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 من حنن

 

م من قبل جمموعة من املساهمني  2102يف أغسطس من العام  تأسستماز العقارية هي شركة مينية ذات مسؤولية حمدودة مقرها العاصمة صنعاء 

 . شاملاحملليني من ذوي اخلربة الطويلة واملرتاكمة يف جمال املقاوالت واخلدمات العقارية وذلك للعمل يف جمال الصناعة العقارية مبفهومها ال

كب وعليه ومن خالل هذا املفهوم ، تسعى الشركة ممثلة بإدارتها وفريق العمل لديها على فهم قواعد وأسس السوق بشكل علمي ودقيق لتليب وتوا

ويف ما . ياجاتحتاحتياجات وتطلعات العمالء املتزايدة ومن ثم تقديم وتطوير املشاريع واحللول واخلدمات العقارية املتنوعة واملبتكرة اليت تليب هذه اال

 : يلي أهم اخلدمات اليت تفخر ماز العقارية بتقدميها لعمالئها 

 .اإلستثمار والتطوير العقاري .0

 . املقاوالت .7

 .اخلدمات العقارية .3

 .اخلدمات اهلندسية .4

 .التمويل العقاري .5
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 إسرتاتيجية الشركة

 رسالتنا : 

وفقا ألعلى مستويات بناء شراكة حقيقة وطويلة األمد مع اجملتمع من خالل تقديم وتطوير املشاريع واحللول واخلدمات العقارية املتنوعة واملبتكرة 

 .لتخدم متطلبات واحتياجات كافة الشرائح اجلودة املتاحة

 رؤيتنا : 

 .املنطقة أن نكون الشركة العقارية الرائدة يف صناعة التطوير العقاري يف

  أهدافنا: 

 .املساهمة يف التنمية العمرانية من خالل مشاريع عقارية متميزة تنهض باملستوى العقاري احمللي .0

 .االرتقاء مبستوى اخلدمات العقارية يف اليمن واملنطقة .7

 .خلق مفهوم جديد خلدمات ما بعد البيع تضمن لعمالئنا أرقى مستويات اخلدمة املمكنه .3

  . استشارية حمرتفة لعمالئناتقديم خدمات  .4

 .احلرص على بناء عالقات دائمة ذات نفع مشرتك مع اجملتمع من حولنا ومع شركائنا يف العمل .5

 . تقديم منتجات عقارية استثمارية متعددة ومبتكرة تليب كافة احتياجات شرائح اجملتمع .6

 .ساليب حديثة ومبتكرةالعمل على تقليل تكلفة البناء من خالل البحث عن مواد بناء بديلة وأ .2

 . احلرص علي خدمة اجملتمع و احملافظة على البيئة .8

 .املساهمة يف خلق فرص عمل للمجتمع .9

  

 

 

 

 
 

 

 



3 
 

 

 

 

  

 إسرتاتيجية الشركة

  ( :وسائلنا)سياستنا 

 .احلرص على وجود رؤية واضحة لطموحاتنا املستقبلية .0

 .واألخالقيةااللتزام بأرقى املعايري املهنية  .7

 .دراسة احتياجات السوق لتوفري عقار اقتصادي ومناسب يليب احتياجات اجملتمع .3

 .احلرص على تطوير مشاريع ذات مستوى عاملي وجودة العالية .4

  . توظيف الكوادر ذات اخلربة العالية لضمان الوصول إىل أفضل التصاميم املعمارية واإلنشائية و التنفيذية .5

 .احلديثة استخدام التكنولوجيا .6

 .االلتزام بتقاسم النجاح مع موظفينا ، شركائنا يف العمل وعمالئنا .2

 .احلرص على البقاء يف منافسة دائمة لصقل املواهب وكسب اخلربات .8

 .احملافظة على السرية والشفافية التامة يف مجيع املعامالت وشئون األعمال مع الشركاء والعمالء .9

 .سائل التسويقيةترويج منتجاتنا العقارية بأحدث الو .01

 

  مميزاتنا: 

 .تنوع اخلدمات العقارية املقدمة لعمالئنا .0

 .اجلودة واالهتمام بأدق التفاصيل .7

 .واالبتكار اإلبداع يف طرح وتطوير مشاريع عقارية فريدة ذات مستوى راقي وتصاميم عصرية جتمع بني احلداثة والفخامة  .3

 .أداء مهين احرتايف  يلمسه عمالئنا .4

 .من املوظفني احملرتفنيفريق متجانس  .5
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 خدماتنا

 اإلستثمار والتطوير العقاري .0

عقارية ذات نسعى يف ماز العقارية إلجياد فرص استثمارية حقيقية ذات عائد جمزي لنا ولشركائنا ولعمالئنا الراغبني يف استثمار أمواهلم يف مشاريع 

حيث نقوم بالبحث عن األراضي ذات . منهجية عمل تتسم بالشفافية واملسؤولية يف كل مراحل التطوير واالستثمار العقاريمردود اقتصادي جمزي وفق 

العقارية املختلفة وفقًا ألرقى وأدق شروط اجلودة ومواصفات االستثمار واليت من شأنها أن حتقق  املواقع املميزة وشرائها ومن ثم تطوير وتنفيذ املشاريع

 :   وفيما يلي عرض تسلسلي مبسط ملراحل التطوير العقاري املتبعة لدينا. لرفاهية للعمالء ومبا يتناسب مع متطلبات العصرمبدأ ا

  أفضلها واختيارطرح أفكار اإلستثمار املتاحة.  

  يتناسب مع فكرة اإلستثمار املطروحة مبا املشروعإختيار موقع. 

 إعداد دراسات اجلدوى للمشروع املتفق عليه. 

 إعداد املخططات اهلندسية والديكورية االزمة للمشروع. 

 إعداد دراسات الكميات والتكاليف واجلدول الزمين األزم لتنفيذ املشروع. 

 إعداد صندوق اإلستثمار. 

 إعداد مستندات مناقصات كافة ختصصات املشروع. 

 تقييم وتأهيل مقاولي التنفيذ وطرح مناقصات التنفيذ. 

 مهندسني متخصصني عام من خاللاإلدارة واإلشراف ال. 

 إعداد التقارير الدورية الالزمة املدعمة بالصور. 

 تسويق املشروع ذاتيًا والتنسيق مع جهات التسويق األخرى. 

 استالم وتسليم املشروع. 

وإيضاحها ومراعاتها حرصًا  حنن حنرص يف كل أعمالنا االستثمارية مع شركائنا وعمالئنا على أن تكون أدق التفاصيل قد مت عرضها والتطرق هلا

 .منا على الشفافية يف الطرح والوضوح يف اإلستثمار والصدق يف التعامل
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 خدماتنا

 املقاوالت  .7

خالهلا نقدم نقوم يف ماز العقارية بتحويل املخططات والرسوم إىل واقع حقيقي يلمسه العميل ويسعد به وذلك من خالل تقديم خدمة املقاوالت واليت من 

طلباته وهي هات حكومية  كل  سحسب احتياجاته ومتاجلؤسسات واملفراد واأللعمالئنا جمموعة واسعة من اخليارات تليب احتياجات شرحية واسعة من 

 :كالتالي 

i. حيث نقوم بالتعاقد مع عمالئنا على تنفيذ املشاريع السكنية والتجارية والصناعية وغريها تنفيذا متكامال وبه نوفر : مفتاح  مقاوالت تسليم

واحتياجاته مع إضافة على عمالئنا الكثري من اجلهد والوقت باإلضافة إىل ضمان دقة وجودة التنفيذ وبأفضل األسعار ووفق متطلبات العميل 

 .ملساتنا اخلاصة اليت تضفى على املشروع ميزته وأناقته

ii. بدون تشطيب وسحسب احتياجات العميل ورغبته مع ضمان دقة ( معدنية  -خرسانية)وتتمثل يف مقاوالت اهلياكل اإلنشائية :  مقاوالت عظم

 .وجودة التنفيذ وبأفضل األسعار

iii. والكهرباء والسباكة والبالط والتلييس والدهان والديكورات بأنواعها اجلبسية واحلجرية واخلشبية  لبناءاوتشمل مقاوالت :  مقاوالت التشطيب

إىل غري ذالك واليت ميكن أن نتعاقد على تنفيذها جمزأة أو بالكامل سحسب احتياجات العميل ورغبته مع ضمان دقة وجودة التنفيذ وبأفضل 

 .األسعار

iv. مع ضمان للمباني واملنشآت سواء أكانت داخليًا أم خارجيًا عمليات الصيانة والرتميم الوقائية والدورية والطارئة وهي  : مقاوالت الصيانة والرتميم

 :ومنها على سبيل املثال ال احلصر  دقة وجودة التنفيذ وبأفضل األسعار

 أعمال السباكة وكشف تسريب املياه باألجهزة. 

 أعمال الكهرباء . 

 أعمال الدهان. 

  معاجلة األسطح من التصدع والتشققاتأعمال. 

 أعمال عزل األسطح. 

 أعمال دهانات احلماية اخلارجية للمباني احلجرية واإلمسنتية واملعدنية. 

 أعمال دهانات األرضيات املختلفة وختطيط الطرق. 

 أعمال تثبيت وزراعة احلديد يف جسم اخلرسانة القدمية وربطها باخلرسانة اجلديدة. 

v. مة املقاوالت العا: 

وهذه اخلدمة عادة ما تكون للجهات احلكومية والشركات وحنن  مشاريع الطرق واجلسور والقنوات املائية والسدود وغريهاوتشمل مقاوالت  

 .نفخر بتقدميها مع ضمان دقة وجودة التنفيذ وبأفضل األسعار
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 خدماتنا

 اخلدمات العقارية .3

 :وهي كثرية ومتنوعة منها على سبيل املثال ال احلصرنفخر يف ماز العقارية بتقديم جمموعة واسعة من اخلدمات العقارية 

i. التسويق العقاري : 

مالئنا ويف وهي حرفه قائمة يف حد ذاتها ضمن منظومة الصناعة العقارية املتكاملة اليت نسعى يف ماز العقارية للتميز فيها وتقديم أفضل اخلدمات لع

ارات عن وعليه سعينا إىل تقديم أسلوب عصري ومبتكر للتسويق العقاري خيتلف متاما عما هو سائد يف سوق العقارات من تسويق العق. أبسط هيئة

حيث جعلنا العميل هو من يقوم بتسويق عقاره بنفسه إلكرتونيا بكل يسر وسهولة دون احلاجة لوسيط من خالل . طريق الشركات واملكاتب العقارية

العقارات تصفح إضافة ويتيح ملستخدميه  سهل االستخدام حمرك سحث عقاري جماني والذي هو عبارة عن كوم.العقاريةموقعنا للتسويق العقاري 

 .وسيطدون احلاجة إىل  مباشرة ومالك العقارات العقاريني واملسوقنياملعروضة من الشركات العقارية  واملشاريع

 تسويق العقارل إضافية محالت : 

إختيار أحد أوكل الوسائل اإلضافية مدفوعة التكاليف لتسويق عقاراتهم لرفع  كوم.العقاريةميكن لعمالئنا بعد إضافة عقاراتهم جمانًا يف موقع 

يقه وهي فرص وصول اإلعالن إىل أكرب شرحية ممكنة من املستهدفني من اإلعالن سحيث خيتار العميل نوع احلملة اليت تتناسب والعقار الذي يراد تسو

 :كالتالي 

 .على اليوتيوب العقاريةوموقع  قناة الشركة وتكون عرب: محلة فديوية  .0

على صفحات التواصل االجتماعي الفيسبوك  كوم.العقاريةالشركة وموقع صفحات وتكون عرب :  صفحات التواصل االجتماعيمحلة عرب  .7

 .والتوتر

 .وتكون عرب وسائل التواصل االجتماعي كالوتس أب: محلة عرب اهلواتف الذكية  .3

من العمالء  املتوفرة لدينا ضخمةالبيانات القاعدة من خالل (SMS) النصية  ئل اهلاتفرسا وتكون عرب: محلة عرب الرسائل النصية  .4

 .احلقيقيني واحملتملني للمشاريع واملنتجات العقارية املختلفة

يقيني من العمالء احلق املتوفرة لدينا ضخمةالبيانات القاعدة من خالل  رسائل الربيد اإللكرتوني وتكون عرب: محلة بريدية إلكرتونية  .5

 .واحملتملني للمشاريع واملنتجات العقارية املختلفة

 .اليت تقيمها الشركة دوريًا املعارض العقارية وتكون عرب إشراك العقار املراد تسويقه ضمن: محلة عرب املعارض  .6

 .وتكون عن طريق استخدام كل ما تقدم من الوسائل: محلة دعائية شاملة  .2
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 خدماتنا

ii.  إدارة األمالك واملنشآت : 

وعليه وامتدادا لنشاط . ختصصًا عقاريًا منفردًا وذا صبغة تكاملية مع باقي جماالت صناعة العقاررة املمتلكات العقارية واملنشآت لقد أصبحت إدا

حيث نتوىل ـ . عمالئنا خدمة إدارة األمالك واملنشآتالشركة ومساهمتها الفاعلة يف كافة جوانب الصناعة العقارية يف اليمن فإننا نقدم للراغبني من 

وعليه نقوم يف الشركة . وبالنيابة عن عمالئنا ـ إدارة العقارات واملنشآت وفقًا ألعلى املعايري اإلدارية املتبعة واليت تتماشى ومتطلبات العميل واحتياجاته

إلضافة إىل تقديم املقرتحات الدورية للعميل واليت من شأنها احملافظة على العقار با. مبتابعة أعمال الصيانة والنظافة واحلراسة وحتصيل اإلجيارات

 : وفيما يلي عرض ألهم خدماتنا املقدمة يف هذا اجملال .واملساهمة يف رفع عائده السنوي

  أعلى وأفضل استخدام"إعادة اهليكلية املالية لألمالك واملنشآت لتحقيق أعلى عائد ممكن وذلك وفق قاعدة". 

 رسم وحتديد سياسة األسعار والدفعات. 

 التسويق والبيع أو اإلجيار واختيار العمالء. 

  (.القيمة املضافة للعميل)خدمات ما بعد البيع أو اإلجيار 

  (.الطارئة/ الدورية / الوقائية )خدمات الصيانة 

 ار واملساهمة يف رفع عائده السنويتقديم املقرتحات واإلستشارات الدورية للعميل واليت من شأنها احملافظة على العق. 

 

iii. توجيه اإلستثمار العقاري : 

ع أرباحًا ؟ إذا كان لديك مبلغ من املال وتريد استثماره يف القطاع العقاري وختشى املخاطرة وال تعلم أي القطاعات العقارية أنسب وأقل خماطر وأسر

خدمة توجيه اإلستثمار العقاري للراغبني يف استثمار أمواهلم يف هذا القطاع اإلستثماري  حيث نقوم بتقديم. فإننا يف ماز العقارية نسهل عليك هذا األمر

عاتهم الرسحية احلقيقي الواعد واآلمن واجملزي األرباح مقارنة بباقي القطاعات االستثمارية املتوفرة على الساحة سحيث نساعدهم يف حتقيق آماهلم وتطل

 .من هذا القطاع

طريق توجيه عمالئنا لالستثمار يف أحد مشاريعنا العقارية الناجحة وذات املردود اجملزي أو من خالل توجيههم لالستثمار يف  وهنا إما أن يكون عن

 .مشاريع آخرى متناسبة مع رأس املال املخصص واليت من خالهلا ميكنهم حتقيق املكاسب املرضية واملرحية واآلمنة
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 خدماتنا

 اخلدمات اهلندسية .4

أعلى بباإلضافة إىل ما سبق من اخلدمات تفخر ماز العقارية بتقديم جمموعة من اخلدمات اهلندسية اليت تليب احتياجات شرحية واسعة من العمالء 

 :ألهم اخلدماتنا اهلندسية املقدمة  عرضوفيما يلي .  وأحدث املعايري املهنية وبأقل التكاليف من خالل جمموعة متخصصة من املهندسني احملرتفني

i. التصاميم املعمارية : 

فالتصميم الدقيق واملبتكر ال يوفر فقط احلياة املرحية والسعيدة لساكنيه بل هو أيضًا . مشروع جتاري أو سكين ألي النجاحالتصميم اجليد هو أساس 

لذلك حنن يف ماز العقارية حنرص على تقديم . حيث أن املباني املصممة بأشكال إبداعية ترتفع قيمتها بشكل كبري. قيمة مادية مضافة ملالكه

املختلفة ابتداء  مشاريعهمواإلستشارات اهلندسية اجلديدة واملبتكرة لعمالئنا الذين يرغبون يف تطوير  (معدنية  -رسانيةخ) أرقى التصاميم املعمارية

وعليه فإن  .من وضع تصورات أولية ألفضل استغالل للعقار لتعود على مالكيها بأفضل العوائد وانتهاء بالتصاميم اهلندسية وفقًا ألحدث األساليب

 : ذلك تقوم على التاليمنهجيتنا يف 

 وذلك لتوفري . دراسة احتياجات املشروع ومتطلباته من خالل النقاش مع العميل ملعرفة الغرض من املشروع واحتياجاته وأسلوب استخدامه

 .احللول املعمارية واهلندسية اليت تتألم واحتياجاته

 ل ومناقشتهاإعدادى رسومات ثنائية وثالثية األبعاد للمشروع  لعرضها على العمي. 

  واليت تشمل الرياح والشمس من خالل منوذج افرتاضي للمشروع يظهر مسار الشمس وظالهلا يف  (اختياري)إعداد الدراسة البيئية للمشروع

 .مجيع غرف ومساحات املشروع

 ربائية والصحية والديكورتسليم العميل اخلرائط التنفيذية النهائية للمشروع واليت تشمل املخططات املعمارية و اإلنشائية والكه. 

 

ii. التصاميم الديكورية : 

لذلك نسعى دائمًا لتقديم تصاميم ديكورية جديدة و مبتكرة وباستخدام أجود أنواع املواد . هدفنا هو حتقيق بيئة معيشية فريدة من نوعها لعمالئنا

حنن نفخر يف ماز العقارية بامتالك جمموعة مميزة من مهندسي الديكور  .املتوفرة مع جتنيد اخلرباء يف هذا اجملال لضمان اجلودة الفائقة واألصالة

إن مصممينا ذو قدرة . واحلرفيني من ذوي اخلربة الواسعة والقادرين على تقديم أحدث التصاميم الديكورية وأروعها ومبعايري صارمة وملختلف املساحات

 .طاملا حلموا به اليت يئةالبعالية على حتويل أحالم العمالء إىل واقع ملموس وتوفري 
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iii. التثمني العقاري : 

وسعيًا لتلبية طلب العديد من العمالء من ذوي . استثمارية واسعة ومهمة قرارات عليه من يرتتب وما العقاري والتقييم التثمني منا ألهمية إدراكًا

وزارة مسجلة يف وباعتبارنا جهه مستقلة و. اإلفرادو واملؤسسات والشركاتالعالقة واالختصاص مثل البنوك واجلهات التمويلية واجلهات العدلية 

 .لة للممارسة خدمة الثمني والتقييم العقارييف اليمن ، وخمو التجارية والغرفة من ومعتمدةالتجارة والصناعة 

يق تثمني فقد سعينا يف ماز العقارية إىل أن نكون الرواد يف اليمن لتقديم خدمة التثمني والتقييم العقاري بطريقة احرتافية متمكنة ومن خالل فر

لمية احلديثة واملتبعة عامليًا كمعايري التقييم الدولية يقوم هذا الفريق بعملية التثمني العقاري وفقًا ألحدث األساليب الع حيث. عقاري متخصص

(IVS)  واملعايري املوحد ملمارسة مهنة التقييم(USPAP).  ويتم ذلك من خالل النزول امليداني لإلطالع على العقار املراد تثمينه ومعرفة كل التفاصيل

لتحديد موقعه ومطابقة مساحته بدقة مع  GPSلعقار واستخدام أنظمة ال ومن ثم القيام بالرفع املسحي والتصوير الفوتوغرايف والفضائي ل. عنه

ومن ثم إصدار شهادة تثمني عقاري متضمنة تثمني العقار يف تارخيه مع تقرير . املقدمة من قبل العميل )صك امللكية(املساحة املذكورة يف البصرية 

قراراتهم كالبيع أو الشراء أو الرهن للحصول على التمويل أو االستفادة منها يف أغراض سحيث تساعد هذه اخلدمة عمالئنا على اختاذ  .تفصيلي مرفق

 .وفيما يلي نستعرض لكم أهم أغرض التثمني العقاري واملستندات املطلوبة لذالك. التثمني املختلفة

 أغراض التثمني العقاري : 

  (.لتحديد السعر العادل للبائع)التثمني لغرض البيع 

  (.مساعدة املشرتي لتحديد الثمن العادل للشراء)لغرض الشراء التثمني 

  (.للحصول على متويل بضــمان العقار)التثمني لغرض التمويل 

  (.لتحديد قيمة أعمال توسعات مستقبلية أو بناء)التثمني لغرض التعمري 

  (.تقدير األمالك بني األطراف املتعددة)التثمني لغرض تصفية الشـــركات أو االندماج 

 التثمني لغرض توزيع الرتكات وتصفية املواريث. 

  (.لتحديد أنسب قيمه وسعر للعقار)التثمني لغرض حتويل املمتلكات إىل أرقام مالية 
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 املستندات املطلوبة للقيام بالتثمني العقاري : 

 تعبئة طلب التثمني العقاري يف مقر الشركة. 

  طلب التثمني للعقارتوقيع. 

  (.البصرية)صوره من صك امللكية للعقار 

  (.إن وجدت)نسخة من املخططات اهلندسية املطابقة للتنفيذ 

  (إن وجدت)صوره من عقود اإلجيار 

  (.يف حال اإلجيار)خطاب موجه للمستأجر يفيد بالسماح ملوظفي الشركة مبعاينة العقار من الداخل 

إجراءات علمية حديثة يف التقييم العقاري من خالل الزيارات امليدانية والرفع املسحي والتصوير الفوتوغرايف والفضائي حنن يف ماز العقارية نتبع 

كما ونطبق أحدث الوسائل لتقييم العقارات مثل حساب الدخل ، وحساب التكلفة . لتحديد املوقع ومطابقة مساحته بدقة GPSواستخدام أنظمة ال 

عات واملشابهة ، والقيمة املتبقية الرسحية ، والتدفق النقدي واليت تعتمد على جمموعة من املعايري املؤثرة يف سعر العقار مدعومة واالستهالك ، واملبي

كما حترص الشركة على تأمني متطلبات عناصر جناح نتائج أي تقييم عقاري . بقاعدة بيانات عريضة وممتدة خبربة فريق التقييم والثمني العقاري

الكفاءة ، املهنية ، اخلربة املمتدة  ، رصد وتوثيق وحتليل املعلومات ، النزاهة واحليادية ، و اإللتزام بالسلوكيات : ومنها على سبيل املثال ال احلصر بدقة 

م خدمة التقييم والتثمني كما تقدم الشركة لعمالئها اجلزئيات اخلاصة بأسلوب عملية التقييم واليت يتم من خالهلا تقدي .األخالقية املهنية والعامة

ومن ذلك الدليل الداخلي إلجراءات عملية التقييم ، ومنوذج تقرير التقييم النهائي ، وصورة من شهادات تأهيل  . (تكون متوفرة عند الطلب)العقاري 

التقييم والتثمني العقاري بتقييم العقارات من وتقوم إدارة  .املقيمني وملخص اخلربات السابقة ، وعرض السعر لتقديم خدمة التقييم والتثمني العقاري

 : تاليةخالل عمليات تقييم علمية ومدروسة ومعتمدة وحمكمة دوليًا بإجراء دراسة شاملة على العقارات اخلاضعة للتقييم وذلك من خالل املراحل ال

  مرحلة حتضري البيانات: 

 .ومجع البيانات والتوثيق والتدقيق هلا (املقيمني)يف هذه املرحلة يتم تشكيل فريق العمل 

  مرحلة حتليل البيانات: 

بهه أو طريقة يف هذه املرحلة يتم تقييم العقار باستخدام واحد أو أكثر من جمموع الطرق املعتمدة وهي طريقة حساب التكاليف أو طريقة املبيعات املشا

 .يمة املتبقيةحساب رمسلة الدخل أو طريقة حساب التدفق النقدي أو طريقة الق

  مرحلة إصدار التقرير: 

 .وهنا يتم إصدار تقرير خمتصر أو مفصل عن العقار سحسب الطلب والغرض مع شهادة تثمني متضمنة لقيمة العقار
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iv. الدراسات االقتصادية العقارية : 

مشروع فإن الدراسة االقتصادية الدقيقة للمشروع العقاري قبل البدء يف تنفيذه ال تقل أهمية إن كما أن التصاميم املميزة واملبتكرة هي أساس جناح أي 

وعليه كلما كانت الدراسة االقتصادية للمشروع دقيقة وواضحة ومزمنة كلما ُسهل على العميل تنفيذ املشروع والتقدم فيه دون . ملن تكن األهم

لذلك حنن يف ماز العقارية نقدم لعمالئنا أدق خدمات الدراسات . بك املشروع وتوقفه ال مسح اهللاخلوف من حدوث خماطر مالية مفاجئة قد تر

 :االقتصادية للمشاريع العقارية واليت تشمل

 .دراسات اجلدوى .0

 .دراسات الكميات والتكاليف .7

 .إعداد اجلدول الزمين األزم لتنفيذ املشروع .3
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v. إدارة املشاريع : 

إدارة املشاريع حرصًا منا على توفري اخلدمات اهلندسية املتكاملة لعمالئنا و اليت تليب جل احتياجاتهم فإننا يف ماز العقارية حرصنا على تقديم خدمة 

 :وهي على نوعني 

  يف هذا النوع يوكل للشركة مسؤولية اإلدارة اهلندسي فقط أو ما يعرف باإلشراف اهلندسي سحيث نتأكد من أن مجيع  :إدارة هندسي

 .أعمال البناء تتم وفقًا للمخططات اهلندسية واملواصفات املقدمة من قبل العميل دون التدخل يف أي تفاصيل أخرى

  املالك ـ بإدارة املشروع إدارة كاملة واليت تعترب بدياًل لإلشراف وأكثر مشولية منه / املالك ويف هذا النوع نقوم ـ وبالنيابة عن  :إدارة كاملة

وتعتمد إدارتنا للمشاريع على مناهج وأساليب اإلدارة اهلندسية احلديثة وفق معايري إدارة . كونها تهتم بعناصر املشروع بصورة تكاملية

. وضع معايري إدارة املشاريع عرب العامل ومينح الرخص الالزمة ملدراء املشاريع العامليني وهو معهد متخصص يف (PMI)املشاريع األمريكية 

من حيث نقوم بتمثيل املالك بكافة مسؤولياته والتزاماته لتنفيذ املشروع من خالل توفري اجلهاز اإلداري واهلندسي الالزم إلدارة املشروع 

املشروع وإعداد وثائق املناقصات وتعيني املقاولني واملزودين وتوفري الدعم والتنسيق الالزم عن بإضافة لتجزئة . إشراف ومتابعة وإعداد وتنفيذ

طريق تأسيس أسلوب اتصال فعال بني خمتلف األطراف ذات العالقة لضمان إمتام أعماهلم بيسر وسهولة وفقًا ألدق املواصفات واملقاييس 

املالك بكافة مراحل / هذا باإلضافة إىل إطالع املالك . روع وفقًا جلدول زمين حمددوبأقل األسعار املمكنة مع احلرص على تنفيذ املش

 :وفيما استعراض ملراحل إدارة املشاريع الكاملة املتبعة لدينا . التنفيذ من خالل التقارير الدورية التى تضعه يف الصورة أواًل بأول

 عمل دراسة جدوى مبنية على أعلى وأفضل استخدام. 

  املخططات التنفيذية اهلندسية والديكورية الالزمةإعداد. 

 مراجعة البلدية إلصدار الرتاخيص الالزمة. 

 إعداد جداول الكميات والتكاليف مع اجلدول الزمين الالزم لتنفيذ املشروع. 

 إعداد مستندات مناقصات كافة ختصصات املشروع. 

 تقييم وتأهيل مقاولي التنفيذ وطرح مناقصات التنفيذ. 

 د مقاولي التنفيذاعتما. 

 إدارة املوقع واإلشراف على التنفيذ من خالل مهندس مقيم ومهندسني زوار. 

 إدارة وقت وتكلفة املشروع وإحكام عدم ارتفاعها. 

 تسويق املشروع يف حال املشاريع التجارية. 

 جتهيز التقارير الدورية املزودة بالصور. 

  يةاملالك يف صورته النهائ/ تسليم املشروع للمالك. 
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 التمويل العقاري .5

وبعد االتفاق مع العميل )حيث نقوم . إذا كان لديك قطعة أرض يف موقع مميز وال متلك املال او الوقت الستثمارها فنحن نتحمل عنك هذه املشقة 

بتطوير فكرة ملشروع عقاري يتناسب وموقع األرض ومن ثم متويل املشروع وجتهيز املخططات والرسومات واستصدار الرتاخيص  (بصفته شريك بأرضه

 .سحسب االتفاق االزمة ثم التنفيذ واإلشراف والتسويق مقابل نسبة عادلة يف العقار أو نسبة من األرباح يف حال البيع
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 بنا اتصل

 شركة ماز العقارية احملدودة،

 عمارة احلمد،

 ، حي األصبحي(املقاحل)املتفرع من شارع احلربي ( 01)شارع رقم 

 2015: ب .ص

 .صنعاء ، اجلمهورية اليمنية

 901 684 1 967+: تيليفاكس 

 627 616 735 967+ :   وال ـــج

 info@mazyemen.com: إمييل            
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