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مديريت امالكمعرفی سيستم جامع 

:عملیاتبهامالک،مدیریت

نگهداری
مستغالتوامالکبرنظارتوکنترل



سیستمهافرآیندها

نیرویانسانی

مدیریت
امالک

مديريت امالکچرخه 



مدیریتبراموالشخصی
تجهیزات

امالک ابزاروداراییهایفیزیکیموجوددر

ملکساخت، تعمير و نگهداری 



تاطالعامدیریتامالک،مدیریتسیستمدراصلیومهمبخش هایازیکی
وجهتاستمختلفیوگوناگونهایجنبهدارایملککهآنجااز.می باشدملک
همچنینودارایی هاازآگاهیدرملکاطالعاتیاجزایتمامیبهجانبههمه
.می باشدحیاتیساختماننگهداریوتعمیراتموضوعبهمناسبنگاه

امالکمديريت اطالعات 



یکابپیوسته ایارتباطامالکمدیریت
تاداشتخواهدحسابداریسیستم

 ایهزینهواستهالکیسرمایه ای،اسناد
یکدربتواندراملکهربامرتبط

.نمایدثبتمالیسیستم



ایجاد بستری جهت ثبت مشخصات عمومی و ثبتی ملك
مدیریت تمامی امالك در سطح کشور، استان، شهر به صورت تعدادی و ریالی 

مدیریت تملیک و فروش و اقاله امالکثبت و 
ثبت موقعیت جغرافیایی امالك در روی نقشه

تجدید ارزیابی امالک
مدیریت اجاره و سرقفلی

محاسبه استهالک و صدور اتوماتیک اسناد حسابداری
سازی مصرف انرژی ساختمانبهینه

تهیه گزارشات تفکیکی و تجمیعی

سامانه امالکهدف از پياده سازی 



مجموعههاوشرکتهای
انیویابازرگصنعتی،تولیدی

است؟الزامیدرچه سازمان هايی سامانه امالک 

بانکهاومؤسسات
مالیواعتباری

بیمارستانهاشهرداریها،
ودانشگاهها

سازمانهایبزرگ
دولتیوخصوصی



کنید ؟امالک چطور ثبت و نگهداری میرا در واحد اطالعات 
در صورت جابجایی افراد در واحد امالك آیا این اطمینان وجود دارد که اطالعات مفقود نشود؟

دقیقا می توانید اعالم کنید چه ملکی از تملك سازمان ها خارج شده و چه ملکی به سازمان ها اضافه شده؟
خریداری شده یا به فروش رفته، اجاره، مسکونی)وضعیت آنها امالك وداده های اطالعات اطالعات دقیقی بابت هنوز هم 

ندارید؟(....و 
؟دارید که جای بسیاری را اشغال کرده اندخود را در فایل های بزرگ و سنگینی نگه میاطالعات امالك داده های مربوط به 

پیدا کردن اطالعات به خصوص برایتان سخت ترین کار دنیا است و بعضا این موارد گم هم میشوند؟
که در هزینه ، مدیریت امالک را دیجیتالی کرده تا نه تنها در وقت، بلسایر سازمانهابه نظرتان دیگر وقتش نرسیده که مانند 

ها نیز صرفه جویی شود؟

!!!واحد امالکبرخی سواالت از  



کاهش قدرت پاسخگویی مسئولین امالك و مدیران امور مالی
عدم شفافیت در شناسایی امالك

از دست دادن فرصت های ناشی از ایجاد درآمدهای پایدار
عدم شفافیت مالی بابت شناسایی امالك در دفاتر مالی

جلوگیری از بروز فساد و انحراف
عدم شفافیت در خرید های تهاتری امالك

عدم آگاهی از حجم دقیق معامالت امالك

حوزه امالکمعايب عدم هوشمند سازی 



مدیریت هوشمند اطالعات امالك 
جلوگیری از فروش یا خرید امالک سازمان ها بیش از یک بار 

مدیریت بهینه در اجرای امور عمرانی غیر نقد با استفاده از شناسایی امالك در پیشنهادات تهاتر
تعیین مساحت و قیمت پالک های واقع در طرح ها و همچنین مکان ها

مرجع کردن تمام پرونده های امالک شهرداری از طریق کد نوسازی بر روی نقشه شهر
کشفاف سازی اطالعات مکانی و توصیفی امالک سازمان ها از طریق ثبت کلیه توافق نامه های امال

تضمین سرمایه آتی شهر برای تامین مالی طرح های توسعه خدمات رفاهی شهروندان
تسهیل در اجرای بهای تمام شده اقدامات

مهار واگذاری امالک شهر با قیمت گذاری های صوری
انسداد دریچه فساد با ارزشمندترین دارایی شهر

امالکمزايای پياده سازی و شناسايی 



واستفادهماراهکارمشکالتاينرفـــعبرای
.شدبامـیامالكمديريتسامانهسازیپياده



مجتمعساختمان سرقفلی زمین

شماره پرونده اختصاصی ملك:ملکثبت



ساختمانمجتمع

ثبت 
مشخصات 

واحدها

ثبت 
مشخصات 

طبقات



انشعابات امکانات

تاسيسات اسناد و 
مدارک

ملک

ثبت موقعيت
ملک در نقشه



تصرف مالک

قبلی

تصرف افراد

ثالث

تصرف بانک

تمليک

وضعيت

اجاره

وضعيت

فروش

وضعيت

خريد

اقاله

ملک

تغيير و تحوالت مالکيت ملک

کنترل های تغيير

وضعيت ملک



ثبت قرارداد

قرارداد
اجاره

قرارداد
فروش

قرارداد
خريد

قرارداد
تمديد

قرارداد
تعديل

تغيير و تحوالت
مالکيت ملک



نقشهرویبرامالکجانمايیامکان



جانمایی مشخصات ثبتی ملک با وضعیت مکانی ملک
جستجو در نقشه بر اساس مختصات جغرافیایی مشخص

اختالفات ملکی به حداقل رسانده خواهد شد
جلوگیری از ثبت مجدد ملك

جلوگیری از هر گونه تجاوز و تعارض به ملك
شناسایی امالك گمشده بر اساس اسناد و مدارك مثبته

نقشهمزيت های جانمايی ملک به روز 



امالکساير عمليات ملکی در سامانه 



امکان بايگانی ديجيتال کليه اسناد و مدارک



کاهش هزینه های مرتبط و سایر مشکالت نظیر فضای مورد نیاز برای 
نگهداری اسناد

سرعت و سهولت در دسترسی به اسناد
ای حفظ امنیت سندها و امکان دسترسی چند نفر بصورت همزمان به محتو

یک پرونده یا سند
بهبود بازیابی مدارک و اطالعات پس از وقوع حوادث

مزايای بايگانی ديجيتال کليه اسناد و مدارک



در قابليت اتصال به ساير سيستم های يک سازمان از طريق وب سرويس
راستای يکپارچگی با سيستم ها و زير سيستم های موجود



امكان ثبت تهاتر امالك

امکان ثبت تهاتر امالک



رفع مشکالت ناشی از کمبود منابع مالی
تسهیل در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی

تسریع در پیشرفت فیزیکی و بهره برداری برخی از پروژه های خاص
به گردش افتادن چرخ عمران و آبادی شهر

پرداخت بخشی از بدهی های شهرداری به پیمانکاران
هاتسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده از طریق تهاتر اراضی و امالك با سایر دستگاه

شفاف سازی امالك تهاتر شده جهت جلوگیری از تهاتر های دستی و شخصی

امالکمزايای تهاتر 



امالکمديريت و برگزاری مزايده های 

ثبت کلیه اطالعات مناقصات و مزایدات
ثبت و مدیریت شرکت کنندگان مناقصه

انتخاب برنده ی مناقصه یا مزایده



در بخش های مختلفاسناد مالی صدور 



:در بخش های مختلف مانند موارد ذيل صورت می پذيرداسناد مالی صدور 

صدور اسناد استهالک گیری امالک
اده با تسهیم به نسبت درصد استف… صدور اسناد مربوط به تعمیرات جزئی، اساسی و 

کنندگان مختلف ملک
صدور اسناد مرتبط با موضوع اجاره و سرقفلی

صدور اسناد مرتبط با تجدید ارزیابی
.گرددو سایر مواردی که منجر به تولید اسناد مالی در تحویل و تحول ملک می



امالكمديريت ثبت اقدامات و پيگيری های 

.....ی و ثبت و پیگیری تغییرات مربوط به هر ملك مانند تمدید قرارداد، تقلیل، مال

آگاهی لحظه به لحظه از وضعیت هر یك از امالك

آالرم پیگیری های نزدیك به زمان پیگیری های بعدی



ملكثبت انواع پرونده حقوقی 

امکان ثبت انواع پرونده های حقوقی و قضایی

امکان گزارش گیری به تفکیک انواع پرونده ها

آرشیو الکترونیک اسناد پرونده های حقوقی



انهقابليت تعريف اطالعات پايه توسط مدير سام❖ در بخش های مختلفاسناد مالی صدور 



ملکثبت اطالعات 

ثبتیالکپاصلی،ثبتیپالک)شاململکمشخصاتثبتامکان
وعنپالک،ازتجمیعیباقیمانده،مفروض،قطعه،شمارهفرعی،

فتر،دشمارهثبت،شمارهمالکیت،دفترچهسریالشمارهسند،
ختاریسند،شمارهمالکیت،سندصدورتاریخصفحه،شماره

اصلنگهداریمحلثبتی،بخشدفترخانه،شمارهسند،تنظیم
ارادمجلس،صورتشمارهمالکین،سایرمالکیتمیزانسند،

شدننامبهمعامله،خالصهبرگهدارابودنثبتی،نقشهبودن
(اجراییانتقالسند



گزارش های متنوع بر اساس نياز کاربر

گزارش تاریخچه تغییر و تحوالت ملك
گزارش استهالك امالك

گزارش بیمه امالك
گزارش نمایش انشعابات

گزارش تجدید ارزیابی
گزارش داینامیك

گزارش های نموداری
...و



ويژگي بخش گزارشات

ويژگی بخش گزارشات

دارای اینترفیس ساده
… , pdf , word , excel , html , jpegتولید گزارش به فرمت های مختلفی مانند 

امکان چاپ گزارشات
تهیه گزارشات تلفیقی و تفکیکی

سفارشی سازی سربرگ چاپ شامل نام سازمان و لوگوی مورد نظر مشتری
امکان استفاده برای تمام کاربران سیستم با توجه به سطوح دسترسی



امالکگزارش ليست 



!به راحتی آب خوردن، گزارش بسازيد
ازهکاستگزارش هاییبرمبنایمؤسساتوسازمان هامسئوالنومدیرانتصمیم هایغالب

قضاوت ها،درگزارش ها،ارائه یوتهیهنحوه یوکنندمیدریافتمختلفقسمت های
وسازمان هاآنآینده یوحالسرنوشتدرکلیطوربهوهزینه ها،گذاری ها،سرمایهعملیات،

.می باشدتأثیرگذارمؤسسات
کهچرااست،برنامه ریزیبخشمهمترینجزءگزارش دهیحیطه ییاعنصرسازمان ها،کلیهدر

.نمایدفراهمراسیستمدروندرمؤثرومناسبتصمیم گیری هایزمینهمی تواند



دايناميکگزارشامکان طراحی و ايجاد 



الك مختلف و مراکز امنوع وضعيت و نوع مالکيت گزارش امالك تمليکی با قابليت جستجو و فيلتر بر اساس 
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