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املــــــلف التعريفي
C O M P A N Y  P R O F I L E
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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

الزنيديسليامن زيد 



3

امليةحاصلة عىل كافة الرتاخيص واالعتامدات الالزمة باإلضافة لعضويات إقليمية وشهادات جودة ع

رشكة سعودية برؤية عاملية
ة تهدف نفوذ التطوير دامئًا إىل تعزيز عالقاتها مع جميع الجهات الحكومي

قيًقا واملؤسسات الخاصة من خالل التعاون املشرتك من أجل وطٍن أكرث ازدهاراً وتح

يف مشاركة القطاع الخاص بتنمية الناتج املحيل2030لرؤية اململكة 
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ةاململكداخلالعربيةالعقاريةالرشكاتمقدمةيفالتطويرنفوذتكونأن

العقاريالسوقيفالتقنياتأحدثباستخداموذلكوخارجها،

الرؤية

تقنياتالأحدثونستخدماملختلفةالعقاريةخدماتنايفالدوليةاملعايرينراعي

ُمرضيةأرباحلهونحققالعميلثقةلنبني

الرسالة
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98.7%
نسبة اإلشغال

+8000
وحدة

+470
عقار تحت إدارتنا

25,000
عميل

120
موظف

|أرقام وإحصائيات  | 
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|مجاالت العمل  | 

إدارة املرافقالتقييم العقاريالتسويق العقاريإدارة األمالك

توثيق العقودإدارة الرضيبةيةالحراسات القضائالدراسات العقارية



7

إدارة األمالك

إدارة خدمات التشغيل

تشمل النظافة والحراسات وصيانة املصاعد

تعيني مسئول للعقار

العقار ومتابعة الصيانة واملستأجرينإلدارة

الجهات الحكوميةمراجعة

ومتابعة شؤون املستأجرين بشكل كامل

والتأجريالتسويق

لوحدات العقار

إدارة ملف الرضيبة

الخاص مبالك العقار

إدارة وتوثيق العقود

يف منصة إيجار

رفع نسبة التحصيل

يف املواعيد املحددة% 80لتصل إىل 

زيادة العائد االستثامري

من خالل خفض التكاليف اإلدارية للحد األدىن

تأهيل وصيانة

العقارات بالتنسيق مع مالك العقار

رفع اإليجارات

من خالل دراسة العقارات املنافسة وسعر السوق

رسية املعلومات

والحفاظ عىل الخصوصية

التقارير الفنيّة واملاليّة

حول مختلف تفاصيل العقار

ةمننح عقاراتكم روحاً ونصنع لها هوي

كاملةالاملسؤوليةواملتخصصنيالخرباءمنفريقيتوىل

عىلاإلرشافخاللمناملالكعننيابةاألمالكإدارةيف

هةجأوشخصكانسواءلهالتابعةواألصولالعقاراتتشغيل

.حكوميةغريأوحكومية

ساتاملامر افضلذلكسبيليفالتطويرنفوذتوظفحيث

املكللالدخلوزيادةالجهدتوفرييضمنمباواالستخدامات

.واألصولللعقاراتالسوقيةالقيمةعىلوالحفاظ

االمالكإدارةخدمةوتشمل

العقارات 

السكنية

املراكز 

التجارية

املباين 

اإلدارية

املجمعات 

السكنية

املرافق 

الحكومية
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التسويق العقاري

التعرف عىل العقار

من خالل الدراسة امليدانية

تحديد امليزات التنافسية

للعقار ونقاط الجذب

تصوير العقار

وإعداد فيديو تسويقي

كتابة املحتوى

التسويقي والرتويجي

وضع الخطط اإلعالنية

لقنوات التسويق

اإلعالناتإطالق ومتابعة

عرب قنوات التسويق

تقارير وإحصائيات

دورية لعملية التسويق

االستهداف املبارش

للعمالء املهتمني

اسرتاتيجيات متكاملة

إىلالهوإيصالعقارلتسويقواألساليبالتقنياتأحدثنواكب

منوالرشكاتواملستثمريناملهتمنيمنواسعةرشيحة

ىلعونركزالعقاري،التسويقمجاليفمتخصصفريقخالل

ميزاتو اضافاتمنيشملهوماللعقارالتنافسيةالقوةعرض

.التأجريورسعةللعقارالسوقيةالقيمةلرفعقوةونقاط

اضغط للمعاينة3Dوجوالت افرتاضية بتقنية 360تصوير بتقنية 

موقع تسويقي

www.Nufouth.com

معتمد كمنصة من

https://my.matterport.com/show/?m=fy2iVuQ5CCm
https://my.matterport.com/show/?m=fy2iVuQ5CCm
https://nufouth.com/
https://nufouth.com/
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التقييم والتثمني العقاري

جمع وتحليل البيانات

من خالل الدراسة امليدانية

تحديد القيمة السوقية

للعقار محل التقييم

مقرتح االستخدام

األمثل للعقار

تقييم متنوعةأساليب

نتائجهاومقارنة

دراسة العقارات املحيطة

للحصول عىل أفضل النتائج

الرؤية املستقبلية

وتوقعات السوق

إىلنادوباالستعلميةأسسوفقالتقييمخدمةلكمنقدم

حسبةالقيمتحديديتمحيثاملعتمدة،التقييممعايري

العواملإىلباإلضافةالتقييم،محلالعقارمواصفات

.للسوقاالساسيةاالقتصادية

لأفضعىلالحصوليفعمالئنامساعدةيفذلكيساهم

أوالرهنأوالرشاءأوالبيعهوالغرضكانسواء،النتائج

.التمويلإعادة

ليامنسيارس.أمنمبارشارشافتحتالتقييمعمليةوتتم

يمنيللمقالسعوديةالهيئةلدىمعتمدمقيم)الزنيدي

.(121000018رقمعضويةاملعتمدين
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إدارة املرافق

خدمات النظافة

غسيل واجهات–تنظيف داخيل وخارجي 

املیاهالسباكة وأنظمة 

الصيانة-تنظيف الخزانات 

املیكانیكیةالخدمات 

أنظمة التكييف–املصاعد 

الكھربائیةالخدمات 

صيانة أنظمة الطاقة

أنظمة اإلنذار

والوقاية من الحرائق

املدنیةالخدمات 

الصيانة-اإلنشاءات –الدهانات 

تنسيق الحدائق

وترتيب املساحات الخرضاء

التعقيم والتطهري

ومكافحة الحرشات 

أنظمة املراقبة واألمان

صيانة الكامريات

خدمات حسب الطلب

الدفاع املدين–الحراسات األمنية 

غيلنحافظ عىل أصولكم ونقلل تكاليف التش

إلدارةاألساسيةالخدماتمنباقةالتطويرنفوذتقدم

منشآتللالتحتيةوالبنىاألصولعىلالحفاظبهدفاملرافق

ذلكويساهمعمرهاوإطالةتعزيزهاإىلوكذلكواملدن

راملخاطتقليلجانبإىلالعقاراتقيمةعىلالحفاظيف

.التشغيلوتكاليف

خدماتتقديمعىلبقدرتهاالتطويرنفوذوتنفردكام

اتجمعيعىلالعبءيُخففوذلكالعقارات،إلدارةمتكاملة

واحدةجهةمعالتعاملخاللمنالعقاراتوأصحاباملالك

.الخدماتلكافةفقط

نفخر يف نفوذ التطوير بعضوية 

ق جمعية الرشق األوسط إلدارة املراف

يوماً عىل 90نقدم ضامناً عىل جودة العمل املنفَّذ ملدة 

األقل حتى تَنعموا براحة البال التامة
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الدراسات العقارية

دراسات الجدوى االقتصاديةحلول مبتكرة الستثامر العقار

تحليل تقارير التقييمدراسة إعادة تأهيل العقارات

ميةعلأسسوفقالعقاريةواالستشاراتالدراساتلكمنوفر

مبا،العقاريالسوقيفخربةوذومتميزخرباءفريقخاللمن

.لعقاركماألمثلاالستثامريضمن
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الحراسات القضائية

لاملجاهذايفاملميزةالخرباتالتطويرنفوذيفلدينا

املحاماةرشكاتمعالتعاونواتفاقياتوالرشاكات

وقداتبالحراسالخاصةاملهاملتنفيذاملتخصصةواملحاسبة

كوكذلالعامةاملحكمةمنالرتكاتمنعددعىلاالرشافتم

والتصفيةاالسنادمركزقبلمنالتكليف

حرص الرتكة

وتهيئتها داخل اململكة وخارجها

الحراسة

عىل العقارات وضامن استمرار التدفقات النقدية 

التمثيل القضايئ 

للرتكات داخل اململكة وخارجها

تسييل العقارات

واستالم قيمتها ثم تقسيمها

متابعة تحصيل التعويضات

للعقارات املنزوعة لدى الجهات املختصة

تقييم أعيان الرتكة

وفق اإلجراءات املعتمدة داخل اململكة وخارجها

بيع أعيان الرتكة

يف مزادات علنية وفق األنظمة
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إدارة الرضيبة

عىلضتُفر مبارشةغريرضيبةهياملضافةالقيمةرضيبة

أكرثهعقارتلجميعالفرددخليزيدوالتيالتجاريةاإليجارات

يبةالرضنظامتنفيذيتم.االستثناءاتبعضمعالف؛375من

2018ينايرمنذالسعوديةالعربيةاململكةيفاملضافة

1مناعتباًرا٪15إىلاملعدلهذارفعتموقد٪،5بنسبة

.2020يوليو

التحقق من جاهزية العمالء

ملتطلبات هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك

تقييم مدى التزام العمالء

يف أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

إعداد مخطط القيمة املضافة

وتقييم قيود العميل الرضيبية

إعداد ومراجعة

وملء عوائد القيمة املضافة

طلبات االعرتاضات واالستئناف

املتعلقة بتقييامت الهيئة العامة للزكاة والدخل

تقديم مشورات وتوجيهات

بشأن متطلبات رضيبة القيمة املضافة

تجهيز اإلقرار الرضيبي

وخصم رضيبة املشرتيات من املبيعات

إنشاء نظام خاص باملالك

مليزان املراجعة( حساب مستقل)
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توثيق العقود االلكرتونية

فأطراحقوقلحفظهامةً وسيلةً اإليجارعقودتوثيقيعد

حيث،مستقباًل تحدثقدنزاعاتأيوتجنباإليجارية،العالقة

تندكمسبهيُعتدالذياإليجارعقدحجيةإثباتمبثابةأنه

.املختصةالرسميةالجهاتأمامرسمي
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|ملاذا نفوذ التطوير   | 

فريق عمل متميز

ومؤهل وذو خربة وكفاءة عالية

حاصلة عىل الرتاخيص

الالزمة ملامرسة األنشطة العقارية

استخدام أفضل األنظمة

يف إدارة األمالك والصيانة

توظيف التكنولوجيا

والتقنيات الحديثة

مركز اتصال

للرد عىل اتصاالت العمالء

CRMنظام 

إلدارة العمالء والتسويق

أحدث تقنيات التسويق

والتصوير االفرتايض

الربط مع الجهات الحكومية 

والرسمية حسب متطلباتهم
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|أخبار الرشكة   | 

https://nufouth.com/post/6
https://nufouth.com/post/3
https://nufouth.com/post/5
https://nufouth.com/post/4
https://nufouth.com/post/2
https://nufouth.com/post/1
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|رشكاء النجاح   | 
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0500 5000 15

055 992 1998

نفوذ التطوير

للعقارات وادارة االمالك
info@nufouth.com +966500500015

8858رقم املبنى –طريق األمري محمد بن سعد بن عبد العزيز –حي امللقا –الرياض 

5470الرقم اإلضايف –13525الرمز الربيدي 

9200 10 213
الرقم املوحد  

https://twitter.com/nfoath
https://twitter.com/nfoath
mailto:info@nufouth.com
http://wa.me/966500500015
https://twitter.com/nfoath
mailto:info@nufouth.com
mailto:info@nufouth.com
http://wa.me/966500500015
http://wa.me/966500500015

