
رباء العقارات
ُ
ني خ ية. مرحبا بكم ب .مرحبا بكم في الخطوط األساس

معلومات عن رشكة الخطوط األساسية



:تقديم مجموعة كاملة ومتكاملة من الحلول العقارية، وتشمل

ية يس نقاط قوتنا الرئ
o إن موظفينا من المؤهلني وذوي الخربة العالية ومسجلني لدى والمعهد الملكي للمساحني القانونيني)RICS  (

)المملكة المتحدة(

oخرباء في مجال تصميم النماذج

oجزء من مجموعة رشكة كيبوينت

oللعملياتالالزمةالهياكل األساسيةنقوم عىل إنشاء

تشارات والصفقات  ية باالس رشكة الخطوط االساس تص  تخ
ية ومؤسسات  يئات الحكوم ية ، ونقدم حلوًال لله العقار
ية  ية والمحل يم ية والمؤسسات الخاصة اإلقل الخدمات المال

ية رثوات العال .واألفراد ذوي ال

ياجات العمالء ونسعى أن  ت ية اح تلب رشكة مصممة ل وألننا 
نواكب دائما الممارسات الرائدة المعارصة، فإن حلولنا 
يع اللوائح  توافق مع جم ت ية الكلفة   ية الفعالة من ناح العقار

ية .المحل

تنا رؤي
.أن نكون الرشكة الرائدة في تقديم الحلول العقارية في المنطقة

تنا مهم
باالمتياز والتفوق من خالل تصميم وتقديم حلول عقارية تنا تنمية سمع

.مبتكرة

تنامن نحن؟ خدما



ية؟ رشكة الخطوط األساس يفضل العمالء  لماذا 

ية المهن
يقدم المتخصصون المؤهلون وذوي الخربة لدينا ما يحتاجه العمالء وحينما 

.يحتاجونه

ثقة موضع 
.نحن موضع ثقة بني عمالؤنا لزناهتنا ورسيتنا

تكار االب
الء تضيف خدماتنا قيمة كبرية بجودة عالية، فهي مصممة لتلبية احتياجات العم

.واستناًدا إىل الممارسات والحلول الرائدة المبتكرة والذكية
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تنا ربا تجاربنا وخ
قد عمل فريقنا من الخرباء في أربع قارات وقاموا بتسليم مجموعة واسعة من المشاريع لمجموعة واسعة من العمالء، 

.فقد اكتسبنا السمعة الطيبة لجودة الخدمات المقدمة من خالل تلبية جميع احتياجات عمالئنا في جميع األوقات

ية ري الدول ي زتام بالمعا االل
نحن نخدم عمالئنا برسعة فائقة وفعالية من حيث التكلفة من خالل استخدام حلول مجرَّبة ومختَربة عندما يتطلب األمر ذلك، 

.ونقوم أيضًا بتصميم حلول مبتكرة عند الرضورة

ية ألعمالنا ية األساس البن
نحن نخدم عمالئنا برسعة فائقة وفعالية من حيث التكلفة من خالل استخدام حلول مجرَّبة 

.ومختَربة عندما يتطلب األمر ذلك، ونقوم أيضًا بتصميم حلول مبتكرة عند الرضورة

ية المهن
نحن نقدم أجود خدمات بمهنية عالية ونلزتم بأعىل المعايري األخالقية ونوفر للجهات المعنية 

.لدينا الراحة والثقة والطمأنينة

تخصصة تنا الم خدما
م يقوم خرباؤنا بإسداء المشورة المتخصصة بشأن قضايا محددة ومعينة، ويقومون أيضًا بتصمي

.حلول مبتكرة مبنية عىل أسس الممارسة الرائدة

ية  يمنا األساس ق
ية يةوالجوهر تنافس زيتنا ال م
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ربة ومن ضمنهم  تخصصني مؤهلني وذوي خ ثمني لدينا من قبل م ت تقديم خدمات ال تم  لمؤسسة في اأعضاء ي
يني  ية للمساحني القانون تحدة((RICS)الملك ).المملكة الم

تخدام فريق خربائنا خرباء في تثمني األرايض والممتلكات السكنية ومراكز التسوق والتطورات الصناعية والمجمعات الرتفيهية والفندقية باس
)األساليب والمناهج المعرتف بها دولًيا بما في ذلك معايري التقييم لمؤسسة الملكية للمساحني القانونيني RICS) ومعايري المحاسبة الدولية .

ير التثمني أيضًا لألغراض التالية. فإن رشكة الخطوط األساسية توفر أيًضا دراسات الجدوى واستطالعات حالة البناء :وتستخدم تقار

ثمني ت ال



تحاد المالك ا إدارة العقارات

ربة  ية بخ رشكة الخطوط االساس تسم المدراء المؤهلني التحاد المالك ب ي
ية وواسعة .عال

نحن نقوم بإنشاء وإدارة اتحاد المالك للممتلكات المشرتكة ومواءمة العمليات العقارية مع األطر 
نظيم ويقوم خرباؤنا بالتخطيط والرتتيب والت. التنظيمية المحلية، ونعمل دائًما في مصلحة المالكني

الجتماعات مجلس اإلدارة واالتحاد العام بكفاءة وفعالية، باإلضافة إىل وضع الخطط اإلسرتاتيجية 
.فتساعد حلول اإلدارة االستباقية لدينا في تحقيق الكفاءة وتوفري التكاليف. والمالية

يع  ري العقارات لجم تأج ية ب رشكة الخطوط االساس يق إدارة العقارات ب يقوم فر
يها  تجزئة والمكاتب -فئات األصول، بما ف ية وتجارة ال تجار ية وال السكن
ية ت ية واللوجس .والصناع

تشمل الوظائف األساسية حرص مسائل الصيانة والتعاقد واالستجابة والمعالجة بالنيابة عن 
وباإلضافة إىل مجموعة األصول العقارية األخرى المملوكة، قام فريقنا من الخرباء . المالكني

بإدارة مراكز التسوق والموالت ولديهم مؤهالت إلدارة مراكز التسوق من مؤسسات معرتف بها 
.دولًيا



ينة نقاط  معا
القوة والضعف

رتاح حلول بديلة اق يوهات  ينار معالجة الس
تملة المح

ية يل تشغ تحديات ال تحديد ال
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تطوير  يم جدوى ال ي تق يني ل ين العقار ين والمطور ثمر ت ثمني لدينا مع المس ت تشارات وال يق االس يعمل فر
ية  تجزئة والصناع ية وال تب ية والمك رب القطاعات السكن تحديد الفرص ع يساعد عىل  ثمار العقاري، مما  ت واالس

تطوير العقاري .والفندقة وال

وعليه فإن نهجنا يمّكن المستثمرين ومطوري العقارات من تقييم اإلمكانات. يتطلب تقييم جدوى األصول العقارية تحديد القيمة والجدوى
:طويلة المدى للعقار أو التطوير من خالل

عد وب. يحلل خرباؤنا ظروف السوق الحالية من خالل منظور مستقبيل لتحديد التحديات والعوامل األخرى اليت قد تؤثر عىل اإلسرتاتيجية واألداء
فهم النموذج التشغييل لألصل نقوم بتطوير سيناريوهات بناًء عىل افرتاضات منطقية تتماىش مع ظروف السوق لتقييم جدوى الخطط 

.واألهداف االسرتاتيجية

.ومن ثم نقوم بحساب العوائد المتوقعة وتثمني القيمة ووضع التوصيات اليت تعكس ديمومة االستثمارات العقارية

دراسات الجدوى يع رشاء والب ال

ية  تشار ية الخدمات االس تقدم الخطوط األساس
يع أنواع  يع لجم رشاء والب يات ال تعلقة بعمل الم

.العقارات

ويساعد فريقنا من الخرباء عىل إعطاء العمالء أكرب قيمة 
لألصول وتوجيههم في كل خطوة من خطوات المعاملة، بما 

.في ذلك فحص المتطلبات الواجبة تجاه العمالء



يل  مراجعة وتسج
ية سندات الملك

يس اتحاد المالك تأس

يص رتخ ال

يل عقود اإليجار تسج

رشاء يع وال يات الب عمل

ري تأج يع وال يات الب يج ت رتا ثل الس يارات األم يح الخ توض

ية  يل تشغ ية ال يج ت رتا ريات ووضع الخطط االس ث تأ دراسة ال

توقعة من العقارات يم والعوائد الم ثمني أعىل الق ت

يم العرض  ي يع واإليجارات وتق تحديات السوق وأسعار الب تحديد 
والطلب

تعهدات عىل أداء األصول والمحافظ تمويل وال ري ال ث تأ يم  ي تق
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يق مع الجهات  تنس يضًا ال ية وأ نحن نساعد عىل إيصال العمالء بالسلطات المعن
ية يم تنظ .ال

وتمنحنا عالقاتنا الراسخة مع السلطات التنظيمية فهمًا عميقًا لإلجراءات العقارية واألطر التنظيمية 
وبالتايل ذلك يتيح لعمالئنا بالحصول عىل معلومات دقيقة والتوجيهات المطلوب لترسيع اإلجراءات 

:فنحن نساعد عمالئنا بما ييل. التنظيمية

يهات الالزمة توج تقديم المعلومات وال ينا ل تشار ربات ومؤهالت مس .نسخر خ

ويقوم فريقنا االستشاري بتطوير الحلول بناًء عىل التثمني الدقيق والخربة في الرشكات والسوق
واإلدارة والخربة المالية، ويقومون بتقديم أدق وأفضل االستشارات لمطوري العقارات والمستثمرين 

:حول

ية اإلجراءات النظام يني ين العقار تشار خدمات المس



ية  ين–رشكة الخطوط األساس البحر
برج بنك البحرين الوطين| الطابق الثالث عرش)  NBB) |  11718صندوق بريد |

مملكة البحرين| المنامة | شارع الحكومة 

T +973 6500 0065
F +973 6500 0069

تواصل معنا لل

ية  األردن–رشكة الخطوط األساس
840760صندوق بريد | 14المبىن | مركز الرياض | الطابق السابع 

المملكة األردنية الهاشمية| 11181جبل عمان | شارع الحسني بن عيل 

T +962 64 653 455
F +962 64 653 655

info@basiclines.com

BASICLINES.COM
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