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من نحن؟
تعرف علي شرکة إن العقاریة

شرکة إن العقاریة هي شرکة قطریة رائدة يف مجال العقارات منذ خمس سنواتـ

أثبتت فیهم قوتها من داخل وخارج قطر ...حیث تمیزتـ شرکة  إن العقاریة 

 يف العقارات الخارجیة لتعطي منظور مختلف تماما عن العقارات يف ترکیا 

وتنقله الي مستوي أفضل جدیر بالثقة

رؤیتنا
أن نکون الشرکة القطریة الرائدة

يف مجال العقارات يف السوق القطري
والسوق العاملي

شعارنا رسالتنا
 اإلبتکار

لعلمنا بأن اإلبتکار یفرق بین القائد والتابع
ولتقدیم أفضل ما لدینا لعمالئنا 

نحن شرکة قطریة تسعي لتقدیم رؤیة جدیدة
للعقارات الخارجیة لعمالئنا لتضمن لهم إستثمار 

وسکن أمن 



عن الشرکة
خدماتنا

تسویق عقاري

تثمین عقاري

إدارة امالك

ترویج عقاري

 تمیزنا خالل الخمس سنوات بتقدیم
 أفضل إستراتجیات التسویق العقاري لعمالئنا

نسعي لتقدیم خبراء یعتمدون علي معاییر عاملیة
واسالیب متنوعة لخدمة عمالئنا يف هذا التخصص 

إحترافیة يف إدارة عقارکـ وتغطیة کل الجوانب اإلداریة
لتقدیم أفضل إستثمار من عقارك 

 تسهیل عملیة البیع والشراء لعمالئنا
عن طریقة أسالیب مختلفة لترویج عقارکـ
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مشاریع
مجمعاتنا السکنیة يف

ترکیا

إستشارة عقاریة
نقدم خدمة إستشارة عقاریة عبر الهاتف ونقوم بإستقبال عمالئنا

داخل مقرنا يف قطر للتعرف علي املشاریع 

نستقبل عمالئنا منذ لحظة وصولهم إلي املطار ، لناخذهم يف جولة فریدة

يف مجماعتنا السکنیة وعرض أفضل الفرص اإلستثماریة لهم 

تمیزنا بالثقة والجدارة وقدرتنا علي إنهاء کل اإلجراءات لعمالئنا

 من داخل مقرنا يف لوسیل قطر 

رحلة العمیل معنا ال تنتهي عند شراء العقار ، فشرکة إن العقاریة

 تقدم متابعة وخدمات ما بعد البیع بشکل مجاني لعمالئها 

جولة عقاریة يف ترکیا

إنهاء کل اإلجراءات من قطر

خدمات مابعد البیع مجانیة



أهدافنا
التنوع يف تقدیم أفضل العقارات  السکنیة
واإلستثماریة من داخل وخارج قطر 

قطر ترکیامصر
 قدمنا خالل السنوات املاضیة
 أفضل مالدینا يف العقارات بترکیا
 وأثبتنا قدرتنا علي التمیز فیها
 وحققنا عدد مبیعات هائلة
 ومازالنا يف خطتنا لتطویر
 املنظور عن العقارات بترکیا
وضمان أفضل الفرص لعمالئنا

 أصبحت مصر وجهة عقاریة ممتازة
 لعمالئنا بسبب العائد اإلستثماري

 والسیاحي من تملکـ عقار يف
 مصر ،لذلك نسعي لتقدیم عقارات

 ممیزة بأفضل املواصفات
واملعاییر التي تناسب عمالئنا

 توسعنا يف قطر لنکون أکثر
 من مسوقین عقاریین

 وأصبحنا نتولي کافة أمور
 العقار مثل: بیع وشراء -
 تسویق عقاري - تثمین

 عقاري - إدارة أمالك - ترویج
عقاري



إحصائیات ترکیا
عن العمالء واملبیعات يف ترکیا

 متوسط عدد مبیعات الشرکة يف العام الواحد من 150 - 200 وحدة سکنیة
 او إستثماریة ، معظم عمالئنا مواطنین قطریین یتملکو بغرض السکن
والسیاحة والنسبة املتبقیة للعمالء الراغبین يف الجنسیة الترکیة
 کما ترکزت معظم مبیعاتنا اوال يف مدینة إزمیت وثانیا يف مدینة
 إسطنبول ، وترکزت عقاراتنا علي مجمعات سکنیة علي مستوي کبیر من
الرقي لتناسب الذوق الرفیع وثقافة عمالئنا القطریة

     املدن األکثر مبیعا لشرکتنا

 إزمیت
 أصبحت إزمیت الوجهة األولي لعمالئنا حیث

 تصل إستثمارتنا فیها داخل اکثر من 10

مجمعات سکنیة

تعتبر الوجهة الثانیة لعمالئنا ،لذلکـ تمییزنا

 باختیارنا مجمعات سکنیة ضخمة ذات عائد

                       إستثماري وسیاحي کبیر

إسطنبول



سندات ملکیة
لعمالئنا الکرام يف ترکیا

(تم إزالة التفاصیل الشخصیة لعمالئنا)



ترخیص الشرکة
الشرکة مرخصة من قبل وزارة العدل و وزارة اإلقتصاد والتجارة

ت(رخصة الشرکة من قبل وزارة التجارة واإلقتصاد)



cityscape qatar
فعالیات الشرکة

فعالیات الشرکة يف عام 2019 أثناء مشارکتها يف سیتي سکیب قطر

 إهتمت الشرکة يف خطتها التسویقیة علي
 العدید من الفعالیات والنشاطات لتظهر
 بکل ماهو جدید وحیوي ، بجانب التسویق
 اإللکتروني إهتمت الشرکة بالخروج بأفکار
 جدیدة يف السوق لتتفاعل مع عمالئها
 بشکل أکبر ولکن بسبب األوضاع العاملیة
 (جائحة کورونا) توقفت الشرکة لفترة عن
 الفعالیات املمیزة لتعود بقوة يف الفترة
 القادمة بنشاطات وأفکار تسویقیة جدیدة
لعمالئها الکرام
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