق الشراء أو املشاركة أو غيرها. 1

كوبرز، تعريف املطور العقاري من الهيئة العامة للعقار، تعريف التطوير الشامل من برنامج االسكانووترهاوستحليل برايس : املصدر
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بينه وبين املطور العقاري إلتباسوينبغي معرفة من هو مقاول البناء إلزالة أي 

117

.مع عدة جهات خارجية للقيام بعدد من النشاطات الرئيسة أو دعمهااملطور العقاري يتعاقد 
.  كي يقوموا بتنفيذ ما يشكل التكلفة األكبر من املشروع وهو تشييد البناءمقاولو البناء يتعاقد املطور العقاري مع 

دراسة الجدوى واكتساب العقار

تصميم املشروع

تنفيذ املشروع

صيانة وإدارة املجتمعات

تسويق

بيع

يةنشاطات التطوير العقاري الرئيس

وكالء التسويق

وسطاء عقاريون 

متعهدو الصيانة ومنظمي الفعاليات

املكاتب الهندسية وإدارة املشاريع

أهم الجهات الخارجية

مكاتب التدقيق والوسطاء عقاريين

الذي يعملون هم األشخاص أو الشركات الذين لهم كيان قانوني ويخضعون ملعايير أنظمة البناء وفقا للبلد
لصالح املطور بعد الفوز باملناقصة1فيه، فيقومون ملتزمين بمضمون العقد املبرم بتقديم خدمة تنفيذ بناء

:فيقوم املقاول بمباشرة األنشطة الرئيسية التالية

استالم األرض أو العقار املراد تطويره

إصدار الخرائط التنفيذية بناًء على متطلبات التصاميم

تنفيذ أعمال البناء من الحفر الى اإلنشاءات والتشطيبات

تسليم املشروع وإفراغ املوقع من املعدات والبضائع

لتقديم خدمات الصيانة ضمن فترة املسؤولية عن العيوباإللتزامالبقاء على 

مقاولو البناء

مقاولو البناء

وذلك مستعينين باألدوات واملعدات التي يملكونها أو يستأجرونها، واالجراء ذوي الخيرة الذين يعملون لديهم. 1
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وذلك أيًضا بتوضيح الفرق بين املطور واملقاول  في نمط وطبيعة العمل
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في السوق عن معته املحافظة على اسمه وسبعد االنتهاء من البناء وتسليم املشروع لسكانه النهائيين؛ يحاول املطور 
.وتنظيم عمل اتحاد املالكصيانة البناء وإدارة املجمعات طريق تقديم خدمات 

ائف األخرى من أكبر عوامل نجاح مشروعه، فمنها وبسببها يغطي عادة تكاليف الوظاملبيعاتيعتبر املطور بأن 
.ويحقق األرباح

زيادة هو ما يبذل عليه املطور جهًدا بشكل أكبر، ملا له من دور كبير في نجاح املشروع و ( B2C)تسويق التجزئة 
.املبيعات

.املراحل تكلفةعلى انه تحقيق لرؤيته وافكاره ونتيجة لجهود املراحل السابقة، وهي أكثربناء املشروع ينظر الى 

.الشاملة لخرائط املشروع واملواصفات ولوائح الكمياتبتصميم املشروع وإصدار الحزم يهتم 

ار ملساعدته في من أهم املهام التي يقوم بها ويأخذ املطور نتائجها بعين االعتبهيدراسة جدوى املشاريع املطروحة 
.اتخاذ قرار اعتماد املشروع أو تركه

دراسة السوق ف. من العقارات لتوجيه نشاطاته باتجاه يرفع من احتمالية نجاح مشاريعهيهتم بمعرفة حاجة السوق 
.إحدى عوامل نجاح املطور 

.لعمل مع املطور اضمن عقد وبشروط عمل يلتزم به املقاول لفترة بعد تسليم املشروع وتكون محددةصيانة البناء 

لك فهو يعتني على سداد املستحقات املتوجبة له، لذممكنات تساعد املطور ينظر املقاول إلى املبيعات على أنها 
.التي تتيح للمطور تحصيل الدفعات من املالك الجددبإنجاز األعمال ضمن األوقات املحددة 

، (B2B)ويق التجاري بالتسيتركز عمل املقاول على العالقات مع املطورين واملهنيين واملوردين فيهتم بشكل أساس ي 
(. B2C)وليس بتسويق التجزئة 

ن معدات وأدوات وفيه تستثمر جميع خبراته وامكانياته املادية مبناء املشروع هو عمل املقاول األساس ي واملباشر 
.كما أنه يراقب التكاليف للحرص على تحقيق األرباح. وقوى عاملة

ط واملواصفات بالرجوع الى الخرائبتنفيذ املشروع ال يعنى بإنشاء الخرائط التصميمية والحزم بل يقوم املقاول 
.املرسلة له من املطور 

لى املشروع ال تحدد دراسة الجدوى إن كان املقاول سيتولى العمل على مشروع أو ال، بل أن يقوم املقاول بالتقديم ع
.، وذلك ما يحدد مباشرته بتنفيذ املشروعللفوز والترسيةكمناقصة 

ء في املناطق؛ في حين قد يتبع املقاول التوجهات العامة، يكون عادة أقل اهتماًما بإجراء تحليل السوق  وحاجة العمال
لبية احتياجات كما صممها املطور لتتنفيذ املشاريع إذ يتوقع أن يكون املطور قد أجرى الدراسات بينما يركز على 

.السوق 

مقاول البناءاملطور العقاري 
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(1/3)أثر الفجوة من عدم وجود مطورين عقاريين ذو كفاءة على املدن 
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والديمغرافيواالقتصاديالعمرانياملدننموفيومهمحساسدور خاصبشكلواملطور عامبشكلالعقاري للتطوير

جودة الحياةالجهات التمويليةالقدرة الشرائيةاملدن والبلديات

مستثمرين أو مطورين 

عقاريين غير كفؤين

جة هدر في املصاريف وغالء في األسعار نتياريعفوض ى في تصاميم وتوزيع ووظائف املش

انعدام الدراسة والتحضير واملراقبة

ارتفاع حدة املخاطر املالية وعدم رغبة 

يل املؤسسات املالية في تقديم عروض تمو 

املطورين واملشترين

ة انخفاض مؤشر السعادة عند السكان نتيج

شاريع الفوض ى في التصاميم وسوء تنفيذ امل

وخدمات املرافق العامة

ينمطورين عقاريين محترف
ب مشاريع مدروسة النفقات واالسعار تتناستخطيط حضري وتنظيم عمراني

مع إمكانيات السوق 

ة تنوع في عروض الجهات التمويلية نتيج

رتفعالشفافية في السوق ومستوى الثقة امل

مجتمعات منتجة وعالية الفعالية بسبب

ةالراحة املعنوية والرض ى بمستوى املعيش

دور الجهات الحكومية في تحسين مستوى أداء املطورين

تطبيق الشراكة بين القطاعين العام

والخاص لتحقيق االهداف

إيجاد منصات داعمة للمطورين والفرق 

املؤثرة في القطاع

ة توفير وتوضيح التشريعات واألنظم

والضوابط املختصة بالتطوير

ل  النموذج التشغي



(2/3)أثر الفجوة من عدم وجود مطورين عقاريين ذو كفاءة على املدن 
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صيانة البناء وادارة املجمعات 

املبيعات

دراسة السوق 

دراسة جدوى املشاريع 

تصميم املشروع 

تنفيذ املشروع 

عوامل تساهم بنجاح  املطور 

نسبة تملك منخفضة

هدر في األموال وانعدام الحلول التمويلية

فوض ى عمرانية وانعدام الرؤية االستراتيجية

غياب عوامل االستدامة وازدياد املشاكل الصحية

انخفاض مؤشرات السعادة وجودة الحياة

ةتعثر بتغطية النفقات وبطء في دوران العجلة االقتصادي

مشاريع ال تتالءم مع متطلبات السوق 

مخاطر مالية وتقنية مرتفعة

سوء التصاميم في االشكال واملواصفات

افتقار في جودة البناء ومعايير السالمة

إهمال في إدارة األمالك املشتركة

نسبة مبيعات منخفضة

آثار الفجوات على املدن فجوات من عدم االحتراف بإنجاز العوامل
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  العقاريالتطوير دور 
 
االقتصاديالنمو ف

ةهو العقاريالتطوير  ز   أساسيةركي 
معاتالمجتبناءفز

  والعمر العقاريواالزدهار .والمناطقبالمدنوالنهوض
انز

  االقتصاديالرخاءيعكس
بهندسةدنالمفتتباها البالد،فز

جلتها عونشاطقوةعلكداللةمثال وارتفاعها ابنيتها 

ز المطوريناىلالمدنتحتاج.االقتصادية ليسالعقاريي 

  التطوير بأعمالللقيامفقط
ر االزدهاتعكسالت 

اتالوحدمنالسوقحاجةلكفايةأيضا بلاالقتصادي،

  التوسعمعتماشيا والمنشئات
.الديمغرافز

ز حيثمنللمدنوالرؤى تحسي 

ي  توفعي  الحياةجودةمستوى

يةسكنوحداتمنبها يتعلقما 

  تنافسيةبأسعار 
ز
مقابلف

  .الجودةعاليةمنشآت
ز فز حي 

المؤهلغي  العقاريالمطور أن

الدراساتعليعتمد ال الذي

  المطلوبة
قد تهتوجهاتحديد فز

نهلكالمنشآتإنجاز منيتمكن

  
ز
منيتمكنلناألوقاتأغلبف

أنو كما المتوقعةالجودةتوفي  

عادةتكونلنوحداتهأسعار 

  للزبائنمناسبة
ز
.السوقف

والبلدياتالمدن
ز مطورينوجود    كفءعقاريي 

كفءغي  مطورينمقابلفز

  النظامعلكبي  تأثي  له
اصةخالمدنداخلالعمرانز

المطورونكانإنالمحتمل،فمن.عامةوالمناطق

نتش  تأنمتخصصون،الغي  المستثمرونمنهمالعاملون

  الفوضز 
وذلكها،ووظائفوتصميماتها األبنيةتوزي    عفز

طالعواال السوقبدراسةعادةالمستثمر قيامعدمبسبب

تطلعاتو المدينةحاجةمعرفةمنالنتائجتتضمنهما عل

  لها المخططأو الموجودةالتحتيةوالبنيةالسكان
فز

  المنطقة
وعهفيها ينشأ انيعزمالت  .مش 

ائيةالقدرة الشر
أسعار اننجد انالمرجحفمنكذلك

  الوحدات
  المناطقفز

عليطغز الت 

كونستالكفءالمطورونفيها العمل

قاتالطبإمكانياتمعأكي  متناسبة

قالمناطمعبالمقارنةالمستهدفة

همالمطورونأغلبحيث

لمنظماغي  المستثمر الن.مستثمرون

  التكاليفمنجزءا يهدر قد 
ز
وفي  تف

قالسو حاجياتمعتتالءمال خدمات

ءسو عي  أمواليهدر أو المستهدف

وعإدارة ذلكعنفينتجالمش 

سعار أوبالتاىل  أعلبتكلفةوحدات

.السوقإمكانياتمعمتكافئةغي  

المطلوبةاتبالكفاءيتمتعالذيالعقاريالمطور يستطيع
  يساهمأن

اتيجياتإنجاحفز االسي 

التمويليةالجهات
تبةاآلثار ومن هو صونالمتخصالمطورونغيابعلالمي 

اناذ .بنوككالالتمويليةالجهاتقبلمنالثقةاىلاالفتقار 

  غي  المستثمر اندفاع
  المهتز

منلعقارياالتطوير مجالفز

هتهمواجاحتماليةمنيزيد ودراسةوتخطيتتصور غي  

  الجهاتفانلذلك.الماليةللمخاطر 
تمتهما عادةالت 

اءيقومالذيالزبونإقراضأو المطور بدعم لعبالش 

  ترغبلنالخريطة،
  الخوضفز

.شاري    عالمهذهتمويلفز

الحياةجودة
اناتالكيأكي  منالمجتمعاتأيضا،مهمآخر صعيد عل

المدنسكانفإن.العقاريالسوقنضوجبعدمتأثرا 

  المستهدفهموالمناطق
وير،التطمشاري    عمنالنهان 

العامالذوقلتالئمالمدروسةالمشاري    عوغياب

وعانجاحعلمباش  بشكلتأثر الماديةواالمكانيات لمش 

مننيعانو سيكونونما غالبا الذينالسكانرضز وعل

  المنخفضةالجودةبسببمشاكل
بناءوالالتصميمفز

كةوالملكيةالعامةالمرافقوخدمات .المشي 

الحكوميةالجهاتدور 
  األهمالدور والبلدياتالوزاراتتلعب

ز فز السوقتحسي 

ز خاللمنالتطويري ورينالمطتجذبمالئمةبيئةتأمي 

ر المستثموتشجعكما واالختصاصالكفاءةأصحاب

  المتحمس
  الراغبالمقاولأو التطوير رحلةخوضفز

فز

كفاءةذاتكياناتببناءيقوموا أنعلمطور اىلالتحول

  العواملومن.وفعالية
اتالجهتعملأنالممكنمنالت 

يعاتوتوضيحتوفي  ه  عليها الحكومية واألنظمةالتش 

جاد وإيوالمناطق،المدنبتطوير المختصةوالضوابط

  المؤثرينوالفرقاءللمطورينداعمةمنصات
طاع،القفز

اكة.التحتيةالبتز وتطوير  ز الش  ز بي  والخاصالعامالقطاعي 

احنجمقوماتأهممنالعقاريبالتطوير يختصفيما 

  المدن
األهدافوتحقيقالمطلوبالنمو تحقيقفز

اتيجية .للبالداالسي 

المجتمعات من أكثر "... 
الكيانات تأثرا بعدم نضوج

“. السوق العقاري

ل  النموذج التشغي



أنشطة املطور العقاري من إطار التميز
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االبتكار

املالية

االستراتيجية

الوظائف االستراتيجية

جتمعاتإدارة املاملبيعاتالتسويقتنفيذ املشاريعإدارة التصاميمتطوير األعمال

الوظائف األساسية

املعلوماتتقنية

القانونية

املوارد البشرية

الوظائف املساندة

التحليل املالي

العقود االستثمارية

دراسة الجدوى 

إعداد املناقصات

تخطيط مراحل 
التصميم

مراقبة التكاليفالتصميم

املشتريات والعقود

اريعمراقبة تنفيذ املش

دراسات السوق 

عالقات عامة

إدارة الحمالت 
التسويقية

خدمة العمالء

إدارة املرافقالتحصيل

الصيانة

بالرجوع الى إطار التميز ممكن معرفة الوظائف كافة التي ينبغي أن يقوم بها أي مطور والنشاطات املتعلقة بها

ممكن تفصيل اإلدارات املختصة ضمن هيكل تنظيمي يتماش ى مع حجم الشركات كافة 

ل  النموذج التشغي



ملخص هيكل إدارات الوظائف االساسية
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مطور كبيرمطور متوسطمطور صغير

افةبكتعنىاملشاريعتطوير إدارة•
والتصاميمالجدوى دراساتجوانب
التنفيذوإدارة

قبالتسويتعنىالتجاريةاإلدارة•
العامةالعالقاتوإدارةواملبيعات
واملنشئات

مالكاالدارتينموظفييديرأنممكن
تعيينطريقعنأومباشرةالشركة
.منهمالكلمختصينمديرين

الجدوى ودراساتاالعمالبتطويرتعنىالتطويرإدارة•
والتصاميم

كافةراقبةوموالعقودباملشترياتتعنىاملشاريعتنفيذإدارة•
.السالمةو الجودةمثلوغيرهاواملاليةالتقنيةالتنفيذجوانب

عالقاتالوإدارةواملبيعاتبالتسويقتعنىالتجاريةاإلدارة•
واملنشئاتالعامة

.مختصون مدراءعادةإدارةكلرأسعلىيكون 

صميمالتمراحلوإدارةامليزانياتوتحديدالفرصبتقييمتعنىالتطويرإدارة•

.الوحداتوتسليمتنفيذتديراملشاريعتنفيذإدارة•

واملبيعالتسويقاستراتيجياتوتنفيذتطويرالتجاريةاإلدارة•

املشاريعفيواملجتمعاتاملشتركةاألصول صيانةتديراملجتمعاتإدارة•

مجلسأعضاءمنيكونواأنويمكنمختصون،مدراءعادةإدارةكلرأسعلىيكون 
.االدارة

إدارة
التطوير

إدارة
تنفيذ املشاريع

اإلدارة
التجارية

إدارة
املجتمعات

املدير التنفيذي

إدارة
تطوير املشاريع

اإلدارة
التجارية

املدير العام

إدارة
التطوير

إدارة
تنفيذ املشاريع

اإلدارة
التجارية

املدير التنفيذي
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ملخص هيكل إدارات الوظائف املساندة واالستراتيجية
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إدارة
املالية

إدارة
التشغيل واملساندة

املدير العام

إدارة
املالية

إدارة
االستراتيجية

إدارة
التشغيل واملساندة

املدير التنفيذي

مطور كبيرمطور متوسطمطور صغير

اسبة تهتم بشؤون املحاإلدارة املالية •
واملستحقات والعالقات مع 

املؤسسات املالية

كل تشملإدارة التشغيل واملساندة •
لومات من املوارد البشرية وتقنية املع

والشؤون القانونية

ممكن أن يدير موظفي االدارتين مالك
الشركة مباشرة أو عن طريق تعيين 

.مديرين مختصين لكل منهما

راتيجياتاالستومراقبةوتنفيذبتطويرتقوماملاليةاإلدارة•
املالية

.الجديدةواالستراتيجياتباألفكارتعنىاالستراتيجيةإدارة•
ابعةومتاملعروضةاألفكارواختياربتقييمالفريقيقوم

.تنفيذها

يةالبشر املواردمنكلتشملواملساندةالتشغيلإدارة•
القانونيةوالشؤوناملعلوماتوتقنية

.مختصون مدراءعادةإدارةكلرأسعلىيكون 

.املاليةاالستراتيجياتومراقبةوتنفيذبتطويرتقوماملاليةاإلدارة•
بتقييمريقالفيقوم.الجديدةواالستراتيجياتباألفكارتعنىاالستراتيجيةإدارة•

.املعروضةاألفكاروتنفيذ
والنزاعاتواملطالباتالعقودتديرالقانونيةاإلدارة•
البشريةاملواردأداءومراقبةتطويرالبشريةاملواردإدارة•
علىوتحافظيروتداملعلوماتتقنيةاستراتيجيةبتطويرتقوماملعلوماتتقنيةإدارة•

املعلوماتوأمنلتقنيةالتحتيةالبنية

مجلسأعضاءمنيكونواأنويمكنمختصون،مدراءعادةإدارةكلرأسعلىيكون 
.االدارة

املدير التنفيذي

إدارة
املالية

إدارة
االستراتيجية

إدارة
القانونية

إدارة
املوارد البشرية

إدارة
تقنية املعلومات
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(شركة صغيرة)الهيكل التنظيمي 
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النشاطات التي يمكن االعتماد على توظيف جهات خارجية 
متخصصة للقيام بها أو تقديم الدعم لها

الوظائف االخرى  الوظائف األساسية

املدير العام

إدارة
املالية

إدارة
تطوير املشاريع

اإلدارة
التجارية

إدارة
التشغيل واملساندة

خدمة العمالء 
واملجتمعات

املشتريات والعقود

التدقيق الداخلي

املوارد البشرية املستحقات التسويقاخصائيين مشاريع

تقنية املعلوماتعإدارة محافظ املشاري املحاسبةاملبيعات

مراقبة التكاليف
عالقات مع املؤسسات

القانونيةالشؤوناملالية عالقات عامة

الجودة والصحة 
والسالمة

دراسات السوق 
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(شركة متوسطة)الهيكل التنظيمي 
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النشاطات التي يمكن االعتماد على توظيف جهات خارجية 
متخصصة للقيام بها أو تقديم الدعم لها

الوظائف االستراتيجية الوظائف األساسية

املدير التنفيذي

إدارة عالقات وخدمة 
العمالء

املشتريات والعقود

التدقيق الداخلي

الوظائف املساندة

إدارة
املالية

إدارة
التطوير

إدارة
تنفيذ املشاريع

اإلدارة
التجارية

إدارة
االستراتيجية

إدارة
التشغيل واملساندة

إدارة أداء املؤسسة املوارد البشريةاملستحقات التسويقاخصائيين مشاريعإدارة التصميم

تطوير األعمال
التميز وتخطيط 

األعمال
تقنية املعلوماتعإدارة محافظ املشاري املحاسبةاملبيعات

التطوير املؤسس يمراقبة التكاليف
عالقات مع املؤسسات

القانونيةالشؤوناملالية عالقات عامة

االبتكار
الجودة والصحة 

والسالمة
دراسات السوق 
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(شركة كبيرة)الهيكل التنظيمي 
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النشاطات التي يمكن االعتماد على توظيف جهات خارجية 
متخصصة للقيام بها أو تقديم الدعم لها

الوظائف االستراتيجية الوظائف األساسية

املدير التنفيذي

إدارة عالقات وخدمة 
العمالء

املشتريات والعقود

التدقيق الداخلي

الوظائف املساندة

إدارة أداء املؤسسة املستحقات التسويقاخصائيين مشاريعإدارة التصميم

تطوير األعمال
التميز وتخطيط 

األعمال
املحاسبةاملبيعاتعإدارة محافظ املشاري

إدارة
املالية

إدارة
التطوير

إدارة
تنفيذ املشاريع

اإلدارة
التجارية

إدارة
االستراتيجية

إدارة
املجتمعات

إدارة
القانونية

إدارة
املوارد البشرية

إدارة
تقنية املعلومات

التطوير املؤسس يمراقبة التكاليف
عالقات مع املؤسسات

املالية
عالقات عامة

االبتكار
الجودة والصحة 

والسالمة
دراسات السوق 
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(الوظائف األساسية)أمثلة ملؤشرات قياس األداء 
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اقبة التنفيذ مر
روعمتر مربع مكتمل مقابل اجمالي مساحة املش•
مؤشر )طة التكلفة الفعلية مقابل امليزانية املخط•

(أداء التكلفة
طط النسبة املرجحة إلنجاز املشروع مقابل املخ•

له

رقابة الجودة
نسبة من عمليات التفتيش الناجحة•

الصحة والسالمة
أيام بال حوادث•

إدارة تنفيذ املشاريع

فحص الفرص
عدد الفرص املقدرة•

ربحية املشروع
الخطة مقابل العائد على)دقة دراسات الجدوى •

(االستثمار الفعلي
(IRR)معدل العائد الداخلي •

إدارة مرحلة التصميم
عدد الرسومات الصادرة•
أيام التأخير لكل مرحلة•

إدارة القيمة
ميةنسبة األموال املدخرة من قبل الهندسة القي•

إدارة التطوير

كفاءة التسويق
عدد املبيعات املنسوبة للحمالت•
عدد الحمالت التي تم اطالقها•
التكلفة املرتبطة لكل عميل محتمل •

(Customer's acquisition cost)
ية مدى االنتشار على مواقع التواصل االجتماع•

(Followers)
ة مدى التفاعل على مواقع التواصل االجتماعي•

(Engagements)

مبيعات القنوات
عدد زوار نقاط البيع الفعلية والرقمية•

إدارة املخزون
نسبة الوحدات املباعة من املخزون•

جمع بيانات العمالء
نسبة العمالء الذين قدموا بيانات كاملة•

إدارة األعمال التجارية

إدارة األصول 
يةعدد األصول املحتاجة للصيانة لكل مدة زمن•

كفاءة الخدمات
عدد اإلصالحات املنجزة في مدة معينة•

خدمة العمالء
عدد الحاالت املفتوحة•
نسبة من الحاالت التي تم حلها•

الفعاليات املجتمعية
اتنسبة من مشاركة املستأجرين في الفعالي•

إدارة املجتمعات

"الضخمةKPIمكتبة : "املصدر
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إدارة األداء
عدد التقييمات املنفذة•
اجعات نسبة املوظفين الذين يتلقون مر •

أداء منتظمة
تملة نسبة خطط التدريب الفردية املك•

مقابل املخطط لها

إدارة األمن
نسبة من الحوادث املتكررة•
عدد الخروقات•
ي نسبة من رسائل البريد اإللكترون•

العشوائية توقفت

إدارة البنية التحتية
عدد املشاكل التي تم إغالقها•
ةنسبة من تحديثات البرامج الناجح•

إدارة العقود
تكلفة اختالف العقود•

إدارة املطالبات
عدد املطالبات التي تم حلها•
نزاعات املبالغ التي تم إنفاقها على حل ال•

مقابل املخطط لها

إدارة تقنية املعلومات إدارة املوارد البشرية إدارة القانونية

اقبة ربحية املشروع مر
نسبة التكلفة الى امليزانية•
نسبة العائد على إجمالي األصول •

اقبة التدفق النقدي مر
طصافي الدخل الفعلي مقابل املخط•
خطط صافي النفقات الفعلية مقابل امل•

لها
صافي القروض املخصومة•

إدارة املخاطر املالية
عدد املخاطر املحددة•
ددةالتكلفة املرتبطة بمخاطر غير مح•

توليد األفكار
ها عدد األفكار الجديدة التي تم إنشاؤ •

وتحليلها

فعالية االبتكار
رالقيمة املرتبطة بتنفيذ األفكا•

إدارة االستراتيجيةإدارة  املالية

"الضخمةKPIمكتبة : "املصدر
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الوصفالنموذجالجهة املعنية#

لتعاقدنموذج يعبأ من قبل املطورين الراغبين في التعاقد مع الوزارة، موضح في بيانات الشركة األساسية وااللتزامات املترتبة في امذكرة إبداء الرغبة في التعاقد مع الشركة الوطنية لإلسكانالشركة الوطنية لإلسكان1

يتم تأهيل جميع الطورين الراغبين بالعمل على مشاريع بيع على خارطة عن طريق النموذجطلب تأهيل مطور عقاري ملشاريع البيع على الخارطةوافي2

يتم استخدام هذا النموذج في تحديد بيانات املطور األساسية وتفاصيل أبرز املشاريعبيانات املطور وزارة اإلسكان3

ملخص تقييم األراض ي التي يتم اختيارها للتطويرتقييم األرضشراكات4

الحد األدنى للبنود الالزمة تقديمها في مرحلة التسويقمذكرة تفاهم عن مشروع تطوير عقاري سكني على أراض ي القطاع الخاصوزارة اإلسكان5

الحد األدنى للبنود الالزمة تقديمها في مرحلة التصميم النهائيةمرحلة التسويق–مراجعة املطورين الشركة الوطنية لإلسكان6

نموذج ملراجعة الخطة التنفيذية للمطور وتقييم قدرات املطور العقاري مرحلة التصميم النهائية–مراجعة املطورين الشركة الوطنية لإلسكان7

مثال لالتفاقيات التي يتم العمل فيها ضمن مشاريع الوزارةمراجعة الخطة التنفيذيةوزارة اإلسكان8

النموذج املطلوب لترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطةعقد شراكة مع الوزارةالشركة الوطنية لإلسكان9

مثال عقد الذي يتم العمل به ما بين البنوك واملطور والوزارةطلب ترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطةوافي10

نموذج يتم تعبئته في حال أن املطور أراد بيع وحدات لغير مستفيدي الوزارةعقد استصناعالبنوك11

نموذج يتم تعبئته في حال أن املطور أراد بيع وحدات لغير مستفيدي الوزارة(أراض ي الوزارة)طلب البيع لغير مستفيدي الوزارة وزارة اإلسكان12

نموذج استرشادي للبنود في االتفاقيات التي يتم العمل بها مع املستفيدين (أراض ي القطاع الخاص)طلب البيع لغير مستفيدي الوزارة وزارة اإلسكان13

نموذج استرشادي للبنود في االتفاقيات التي يتم العمل بها مع املستفيدين التي ال تشتمل على أجزاء مشتركة العقد االسترشادي للمشاريع التي ال تشتمل على اجزاء مشتركةوافي14

نموذج استرشادي للبنود في االتفاقيات التي يتم العمل بها مع املستفيدين التي تشتمل على أجزاء مشتركةالعقد االسترشادي للمشاريع التي تشتمل على اجزاء مشتركةوافي15

نموذج يعبأ من قبل املطور لإلفصاح عن محتويات الوحدات ضمن العقار املشتركبيان إفصاحمالك16

النماذج املتوفرة هي مجرد أمثلة وليست شاملة: تنويه
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131

1

عاقد مع نموذج يعبأ من قبل املطورين الراغبين في الت
الوزارة، موضح في بيانات الشركة األساسية 

وااللتزامات املترتبة في التعاقد

ة مذكرة إبداء الرغبة في التعاقد مع الشرك
الوطنية لإلسكان

2

ى يتم تأهيل جميع الطورين الراغبين بالعمل عل
مشاريع بيع على خارطة عن طريق النموذج

لى طلب تأهيل مطور عقاري ملشاريع البيع ع
الخارطة

طور يتم استخدام هذا النموذج في تحديد بيانات امل
األساسية وتفاصيل أبرز املشاريع

بيانات املطور 

3

النماذج املتوفرة هي مجرد أمثلة وليست شاملة: تنويه

ل  النموذج التشغي
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لتسويقالحد األدنى للبنود الالزمة تقديمها في مرحلة ا

ني مذكرة تفاهم عن مشروع تطوير عقاري سك
على أراض ي القطاع الخاص

56

لتسويقالحد األدنى للبنود الالزمة تقديمها في مرحلة ا

مرحلة التسويق–مراجعة املطورين 

4

طويرملخص تقييم األراض ي التي يتم اختيارها للت

تقييم األرض
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لتصميم الحد األدنى للبنود الالزمة تقديمها في مرحلة ا
النهائية

ائيةمرحلة التصميم النه–مراجعة املطورين 

78

يم نموذج ملراجعة الخطة التنفيذية للمطور وتقي
قدرات املطور العقاري 

مراجعة الخطة التنفيذية

9

شاريع مثال لالتفاقيات التي يتم العمل فيها ضمن م
الوزارة

عقد شراكة مع الوزارة
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لى النموذج املطلوب لترخيص بيع وحدات عقارية ع
الخارطة

طلب ترخيص بيع وحدات عقارية على 
الخارطة

1011

طور مثال عقد الذي يتم العمل به ما بين البنوك وامل
والوزارة

عقد استصناع

وحدات نموذج يتم تعبئته في حال أن املطور أراد بيع
لغير مستفيدي الوزارة

ي أراض )طلب البيع لغير مستفيدي الوزارة 
(الوزارة

12
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وحدات نموذج يتم تعبئته في حال أن املطور أراد بيع
لغير مستفيدي الوزارة

ي أراض )طلب البيع لغير مستفيدي الوزارة 
(القطاع الخاص

13

يتم العمل نموذج استرشادي للبنود في االتفاقيات التي
مشتركة بها مع املستفيدين التي ال تشتمل على أجزاء

تمل للمشاريع التي ال تشاالسترشاديالعقد 
على اجزاء مشتركة

14

يتم العمل نموذج استرشادي للبنود في االتفاقيات التي
شتركةبها مع املستفيدين التي تشتمل على أجزاء م

مل على للمشاريع التي تشتاالسترشاديالعقد 
اجزاء مشتركة

15
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ات نموذج يعبأ من قبل املطور لإلفصاح عن محتوي
الوحدات ضمن العقار املشترك

بيان إفصاح

16
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