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“
  نحن أحدي الشرکات الوطنیة الواعدة املتخصصة يف مجال خدمات املرافق والعقارات من إدارة وتشغیل وصیانة ونظافة
 فشرکتنا األم ” إن للوساطة العقاریة“ تعمل يف السوق العقاري املحلي والدولي من عدة سنوات ، مما فجر بداخلنا طاقات
 متعددة وأفکار مبتکرة لنضمن لعمالئنا أعلي معاییر الجودة يف املجال العقاري، ولدینا نخبة من الخبراء املتمیزین یسعون
 إلي تقدیم خدمات إدارة املرافق والعقارات وصیاناتها ونظافتها من خالل أحدث الطرق وأکثرها تطورًا ، فنحن نسعي دائما

للتمیز والتفاني يف خدمة عمالئنا.ث

من نحن



رؤیــتنا
رسالتنا
قیـمنـا

الرؤیة

الرسالة

القیمة

تحقیق النجاح ، وخلق جودة جدیدة يف مجال خدمات إدارة املرافق

والعقارات بمستویات عالیة من الخبرات املتمیزة

تجمعت لدینا املوارد والقدرة لتنــمیة وتطویر أنشـــطة شرکتنا العـقـاریــة

إن للوساطة العقاریة “ من خالل االستثمار املبتکر يف تقدیم االفضل دائما “

يف تشغیل املشاریع العــقاري وإدارة املرافق وصیانتـها ونظافتها لــتعود

بالنفع علي مجتمعنا القطري وضمان التـنیمة املسـتدامة لوطـننا الــعزیز 

نجاحنا مؤسس علي النزاهة وغرس روح اإلنتماء لدي جمیع العاملین

بالشرکة من خالل لغة مشترکة یتـقنها الجمیع ، مفـرداتها احـترام

العمالء واألمانة يف العمل بهدف نجاح بیئة عملنا وضمان التطویر
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أهدافنا کفاءات مهنیة محترفة

بیئة عمل مبدعة

شراکات متمیزة



“
 نحن نملك شبکة متنامیة من الشرکاء املطورین ومالك ومستخدمي العقارات مما یمکننا من تقدیم خدمات
إدارة یتضمن   ، الخدمات  لهذه  واملرافق. فنقدم طیفًا متکامًال  العقارات  إدارة   ذات قیمة مضافة يف مجال 
والخدمیة السکنیة  العقارات  أنواع  لجمیع  املتکاملة  النظافة  خدمات  وتقدیم  وصیانتها  واملرافق   األمالك 

والتجاریة.ي

خدماتنا
نقوم بإبرام العقود وتوثیقها من قبل

 خبراء مختصین 



إدارة األمالك

العقود
نقوم بإبرام العقود وتوثیقها من قبل

 خبراء مختصین 

إدارة
نتولی مسئولیة إدارة العقارات ذات

امللکیة الخاصة أو املستأجرة

التشغیل
التشغیل الفني للعقارات واملرافق ومتابعة الجهات

املتخصصة يف ذلك

املتابعة
املتابعة الیومیة والدوریة للعقار من قبل

فریق العمل

التحصیل
 القیام بمهام تحصیل اإلیجارات وإدارة

املوارد

التسویق
فریق عمل مختص لتسویق عقارك

للحصول علي أفضل عائد



خدمات الصیانة
الترمیم والصیانة

صیانة املصاعد

صیانة املکیفات

اعمال السباکة

صیانة االرضیات

اعمال الدهانات

صیانة برك السباحة

اعمال الالندسکیب

اعمال الکهرباء



خدمات النظافة
خدمات التنظیف العامة للعقارات واملرافق

نظافة خزانات املیاه وحمامات السباحة

مکافحة الحشرات

تورید عمال النظافة بعقود سنویة



جدیدنا
 ألول مرة يف سوق قطر ، تعاقد علي نظافة واجهات االبراج
واألبنیة دون عناء قوائم االنتظار بأحدث تقنیة تکنولوجیة
 

ربوت نظافة األبنیة
ینظف أسرع

دقة متناهیة
دون مخاطر العامل البشري
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