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رؤية عميقة وفهم كبير
فيي إدارة االستثمارات العقارية

منظور استراتيجي شامل
ونماذج فريدة من قصص النجاح

حلول استثمارية موثوقة 
تكفل تقليل المخاطر وتفي بالوعود 



á````eó``≤``e



IQÉ¡ŸGh áHôéàdGh áaô©ŸG øe ÒÑc ó«°UQ

،، رؤية عميقة وفهم كبير
في إدارة االستثمارات العقارية ،،
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منظور استراتيجي شامل
ونماذج فريدة من قصص النجاح



IóYGƒdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG ±É°ûμà°SG -

ájQÉ°ûà°S’G ÖJÉμŸG á©HÉàeh í«°TôJ -

á«eƒμ◊G ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG á©HÉàe -

ÚdhÉ≤ŸG í«°TôJ -

مسيرة تاريخية عميقة الجذور من الخبرات التراكمية 

حلول استثمارية موثوقة تكفل تقليل المخاطر 

وتفي بالوعود

إداراتنا المتخصصة

الحلول ا>دارية المتكاملة للعقار



التزام بالجودة والتكلفة والمدة الزمنية وتفادي المخاطر 

والسلبيات حتى تسليم المفتاح

™jQÉ°ûª∏d áeRÓdG äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG ßØMh IQGOEG -

á«æeõdG É¡dhGóLh ò«ØæàdG èeGÈH ≥«bO ΩGõàdG -

 ò«ØæàdG πMGôe ™«ª÷ Iôªà°ùe á©HÉàe -

Üƒ«©dG ∑QGóJh ∞«dÉμàdG §Ñ°V -

IOƒ÷G áÑbGôeh ¿Éª°V -

النجاح في التخطيط
هو تخطيط للنجاح

تحرص إدارة االستثمار العقاري على تطبيق اFكواد الدولية لكافة االحتياجات وهو 

ما يعكس مدى الجهود التي نوليها لمشاريعنا االستثمارية والتي تزتكز على عدة 

ثوابت قّل أن تتوفر تحت سقف واحد لدى العاملين في المجال العقاري.

حلول استثمارية موثوقة تكفل تقليل 

المخاطر وتفي بالوعود 

IóYGƒdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG ±É°ûμà°SG

ájQÉ°ûà°S’G ÖJÉμŸG á©HÉàeh í«°TôJ

á«eƒμ◊G ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG á©HÉàe

ÚdhÉ≤ŸG í«°TôJ



 ´hô°ûŸG äÉfƒμŸ ºμ ofi ∞«æ°üJ -

á°üFÉ°üNh ´hô°ûª∏d Iõ«ªŸG ºFGƒ≤dG πªY -

á°ùaÉæŸG ™jQÉ°ûª∏d π«∏–h á«qfCÉàe á°SGQO -

áÑ°SÉæŸG ájÒLCÉàdG äÉ°SÉ«°ù∏d ôjƒ£J -

AÓª©dG ±Gó¡à°SG ‘ ádÉ q©a Ö«dÉ°SCG -

مهارة كبيرة في تمكين العناصر الحيوية التي تضمن 

نجاح الخطط والبرامج التسويقية

ندرس نقاط القوة 
والضعف والفرص 

المتاحة والتحديات

التزام بالجودة والتكلفة 

والمدة الزمنية وتفادي 

المخاطر والسلبيات حتى 

تسليم المفتاح

تشرف إدارة التطوير العقاري على توريد مواد البناء وتساهم في خفض حجم االنفاق 

من خالل توظيف خبراتنا الكبيرة وما لدينا من شركات شقيقة وأيض^ عبر عالقاتنا مع 

قطاع واسع من أكبر موردّي مواد البناء والتشطيب.

حماية وحفظ حقوق المالك وفق^ لشروط عقد البناء 

وعقد االشراف

™jQÉ°ûª∏d áeRÓdG äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG ßØMh IQGOEG

á«æeõdG É¡dhGóLh ò«ØæàdG èeGÈH ≥«bO ΩGõàdG

 ò«ØæàdG πMGôe ™«ª÷ Iôªà°ùe á©HÉàe

Üƒ«©dG ∑QGóJh ∞«dÉμàdG §Ñ°V

IOƒ÷G áÑbGôeh ¿Éª°V



إدارة اFمالك
العقارية

äÉLÉ«àM’G ™«ª÷ πeÉ°T …QGOEG ±Gô°TG -

π«¨°ûàdGh áfÉ«°üdG ∫ÉªYC’ á q«æa äÉ©HÉàe -

∞«dÉμàdG ¢†Øÿ ádÉ©a äÉ«°UƒJh á«dÉe äÓ«∏– -

áeÓ°ùdGh øeC’G äGAGôLEGh º o¶ oæH ÒÑc ΩÉªàgG -

á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG -

مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة للمحافظة

على الممتلكات وزيادة ا>يرادات وضمان راحة العميل

كأحدى أهم الخطوات االستباقية، تتولى إدارة التسويق العقاري لدينا إجراء الدراسات التي 

تحدد طبيعة المنافسين الحاليين والمحتملين لمشاريعنا المختلفة، وهو ما يعيننا على 

فهم االستراتيجيات التسويقية الناجحة لرسم سياسات التسعير والترويج، وُيمّكننا أيض^ 

من قياس مستوى وردود اFفعال المتوقعة للمشاريع المتنوعة

مهارة كبيرة في تمكين 

العناصر الحيوية التي 

تضمن نجاح الخطط 

والبرامج التسويقية

خليط المستأجرين المستهدف

 ´hô°ûŸG äÉfƒμŸ ºμ ofi ∞«æ°üJ

á°üFÉ°üNh ´hô°ûª∏d Iõ«ªŸG ºFGƒ≤dG πªY

á°ùaÉæŸG ™jQÉ°ûª∏d π«∏–h á«qfCÉàe á°SGQO

áÑ°SÉæŸG ájÒLCÉàdG äÉ°SÉ«°ù∏d ôjƒ£J

AÓª©dG ±Gó¡à°SG ‘ ádÉ q©a Ö«dÉ°SCG



الدعم الفني:

مجموعة واسعة من 

الخدمات المتخصصة 

للمحافظة على 

الممتلكات وزيادة 

ا>يرادات وضمان راحة 

العميل

إدارة اFمالك العقارية فهي تستخدم  المالية لدينا دورj ريادي^ في  تلعب االدارة 

لمختلف  الالزمة  التحليلية  النتائج  برفع  تقوم  التي  المحاسبية  البرامج  أقوى 

الراحة  درجات  أقصى  تحقيق  المالك، في سبيل  لحضور  الحاجة  دون  العمليات 

والرضا لعمالئنا.

äÉLÉ«àM’G ™«ª÷ πeÉ°T …QGOEG ±Gô°TG

π«¨°ûàdGh áfÉ«°üdG ∫ÉªYC’ á q«æa äÉ©HÉàe

.

∞«dÉμàdG ¢†Øÿ ádÉ q©a äÉ«°UƒJh á«dÉe äÓ«∏–

áeÓ°ùdGh øeC’G äGAGôLEGh º o¶ oæH ÒÑc ΩÉªàgG

á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG



اخملازن احلديـثـة



+ 966  12  658  7171 : ¢ùcÉa / + 966  12  619  5533 : ∞JÉg / 92002  9099 : óMƒŸG ºbôdG - ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG á`μ∏ªŸG 21421 Ió``L 946 Ü ¢U
www.manafeco.com    |    info@manafeco.com

تواصلكم محل اهتمامنا

لمحة عن بعض مشاريعنا
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