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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

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

ــى ــير بخط ــة( نس ــل العربي ــركة كنب ــي )ش ــن اآلن ف ــا، نح ــال وتميزه ــة األعم ــدرون احترافي  يق

 ثابتــة وواضحــة مسترشــدين بخطتنــا االســتراتيجية نحــو تحقيــق االهــداف التــي نســعى إليهــا

:وفــق القيــم والمعاييــر التــي وضعناهــا صــوب أعيننــا وهــي

CONSTRUCTION MANAGEMENT

إدارة اإلنشـــــــاءات
FACI LITI ES MANAGEMENT

إدارة العقــــــــــاراتإدارة المــرافــــــــــق
REAL ESTATE MANAGEMENTCONSULTING MANAGEMENT

إدارة اإلستشـــارات

شــــــركـة كنبـــــل العــــربية
ARABIAN CAN PEL COMPANY
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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
الصـــــيانةالعــــائلـي

والتشغيل
 تطوير العمل

الـوقفـي
المشتريات
والتعهدات

تأهيل المطورين
العقاريين

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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تقـــوم فلســـفتنا فـــي إدارة األصـــول العقاريـــة لتقديـــم منظومـــة مـــن الخدمـــات المتكاملـــة 	 

التـــي تســـاهم فـــي مجموعهـــا للوصـــول للصـــورة المثلـــى لـــأداء مـــن خـــالل القيـــام بعـــدة 

عمليـــات علـــى النحـــو التالـــي:

تقييم األصول العقارية )عند االستالم/سنوي(.	 

دراسة ومسح السوق العقاري بمنطقة العقار.	 

دراسة العقار ومعاينته وتحديد متطلباته.	 

وضع الخطط التسويقية والتأجيرية والتشغيلية المناسبة للعقار.	 

إعادة الهيكلة واالستثمار.	 

تقديم التقارير الدورية )سنوية/ربعية/شهرية/أسبوعية(.	 

إدارة األصول العقارية
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يتـــم تقييـــم األصـــول العقاريـــة بمجـــرد اســـتالمها بهـــدف المعاينـــة والكشـــف والتأكـــد . 1

ـــغيل  ـــة والتش ـــل والصيان ـــة الدخ ـــوقية ومالئم ـــة والس ـــات النظامي ـــتيفاء المتطلب ـــن اس م

لوضـــع العقـــار وتقديـــم التصـــورات الالزمـــة إلعـــادة هيكلـــة االســـتثمار إن لـــزم.

يتـــم تقييـــم العقـــار بشـــكل ســـنوي بهـــدف تحديـــد موائمـــة الدخـــل الكلـــي للعقـــار لقيمتـــه . 	

الســـوقية ومـــدى مناســـبة ذلـــك وتحديـــد الفـــارق ان وجـــد والخطـــة التصحيحيـــة ان لـــزم.

ــايرته . 	 ــار ومسـ ــع العقـ ــد وضـ ــًا لتحديـ ــًا وحيويـ ــدوري دورًا مهمـ ــار الـ ــم العقـ ــب تقييـ يلعـ

للســـوق ومتطلبـــات العمـــالء ومـــا إذا كان العقـــار يعكـــس قيمتـــه الحقيقيـــة أو يتجاوزهـــا 

أو يقـــل عنهـــا، وبالتالـــي الوقـــوف علـــى مكامـــن الخلـــل والخطـــأ وتصحيحـــه إن لـــزم.

تقييم األصول العقارية:

الهيئة السعودية 

للمقّيمين المعتمدين

مجلــس معــايير

التقييـــم الدولــــية
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العقـــار ابـــن موقعـــه، ويلعـــب الموقـــع دورًا جوهريـــًا فـــي تحديـــد الشـــريحة المســـتهدفة مـــن 

العمـــالء، وطبيعـــة الخدمـــات المقدمـــة والمطلوبـــة وشـــريحة األســـعار الممكنـــة ومقـــدار العـــرض 

ــوة  ــر القـ ــين وعناصـ ــد المنافسـ ــوق وتواجـ ــن السـ ــار مـ ــة العقـ ــم حصـ ــع وحجـ ــب بالموقـ والطلـ

والضعـــف بالعقـــار والســـوق وتحديـــد وتصنيـــف العقـــار لتحديـــد متطلباتـــه التشـــغيلية والتأجيريـــة 

ووضـــع سياســـة التســـعير والتأجيـــر والتســـويق والتعاقـــد والتشـــغيل إلـــخ.

دراسة ومسح السوق العقاري بمنطقة العقار:



10

ــر  ــة التأجيـ ــة فـــي عمليـ ــر والعالقـ ــرة ذات التأثيـ ــر الظاهـ ــار وفحـــص العناصـ ــة العقـ ــم معاينـ يتـ

ــزم. ــار إن لـ ــوض بالعقـ ــبقة للنهـ ــات المسـ ــم المالحظـ ــغيل وتقديـ والتشـ

ـــذا  ـــد عناصـــره، ل ـــر هـــي )خدمـــة( مقدمـــة وليســـت منتجـــًا ملموســـًا يســـهل تحدي ـــة التأجي إن عملي

التنتهـــي العالقـــة مـــع العميـــل بمجـــرد اســـتالمه الوحـــدة العقاريـــة، ولـــذا تتطلـــب عمليـــة التأجيـــر 

ــن  ــل مـ ــاع العميـ ــان انتفـ ــكني/تجاري( لضمـ ــتخدام )سـ ــب االسـ ــبة بحسـ ــة مناسـ ــم خدمـ تقديـ

ـــور. ـــل أو قص ـــه دون خل ـــي متطلبات ـــي تلب ـــة الت ـــدة العقاري الوح

ـــم  ـــي تقدي ـــل ف ـــالء تتمث ـــة للعم ـــة مضاف ـــات وقيم ـــود خدم ـــة وج ـــارات الناجح ـــز العق ـــا يمي إن مم

خدمـــات إدارة المرافـــق والصيانـــة والتشـــغيل بشـــكل موائـــم ومالئـــم يلبـــي متطلبـــات واحتياجـــات 

ـــى  ـــة، حت ـــول العقاري ـــى األص ـــة عل ـــي المحافظ ـــاهم ف ـــد ويس ـــدر واح ـــى ق ـــار عل ـــالء والعق العم

ـــل كل  ـــة تمث تحقـــق أقصـــى اســـتثمار ممكـــن مـــن خـــالل اســـتيفاء ثـــالث دورات اســـتثمارية عقاري

ـــنة. ـــا )0	( س دورة منه

دراسة العقار ومعاينته وتحديد متطلباته:
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يتـــم وضـــع خطـــة تأجيـــر وتشـــغيل مســـبقة محـــددة العناصـــر وبهـــا كافـــة التفاصيـــل المهنيـــة 

والماليـــة الالزمـــة لتشـــكل خارطـــة طريـــق واضحـــة بيـــن المالـــك وبيـــن مديـــر العقـــار لتحقيـــق 

األهـــداف المنشـــودة وتشـــمل:

خطة التأجير:

التسعير وسياسة األسعار.	 

التسويق والترويج.	 

التأجير والتعاقد )الكتروني/يدوي(.	 

التحصيل والمتابعة.	 

تحويل العمالء المتعثرين والمماطلين إلى محامي المالك للمطالبة القضائية.	 

خطة التشغيل )إدارة المرافق(:

ــع 	  ــف والرفـ ــة والكشـ ــب المعاينـ ــتالم بموجـ ــد االسـ ــل عنـ ــادة التأهيـ ــات إعـ ــد متطلبـ تحديـ

لالعتمـــاد.

ـــى شـــكل 	  ـــة / أســـبوعية / شـــهرية / ســـنوية( عل ـــة )يومي ـــات التشـــغيل الدوري ـــد متطلب تحدي

ـــة. ـــات مالي جـــدول مهـــام وأعمـــال وموازن

الرفع بمتطلبات الصيانة الطارئة إن وجدت.	 

تحديـــد متطلبـــات إعـــادة التأهيـــل الـــدوري كل خمـــس ســـنوات ومـــا يتطلبـــه العقـــار مـــن 	 

إعـــادة تأهيـــل عامـــة.

وضع الخطط التسويقية والتأجيرية والتشغيلية المناسبة للعقار:

المنتـــج
ـــــــــــــــ
الخدمة

التــوزيعالتـرويجالتسعير
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ــار للمالـــك ألقصـــى 	  ــن العقـ ــتفادة مـ ــم االسـ ــول إلـــى تعظيـ ــالل إدارة األصـ ــن خـ ــدف مـ نهـ

ـــار  ـــة العق ـــى وأفضـــل اســـتخدام( ورفـــع جاهزي ـــق قاعـــدة )أعل ـــة مـــن خـــالل تطبي درجـــة ممكن

ـــد  ـــى عائ ـــق أعل ـــة لتحقي ـــات الممكن ـــيد المصروف ـــي ترش ـــدى ف ـــل الم ـــم طوي ـــه والتحك ودخل

اســـتثماري.

نقـــوم فـــي هـــذا الصـــدد بتقديـــم المقترحـــات الالزمـــة للمالـــك إلعـــادة هيكلـــة االســـتثمار 	 

ـــج  ـــس أو الدم ـــاري أو العك ـــى تج ـــكني إل ـــن س ـــتخدام م ـــل االس ـــات أو تحوي ـــم المقترح بتقدي

أو التحويـــل.

نهـــدف لتحقيـــق أقصـــى اســـتثمار ممكـــن مـــن خـــالل اســـتيفاء ثـــالث دورات اســـتثمارية عقاريـــة 	 

تمثـــل كل دورة منهـــا )0	( ســـنة وإعـــادة التأهيـــل الـــدوري للعقـــار كل خمـــس ســـنوات.

إعادة الهيكلة واالستثمار:
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يتم إعداد التقارير الدورية للعقار بشكل:

أسبوعية.	 

شهرية.	 

ربعية )كل ثالثة أشهر مالية(.	 

سنوية.	 

ـــات  ـــات والمتطلب ـــرادات والمصروف ـــن اإلي ـــة ع ـــات الالزم ـــم المعلوم ـــر تقدي ـــالل التقاري ـــن خ ـــم م يت

للعقـــار بهـــدف جعـــل المالـــك علـــى طـــالع كاف ومهـــم التخـــاذ القـــرارات المناســـبة مـــع مديـــر 

العقـــار.

التقارير الدورية:
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من عمالئنا



+966-920003740

info@canpel .com

www.Canpel .com

شــــــركـة كنبـــــل العــــربية
ARABIAN CAN PEL COMPANY


