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 ادارة ادلمتلكاث وادلباني 
 نفهم حٌث. والممتلكات األصول إلدارة الحدٌث المفهوم بتطوٌر قمنا العقاري، لالستثمار العربً البٌان فً 

 المرتبطة الروتٌنٌة والصٌانة والتؤجٌر لإلٌجار الدقٌق المعنى تتجاوز التً الخدمات من مجموعة أنها على العملٌة

 الى العقارات إلدارة فهمنا ٌذهب ، العقار مـــــــــــن المستفٌد قبل من المطلوبة الصٌانة أو المالك، ٌجرٌها والتً بهما،

 من التً والتسوٌقٌة واالستثمارٌة والمالٌة اإلدارٌة األنشطة من أوسع مجموعة لٌشمل االخرون، ٌتوقعه مما بعدأ

 المفهوم ٌقتصر ٌعد لم الممتلكات من المباشر للمستفٌد والمهنٌة االجتماعٌة العوائد أفضل تحقٌق فً تساعد أن شؤنها

 إدارة فً المهنٌة الممارسات إلى ذلك تجاوز إنه بل ، فقط التؤجٌر على والتجارٌة السكنٌة الممتلكات إلدارة الحدٌث

 والمستشفٌات الصحٌة الرعاٌة ومراكز الصناعٌة، والمنشآت والحدائق السباحة وحمامات الفندقٌة والشقق الفنادق

 .الصناعٌة والعقارات والمدارس والجامعات

 فً المهارة، أو والدراٌة والخبرة الوقت من الضرورٌة العناصر إلى ٌفتقرون الذٌن والمستثمرٌن المالك

 والمإهلة المختصة الشركة ختٌارإ إن. فعال نحو على العقارٌة االستثمارات إلدارة متخصصة مإسسات الى حاجة

 :عدٌدة فوائد لتحقٌق والمستثمرٌن العقار مالك سٌقود

 .اإلدارٌة التكالٌف خفض خالل من الربحٌة زٌادة• 

  العقاري لالستثمار العربً البٌان شركة تقدمها التً الخدمات من حزمة خالل من اإلٌجار قٌمة تعزٌز •

  العقاري لالستثمار العربً البٌان شركة تقدمها التً المهنٌة الصٌانة خالل من الممتلكات عمر إطالة •

 . والتبدٌل مكلفة تغٌٌرات إلى اللجوء قبل الصٌانة لهذه الحاجة وتحدٌد

 مع تدٌر التً الشركة بٌن العالقات خالل من السنة، مدار على العالٌة اإلشغال مستوٌات على الحفاظ •

 لتؤجٌرها الشركة تدٌرها التً المستمرة اإلعالنٌة الحمالت مع جنب إلى جنبا العقارات، وسطاء

 من المزٌد لتحقٌق كاستثمار االمر مع والتعامل الممتلكات وإدارة الموارد جمٌع من نوعٌة أفضل شراء •

 .الربحٌة

 شاغلً قبل من مشترك بشكل المستخدمة والخدمات والمساحات المشتركة، للعقارات التشغٌلٌة االدارة•

 .والمستثمرٌن المالك من التكالٌف هذه وأخذ ، الفلل مجمعات أو المبانً

 .وتحلٌلها االستثمارٌة الفرصة اختٌار فً المدروس غٌر والتوقع والعشوائٌة المخاطرة روح تجنب •

 .االستثمارٌة الجدوى دراسات أسالٌب أحدث من أساس على المتاحة االستثمارٌة الفرصة وتحلٌل دراسة •

 .األنشطة كافة فً السائدة والتشرٌعات والقوانٌن السوق اتجاه مراعاة •

الخاصة والممتلكات خدمات شاملة لإلدارة المبانً  تقدمشركة البٌان العربً لالستثمار العقاري الٌوم 

والفلل السكنٌة والتجارٌة والفنادق والشقق الفندقة واألراضً بكافة استعماالتها  بالطوابق السكنٌة والتجارٌة والمكاتب

مع النظام اإللكترونً الذي ٌستفد االداري مإهلة تماما فً التعامل ور فً ادارة المبانً بكوادر ا مطحٌث توفر اسلوب

منه المالك لالطالع على استثماراته العقارٌة واٌضا المستؤجر دون الحاجة للوصول لمقر شركتنا لتوفٌر لهم الوقت 

التً والتسوٌق والصٌانة والقانونٌة ءات االدارٌة والجهد واٌضا مالك اصبح ٌوفر الجهد فً المتابعة وتخلٌص اجرا

للعقار وتحسٌنه ومتابعة كل ما والعمر االفتراضً الحلول للمحافظة على االداء المالً  ونقدم له بمتابعتها مقامهنقوم 

 الغٌر . بإدارة ممتلكاتواحدة  ومظلةتحت منظومه به ٌختص 



 

   

 مفهىم اخلدماث ادلقدمت للمالك 

 : اخلدماث االداريت

المبانً المستفٌد منها المالك والمستؤجر او المستثمر طبــــــاعة وتسجٌل والتوثٌق  إلدارةالخدمات االدارٌة التً تقدم 

 ةتجدٌد شهادات الدفاع المدنً ومتابعة الشركات المتعاقدمار لدى الجهات الحكومٌة المختصة العقود االٌجار االستث

 . مٌة المتعلقة بالعقار وتخلٌص االجراءات  وكافة الجهات الحكو

 

 

 



 

 دماث التسىيق العقاري خ

ٌبذل قسم تسوٌق العقاري كافة الجهود التسوٌقٌة فً وضع الخطط المناسبة للتسوٌق والبحث عن مستؤجرٌن او 

والجهات البحث عن عقود التؤجٌر للشركات هم المتخصصون فً التؤجٌر ومستثمرٌن للعقار فً اسرع وقت ممكن و

 .الحكومٌة بعقود طوٌلة االجل 

 

 

 والتنظف خدماث الصيانت 

 الصٌانةان البٌان العالمٌة للمقاوالت الشرٌك الفعلً وهً مختصة فً مجال االنشاءات والمقاوالت ومختصة فً اعمال 

وبها من الكوادر المإهلة من فنٌٌن ومهندسٌن وعمال بكافة االختصاصات وتحت ادارة البٌان العربً لالستثمار 

على عمر العقار  للمحافظةالعقاري وخص فرٌق منها لألعمال الصٌانة للعقارات التً تحت ادارة الشركة وتقدم للمالك 

 .وخدمات التنظٌف الٌومً الدهانات والكهرباء والسباكة من االهالك حٌث نقدم له اٌدي عاملة بالمجان فً مجال 

 

 

 

 



 

 

  خدماث ادلاليت

مما الشك فٌه ان اي مشروع عقاري فقد ركزنا بكل دقة واجتهاد بعمل نظام مالً لإلدارة الممتلكات 

االكترونً والتعامل مع النظام بطاقم من المحاسبٌن للدقٌق على الشٌكات وعقود االٌجارات واالستثمار 

بكل سرٌة واشعار المتؤخرٌن عن الدفع وقبل االٌداع فً حساب العقار واعداد التقارٌر المالٌة الشهرٌة 

اوربع السنوٌة او النصف سنوٌة او السنوي من كل سنة مالٌة وتكالٌف الصٌانه وتزوٌد ادارة الشركة 

 بها للتدقٌق قبل عرضها للمالك. 

 

 اخلدماث القانىنيت

ركة البٌان العربً لالستثمار العقاري فً اطار القانون العمانً المنظم فً العالقة بٌن المالك تتعامل ش 

اوى ـــالمعمول بها بسلطنة عمان واعداد العقود التعاقدٌة ومتابعة الدع ٌٌنانووالمستؤجرٌن وجمٌع الق

 .لحفظ حقوق الغٌر فً المحاكم ورفع القضاٌا والتسوٌة  ومخاطبة المستؤجرٌن قانونٌا 

 

 



 (  احلراستالنظام االمني ) 
من منطلق حرص البٌان العربً لالستثمار العقاري فً توفٌر النظام االمنً للمراقبة للمشاكل الخطٌرة كالحرائق 

 كامٌرات مراقبة للعقار وذلك حسب رغبة الملك تلتزم الشركة بعدومتابعة نظام التشغٌل المختص لنظام الحرٌق وتوفٌر 

 –المخازن  -السكنٌة التجارٌة  -حراس خاص للمبانً المتعددة الطوابق )العمارات السكنٌة  بتوفٌرالمالك اقامة  اصدار

 المجمعات التجارٌة ( –الشقق الفندقٌة  –الفنادق 

 

 

 الشروط :

المالك والشركة لضمان حقوق الطرفٌن ومعرفة التزامات كال  نتوقٌع عقد بادارة المبانً والممتلكات بٌ .1

 منهما. 

 الممتلكات بكاتب العدل باسم الشركة . بإدارةعلى مالك العقار عمل توكٌل  .2

 بنوع االدارة .بحسب االسعار تختلف  .3

 الخاصة بالتغٌر  االدارة الشاملة تشمل تحمل الشركة كافة الرسوم عقود االٌجار وشراء مواد الصٌانه

( % من قٌمة االٌجار 11واالستبدال ومواد البناء االنابٌب واالصباغ وشفط المجاري وصٌانة التكٌف )

 الشهري للعقار .

  االدارة الغٌر الشاملة فقد تقدٌم خدمات واٌدي عاملة بالمجان فً صٌانة المبنى من توفٌر القطع واغراض

 .%(5)مواد البناء تكون على مالك العقار 

  اخلتام

نتقدم لكم بالشكر الجزٌل على اتساع صدركم وقتكم لالطالع على خدمات االدارة وعسى ان ننال اعجابكم بما 

 نقدمه لكم من خدمات .

 

 

 البٌان العربً لالستثمار العقاري 

 


