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دعى  األخيرة  السنوات  في  الكويت  دولة  في  امللحوظ  العقاري  التطور  ان 
العديد من مالك العقار للبحث عن أفضل طرق في إدارة أمالكهم ، والسيما 
أنظار  جعل  مما  احلالي  الوقت  في  األمن  املالذ  يعتبر  العقاري  السوق  أن 
بالتخطيط  املستثمر  يقوم  أن  العادة  دأبت  و   ، إليه  تتوجه  املستثمرين 
ً و لكن بعد فترة  ً متكامال ملشروعه العقاري سواء سكنى أو جتاري أو مشروعا
من الزمن يكتشف أن مصاريف صيانة وإدارة العقار أصبحت خارج السيطرة 

وأن العائد اإلستثماري أصبح بعيدا عن اخملطط له.

إال أن البعض يفضل أن يقوم بإدارة أستثماره بنفسه رغبة منه في تخفيض 
شركة  إلى  املهمة  يسند  أن  دون  اإلمكان  قدر  واملصروفات  التكاليف 

متخصصة .

باألضافة الى املعوقات التى ال يخلو أي عقار منها ، فوجود إهمال في الصيانة 
املأجرين   ذلك على استمرارية شغل  يؤثر  النظافة وغيرها قد  و  التكييف  و 

للوحدة من ماقد يؤثر بدوره على العائد الشهري من العقار .

ان اإلدارة الرشيدة  من املفترض أن ال تكلف مالك العقار أي نفقات إضافية، 
بل من الواجب عليها زيادة الدخل للمستثمر حيث إن العنصر األساسي في 
اإلستثمار العقاري هو استمرارية جناح املشروع و االستفادة من عوائدة في 

إستثمار اخر ومحاولة ايجاد مقترحات لزيادة الدخل للمالك.

و نحن من واقع خبرتنا املاضية واحلالية في إدارة األمالك العقارية  و سعينا 
احلفاظ  األول واألهم هو  هدفنا  العقارية  اخلدمات  افضل  تقدمي  املستمر في 
على استمرارية جناح استثمار املالك بعائد أفضل من املتوقع من قبله حيث 
اننا نعمل كشريك إستثماري و يقع صب اهتمامنا في الرعاية التامة ألمالك 
إدارتنا  من  جتعل  متكاملة  عقارية  خدمات  تقدمي  في  الريادة  و  عمالؤنا 

لإلستثمارات عالمة متيز الشركة.

مقدمة

04





تأسست اجملموعة الدولية للمشاريع العقارية ش.م.ك.م. (مقفلة) فى عام ٢٠٠٣ 
كشركة مساهمة مقفله  ،  و يبلغ  رأس مال الشركة ١٠ مليون دينار كويتى  ، 
و متلك الشركة العديد من املشاريع العقارية في مختلف األنشطة السكنية ، 
التجارية ، و الصناعية ، و تقوم أيضا بإدارة و تقدمي العديد من اخلدمات العقارية 

الشاملة و املتكاملة لصالح الغير.

اجملموعة الدولية للمشاريع العقارية

رؤيتنا

رسالتنا

أن نكون الشركة  الرائدة في مجال اإلستثمار العقاري من خالل البيع و الشراء 
و التسويق و بذلك يكون لنا النصيب السوقي و اإلستحواذ األكبر في السوق 

احمللي و األقليمي.

تهدف الشركة و جميع موظفيها الى اإللتزام بتقدمي أعلى مستوى من اجلودة 
في جميع اجملاالت و األنشطة املتعلقة بالشركة مما يهدف أيضا إلى زيادة ثقة 

العمالء و رضاؤهم على مستوانا.

رؤيتنا

رسالتنا

نبذة عن الشركة
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التطوير و التحسني املستمر ألسلوب عملنا لتحقيق متطلبات العمالء مبا 
يفوق توقعاتهم ، و ذلك عن طريق تطبيقنا لنظام ادارة اجلودة بشكل واضح 

.ISO9001:2000 وفقا ملعايير

اإلرتقاء باداء اإلدارة و املوظفني بالشركة من خالل التدريب املستمر و إكتساب 
املهارات في العمل على االنظمة احلديثة ملنافسة التحديات في سوق العمل.

وضع أهداف محددة قابلة للتحقق و التطوير لكل العمليات الداخلية للشركة 
و التأكد من املواكبة على إستمرار هذه األهداف و حتقيقها.

إقتناص أفصل الفرص التى تعود على العمالء بالنفع مما يزيد من قاعدة عمالء 
الشركة و ثقتهم بها.

سياسة الشركة

سياسة الشركة
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إدارة األمالك

إدارة املشاريع العقارية

التسويق العقاري

التقارير املالية و السوقية الدورية.

الخدمات

إدارة ا�مالك

ادارة املشاريع العقارية

التسويق العقاري

التقارير املالية و السوقية الدورية
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الخدمات

ملاذا يتم اإلستعانة بشركة إدارة األمالك ؟

تقوم الشركة  بإدارة ومتابعة أمالك الغير سواء كانت عقارات مملوكة لشركات أو هيئات أو أفراد حيث يتم توفير جميع ما تتطلبه هذه 
العقارات من عمليات إدارة ومتابعة وصيانة و تطوير و ذلك بهدف توفير إعلى عائد استثماري للمالك و اخلدمات التى نقدمها كالتالي:

إدارة العقارات من خالل التأجير و العمل على تقليل شواغر الوحدات داخل العقار.  

إبرام العقود مع املستأجرين اجلدد ، و متابعة جتديد العقود احلالية مع املستاجرين.  

حتصيل اإليجارات بشكل مستمر وفق ضوابط وسياسات مكفولة بالقوانني.  

إيداع املبالغ الشهرية في يوم محدد من كل شهر في حساب العميل.  

رعاية املستأجرين من خالل تلقي الشكاوي و ايجاد احللول سريعا.  

تقييم و جتهيز الوحدات من حيث اإلمكانيات عند إنتهاء فترة كل عقد تأجير على النحو املقبول.  

زيارات مستمرة من قبل املسؤولني في إدارة أمالك الغير و متابعة عمل و اداء احلراس بصورة دورية.  

دراسة أفضل إستغالل في مساحة  العقار مبا ال يخالف القانون، وذلك لزيادة العوائد.  

إعداد التقارير الدورية عن حالة العقار وإجراء أعمال الترميم و الصيانة الالزمة .  

متابعة مصروفات العقار من كهرباء وماء وغير ذلك و التحليل الدقيق لها من أجل احلد منها و مبا ال يؤثر على جودة اخلدمة .  

متابعة  القضايا  "إن وجدت"  على العقار أو رفعها على املتخلفني عن السداد نيابة عن املالك.  

تزويد املالك بتقارير دورية توضح الوحدات املؤجرة والشاغرة واإليجارات احملصلة واإليجارات حتت التحصيل ومصاريف العقار.  

إدارة أمالك الغير
البحث املستمر حول طرق تطوير العقارات بالتشارك مع تصورات املالك.  

متابعة العقود مع الشركات املتخصصة في الصيانة ألعمال (مصاعد – تكييف– إ طفاء – صحي -  كهرباء – احلراسة و األمن ...الخ).  

خدمات الصيانة الدورية بهدف الوقاية ، وتشمل صيانة املصاعد و أجهزة التكييف و اإلطفاء و الصحي.  

املتابعة مع اجلهات احلكومية حول األوراق الرسمية للعقار.  

أجراء اإلستبيانات حول مستوى رضى العمالء و املستأجرين.  

تفقد الوحدات عند إستالمها من املستأجرين ، و في حالة وجود تلفيات بالوحدة ، يتم خصمها من التأمني املدفوع مسبقاً.  
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إدارة العقارات من خالل التأجير و العمل على تقليل شواغر الوحدات داخل العقار.  

إبرام العقود مع املستأجرين اجلدد ، و متابعة جتديد العقود احلالية مع املستاجرين.  

حتصيل اإليجارات بشكل مستمر وفق ضوابط وسياسات مكفولة بالقوانني.  

إيداع املبالغ الشهرية في يوم محدد من كل شهر في حساب العميل.  

رعاية املستأجرين من خالل تلقي الشكاوي و ايجاد احللول سريعا.  

تقييم و جتهيز الوحدات من حيث اإلمكانيات عند إنتهاء فترة كل عقد تأجير على النحو املقبول.  

زيارات مستمرة من قبل املسؤولني في إدارة أمالك الغير و متابعة عمل و اداء احلراس بصورة دورية.  

دراسة أفضل إستغالل في مساحة  العقار مبا ال يخالف القانون، وذلك لزيادة العوائد.  

إعداد التقارير الدورية عن حالة العقار وإجراء أعمال الترميم و الصيانة الالزمة .  

متابعة مصروفات العقار من كهرباء وماء وغير ذلك و التحليل الدقيق لها من أجل احلد منها و مبا ال يؤثر على جودة اخلدمة .  

متابعة  القضايا  "إن وجدت"  على العقار أو رفعها على املتخلفني عن السداد نيابة عن املالك.  

تزويد املالك بتقارير دورية توضح الوحدات املؤجرة والشاغرة واإليجارات احملصلة واإليجارات حتت التحصيل ومصاريف العقار.  

البحث املستمر حول طرق تطوير العقارات بالتشارك مع تصورات املالك.  

متابعة العقود مع الشركات املتخصصة في الصيانة ألعمال (مصاعد – تكييف– إ طفاء – صحي -  كهرباء – احلراسة و األمن ...الخ).  

خدمات الصيانة الدورية بهدف الوقاية ، وتشمل صيانة املصاعد و أجهزة التكييف و اإلطفاء و الصحي.  

املتابعة مع اجلهات احلكومية حول األوراق الرسمية للعقار.  

أجراء اإلستبيانات حول مستوى رضى العمالء و املستأجرين.  

تفقد الوحدات عند إستالمها من املستأجرين ، و في حالة وجود تلفيات بالوحدة ، يتم خصمها من التأمني املدفوع مسبقاً.  

كيف تستثمر وقتك و جهدك ؟

لن يتحمل مالك العقار التفاوض حول االيجارات مع املستاجرين املتوقعني و كذلك الزيارات املستمرة ملتابعة حالة العقار من حتصيل 
ايجارات و ايداعها و كذلك نظافة و صيانة العقار، و تعتبر املشاكل الناجتة  من املستاجرين و املتخلفني عن السداد هو اكبر عبئ يواجهه 
جناح  استمرارية   على  حفاظ  هو  متخصصة  امالك  ادارة  لشركة  االفضل  االختيار  لذلك   ، قضايا  متابعة  و  تكاليف  من  العقار  مالك 

استثمارك.

إدارة أمالك الغ�
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هل لديك مشروع و تبحث عن افضل إدارة له ؟

جناح مشروعك يعتمد في املقام االول على اإلدارة اجليدة و الفعالة له ، وتقوم الشركة بإدارة املشاريع العقارية خملتلف االنشطة وفق اآلتي: 

إدارة المشاريع العقاريةالخدمات

التخطيط اجليد للمشاريع وصياغة البرامج لتنفيذها موضحا بها املراحل التنفيذية و نسب االجناز و الفترات الزمنية امللزمة إلنتهاء املشروع.  

إختيار املكاتب االستشارية حسب اخلبرة و أفضل التصميمات للمشروع حسب رغبة املالك.  

املتابعة  امليدانية و اإلشراف على كافة املشاريع و إعداد تقارير بذلك.  

تأهيل املقاولون وطرح املناقصات ودراسة العطاءات إلختيار أفضل العروض بالتنسيق مع املكتب الهندسي ورفع التوصية للمالك وإعداد عقود االتفاق.  

متابعة إعتماد املشاريع وترسية األعمال باالجتماعات مع املقاولون واملكاتب اإلستشارية ومع األطراف املسؤولة عن تنفيذ األعمال.  

دراسة وتدقيق الدفعات للمقاولني واملكتب االستشاري وفق العقود املبرمة.  

تقدمي التقارير الدورية للمالك تشمل األنشطة ونسب االجناز واألوضاع املالية للمشروع.   

إدارة املشاريع العقارية
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هل جتد صعوبة في تسويق مشروعك؟

تقوم الشركة بتقدمي خدمات التسويق و البيع  جلميع أنواع العقارات من خالل فريق عمل ذات خبرة في السوق العقارية على النحو التالي: 

و تنحصر خدمات الشركة عند االنتهاء من بيع العقار أو تأجيره ، كما ميكن أيضا إدارته و ذلك حسب رغبة العميل.

التسويق العقاريالخدمات

إعداد اخلطط التسويقية والبيعية و تفعيلها واإلشراف على تنفيذها .  

التسويق عن طريق املزج بني تصور املالك و إختيار املستأجر .  

القيام بدراسات ميدانية لتحديد جوانب العقار من حيث املكان و السكان و الهدف من العقار املراد تسويقية و املقارنة بني القيم  

اإليجارية في االماكن احمليطة بالعقار.   

وضع اخلطة اإلعالمية و الدعائية املناسبة  حسب طبيعة و نشاط العقار.  

تقدمي تقارير دورية للمالك توضح النتائج احملققة مقارنة مع املستهدف وتقدمي االراء حول  حتسني مستوى العقار في البيع أو اإليجار.  

  

التسويق العقاري





كيف تتابع و تتأكد من استمرارية جناح استثمارك؟

إن جناح إستثمارك يعتمد على املتابعة الدائمة له عبر التقارير الدقيقة و التحليالت املقدمة من شركتك املتخصصة في إدارة عقارك ، و يقوم  
فريق العمل لدينا على إعداد و تقدمي العديد من التقارير و البيانات املالية  املهنية على سبيل املثال وليس احلصر:

التقارير المالية و السوقية الدوريةالخدمات

ً حلاجة املالك من متابعة االعمال . إعداد التقارير و البيانات الشهرية وفقا  

ا لبنود العقد املبرم بني الشركة واملالك. إعداد بيانات اإليرادات والنفقات طبقً  

إجراء التسويات الالزمة مع املستأجرين.  

عمل التقارير حول مكانة العقار السوقية في الوضع احلالي و كيفية اإلستغالل األمثل للفرص بني املتنافسني.  

عمل تقرير شامل عن أعمال الصيانة.  

إعداد تقرير تفصيلي عن الوحدات الشاغرة و املستأجرة.  

تقرير دوري يبني مدى حاجة العقار من تطوير لرفع العائد الشهري.  

التقارير املالية و السوقية الدورية
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Tel  : +965   183 1010     
Fax : +965 2292 4519
Email : info@irpgc.com
www.irpgc.com
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