مقدمة
أُسست شركة فوت بنت العقارية في عام  2005وإتخذت من إمارة دبي بدولة االمارات العربية املتحدة
مقرا رئيسيا لها حيث تعتبر فوت برنت أحد الشركات الرائدة في خدمات االستشاراتة العقارية التي يتركز
جوهرها على ثالثة مبادئ هي الصدق والثبات والنزاهة.
تواكب شركة فوت برنت العالم من خالل خطواتة حيث يكون العقار تكون هي .فرؤيتها أن تكون الرائدة
عامليا في مجال العقار وان تصبح معيارا دوليا لألمتياز في مجال اخلدمات العقارية.
تقدم الشركة خدماتها جلميع عمالئها من خالل مكاتبها التنفيذية املهيئة بالكامل واملنتشرة في كل من
امارة دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس اخليمة والعني وأم القيومني حيث متتلك فريق ذو خبرة عالية .
كما ان شركة فوت برنت العقارية متتلك على مايزيد من  100منتسبا ً دوليا ً يخدم الزبائن في أسواقهم احمللية
في جميع أنحاء العالم والتي تشمل الشرق األقصى  ،روسيا وشبه القارة الهندية وأوربا والشرق األوسط
وافريقا والعالم الغربي.
شركة فوت برنت العقارية أيضا تخدم وتتعامل مع سلسلة كاملة من اخلدمات اإلستشارية في مجال
العقار من الفلل السكنية والشقق بأسعار معقولة واألراضي في بيئة صاحلة للمعيشة واملمتلكات
الفخمة العقارات الفاخرة الى املساحات التجارية واجملمعات واملستشفيات والفنادق واخملازن ومستودعات
التجزئة أي أن الشركة تخدم جميع قطاعات العقار تقريبا.
أن فهمنا حليوية السوق وتغيرات مناخة اإلستثماري اليتأتى إال من خالل مفتاح البحث للسوق نفسة حيث
ندمج عدة عوامل مختلفة لنضمن بذلك أن توصياتنا تتناسب وفق مايفضلة عمالئنا في هذا اجملال.
كما إننا نولي عناية فائقة قوامها الصرامة قبل التسويق ألي تطوير أو مشروع حيث نعمل على موازنة
اخملاطر والربح معا ً و تعتمد هذة املوازنة على حقيبة العميل الشخصية والتي تتطلب منا الرجوع لعمالئنا
واستشارتهم في جميع القضايا وبشكل مستمر وذلك لضمان أن خطة االستثماراث تسير بحكمة آخذين
في اإلعتبار اخملاطر على املدى البعيد والقريب في ذات الوقت.
يؤمن فريق إدارة احلقيبة املالية أن حقيبة األصول الكلية التؤدي دورها بالشكل الفاعل إال إذا كان كل عنصر
من عناصر هذه احلقيبة يُنفذ بأفضل ماميكن أن تكون عليه ونحن نولي عناية تامة بأدق التفاصيل وفق
اإلجراءات القانونية بحيث نضمن لك اإلستدامة والشمولية في كل استثمار تستثمرة معنا.

حقائق
التأثير الهائل للعقار يشمل كافة املالك العقاريني من شركات و أفراد بشكل مثالي
وذلك من خالل خدماتنا في إدارة األعمال العقارية  .بإمكانك اإلعتماد علينا من أجل
زيادة قيم أصولك العقارية عن طريق االستفادة من خدماتنا الفعالة واإلستثنائية
خدمات إدارة االصول العقارية الراقية التي نقدمها كفيلة بتطوير أداء أصولكم
العقارية بوتيرة ومستوى أعلى من املعدل اإلعتيادي املتاح في السوق مما يرفع من
مستوى ربحية إستثمارك كما يضمن عوائد إضافية طويلة األمد من خالل تقليل كلفة
التشغيل من ناحية اخرى.
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املعدل الزمني لإلستجابات

املمتلكات السكنية
تفخر فوت برنت بإدارتها للعقارات السكنية لعمالئها في جميع أنحاء العالم وهذا يتطلب فقط
إجراء يقوم به العميل ملره واحدة من خالل تسجيل الدخول معنا في شركة فوت برنت ومن ثم
تتكفل الشركة باإلهتمام بكل شي.نحن نضمن لك العناية بعقارك السكني كما إننا دائما نقدر
قيمة عقارك املالي حيث يدير فريقنا بفاعلية كل ما يتطلب عقارك السكني مع املؤجر أو الساكن
من خالل اإلجراءات املتبعة بحرفية تامة.
كما أن مستشاريينا العقاريني متواجدون بضغطة زر منك فقط ملشاركتك رؤيتهم اخلاصة بالعقار
وتقدمي العون مبا يتعلق في إتخاذ القرارات في الوقت املناسب حيث أن مؤشر رضا املستأجر هو عبارة
صمم من قبل شركة فوت برنت العقارية والذي يساعد املالك على حتليل أدا ء فريقنا.
عن نظام ُ
مفصل مع التحليل الكامل .و
واجلدير بالذكر إن أحدث برنامج الكتروني لدينا يقوم بإعداد تقري ٍر
ٍ
مبجرد تسجيل دخولك لنظام إدارة امللكيات لدينا تزداد ربحيتك عالوة على أن القيمة التي تصلك
تفوق سعر التكلفة وهذا هو السبب اجلوهري أن فوت برنت العقارية تعتبر رائدة في ادارة امللكيات في
جميع أنحاء اإلمارات العربيية املتحدة.

ملاذا إدارة العقارات؟
بصمة راقية
تغطية قانونية كاملة
وسلسلة من اخلدمات
االستشارية

القيمة
قيمة امللكية ترتفع متى
أُديرت جيدا ومت االهتمام بها

4
التوفير
توفر الوقت والكلفة في
كل خطوة
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احلماية
اإلهتمام الفائق مبلكيتك
اخلاصة وتوفير احلماية
اآلمنة لها.
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جتاريا ً
لدى فوت برنت العقارية فريق منفصل متاما مخصص فقط إلدارة امللكيات التجارية .هذا الفريق
ُمدرب بشكل مختلف عن فريق اخلدمات السكنية  .فإدارة امللكيات التجارية يعمل خلدمة امللكيات
التجارية بأكملها بدا ًء من التجزئة ووصوال ملستودعات اخملازن وامتدادا ً للمستشفيات والفنادق و
مساكن العمال وصناعة الوحدات واملكاتب اخلاصة للمؤسسات احلكومية وباالضافه الى العديد
فيما يخص هذا اجملال.

تقليل اخملاطرة
دع االختصاصيون يقومون بعملهم

1

مالئمة
متتع بالراحه واسترخي في حني
نقوم نحن بكل شي

حيث يتم تقدمي كل صناعة أو منتج جتاري على حدة بحيث نقوم بتصميم وإعداد عمليات جتارية
تتناسب مع هذه الصناعة ومايفضله العميل وتتناسب مع معطياته ,ففريقنا يضمن لك االهتمام
مبلكيتك التجارية وأن رضا املستاجر مستدام.
أن نظام التقارير للعقارات التجارية لدينا يقوم بتقدمي حتليل مفصل عن مستوى أداء أصولك املالية
والعقارية باملقارنة مع متوسط السوق ونحن نضمن لك إستمرارية تقدمي سلسلة من اخلدمات ذات
قيمة وعوائد مرتفعة.

باالضافة الى العديد (من االسباب ) ذات العالقة

فريقنا
أن األصول العقاريه لشركة فوت برنت تكمن في فريقها والذي يتشكل من اكثر من  100مستشار
للمبيعات وهذا الرقم في ازدياد .فمستشاري املبيعات حاصلني على شهادات من مؤسسة التنظيم
العقاري وشهادات تدريب أخرى من مؤسسات تدريبية عاملية فهو فريق ُمدرب على كيفية إدارة امللكيات
العقارية بجميع اشكالها .
ومامييز شركة فوت برنت العقارية ليس فقط إمتالكها لفريق ذو خبرة فائقة في إدارة العمليات التجارية
اخملتلفة إمنا امتالكها لفريق خاص مهمته البحث في سوق العمل وتقدمي رؤية عميقة لك من ناحية في
حني أن فريق التسويق يضمن لك االبداع في الترويج والتسويق المالكك العقارية من ناحية أخرى.
أما الفريق القانوني فهو يضمن لك احلماية الالزمة من خالل إبرام العقود املناسبة والتعامل مع املشاكل مبا
يتماشى مع القوانني واللوائح التشريعية .
يتشكل الفريق الكلي لشركة فوت برنت العقارية من تخصصات متعددة فهو فريق ُمدرب بحرفية ومهنية
عالية لضمان تقدمي اخلدمة األفضل للعمالء .فهم دائما يحلقون بك ابعد مما تصور من أجل خدمتك.

الفريق القانوني

فريق عقود االيجار

فريق سوق العمل

فريق االستشاريون

فريق التحليل املالي

فريق الصيانة

فريق مراقبة اجلودة

فريق التسويق

فريق ادارة احلقيبة
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خدماتنا

تقدم فوت برنت للعقارات اخلطوة األكثر بساطة في االشتراك في خدمات إدارة العقارات لدينا .يحصل عمالئنا على
تقييم العقارات مجانا ً من خالل تأكيد لالشتراك في اخلدمات التي نقدمها .نحن هنا ملساعدتك على توفير الوقت
وتكلفة .األسعار خلدمات إدارة العقارات لدينا تختلف تبعا ً لعوامل متعددة .بعض من العوامل الرئيسية تشمل حالة
العقار ،املطور الرئيسي ،وجودة للتنمية ،والوضع من املستأجرين ،وأطراف ثالثة وقعت بالفعل للحصول على اخلدمات
اخملتلفة ،والوثائق القانونية وغيرها من العوامل .بعد تقرير التقييم لدينا ،ونقوم بتقييم األسعار وتوفير الكلفة من
أجل حل القضايا الرئيسية لضمان املمتلكات اخلاصة بك يتم تاجيرها دائما فوق متوسط السوق .تركيزنا هو زيادة
العائد على االستثمار وضمان املمتلكات اخلاصة بك دائما في أفضل حالتها.

صممت معا من أجل عمالئها فالقيمة
شركة فوت برنت العقاريه تفخر بتقدمي عروض عديدة ومختلفة ُ
األعلى واإلمتياز هما العنصران اجلوهريان اللذان ميثالن خبرتنا في قطاع اخلدمات العقارية .كما أن
مستشارينا العقاريون في خدمتكم على مدار الساعة من كل يوم طوال األسبوع .فهم مستعدون
خلدمتكم بتخطيط جولة عرض سواء كانت محلية أو عاملية حيث أن فريقنا متمكن تكنولوجيا لذلك
فهم قادرون على تقدمي جوالت عرض ملواقع إفتراضية تتناسب معك وماتتطلع إليه .فاستجاباتنا موجة
سريعه ومعلوماتنا دقيقة ونصائحنا دائما صادقة .فنطاق خدماتنا ال محدود وال يقتصر فقط على املهام
الرئيسية في هذا اجملال.

اخلطوة 5

إدارة األصول العقارية

اجللوس واالسترخاء .سوف تتلقى اآلن
حتديثات منتظمة من فريق إدارة ممتلكاتنا.

اخلطوة 4

جتهيزات الفنادق

حدد باقتك وفقا ً ألولوياتك وميزانيتك.
يوقع ودائما ً للتأكد من دفع في حساب
مصرفي للشركات من البصمة العقارية.

اخلطوة 3

األراضي واخلرائط (اخملططات)

سنقوم بتقدمي اقتراحا ً مفصال ً متثل
التكاليف والفوائد لكل من حزم إدارة
ممتلكاتنا.

اخلطوة 2

التمويل والرهن العقاري
إدارة احلقيبة

سيكون لدينا فريق معاينة و تقييم
املمتلكات اخلاصة بك من وجهة نظر
إدارة املمتلكات.

اخلطوة 1

قائمة املمتلكات اخلاصة بك معنا وتبادل
وثائق كاملة.

األراضي واخلرائط
التراث وامللكيات ذات الفخامة

تطوير امللكيات
اإلستشارات التجارية
اإلستشارات العقارية
التسويق العقاري
الوساطة العقارية
خدمات الصيانة
االستثمار العاملي

Respect is Earned
Honesty is Appreciated
Trust is Gained and
Loyalty is Returned

االحترام هو ربحنا
الصدق هو تقديرنا
الثقة والوفاء املتبادل هم مكسبنا

