رحلة املطور العقاري

المقدمة

مقدمة رحلة املطور العقاري

1

هدف رحلة املطور العقاري

إطار
تميز املطور

هدف الرحلة هو أن تكون توضيح لرحالت التطوير العقاري بالرؤية املستحدثة
الخاصة بتطوير وبيع وحدات عقارية سكنية وما تشمله من إجراءات ومتطلبات عامة
وخاصة بكل رحلة.

وصف رحلة املطور العقاري
تتكون رحلة املطور العقاري من قسمين ،قسم مراحل مشروع التطوير العقاري والتي
توضح جميع الخطوات الفنية والتقنية للمشروع ،وقسم الرحلة االسترشادية التي
توضح اإلجراءات املطلوبة للتقدم بمشروع التطوير العقاري بطريقة نظامية.

أهمية رحلة الطور العقاري للمطور
وجود أداة استرشادية تستخدم للمعرفة باإلجراءات املطلوبة في مشروع التطوير
العقاري.

7

2

النموذج
التشغيلي

األسئلة
الشائعة

حقيبة أدوات
املطور العقاري

التعليم
والتطوير

رحلة املطور
العقاري

3

أساليب البناء
الحديثة

6

األنظمة والتشريعات

5

4
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تنقسم رحلة املطور العقاري إلى قسمين ،األول مبني على وظائف إطارتميزاملطور األساسية والثاني لتوضيح الخدمات
املتعلقة بتقدم مراحل مشروع التطويرالعقاري
4.1
مراحل مشروع التطوير العقاري

مراحل مشروع التطويرالعقاري هي الرحلة التي توضح
جميع الخطوات الفنية والتقنية خالل مراحل املشروع
من مرحلة البدء ثم التصميم واالطالق الى مرحلة البناء
وانتهاء بمرحلة إدارة املجتمعات بحسب الوظائف
األساسية من اطار تميز املطور العقاري.

4.2
الرحلة االسترشادية للمطور العقاري

الرحلة االسترشادية للمطور العقاري هي الرحلة التي
توضح اإلجراءات املطلوبة للتقدم بمشروع التطوير
العقاري بطريقة نظامية .وذلك ملشاريع البيع على الخارطة
ومشاريع الوحدات الجاهزة.
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القسم األول هو عن مراحل مشروع التطويرالعقاري
رجوع
4.1
مراحل مشروع التطوير العقاري

مراحل مشروع التطويرالعقاري هي الرحلة التي توضح
جميع الخطوات الفنية والتقنية خالل مراحل املشروع
من مرحلة البدء ثم التصميم واالطالق الى مرحلة البناء
وانتهاء بمرحلة إدارة املجتمعات بحسب الوظائف
األساسية من اطار تميز املطور العقاري.

4.2
الرحلة االسترشادية للمطور العقاري

الرحلة االسترشادية للمطور العقاري هي الرحلة التي
توضح اإلجراءات املطلوبة للتقدم بمشروع التطوير
العقاري بطريقة نظامية .وذلك ملشاريع البيع على الخارطة
ومشاريع الوحدات الجاهزة.
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مراحل مشروع التطوير العقاري 1
تطوير األعمال

إدارة التصاميم

تنفيذ املشاريع

 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

تسويق

إدارة املجتمعات

مبيعات

معلم رئيس ي

املرحلة الثالثة  :البناء ( 24شهر) 2

 .7خطة التنفيذ
 .8مراقبة بناء املشروع
 .9التسويق و املبيعات
املرحلة الثانية  :التصميم و اإلطالق ( 3إلى  6أشهر) 2

 .4تحديد فكرة التصميم
 .5إطالق التسويق و خطة املبيعات
 .6استكمال التصاميم
املرحلة األولى :البدء ( 3إلى  6أشهر) 2

.1
.2
.3

 .10تسليم الوحدات
 .11ادارة املرافق

4
3

الحصول على شهادة
اشغال (إتمام بناء)

2

تحديد الفرصة
دراسة الجدوى
الحصول على تمويل املشروع

1

املرحلة الرابعة  :إدارة املجتمعات

الحصول على رخصة بناء

االستحواذ على الفرصة

معرفة حاجات
السوق
 1تسلسل مبسط ال يذكر فيه تفصيل التكرارات والتداخالت بين املراحل
 2جداول زمنية إرشادية فقطً ،
بناء على مشروع سكني نموذجي (~ 200وحدة)
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 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

الخطوة األولى :تحديد الفرصة

خريطة
الرحلة

املرحلة األولى :البدء

الخطوة التالية

الخطوة األولى :تحديد الفرصة

وصف الخطوة :تحديد قطعة األرض املناسبة وحقوق التطوير بشكل قانوني اما من خالل شراء األرض أو شراكة بمشروع أو اتفاقية تطوير أخرى.
مدخالت

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
تطوير األعمال

• الفرص املدرجة في بنك
األراض ي
• نتيجة دراسة السوق
• تقرير القدرة املالية

•
•
•

تحديد مصادر الفرص وفرزها وتقييمها
تنظيم شراكة و تحديد الفرص
إدارة الئحة أو نظام الفرص

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oوسيط عقاري
 oجهة استشارية عقارية
 oمحامي

للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري

مخرجات
• تحديد إمكانية شراء أو
إقامة شراكة على أرض
بهدف تطويرها أو اتفاقية
تطوير أخرى
• تحديث قوائم الفرص في
بنك األراض ي
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الخطوة الثانية :دراسة الجدوى

 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري
خريطة
الرحلة

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة الثانية :دراسة الجدوى

املرحلة األولى :البدء

وصف الخطوة :استخدام أعلى وأفضل مستوى لدراسات الجدوى لتقدير العائدات املحتملة من املشروع.
مدخالت

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
تطوير األعمال

• نتيجة دراسة السوق
• معلومات األرض من
املستندات الرسمية

•
•
•

تحليل تمويل املشاريع
تحليل تسعير املشاريع
التخطيط املرحلي واطالق التسويق وخطة املبيعات

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oمدقق ومستشار مالي
 oمستشار قانوني
 oجهة استشارية عقارية

للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري

مخرجات
• دراسة الجدوى
 −دراسة التسعير
 −خطة التمويل
 −األرباح املتوقعة
• خطة زمنية تقريبية
للمشروع
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الخطوة الثالثة :الحصول على تمويل املشروع

 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري
خريطة
الرحلة

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة الثالثة :الحصول على تمويل املشروع

املرحلة األولى :البدء

وصف الخطوة :تأمين تمويل للمشروع بمزيج مثالي من القروض وحقوق امللكية واإليرادات لتعظيم العوائد.
مدخالت
• دراسة الجدوى
 −دراسة التسعير
 −التمويل املطلوب
 −األرباح املتوقعة
• خطة زمنية تقريبية
للمشروع

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
تطوير األعمال
•
•
•

تحليل تمويل املشاريع
تحليل تسعير املشاريع
إدارة الوحدات املتوفرة

مخرجات
• عقود تمويل
• جدول التدفقات النقدية

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oالبنوك /جهات تمويلية
 oشركاء استثماريون
 oمدقق ومستشار مالي
 oجهة استشارية عقارية

للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري
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 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

الخطوة الرابعة :تحديد فكرة التصميم

خريطة
الرحلة

املرحلة الثانية :التصميم واالطالق

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة الرابعة :تحديد فكرة التصميم

وصف الخطوة :تطوير التصميم املبدئي والرؤية للمشروع.
مدخالت
•
•
•
•

•

نتيجة دراسة السوق
دراسة الجدوى
 −دراسة التسعير
خطة زمنية تقريبية
للمشروع
معلومات األرض من
املستندات الرسمية
أفكار التصاميم الرئيسية
الخاصة بالعالمة التجارية

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
تطوير األعمال
•
•

مراقبة املشاريع
التخطيط املرحلي واطالق التسويق
وخطة املبيعات

مخرجات
إدارة التصاميم
•
•
•
•

تطوير موجز وفكرة التصميم
تخطيط مراحل التصميم
إدارة التصميم املبدئية
إدارة وثائق وملفات قسم التصاميم

• التصاميم املبدئية
• خطة مراحل التصميم

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oمكتب هندس ي استشاري
 oجهة استشارية عقارية

للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري
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 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

الخطوة الخامسة :اطالق التسويق وخطة املبيعات

خريطة
الرحلة

املرحلة الثانية :التصميم واالطالق

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة الخامسة :اطالق التسويق وخطة املبيعات

وصف الخطوة :تطوير املحتوى التسويقي لإلعالن عن املشروع واطالق التسويق وخطة املبيعات من خالل حمالت تسويقية للمبيعات والعروض الترويجية.
مدخالت
•
•
•
•

•

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
التسويق

التصاميم املبدئية
نتيجة دراسة السوق
جدول التدفقات النقدية
دراسة الجدوى
 −دراسة التسعير
 −خطة التمويل
 −األرباح املتوقعة
خطة زمنية تقريبية
للمشروع

•
•
•
•
•
•
•
•
•

وضع خطط التسويق
إدارة العمالء املحتملين
إدارة العالمات التجارية
اإلعالن والتخطيط اإلعالمي
إدارة التسويق الرقمي
إدارة العالقات العامة
مراقبة فاعلية التسويق
تحليل العمالء والسوق
إعداد املواد التسويقية

مخرجات
املبيعات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تخطيط اطالق التسويق وخطة املبيعات
استحواذ وإدارة الوسطاء
إدارة العمالء املحتملين
العروض وترويج املبيعات
إدارة العالقات املصرفية والقروض
إدارة قنوات البيع على اإلنترنت
إدارة قنوات املبيعات الفعلية
ادارة الوحدات املتوفرة
تحليل العمالء وتكوين الرؤى
إدارة البرامج التدريبية حول املبيعات

•
•
•
•
•

خطة التسويق
اطالق التسويق وخطة
املبيعات
محتوى الحمالت
االعالمية
حمالت تسويقية
لوائح العمالء املحتملين

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oوكاالت تسويق
 oمكاتب وساطة عقارية

للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري

 oجهة استشارية عقارية
 oبنوك /جهات تمويلية
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 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

الخطوة السادسة :استكمال التصاميم

خريطة
الرحلة

املرحلة الثانية :التصميم واالطالق

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة السادسة :استكمال التصاميم

وصف الخطوة :استكمال التصاميم وإصدار حزمة (حزم) املناقصات واختيار املقاول (املقاولين)
مدخالت

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
إدارة التصاميم

• التصاميم املبدئية
• خطة تنفيذ املشروع
• خطة زمنية تقريبية
للمشروع

•
•
•
•
•
•

تخطيط مراحل التصميم
إدارة التصميم املبدئية
اإلشراف على إعداد وتطوير
التصاميم التخطيطية والتفصيلية
إعداد كافة الوثائق واملخططات
ملتطلبات املناقصات
إدارة تنفيذ التصاميم واألشراف
عليها
إدارة وثائق وملفات قسم التصاميم

مخرجات
تنفيذ املشاريع
•
•
•
•
•
•
•
•

مسح املواقع
إدارة املشتريات
إدارة العقود
إدارة املشاريع
إدارة مراقبة التكاليف
إدارة مراقبة الجودة
إدارة بدء التشغيل والتسليم
إدارة تنظيم الوثائق واملخططات

•
•
•
•

تصاميم تفصيلية
وثائق املناقصات (خرائط
ومواصفات وجداول
الكميات)
تحديث قوائم التغييرات
عقد /عقود بناء

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oمحامي
 oجهة إدارة تنفيذ املشاريع
 oمكتب هندس ي استشاري
 oجهة استشارية عقارية
 oمقاول البناء
للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري
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 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

الخطوة السابعة :خطة التنفيذ

خريطة
الرحلة

املرحلة الثالثة :البناء

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة السابعة :خطة التنفيذ

وصف الخطوة :تطوير املخططات التنفيذية وخطط املشروع التفصيلية.
مدخالت
•
•
•
•
•
•
•

تصاميم تفصيلية
وثائق املناقصات (خرائط
ومواصفات وجداول
الكميات)
خطة زمنية تقريبية
للمشروع
عقد /عقود بناء
جدول التدفقات النقدية
خطة التسويق
خطة املبيعات

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
إدارة التصاميم
•
•
•

إعداد كافة الوثائق واملخططات
ملتطلبات املناقصات
إدارة تنفيذ التصاميم واألشراف
عليها
إدارة وثائق وملفات قسم
التصاميم

مخرجات

تنفيذ املشاريع
•
•
•
•
•

إدارة املشتريات
إدارة العقود
إدارة املشاريع
إدارة مراقبة التكاليف
إدارة مراقبة الجودة

• خطة التنفيذ التفصيلية
 −الجدول الزمني
 −جدول مشتريات
 −جدول النفقات

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oجهة إدارة تنفيذ املشاريع
 oمكتب هندس ي استشاري
 oمقاول البناء
 oجهة استشارية عقارية

للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري
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الخطوة الثامنة :مر اقبة بناء املشروع

 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري
خريطة
الرحلة

املرحلة الثالثة :البناء

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة الثامنة :مراقبة بناء املشروع

وصف الخطوة :التحكم ومراقبة تقدم البناء.
مدخالت
•
•

•
•
•
•

تصاميم تفصيلية
خطة التنفيذ التفصيلية
 −الجدول الزمني
 −جدول مشتريات
 −جدول النفقات
وثائق املناقصات
عقد /عقود بناء
جدول التدفقات النقدية
دراسة الجدوى
 −التمويل املطلوب
 −األرباح املتوقعة

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
تطوير األعمال
•

مراقبة املشاريع

مخرجات
تنفيذ املشاريع
•
•
•
•
•
•
•

مسح املواقع
إدارة املشتريات
إدارة العقود
إدارة املشاريع
إدارة مراقبة التكاليف
إدارة مراقبة الجودة
إدارة تنظيم الوثائق واملخططات

• مستندات ووثائق إدارة
املشروع (سجل مخاطر،
أوامر تغيير ،الخ).
• وحدات املشروع (املنتج
النهائي)

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oجهة إدارة تنفيذ املشاريع
 oمكتب هندس ي استشاري
 oمقاول البناء
 oجهة استشارية عقارية

للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري
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 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

الخطوة التاسعة :التسويق واملبيعات

خريطة
الرحلة

املرحلة الثالثة :البناء

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة التاسعة :التسويق واملبيعات

وصف الخطوة :االستمرار في زيادة املبيعات من خالل حمالت تسويق ومبيعات دورية.
مدخالت
•
•
•
•

•
•

نتيجة دراسة السوق
جدول التدفقات النقدية
تصاميم تفصيلية
دراسة الجدوى
 −دراسة التسعير
 −التمويل املطلوب
 −األرباح املتوقعة
خطة التنفيذ التفصيلية
 −الجدول الزمني
وحدات املشروع

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
التسويق
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إدارة العمالء املحتملين
إدارة العالمات التجارية
إدارة التسويق الرقمي
إدارة الحمالت
إدارة العالقات العامة
إدارة املناسبات
مراقبة فاعلية التسويق
تحليل العمالء والسوق
إعداد املواد التسويقية

مخرجات
املبيعات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

استحواذ وإدارة الوسطاء
إدارة العمالء املحتملين
العروض وترويج املبيعات
إدارة العالقات املصرفية والقروض
إدارة قنوات البيع على اإلنترنت
إدارة قنوات املبيعات الفعلية
ادارة الوحدات املتوفرة
تحليل اتجاهات أداء املبيعات
تحليل العمالء وتكوين الرؤى
إدارة البرامج التدريبية حول املبيعات

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oجهة استشارية عقارية
 oوكاالت تسويق
 oبنوك /جهات تمويلية
 oمكاتب وساطة عقارية

للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري

•
•
•
•
•

حمالت اإلعالمية
حمالت وفعاليات
تسويقية
عروض ترويجية
املبيعات
مستندات ووثائق تحليل
التسويق واملبيعات
(العمالء والعمالء
املحتملين ،تقارير أداء
املبيعات ،الخ).
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 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

الخطوة العاشرة :تسليم الوحدات

خريطة
الرحلة

املرحلة الرابعة :إدارة املجتمعات

الخطوة التالية الخطوة السابقة

الخطوة العاشرة :تسليم الوحدات

وصف الخطوة :تسليم الوحدات املكتملة للمشترين /الجهة املسؤولة عن إدارة املجتمع.
مدخالت
•
•
•
•
•

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
تنفيذ املشاريع

جدول التدفقات النقدية
دراسة الجدوى
 −األرباح املتوقعة
خطة التنفيذ التفصيلية
 −الجدول الزمني
وحدات املشروع
املبيعات

•

إدارة بدء التشغيل والتسليم

مخرجات
إدارة املجتمعات
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تخطيط وإدارة املجمعات
امليزانية واألمور املالية إلدارة املجمعات
إدارة املرافق
تحصيل رسوم الخدمة
مراقبة إدارة املرافق
إدارة خدمة العمالء
تخطيط فعاليات املجمعات
الحفاظ على سجل األصول
إدارة سجل أنظمة إدارة املجمعات

•
•
•
•
•

شهادات اشغال
محاضر تسليم الوحدات
مخططات التنفيذ ( as
)built
مستندات وثائق التشغيل
والصيانة
سجل االصول

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oمقاولو الصيانة
 oجهة إدارة تنفيذ املشاريع
 oمكتب هندس ي استشاري
 oجهة استشارية عقارية
 oاملستفيد
 oمقاول البناء
للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري
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 4.1مراحل مشروع
التطوير العقاري

الخطوة الحادية عشر :إدارة املر افق

خريطة
الرحلة

املرحلة الرابعة :إدارة املجتمعات

الخطوة السابقة

الخطوة الحادي عشر :إدارة املرافق

وصف الخطوة :الجهة املسؤولة عن إدارة املجتمع تدير املرافق املجتمعية بشكل مستمر.
مدخالت
•

•
•
•

الوظائف والنشاطات االساسية ذات الصلة:
إدارة املجتمعات

مستندات وثائق التشغيل
والصيانة
سجل االصول
شهادات انهاء البناء
شهادات تسليم الوحدات

•
•
•
•
•
•
•
•

امليزانية واألمور املالية إلدارة املجمعات
إدارة املرافق
تحصيل رسوم الخدمة
مراقبة إدارة املرافق
إدارة خدمة العمالء
تخطيط فعاليات املجمعات
الحفاظ على سجل األصول
إدارة سجل أنظمة إدارة املجمعات (إتحاد املالك)

مخرجات
• تحديثات تقارير الصيانة
• تحديثات سجل األصول
• سجل الفعاليات
املجتمعية

الجهات الخارجية املشاركة (على سبيل املثال ال الحصر):
 oمتعهدو إدارة املرافق
 oمقاولو الصيانة
 oجهة استشارية عقارية
 oاملستفيد
للمزيد من التفاصيل حول الوظائف الرجاء االستناد إلى قسم إطار تميز املطور العقاري
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والرحلة الثانية تكون رحلة وظائف اإلجراءات اإلدارية والتي تهدف لتوضيح نقاط االتصال للجهات الحكومية في التطوير
رجوع
4.1
مراحل مشروع التطوير العقاري

مراحل مشروع التطويرالعقاري هي الرحلة التي توضح
جميع الخطوات الفنية والتقنية خالل مراحل املشروع
من مرحلة البدء ثم التصميم واالطالق الى مرحلة البناء
وانتهاء بمرحلة إدارة املجتمعات بحسب الوظائف
األساسية من اطار تميز املطور العقاري.

4.2
الرحلة االسترشادية للمطور العقاري

الرحلة االسترشادية للمطور العقاري هي الرحلة التي
توضح اإلجراءات املطلوبة للتقدم بمشروع التطوير
العقاري بطريقة نظامية .وذلك ملشاريع البيع على الخارطة
ومشاريع الوحدات الجاهزة.
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 4.2الرحلة االسترشادية
للمطور العقاري

تنقسم الرحلة االسترشادية الى مجموعتين من الرحالت بحسب نوع البيع

رحالت التطوير العقاري للبيع
على الخارطة
رحلة التطوير العقاري التقليدية

رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة
على اراض ي القطاع الخاص

رحلة التطوير العقاري لبيع الوحدات
الجاهزة

رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة
على اراض ي القطاع الخاص بالشراكة مع
الوزارة
رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة
على أراض ي الوزارة
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رحلة التطويرالعقاري لبيع الوحدات الجاهزة

 4.2الرحلة االسترشادية
للمطور العقاري
رحلة التطوير العقاري التقليدية
رحلة التطوير العقاري لبيع الوحدات الجاهزة

البداية

املطور العقاري
تحديث صك يدوي
وإدخاله في نظام
الثروة العقارية
 5أيام

النهاية

إصدار شهادة جمعية
ا
مالك
 10أيام

اعتماد مخططات
تقسيمات األراض ي
من خالل املسارات
املحدثة*
 60يوم

إصدار صكوك
الوحدات

 5أيام

اعتماد مخططات
الوقاية والسالمة من
الحريق للمباني
العالية

طلب رخصة بناء

 60يوم

 14يوم

 60يوم

فرز الوحدات
العقارية

إطالق الخدمات

استالم األعمال
املنجزة وإصدار
ترخيص السالمة
(للمباني العالية)

 10أيام

 30يوم

 30يوم

فرز األراض ي

املدة الزمنية

بدء تنفيذ املشروع
بحسب املشروع

إصدار شهادة اشغال

نقطة اتصال اختيارية قد يمربها املطور خالل رحلته

ملعرفة املزيد قم بتحميل الدليل االسترشادي لرحلة املطور العقاري
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رحلة التطويرالعقاري للبيع على الخارطة على اراض ي القطاع الخاص

 4.2الرحلة االسترشادية
للمطور العقاري
رحالت التطوير بدون الشراكة مع
الوزارة
رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
اراض ي القطاع الخاص
رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
اراض ي القطاع الخاص بالشراكة مع الوزارة
رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
أراض ي الوزارة

البداية

املطور العقاري
تحديث صك يدوي
وإدخاله في نظام
الثروة العقارية
 5أيام

النهاية

إصدار شهادة جمعية
ا
مالك
 10أيام

اعتماد مخططات
تقسيمات األراض ي
من خالل املسارات
املحدثة*
 60يوم

إصدار صكوك
الوحدات
 5أيام

فرز األراض ي

 60يوم

اعتماد مخططات
الوقاية والسالمة من
الحريق للمباني
العالية

طلب رخصة بناء

شهادة تأهيل مطور
عقاري

إصدار رخصة بيع
على الخارطة
للوحدات

 14يوم

 60يوم

 10أيام

 10يوم

فرز الوحدات
العقارية

إطالق الخدمات

استالم األعمال
املنجزة وإصدار
ترخيص السالمة
(للمباني العالية)

 10أيام

 30يوم

 30يوم
املدة الزمنية

إصدار شهادة اشغال

بدء تنفيذ املشروع
بحسب املشروع

متابعة التنفيذ ورفع
تقاريراإلنجاز
 15يوم عمل

نقطة اتصال اختيارية قد يمربها املطور خالل رحلته

ملعرفة املزيد قم بتحميل الدليل االسترشادي لرحلة املطور العقاري
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رحلة التطويرالعقاري للبيع على الخارطة على اراض ي القطاع الخاص بالشراكة مع الوزارة

 4.2الرحلة االسترشادية
للمطور العقاري
رحالت التطوير بدون الشراكة مع
الوزارة
رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
اراض ي القطاع الخاص
رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
اراض ي القطاع الخاص بالشراكة مع الوزارة

البداية

رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
أراض ي الوزارة

دراسة العرض
والطلب على
األراض ي الخاصة

استقطاب
املطورين على
األراض ي الخاصة

 90أيام

 52أيام

إصدار شهادة
ا
جمعية مالك

إصدار صكوك
الوحدات

فرز الوحدات
العقارية

 10أيام

 1يوم

 10أيام

التقييم املبدئي
على األراض ي
الخاصة
 5أيام

املو افقة على
املخطط الرئيس ي
والتصاميم على
غيرأراض ي الوزارة
 35يوم

اعتماد مخططات
تقسيمات األراض ي
من خالل املسارات
املحدثة*

فرز األراض ي

اعتماد مخططات
الوقاية والسالمة
من الحريق للمباني
العالية

طلب رخصة بناء

 60يوم

 60يوم

 14يوم

 60-5يوم

استالم األعمال
املنجزة وإصدار
ترخيص السالمة
(للمباني العالية)

متابعة التنفيذ
ورفع تقارير
اإلنجاز

شهادة تأهيل
مطور عقاري

إصدار رخصة
بيع على الخارطة
للوحدات

 10يوم

 20أيام

النهاية

املطور العقاري

إصدار شهادة
اشغال

 30يوم

 15يوم

بدء التنفيذ

على حسب
قدرة املطور

املدة الزمنية

صرف/استرداد
الحو افز
بحسب املشروع

توقيع اتفاقية
الشراكة
 65يوم

فتح وتفعيل
حساب الضمان
 10أيام

نقطة اتصال اختيارية قد يمربها املطور خالل رحلته
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رحلة التطويرالعقاري للبيع على الخارطة على أراض ي الوزارة

 4.2الرحلة االسترشادية
للمطور العقاري
رحالت التطوير بدون الشراكة مع
الوزارة
رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
اراض ي القطاع الخاص
رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
اراض ي القطاع الخاص بالشراكة مع الوزارة

البداية

رحلة التطوير العقاري للبيع على الخارطة على
أراض ي الوزارة

شهادة تأهيل مطور
عقاري
 10يوم

الطرح والترسية

 75يوم

توقيع اتفاقية
التطويرالعقاري
 20يوم

املو افقة على
املخطط الرئيس ي
والتصاميم على
أراض ي الوزارة

اعتماد مخططات
الوقاية والسالمة من
الحريق للمباني
العالية

طلب رخصة بناء

 35يوم

 14يوم

 60يوم

إصدار رخصة بيع
على الخارطة
للوحدات
 10أيام

صرف/استرداد
الحو افز
بحسب املشروع

املطور العقاري

النهاية

إصدار شهادة جمعية
ا
مالك
 10أيام

إصدار صكوك
الوحدات
 5أيام

فرز الوحدات
العقارية
 10أيام

إطالق الخدمات

 30يوم

استالم األعمال
املنجزة وإصدار
ترخيص السالمة
(للمباني العالية)
 30يوم
املدة الزمنية

متابعة التنفيذ ورفع
تقاريراإلنجاز
 15يوم

بدء التنفيذ

على حسب
قدرة املطور

نقطة اتصال اختيارية قد يمربها املطور خالل رحلته

ملعرفة املزيد قم بتحميل الدليل االسترشادي لرحلة املطور العقاري
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