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إدارة العقار التأجيريبرنامج   
 اإلدارة التأجيرية للعقارات

 
 

العقربرب راارالربربقدرهقم ربربةر ملغرربرب راقنانربربملرلتقاتربرب راقعمث ربرب ارا ربرب را   ربرب رررررررإدارةيعتربرببرنامربرب   رر

الثحربماارالتج ريرب ررررنتأجريع ارالتج ري رالكبىراليترهقثمراق لت ريفراقااكزرواجملمرلإلداراا

رالركات .رأو

يقممرهقارالبم   ر ع جل رك  م رلكرب رالاارب ت اراق لترب ريفرهربقرراقااكربزرنربمكار رب ركت نرب ر قربمرررررررررر

العقمرواغربتالمرالربمفع اررررإما كلعممت ررآلت هثلتمرقتثدررإىلهأجريرلمعمت رواغتالمردفع ار اةرامته كر

رمتمه ر مىرحر برالعمت .اقرتحق روحت

فته رراال تم دمتررإذالقمرأصبحتر ممت ر ت نع رالمفع اراقرتحق ر مىرالعمالكر ممت ر عقمةرجمار

 رب ر ربمدركرببرير رب رالعمربالكرهرتهربمر مربته رررررررر مىراحمل غب رالمفرتي رالتقمتمي روخ ص رحنيرمتع   ر

ردفع ار رتحق ر ميمة.
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نتطثيارهربقارالبمرب   رلكربملرهرربتإتمرإدارااراقااكربزررررررلقمرق  تر ملغر راقنانملرلتقات راقعمث  ار

واجملمع ارالتج ري روالركات ر  رإ ك مت ارا  غمرالكبريةريفر ممترب رإدارةرحررب ن ارالعمربالكرررر

وجتميمر قثده روهقكريراقربمياراقرب لملرن لربمفع ارواالغربتحق ق اراقرتهبرب ر مربىركرب ر مترب ريفررررررررر

رالثقتراقا غم.
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 من أهم مزايا برنامج إدارة العقارات
 

 1- المرونة في التعامل وتجهيز العقود وإضافة العمالء

 

خبطثاارنرتط رجماريرتطت ر رتخممرالبم   رهعايفرالثحماارالعق ري راقثجثدةرلميةرواليتر

 اربرب ري رر–يقربربثمرنتأجريهربرب رإىلرالعمربربالكر قرربربم رهمربربإرالثحربربماارإىلر رربربتثي ارهعربرباتإت ر ر اربرب ري رررر

رفا ت (

غربربجالارالعمربربالكريفرالبمربرب   ر ممتربرب رنرربربتط روغربربهم رجربربمار ربرب رررىلإ متربرب رجميربربمررإضربرب ف كمربرب رأ ر

 اربربثا رهربربقارالعمتربرب رورقربرب ره هإربربةروالبيربربمررررإضربرب ف هربربقارالعمتربرب رهت ربربم رررإضربرب ف رأ  مربربىررالتأكتربربم

اإللكرتومملروالإ كسروك راقعمث  اراقتعمق رنةرممرب رععرب رلمعمترب رغربجالركرب  الر ثجربثدارلربميا رررررررر

ر عمث  ار تعمق رنةرنرا  رف ئق رإىلريفرأدروقتروالثصثلرنةراالهع ليتتحرلا ر

ومب رأ ركت ن رالعقمراجلميمرهتطممر  ر رتخممرالاظرب مرإمارب كرالعقربمرفربثراروهرربمتمةرلمعمترب رنعربمرررررررر

هثقتعةرفمقمرمتر اا  ةرغهثل ركت ن رالعقربمراجلميربمريفرالاظرب مراحمل غرب ر رب رجعرب ر ممترب رإمارب كررررررررر

 ربرب رلماربرباك روهربربقار ربرب راربرباحرهمربربإراإلدارهربربنيررالعقربربمر اهبطربرب رمبعربرب دق راإلدارةراق لتربرب رواإلدارةرالع 

رحتكم رك  الرنعممت رإما كرالعقثدراجلميمةرحبتثرهعطملر ثافقته ر مىرالعقمرنعمرإما ئة.

 
 

 2- استالم الدفعات ومتابعة الدفعات المستحقة

استالم الدفعات 1 -2  

 رتبتع رالمفع اريت راغتالمرالمفع اروفقرمظ مرإدارةرالعق راارنطايق ر ام روغهم رجمارهتالكمر 

الربربيترعربربمراغربربتال ه رحتربربثراكربرب راغربربتالمرهمربربإرالربربمفع ار مربربىرأغربرب اردفعربرب ارمقميربرب رأوردفعربرب ار

رنثاغط رشتإر رحثبر مىرناإر عنيروحيثلر ر برالباإراقعتممر  رقب راإلدارةراق لت 

أ ر ممت راغتالمرالمفع ر  رالعمت روهقتتمه ريفرا اك راحمل غبت رهت ر برخطثةرواحربمةرفقرب ررر

ريفرمظ  ا راإلداردر,رالرح ج رلتكااررالعممت رالثاحمةرقاهنير تت لتتني
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هت رالعممت روفقراآللت رالت لت :ر اربمراغربتخمامردفعرب ر رب رالعمترب ريقربثمرالاظرب مراقرب لملرندمارب كرقتربمررررررررررر

يث ت رحم غ ريت رمبثجبةرندمق صرذ رب رالعمترب روفربقرذلربإراقبمرب روحربنيرحتعربتمةرويقربثمرأي رب رررررررررر

روذلإرناك رإلملرودو را  ج رإىلركت ن رالقتمراخل صرن غتالمرالمفع .رنزي دةرمقمي رالااك 

  

متابعة الدفعات المستحقة 2-2  
 

 ا.صراليترمتتزرمظ مرادارةرالعق راإ رهقرراخل صت ر  رأه راخلع ئ

ر

حتت جراإلدارةراق لت رإىلرآلت رهقثمرنتاظت ر ممت ر ت نع رالمفع اراقرتحق ر مىرالعمربالكرحبتربثررر

تالمرالمفع ار اه رناربك ر رباظ رالري ربت ر متهرب ر برب ل ر رربتحق ر رب راقمكرب رإ رحتعرب ررررررررررهت ن راغ

ر مته ريفروقته 

يقثمرالاظ مراإلداردرنتربقكريراإلدارةراق لترب رنترب ريسراغربتحق درالربمفع ار مربىرالعمربالكرقبرب رفربرتةرررررررررر

ر ا غب رحممدةر  رقبمه رهتتحرهل ر ط لب رالعمالكرنهقررالمفع ا

 

إ رهاظربربت ر ممتربرب ر ت نعربرب رأرصربربمةرالعمربربالكر ممتربرب ريفرل يربرب را همتربرب رلربربإلدارةرهربربملددرإىلرحتعربربت ررررر

اقرربربربتحق اراق لتربربرب ريفروقتهربربرب رو ربربربممرضربربربت برا قربربربثدراق لتربربرب رنرربربرببمر ربربربممراقت نعربربرب رالمقتقربربرب ررر

رلالغتحق ق اراق لت 

 

 3- إدارة التأجير بطريقة متميزة:

 

ا  رهتربربتحرلربربإرربربربربربربرب همتربرب رإلدارةرالتربربأجريرونريتربربتحرلربربإرالاظربرب مرالثصربربثلرإىلر عمث ربرب اريفرل يربرب را

اختربرب ذرالقربرباارااراقا غربربب رواختربرب ذرالرت غربرب ارالترربربثيقت رلمثحربربمااراقثجربربثدةرلربربميإريفرإتربرب رررررر

راقعمث  راقا غب ريفرالثقتراقا غم.

ر

ج ردراورالرربك روهربقار رب ررررربربربربربربرهرتطت رونرهثل ر عاف رالثحماارالإ رل راقثجثدةريفراقاكربزرالتر

 عافرب رالعقربثدرالربيترشرب رفتر مربىررررررريه رربربربربتخطت راقالئ رلترثيقرهقررالثحمااروهأجيتتحرلإرال
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االمته كرقب رفرتةر ا غب ر  رالز  رمم ريتتحرإلدارةراقاكزرالتج ردرهاهتمرا  ربثرر رب راقرربتأجارررر

رالقمي رأور اضرهقررالثحماارلمتأجريريفرالثقترالقدرياتهملرفتةرالعقمرالقمي .

 
 

 4- متابعة صيانة المركز وعقود الصيانة:
 

يقثمرنام   رإدارةرالعقرب راارنربددارةر ممترب ارالعربت م رالربيترجتربادر مربىراقاكربزرالتجرب ردرويقربثمررررررررررر

نتاظت ر ممتربرب رالعت م رهربربقرريفرح لرك  رلممربرباكزر قربربثدار  رشربربربرباك ار تخعع ريفرالعت م رأور

رك متر ممت رالعت م رهت رنثاغربربط رفايقرصتربربرب م ره نربربرب رلمماكز

إ ر ممت رإدارةرصت م رالعق راارهرمحرلممملغر رإجااكر ممت ارالعربت م رالالم رب رلمماكربزرالتجرب ردررررر

أورالرك ريفرالثقتراقا غمرون جلثدةراقطمثن روهربملددرإىلر ت نعرب رتمبرب ارالعربت م راققم رب رررررر

 .  رقب رالعمالكرلتع ررإىلرهمبتته ريفرالثقربربربربربتراقا غم

 

زايا جديدة حسب رؤية العميل المناسبةإمكانية التطوير وإضافة م -5  
 

 ر مربىرإ ط ئربةرررربربربربرملرا صربربربر   را تمربمرفرربربربرإ رهطثيار ملغر راقنانربملرلتقاترب راقعمث رب ارهلربقارالبمرررر

مررؤي راإلدارااريفرالااك ارالربيتررربربرب زيمار  راقاوم را  ارالقدرجعمةرق درار مىرالتطثيارحر

رهعتممر

ىرك ف رإ ك مترب اررربربغ ر تك   ريتتحرلمااك را عثلر مياهب رنام   رإدارةرالعق رر  رمظ مرحم 

الاظ مراق لملراحمل غ رويثفارالان راقالئ رواقا غمرننيرإدارةرالترثيقرواقبتعرب ارواإلدارةرر

راق لت .ر

 

التقارير التي يقدمها نظام إدارة العقارات: -5  
الوحدات الفارغة: 1 -5  

ذلإروفق رلتعاتإ ار تعمدةرحرمراقا تقرأوريقثمرهقارالتقايارنعاضرالثحماارالإ رل رو

 اقا ري رأورجزكر عنير  راقاكزرالتج ردرأورالرك .
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مقارنة تغيرات اإليجار: 2 -5  
يقممرلإرهقارالتقايار ق رم رننيراقب ل راقرتحق رواقب ل راقتربربثجمرحتعتربمه رلثحمةر ق ري ر

 راقاكزرأور مةر ا تقرأور مىر رتثىرواحمةرأور مةروحماار ق ري رن لارب رقاطق ر عتا ر 

 اقاكزركك .

 

سندات االستالم الصادرة 3 -5  

هرتطت ر  رخاللرهقارالتقايار عافرب رالربمفع ارالربيترمتراغربتال ه ر رب رالعمربالكرخرباللرفربرتةرم اترب رررررررررر

راقبم روك راقعمث  اراليتريتطمبه رهقارالتقايا.ر–ه ريسراالغتالمرر– عتا ر بتا رفته راغ رالعمت ر

 

تحليل أرصدة العمالء 4 -5  
رايقممرهقارالتقايارحتمتالر رصمةرالعمالكر ت ما راقب ل راليترهرتحقر مته رواقبرب ل رالربيترقرب  ثررر

رنمفعه روه ريسراالغتحق د.

 
 

كشف الحساب: 5 -5  
يرمحرهقارالبم   رلممرتخممرنبا كرهقاياراقتزامت رحرمر  رهاارراإلدارةراق لت رو  رث رجتمت ر

أور اكزرر–ا ر ن ارحرمررلب راقرتخممرضم راخلت راارالت لت ر حرمررق را ر برروهعاتف

رالتكمإ (واك رأ ريكث رالتقايارهإعتمملرأور مخصرو  رفرتةرإىلرفرتة.

ن إلض ف رإىلرالك رير  رالتق رياراقهم رواليترهر  مراقمياراق لملر مربىراخترب ذرالقرباارااراق لترب ررررر

دقتق رويفرالثقتراقا غم.روإ ك مترب رناةرب رالتقرب رياراقرربتامةرإىلرررررراقا غب رنا كر مىر عمث  ا

ر عمث  ارالبم   رحرمررؤي راإلدارااروالااك اراقرتخم  رهلقارالبم   .


