
شــــــركـة كنبـــــل العــــربية
ARABIAN CAN PEL COMPANY

CONSULTING MANAGEMENT

إدارة اإلستشـــارات

2 0 2 2



2

الصحيــح  المســار  فــي  تضعــك  وخدمــات  استشــارات 

المعاصــرة األعمــال  لتحديــات 
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المحتويــــــــات

مــــــن نحــــــــــن

فلسفة الشركة

مـن عمــالئنـــــــا

الهيكـل اإلداري

خدمــــاتنـــــــــــــا

تواصــــل معنـــا
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الــخبـــــــــــرة الممتـــــــــدةالـمهنـــــــية االحتــــــرافــية

الجــــــودة المـــــــالئمــــــةالــــوضــوح والشفـــــــافية

CONSTRUCTION MANAGEMENT

إدارة اإلنشـــــــاءات
FACI LITI ES MANAGEMENT

إدارة العقــــــــــاراتإدارة المــرافــــــــــق
REAL ESTATE MANAGEMENTCONSULTING MANAGEMENT

إدارة اإلستشـــارات

شــــــركـة كنبـــــل العــــربية
ARABIAN CAN PEL COMPANY

من نحن
ــق  ــى تحقي ــة إل ــدة طامح ــة ج ــركة بمدين ــال الش ــت أعم ــام 1419هـــ 1999م انطلق ــي الع ف

رؤيــة محــددة للعمــل فــي مجــال الخدمــات العمرانيــة )اإلنشــاءات والعقــارات( وبخطــى 

حثيثــة وخــالل عقديــن مــن الزمــن تحولــت المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة، ورســمت خطتهــا 

االســتراتيجية واســتطاعت خــالل فتــرة قصيــرة تحقيــق انتقــال نوعــي مــن العمــل فــي المجــال 

العقــاري إلــى تقديــم خدمــات عمرانيــة تخصصيــة وفــق أفضــل الممارســات والمهنيــة العالمية 

واســتقطبت وبنــت فريقهــا العامــل بــكل كفــاءة واقتــدار وأصبحــت محــط ثقــة عمــالء مميزيــن 

يقــدرون احترافيــة األعمــال وتميزهــا، نحــن اآلن فــي )شــركة كنبــل العربية( نســير بخطــى ثابتة 

وواضحــة مسترشــدين بخطتنــا االســتراتيجية نحــو تحقيــق االهــداف التــي نســعى إليهــا وفــق 

القيــم والمعاييــر التــي وضعناهــا صــوب أعيننــا وهــي:
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رؤيتنــــا

ـــل  ـــار األمث ـــون الخي أن نك
المـــــــــــال  لمنظمـــــات 
ــات  ــال والجهـــ واألعمــــــ
والمـــانحـــــة  الخـــــــيرية 
ــارية  ــائالت التجـــــ والعــــ
البـــــــاحثة عـــن تطويـــر 
حقيقـــي ألعمــالــــــــــها 
بأفضـــل  الممـــارســــــات
ــرة دوليـــة  العالميـــة بخبـ

وروح محليـــة.

رسالتنــــا

خدمــــــــات  تقـــــديـــــم 
تضــــــع  استــشـــــــارية 
شـــركاؤنا فـــي مســـارات 
ــة  ــل الصحيحــــــ العمـــــــ
الصحيحــــــة  بالطريقـــة 
ـــج  ـــل النتائ ـــق أفض لتحقي
ــاز  ــل تمتـ ــة عمـ فـــي بيئـ

واالبتـــكار. باإلبـــداع 

قيمنــــا

المهنـــية االحترافية.	 

الخبــــرة الممتــــــدة.	 

الوضوح والشفافية.	 

الجـــودة المـالئمـــة.	 
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ــم  ــن أهـ ــري مـ ــر البشـ ــل العربيـــة( أن العنصـ ــركة كنبـ ــن فـــي )شـ نؤمـ

ـــع  ـــى واق ـــا إل ـــتراتيجية نحوله ـــذه االس ـــل وه ـــي العم ـــاح ف ـــر النج عناص

ملمـــوس مـــن خـــالل اســـتثمار الخبـــرات والمهـــارات الفرديـــة للعامليـــن 

ـــر  ـــق معايي ـــع تطبي ـــتمرار م ـــا باس ـــراءات وتطويره ـــة االج ـــق وكتاب وتوثي

الجـــودة )iso:9001( وتطبيـــق معاييـــر الســـالمة والصحـــة المهنيـــة 

.  )iso:45001(

ـــل  ـــل العم ـــية لتكام ـــة أساس ـــكل لبن ـــق يش ـــن الفري ـــل ضم ـــرد عام كل ف

ـــركاء. ـــس وللش ـــق ولي ـــاح للفري ـــة نج ـــدى المجموع ـــاح ل ـــازه فالنج وإنج

فلسفة الشركـــة

الرئيــــس

السكرتيرالمجلس االستشاري

إدارة اإلنشاءاتإدارة العقارات إدارة المرافقإدارة اإلستشارات

 تطوير العمل
الصـــــيانةالعــــــائلــــي

والتشغيل
 تطوير العمل
الــــوقفـــــي

المشتريات
والتعهدات

تأهيل المطورين
العقــــاريين

اإلدارية والمالية

اإلدارة المالية إدارة المشاريع

دراسات
الجدوى العقارية

إدارة
األمالك العقارية

التطوير
واالستثمار العقاري

االستشارات
والتدريب العقاري

التسويق العقاري

الموارد البشرية  إدارة التعاقدات
والتوريدات

 إدارة المخازن
والمشتريات

المشرفون والعمال

العالقات الخارجية

الهيكــل اإلداري
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وضع الخطة اإلستراتيجية العامة.

  - تحديد الطموح
تحديد الرؤية وصياغة الرسالة.	 

 إبراز القيم وصياغة الهتاف.	 

 تصميم الشعار )الفكرة(.	 

.)KPI’S( إعداد بطاقة قياس األداء المتوازن -  

)SWOT( تحليل البيئة -  
تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف.	 

 تحديد الفرص والمخاطر.	 

  - إعداد الخطط التشغيلية.

خدماتنـــا

إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية
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خدماتنـــا

الهيكلة اإلدارية

ــف 	  ــور والضعـ ــب القصـ ــد جوانـ ــة وتحديـ ــكل المنظمـ ــة هيـ ــل ودراسـ تحليـ

ــداف. ــق األهـ ــا يحقـ ــمه بمـ ــادة رسـ وإعـ

صياغـــة ووضـــع اللوائـــح والسياســـات الحاكمـــة للعمـــل حســـب القطاعـــات 	 

وبمـــا  يحقـــق الديناميكيـــة للمنظمـــة.

تحديـــد الصالحيـــات والمســـؤوليات للمواقـــع والوظائـــف الهيكليـــة للمنظمـــة 	 

وفـــق الهيـــكل الجديـــد.

ــا يخـــدم صـــدور 	  ــاالت بمـ ــات اإلتصـ ــداد جـــدول تدفقـ ــات وإعـ رســـم العمليـ

ــر. ــع التقاريـ ــرارات ورفـ القـ

تحديـــد العالقـــات البينيـــة بيـــن قطاعـــات العمـــل المختلفـــة لمنـــع التداخـــالت 	 

وتحقيـــق  أقصـــى درجـــات الفاعليـــة والكفـــاءة.
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خدماتنـــا

تطوير العمل العائلي

تحليل الوضع الحالي للعائلة.
حوكمـــة مجلـــس اإلدارة المنتخـــب وصياغـــة الئحـــة المجلـــس ومهامـــه وأعمالـــه 

وصالحياتـــه ومســـؤولياته.
تشكيل اللجان وإعداد لوائحها

اللجنة العائلية	 
لجنة األبناء	 
لجنة األعمال التجارية والعقارية للعائلة	 
لجنة البر واألوقاف واألعمال الخيرية	 

صياغة وإعداد دستور العائلة.
تحديد الجمعية العمومية للعائلة.

تحديد مهام وأعمال عميد األسرة وأمينها العام.
إعداد وصياغة صندوق العائلة.

إعداد وصياغة إستراتيجية العمل الخيري والوقفي.
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تقييم األصول العقارية وفق معايير التقييم الدولية.	 

إعداد دراسات السوق.	 

إعداد دراسة الجدوى العقارية.	 

إعداد ودراسة أعلى وأفضل استخدام.	 

إعداد دراسة تقييم الفرصة العقارية.	 

تقييـــم الوضـــع التنافســـي واإلســـتراتيجي والقانونـــي  والمالـــي 	 

للمشـــاريع العقاريـــة.

إعادة هيكلة االستثمار لألصول العقارية.	 

إدارة األصول والمرافق العقارية.	 

 تقييم العقارات والمنشئات التجارية

خدماتنـــا
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خدماتنـــا

•  العقارات وخصائصها 
•  األنشطة العقارية 

•  الوثائق العقارية 
•  األنظمة العقارية

•  المفاهيم والمدارس والعمليات
•  المعايير الدولية

•  طرق التقييم وأساليبه

•  دراسة السوق
•  دراسة أعلى وأفضل استخدام

•  دراسة الجدوى العقارية

•  ُأُسس االستثمار العقاري
•  خارطة االستثمار العقاري

•  الصناديق العقارية 

•  مفهوم التطوير العقاري 
•  التطوير العقاري الشامل

(PMP) معيارية إدارة المشاريع  •

•  التسويق واإلعالن
•  التأجير والتحصيل

•  الصيانة والتشغيل
•  إدارة المرافق العامة

الصناعة
العقارية

التقييم
العقاري

الدراسات
العقارية

االستثمار
العقاري

التطوير
العقاري

إدارة
العقارات

محــاور الــورشة

المستفيدون من البرنامج

 مــالك العقـــارات

العاملون في المجال العقاري

أعضــاء مجالـــس النظارة
والنظار لألوقاف العقارية 

مدراء األصول والثروات العائلية

مــــدراء األصــــول العقـــارية
العاملون بالشركات التجارية

هذا البرنامج ...

المشـــاركين  تزويـــد  إلـــى  يهـــدف 

بالمعارف والمهارات الالزمة المتعلقة 

بـــإدارة األصـــول العقاريـــة والتعامل 

االحترافي معها.

إدارة األصول
العقـــــــاريـة

2022

إدارة المخــــاطـر
2022

اإللمــــــام
بكيفــــية وضـــــع

الخطط االستراتيجــية
المحتمـــــلة  للمخاطر 

وعالجها.

اإللمــــــام
بالمخاطـــر التـــي تحيط 
بالجهات الوقفيـة وطـرق 

تحقيـــقالتعــــامل معهــــــا
الريـــــادة واالبتكــــار

في العمــــل الوقفـــي
مــــــــن خـــــــالل إدارة

مخاطــر احترافيــة

الوصـــــول
لجهات وقفيــــــة آمنـة 
الماليــة  المخاطــــر  من 

والتشغـــــيلـــــية
واإلداريــــة

تحقيــــــق
القدر األعلــــى

من األمـــــــــــان في
تنفيذ مستهدفات

الوقف

األهداف

مقدمة
في إدارة المخاطر

الوقفية

أهمية إدارة 
المخاطر في 
النظـــــــام 

الوقفي

عوامل نجاح 
إدارة المخاطر

تحديد 
المسؤوليات 

ومصادر وأنواع 
المخاطر

أهداف
إدارة المخاطر

دور مدراء 
المخاطر في إدارة 

المخاطر
وزن وتحليل 

المخاطر 

استراتيجات 
التعامل مع 

المخاطر

سجل ضبط 
المخاطر

الرقابة
على المخاطر

محـــــاور
البرنـــــــامج

مــــدراء األصول
والعـــــــاملـــــون

بالشـركات التجارية

نظـــــار وعمــــوم
العاملون التنفيذيون في
األوقاف ومديرو االستثمار

بالجهات الوقفية

موظفي قطاعات
المــوارد المالــــــية
بالجهــات الوقفية

مـــــدراء األصـــول
والثروات العائلية

أعضـــــــاء
مجـالس النظارة
والنظار لألوقاف

المستفيدون
من البرنـــــــامج

مديــرو االستثمـار بالجهـات الوقفيـة والخيـرية والغيـر ربحــية
موظفي قطاعات الموارد المالية بالجهات الوقفية والخيرية

والغــير ربحــية
المهتمـون باالستثمـــار عمــومًا واالستثمار العقاري خصوصًا

محاور الورشة

مدخل في إدارة االستثمارات

- المفاهيم والمصطلحات والممارسات العالمية والمحلية

- أدوات االستثمار بين األصالة والمعاصرة

- رسم خارطة االستثمار

ضوابط وقواعد االستثمار

البناء الهيكلي والتنظيمي إلدارة االستثمار

- الضوابط الشــرعية

- الضوابط الـفنـــــية

- الضوابط القانـونية

- الضوابط الـمــــالية

أدوات وأقنية االستثمار المعاصرة

- تشكيل إدارة االستثمار وموقعها من الهيكل اإلداري 
العام ومكوناتها

- الئحة االستثمار التنفيذية
- تحديد االحتياج الوظيفي إلدارة االستثمار

- مصفوفة الصالحيات والمهام والمسؤوليات
- تشـــكيل واختيار فريـــق العمل والتأهيـــل والتدريب 

والتحفيز
- أدلـــة العمل الداخلية / سياســـة الضبـــط والتوثيق 

والجودة
- تقارير ومؤشرات قياس األداء

- االســـتثمار العقـــاري (األصـــول العقارية/العقـــارات 
المدرة للدخل)

- االستثمارات المالية (األسهم / الصكوك / السندات 
/ العمالت الرقمية)

- االستثمار المباشر في الشركات (الملكيات الخاصة)
- االستثمار في الشركات الناشئة (ريادات األعمال)

- االســـتثمار في المحافـــظ والصناديق االســـتثمارية 
(الصناديق العقارية / الصناديق الوقفية)

- االســـتثمارات التجاريـــة األخرى (زراعيـــة / صناعية / 
خدماتية / طاقة بديلة / اتصاالت ... الخ)

معرفة

وفهم تقنيات تحليل 

االستثمار التي يحتاجها 

المستثمر واألقنية 

الخاصة بها معرفة وفهم مهام 

ومتطلبات االستثمار 

وقواعده وضوابطه 

وأنواعه ومحدداته 

فهم األسس ومعاييره
والقواعد المالية 

والمحاسبية المتعلقة 
باالستثمار  تحديد وقياس 

الفرص والنتائج المالية 
للمساعدة في صنع 
القرارات االستثمارية 

على االستحواذ 
كيفية االختيار والتخارج

بين االستثمار المباشر 
وغير المباشر ومركبات 

االستثمار
طريقة رسم 

خارطة االستثمار 
ومحدداته العامة 

معرفة وفهم 
محددات وضوابط 

االستثمار وكيفية وضع 
شروطه وخصائصه الصحيحة 

بحسب نوع االستثمار من 
حيث العائد والمخاطرة 

والتدفق النقدي

األهـداف

الفئات المستهدفة

إدارة االستثـمـارات العقارية
2022

محــاور الورشة

المستفيدون من الورشة

ـة
مـــ

وك
الح

دة
ـــا

يـــ
الق

المسؤولية االجتماعية

اإلدارة
التنفيذية

 اإلدارة
االستراتيجية

إدارة
المخاطر

تطوير األعمال
ومراقبة األداء

الشؤون
القانونية

التسويق
والمبيعات

إدارة العمليات
واإلنتاج والموارد

إدارة
الجــــودة

الشؤون
اإلداريــــة

إدارة
الموارد البشرية

اإلدارة المالية
واالستثمار

المدراء التنفيذيون والغير مختصين

والمــدراء علــى رأس العمــــل

مـــدراء الصــف الثـــــاني

المرشحون لإلدارة التنفيذية

األفراد الطامحون إلدارة المنشاءات

وقيادتها بشكل احترافي ومهني

اإلدارة التنفيدية
2 0 2 2

تأهـــيل وتـــدريب القيادات والكوادر
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خدماتنـــا

إعداد وتطبيق أنظمة الجودة

)ISO9001( 1.  نظام إدارة الجودة

)ISO45001( 2. إدارة السالمة والصحة المهنية

)ISO14001(  3.  نظام إدارة البيئة

)ISO20000( 4.  نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات

)HACCP( 5.  نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة

 )ISO10002( 6.  نظام إدارة إرضاء العمالء

)ISO8000( 7.  نظام المساءلة االجتماعية

)BSCI( 8.  نظام مبادرة العدالة االجتماعية لألعمال

)ETI( 9.  نظام المسؤولية األخالقية للمنظمات

)ISO26000( 10.  نظام إدارة المسؤولية المجتمعية

)ISO27001( 11.  نظام إدارة أمن المعلومات

)ISO22000( 12.  نظام إدارة سالمة الغذاء

)ISO17025( 13.  نظام إعداد معامل االختبار

)ISO15189( 14.  نظام اعتماد المختبرات الطبية

)ISO13485( 15.  نظام إدارة جودة المعدات الطبية

)ISO50001( 16.  نظام إدارة موارد الطاقة

)WRAP( 17.  نظام المسئولية العالمية لإلنتاج المعتمد

)FTM( 18.  نظام عالمة التجارة العادلة

)CE Mark( 19.  نظام عالمة المطابقة للسوق األوروبية

)BRC( 20.  نظام سالمة مواد التعبئة والتغليف

)LEED( 21.  معيار رئاسة الطاقة والتصميم البيئي
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من عمالئنا



+966-920003740

info@canpel .com

www.Canpel .com

شــــــركـة كنبـــــل العــــربية
ARABIAN CAN PEL COMPANY


