
	 	 	
	

	

	تطلق حلوالً جدیدة إلدارة العقارات في اإلمارات العربیة المتحدة"	الدار"

	للتركیز على إدارة المرافق وصیانة المنازل"	مةخد"	استراتیجیة	تنظیمإعادة 

	

	في إطار رؤیتھا الرامیة إلى تقدیم وجھات استثنائیة،:	2019فبرایر  25أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
في مجال ة مبتكررائدة وحلول  ، بھدف توفیر"بروفیس"تأسیس شركة 	عن ،"الدار العقاریة"أعلنت الیوم شركة 

	.جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة في للعمالءإدارة العقارات 

رئیس مجلس  ،معالي محمد خلیفة المبارك بحضورحفل  وجرى اإلعالن عن تأسیس الشركة الجدیدة خالل
 ،یبعجاسم صالح بوصو ،"الدار العقاریة"الرئیس التنفیذي لشركة  ،طالل الذیابي، وإدارة شركة الدار العقاریة

دد من باإلضافة إلى ع ،"بروفیس"الرئیس التنفیذي لالستثمار في الدار العقاریة رئیس مجلس إدارة شركة 
				".بروفیس"، و"خدمة"، و"العقاریة الدار"في كل من 	العلیا القیادات

وخدمات اإلدارة خدمات اإلدارة واالستشارة إلدارة العقارات، تقدم "	بروفیس"أن شركة "	الدار"أوضحت و
	.المرافق الترفیھیةأجیر، فضالً عن إدارة النوادي ووالبیع والت ، المالّك  التّحاد	واالستشارة

بتكار بھدف تعزیز اال	"بروفیس"یسرنا اإلعالن عن تأسیس شركة ":	جاسم صالح بوصیبعوبھذا الصدد، قال 
 قدمةمفي وإرضائھم عمالئنا 	یأتي إثراء تجربةفي قطاع إدارة العقارات في اإلمارات العربیة المتحدة، حیث 

ً 	"بروفیس"تجلب و	.أولویاتنا تتولى وس.	العمالءعمیقاً للسوق وخبرات قویة تتناسب مع توقعات واحتیاجات  	فھما
ا ، م"العقاریة الدار"و "	خدمة"إدارة العقارات التي كانت تدیرھا سابقا فرق إدارة األصول في 	"بروفیس"

		".	ة المبتكرةحلول التكنولوجیخاصة مع طرحنا للمزید من ال، لجمیع عمالئناخدماتنا  كفاءة سیدعم

"	المنیرة"و"	البندر"العمرانیة الحیویة مثل   المجّمعاتإدارة جمیع مراكز خدمة العمالء في "	بروفیس"وستتولى 
"	لقریة ساس النخ"و"	والغدیر"	ند سكاي آأبراج صن "و "برج القوس"و"	أبراج البوابة"، و"الھدیل"الزینة و"و
	."ولفجال حدائق "و"	قریة الخالدیة"و"	القرم"و "ھیدرا"و "األوقاف"و	"حدائق الراحة"و

حلوالً مبتكرة وتستخدم أحدث التقنیات إلضافة قیمة حقیقة إلى العقارات التي تدیرھا في "	بروفیس"وستعتمد 
خدمات شاملة إلدارة العقارات تحت سقف واحد ألكثر "	بروفیس"	قدموت.	من مراحل عمر العقار مرحلةكل 
، وآالف  الّكالم اتحادألف وحدة تابعة إلدارة 	14وحدة تتوالھا إدارة العقارات، وأكثر من 	13,500من 

	.العقارات المباعة والمؤّجرة في مختلف أنحاء الدولة

 لطالما وضعنا في صدارة أولویاتنا تحقیق":	"بروفیس"من جھتھ، قال سمیر بركات، المدیر التنفیذي لشركة 
ل كالمزید من القیمة لعمالئنا، وال شك أن تمكین الشركتین من التركیز على الخدمات المتخصصة التي تقدمھا 

میع سبل سنواصل توفیر جو.	منھما سیعزز قدرتھما التنافسیة وسرعة االستجابة واالستعداد للنمو المستقبلي
امنا لضمان تجربة سلسة بما یتماشى مع التز تكنولوجیة وفق أفضل المعاییرحلول 	طرحالدعم لعمالئنا من خالل 

	."قیمة األصول على المدى الطویل ودعمالتكلفة،   یةفّعالتعزیز ، ونحو تقدیم خدمة عمالء استثنائیة



	 	 	
	

بھدف ، "لدار العقاریةا"من قبل 	%100إعادة تنظیم الستراتیجیة شركة خدمة، المملوكة بنسبة "	الدار"وأجرت 
للعمالء في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمنطقة  نازلعلى تقدیم حلول إدارة المرافق وصیانة الم التركیز

یة التجزئة، والمنشآت الحكومیة والتعلیمببیع العبر قطاعات عدة، تشمل المرافق السكنیة والتجاریة، ومراكز 
		.، ومرافق الرعایة الصحیةضیافةوال

	-انتھى 	-

	

	
	"بروفیس"نبذة عن 

�وق ولدیھا"	بروفیس"تتمتع ��عة في الس��وق  بخبرة واس��اریین الخبراء الملمین بالطبیعة الدینامیكة ومتطلبات الس��تش�فریق من االس
ة حلوالً مبتكرة وتستخدم أحدث التقنیات إلضاف"	بروفیس"وتعتمد .	في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمنطقة على وجھ العموم

	قیمة حقیقة إلى العقارات التي تدیرھا في كل واحدة من مراحل عمر العقار عقارات للتأجیر البیع والوتتنوع ھذه الحلول بین .
�كنیة�����ارات اإلداریة للعقارات، والتجاریة الس�����تش�����ة ب، واإلدارة واالس����والمرافق وإدارة النوادي  	المالّك اتحادوالحلول الخاص
	.الترفیھیة

	بروفیس"وتدیر  ،  المالّك اتحادألف وحدة تابعة إلدارة 	14وحدة تتوالھا إدارة العقارات، وأكثر من 	13,500أكثر من حالیاً "
	.وآالف العقارات المباعة والمؤّجرة

	

	":خدمة"نبذة عن 
، وتوفر حلوالً مبتكرة إلدارة المرافق وصیانة مرفقاً 	80ر حالیاً أكثر من سنوات، وتدی	10خبرة تزید على "	خدمة"تمتلك شركة 

	 فّعالةالمنازل بتكلفة  �كنیة والتجاریة عدیدة على جوائزوتغطي ھذه الحلول، الحائزة .������ئة في دولة التجزو البیع ب، العقارات الس
 ً �ركة وتتنوع الخدمات التي تقدمھا.	اإلمارات العربیة المتحدة والمنطقة عموما���، فقللمرا دارة المتكاملةاإلللعمالء بین "	خدمة" ش

�یانة المباني، ومكافحة ال�����ة المواقع الطبیعیة، وخدمات التنظیف، وص�����رات، والوھندس����، وإدارة الطاقة، وغیرھا عمالة الفنیةحش
		.وتوفر الشركة للعمالء حلوالً فردیة أو جماعیة تتناسب مع االحتیاجات الخاصة والمیزانیة المحددة لكل عمیل.	الكثیر

، وتعزیز اتالخدمعلى تطبیق أفضل الممارسات والتقنیات المعتمدة في القطاع للمضي قدماً في تحسین جودة "	خدمة"وتحرص 
	.التكلفة، والحد من اآلثار البیئیة فّعالیة
	

	


