املــــــلف التعريفي
COMPANY PROFILE
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منظومة عقارية متكاملة
ندرك أن العميل يشعر بالراحة والثقة عندما يتعامل مع

رشكة قادرة عىل تقديم جميع الخدمات املتعلقة بعقاره
وهذا ما نسعى يف نفوذ التطوير لتقدميه لعمالئنا

الرئيس التنفيذي
سليامن زيد الزنيدي
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رشكة سعودية برؤية عاملية
تهدف نفوذ التطوير دامئًا إىل تعزيز عالقاتها مع جميع الجهات الحكومية
واملؤسسات الخاصة من خالل التعاون املشرتك من أجل وطنٍ أكرث ازدهارا ً وتحقيقًا
لرؤية اململكة  2030يف مشاركة القطاع الخاص بتنمية الناتج املحيل

حاصلة عىل كافة الرتاخيص واالعتامدات الالزمة باإلضافة لعضويات إقليمية وشهادات جودة عاملية
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الرؤية
أن تكون نفوذ التطوير يف مقدمة الرشكات العقارية العربية داخل اململكة
وخارجها ،وذلك باستخدام أحدث التقنيات يف السوق العقاري

الرسالة
نراعي املعايري الدولية يف خدماتنا العقارية املختلفة ونستخدم أحدث التقنيات
مرضية
لنبني ثقة العميل ونحقق له أرباح ُ
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| أرقام وإحصائيات |

120

25,000

موظف

عميل

470+

8000+

%98.7

عقار تحت إدارتنا

وحدة

نسبة اإلشغال

5

| مجاالت العمل |

إدارة األمالك

التسويق العقاري

التقييم العقاري

إدارة املرافق

الدراسات العقارية

الحراسات القضائية

إدارة الرضيبة

توثيق العقود
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إدارة األمالك

مننح عقاراتكم روحاً ونصنع لها هوية

إدارة خدمات التشغيل

تعيني مسئول للعقار

يتوىل فريق من الخرباء واملتخصصني املسؤولية الكاملة

تشمل النظافة والحراسات وصيانة املصاعد

إلدارة العقار ومتابعة الصيانة واملستأجرين

يف إدارة األمالك نيابة عن املالك من خالل اإلرشاف عىل

مراجعة الجهات الحكومية

التسويق والتأجري

ومتابعة شؤون املستأجرين بشكل كامل

لوحدات العقار

إدارة ملف الرضيبة

إدارة وتوثيق العقود

الخاص مبالك العقار

يف منصة إيجار

تشغيل العقارات واألصول التابعة له سواء كان شخص أو جهة
حكومية أو غري حكومية.
حيث توظف نفوذ التطوير يف سبيل ذلك افضل املامرسات

واالستخدامات مبا يضمن توفري الجهد وزيادة الدخل للاملك
والحفاظ عىل القيمة السوقية للعقارات واألصول.
وتشمل خدمة إدارة االمالك

العقارات
السكنية

املراكز
التجارية

املباين
اإلدارية

املجمعات
السكنية

املرافق
الحكومية

رفع نسبة التحصيل

زيادة العائد االستثامري

لتصل إىل  %80يف املواعيد املحددة

من خالل خفض التكاليف اإلدارية للحد األدىن

تأهيل وصيانة

رفع اإليجارات

العقارات بالتنسيق مع مالك العقار

من خالل دراسة العقارات املنافسة وسعر السوق

رسية املعلومات

التقارير الفن ّية واملال ّية

والحفاظ عىل الخصوصية

حول مختلف تفاصيل العقار
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التسويق العقاري

اسرتاتيجيات متكاملة

نواكب أحدث التقنيات واألساليب لتسويق العقار وإيصاله إىل

رشيحة واسعة من املهتمني واملستثمرين والرشكات من
خالل فريق متخصص يف مجال التسويق العقاري ،ونركز عىل
عرض القوة التنافسية للعقار وما يشمله من اضافات وميزات

ونقاط قوة لرفع القيمة السوقية للعقار ورسعة التأجري.

التعرف عىل العقار

تحديد امليزات التنافسية

من خالل الدراسة امليدانية

للعقار ونقاط الجذب

تصوير العقار

كتابة املحتوى

وإعداد فيديو تسويقي

التسويقي والرتويجي

وضع الخطط اإلعالنية

إطالق ومتابعة اإلعالنات

لقنوات التسويق

عرب قنوات التسويق

تقارير وإحصائيات

االستهداف املبارش

دورية لعملية التسويق

للعمالء املهتمني

موقع تسويقي

www.Nufouth.com
معتمد كمنصة من

تصوير بتقنية  360وجوالت افرتاضية بتقنية  3Dاضغط للمعاينة
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التقييم والتثمني العقاري
نقدم لكم خدمة التقييم وفق أسس علمية وباالستناد إىل
معايري التقييم املعتمدة ،حيث يتم تحديد القيمة حسب
مواصفات العقار محل التقييم ،باإلضافة إىل العوامل

جمع وتحليل البيانات
من خالل الدراسة امليدانية

تحديد القيمة السوقية
للعقار محل التقييم

االقتصادية االساسية للسوق.
يساهم ذلك يف مساعدة عمالئنا يف الحصول عىل أفضل
النتائج  ،سواء كان الغرض هو البيع أو الرشاء أو الرهن أو

إعادة التمويل.
وتتم عملية التقييم تحت ارشاف مبارش من أ .يارس سليامن
الزنيدي (مقيم معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمني
املعتمدين عضوية رقم .)121000018

مقرتح االستخدام
األمثل للعقار

أساليب تقييم متنوعة
ومقارنة نتائجها

دراسة العقارات املحيطة
للحصول عىل أفضل النتائج

الرؤية املستقبلية
وتوقعات السوق
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إدارة املرافق

نحافظ عىل أصولكم ونقلل تكاليف التشغيل

خدمات النظافة

السباكة وأنظمة املیاه

تنظيف داخيل وخارجي – غسيل واجهات

تنظيف الخزانات  -الصيانة

الخدمات املیكانیكیة

الخدمات الكھربائیة

املصاعد – أنظمة التكييف

صيانة أنظمة الطاقة

تقدم نفوذ التطوير باقة من الخدمات األساسية إلدارة

املرافق بهدف الحفاظ عىل األصول والبنى التحتية للمنشآت
واملدن وكذلك إىل تعزيزها وإطالة عمرها ويساهم ذلك
يف الحفاظ عىل قيمة العقارات إىل جانب تقليل املخاطر
وتكاليف التشغيل.
كام وتنفرد نفوذ التطوير بقدرتها عىل تقديم خدمات
متكاملة إلدارة العقارات ،وذلك يُخفف العبء عىل جمعيات
املالك وأصحاب العقارات من خالل التعامل مع جهة واحدة

أنظمة اإلنذار

الخدمات املدنیة

والوقاية من الحرائق

الدهانات – اإلنشاءات  -الصيانة

تنسيق الحدائق

التعقيم والتطهري

وترتيب املساحات الخرضاء

ومكافحة الحرشات

أنظمة املراقبة واألمان

خدمات حسب الطلب

صيانة الكامريات

الحراسات األمنية – الدفاع املدين

فقط لكافة الخدمات.

نفخر يف نفوذ التطوير بعضوية

نقدم ضامناً عىل جودة العمل املنفَّذ ملدة  90يوماً عىل

جمعية الرشق األوسط إلدارة املرافق

األقل حتى ت َنعموا براحة البال التامة
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الدراسات العقارية

نوفر لكم الدراسات واالستشارات العقارية وفق أسس علمية
من خالل فريق خرباء متميز وذو خربة يف السوق العقاري ،مبا
يضمن االستثامر األمثل لعقاركم.

حلول مبتكرة الستثامر العقار

دراسات الجدوى االقتصادية

دراسة إعادة تأهيل العقارات

تحليل تقارير التقييم
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الحراسات القضائية

لدينا يف نفوذ التطوير الخربات املميزة يف هذا املجال
والرشاكات

واتفاقيات

التعاون

مع

رشكات

املحاماة

واملحاسبة املتخصصة لتنفيذ املهام الخاصة بالحراسات وقد
تم االرشاف عىل عدد من الرتكات من املحكمة العامة وكذلك
التكليف من قبل مركز االسناد والتصفية

حرص الرتكة

الحراسة

وتهيئتها داخل اململكة وخارجها

عىل العقارات وضامن استمرار التدفقات النقدية

التمثيل القضايئ

تسييل العقارات

للرتكات داخل اململكة وخارجها

واستالم قيمتها ثم تقسيمها

متابعة تحصيل التعويضات

تقييم أعيان الرتكة

للعقارات املنزوعة لدى الجهات املختصة

وفق اإلجراءات املعتمدة داخل اململكة وخارجها

بيع أعيان الرتكة
يف مزادات علنية وفق األنظمة
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إدارة الرضيبة

التحقق من جاهزية العمالء

تقييم مدى التزام العمالء

ملتطلبات هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك

يف أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

إعداد مخطط القيمة املضافة

إعداد ومراجعة

من  375الف؛ مع بعض االستثناءات .يتم تنفيذ نظام الرضيبة

وتقييم قيود العميل الرضيبية

وملء عوائد القيمة املضافة

املضافة يف اململكة العربية السعودية منذ يناير 2018

طلبات االعرتاضات واالستئناف

تقديم مشورات وتوجيهات

املتعلقة بتقييامت الهيئة العامة للزكاة والدخل

بشأن متطلبات رضيبة القيمة املضافة

تجهيز اإلقرار الرضيبي

إنشاء نظام خاص باملالك

وخصم رضيبة املشرتيات من املبيعات

(حساب مستقل) مليزان املراجعة

رضيبة القيمة املضافة هي رضيبة غري مبارشة تُفرض عىل
اإليجارات التجارية والتي يزيد دخل الفرد لجميع عقارته أكرث

بنسبة  ،٪5وقد تم رفع هذا املعدل إىل  ٪15اعتبا ًرا من 1
يوليو .2020
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توثيق العقود االلكرتونية

ة هام ً
يعد توثيق عقود اإليجار وسيل ً
ة لحفظ حقوق أطراف
مستقبال ،حيث
ً
العالقة اإليجارية ،وتجنب أي نزاعات قد تحدث
أنه مبثابة إثبات حجية عقد اإليجار الذي يُعتد به كمستند
رسمي أمام الجهات الرسمية املختصة.
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| ملاذا نفوذ التطوير |

فريق عمل متميز

حاصلة عىل الرتاخيص

استخدام أفضل األنظمة

أحدث تقنيات التسويق

ومؤهل وذو خربة وكفاءة عالية

الالزمة ملامرسة األنشطة العقارية

يف إدارة األمالك والصيانة

والتصوير االفرتايض

توظيف التكنولوجيا

مركز اتصال

نظام CRM

الربط مع الجهات الحكومية

والتقنيات الحديثة

للرد عىل اتصاالت العمالء

إلدارة العمالء والتسويق

والرسمية حسب متطلباتهم
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| أخبار الرشكة |
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| رشكاء النجاح |
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9200 10 213
الرقم املوحد
0500 5000 15
055 992 1998

+966500500015

نفوذ التطوير
للعقارات وادارة االمالك

info@nufouth.com

الرياض – حي امللقا – طريق األمري محمد بن سعد بن عبد العزيز – رقم املبنى 8858
الرمز الربيدي  – 13525الرقم اإلضايف 5470
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