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Basic Lines’ chartered surveyors provide a full range of 

property management services across all asset classes 

- residential, commercial, retail, office, industrial and 

logistics, advising property companies, financial 

institutions, developers and individuals. We focus on 

achieving our clients’ goals by identifying innovative 

strategies to enhance rental and capital values. 

Basic Lines’ agile experts offer a wide range of property 
management services including:

o Enhancing investment value
o Optimising occupier retention 
o Collecting rent and service charges 
o Drawing up and managing leases
o Managing facilities, as well as contractors and 

suppliers
o Developing and implementing marketing strategies

Our experts have a unique understanding of property 
management, combining over 30 years of experience 
across properties including shopping centres, residential 
projects and mixed-use developments. 

Clients engage Basic Lines for property management 
because:

o Our in-house team has extensive asset management 
experience and is internationally qualified 

o Our clients receive a personal, tailored service 
o We help maximise clients’ assets

For more information, please contact us.

يقدم خرباء رشكة الخطوط األساسية مجموعة واسعة من خدمات 
:إدارة الممتلكات، وتشمل

oتعزيز قيمة االستثمار
oتحسني استبقاء شاغر العقار
o تحصيل رسوم الخدمات وإليجار
oصياغة وإعداد وإدارة عقود اإليجار
oإدارة المرافق والمقاولني والموردين
oتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات التسويق الالزمة

ع يتمتع خرباؤنا بفهم عميق وفريد بإدارة العقارات، وحيث مجمو
عاًما عرب جميع قطاعات العقار بما في ذلك مراكز 30خرباتهم يفوق  

.التسوق والمشاريع السكنية والعقارات متعددة االستخدامات

تلكات يفضل العمالء بتعيني رشكة الخطوط األساسية إلدارة المم
:لألسباب التالية

oضًا يتمتع فريقنا المحيل بخربة واسعة في إدارة األصول وأي
مؤهل دولًيا

oباتهميحظى عمالؤنا عىل خدمة شخصية مصممة خصيًصا لمتطل
oنساعد عىل تعظيم أصول العمالء

.للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا

ي رشكة الخطوط األساس تمدون لدى  ة يقدم المساحون المع
رب  تلكات ع تكاملة من خدمات إدارة المم مجموعة كاملة وم

يع فئاتها، وتشمل ية و : جم المحالتوالمكاتبالسكن
ية وتقديم المشورة ل ت ية واللوجس ية و الصناع تجار رشكات ال

ية  ينالعقارات والمؤسسات المال يني والمطور العقار
يق أهداف عمالئنا م. واألفراد تحق ن فنحن نركز ونعمل عىل 

يم اإليجار و يز ق تعز تكرة ل يات مب يج ت رتا تحديد اس رأس خالل 
.المال

تلكات إدارة المم
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