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WELCOME TO THE WORLD
OF SMART LIVING
Welcome to Deyaar Facilities Management, 
your partner in smart living!

Today, ‘smart’ is an all-inclusive term associated with superior phones, TVs, cars, homes, offices, 
buildings, transport and even cities. By extension, ‘smart’ also refers to responsible, sustainable living. 
With all the aspects of urban life coming together seamlessly, smart cities will be the norm rather than 
the exception - enriching not just our quality of life, but also our economy and the environment. 

Comprehending such advantages, the UAE is working resolutely towards becoming a nation of smart 
cities. To fill in this vital industry niche, Deyaar Facilities Management is now the partner of choice to 
astute facility and property owners who would like their properties and assets to reap the advantages of 
smart facilities management. 

Rooted in the Deyaar legacy since 2002, our time-tested operational model uses the right team, 
innovative technology and principles of sustainability to offer you a comprehensive menu of services for 
the safe upkeep of your property - be it office and residential blocks, or installations that need critical 
facilities management - as well as the health of the occupants.

We invite you to connect with us and allow our experts to explain to you how we can add to the value 
of your property, and why we are suited to becoming your partners and assuming stewardship of your 
valuable assets and investments.  

Yours sincerely,
Deyaar Facilities Management



COMPANY PROFILE
Our operational roots go back to 2002, when Deyaar established and grew 
a dedicated in-house maintenance department to oversee the day-to-day 
maintenance of its portfolio of properties in the UAE.

Deyaar Facilities Management became functional as a division of the Deyaar Development PJSC Group 
in 2007. The company is a leading provider of integrated facilities management solutions for real estate, 
commercial and retail developments in the UAE.

Successfully managing a vast portfolio of around 1,000 properties inclusive of 20,000 units across the 
UAE, Deyaar Facilities Management provides a one-stop-shop business model, catering to all the various 
requirements of property owners. Backed by experienced professionals and dedicated personnel, the 

organization uses state-of-the-art technology to offer integrated FM solutions that are cost-effective, 
sustainable and aligned to international best practices in health, safety and the environment. 

Deyaar Facilities Management combines best-in-class IT technology and collaboration that enables it to 
meet the dynamic demands associated with asset intensive industries such as utility companies, oil and 
gas installations, call centres, education campuses and hospitals.



OUR VISION
To become the region’s preferred facilities 
management company that leads the way for 
the industry by redefining benchmarks through 
sustainable technology and innovation.

As an industry leader, we will contribute to the 
UAE’s ambition to become a nation of smart cities.

OUR MISSION



OUR TEAM
Deyaar Facilities Management has a growing team of inspectors, engineers, technicians, trainers and 
on-ground personnel who serve as your partners in protecting and promoting the value of your assets 
and investments. As an organization, we possess a wealth of experience and knowledge in public and 
private sector facilities management services.

A TESTAMENT TO OUR  
HONEST EFFORTS
In 2013, Deyaar Facilities Management won the 
Emirates Energy Star (EES) Award for registering 
the highest number of buildings under the 
programme for the year. EES is a nationwide 
programme aimed at improving energy efficiency 
and reducing the carbon footprint of the UAE.



PARTNERING
WITH THE FINEST
Smart facilities management is a dynamic multi-dimensional 
discipline that is rapidly evolving as technology improves and client 
expectations are raised. Deyaar Facilities Management lays great 
emphasis on collaborating seamlessly with key industry partners, 
placing us at the forefront of the market, enabling us to deliver 
strategic advantage for our clients and our partners.



STRATEGY
CLIENT-CENTRIC APPROACH
With more than 12 years of knowledge, Deyaar is one of the most 
experienced facilities management companies in the UAE.  
The best interests of our customers is at the forefront of our 
business, which means we provide only the very best facilities 
management solutions.

SUPERIOR TECHNOLOGY
At Deyaar Facilities Management, we use the latest technology to 
make life easier for our clients, to enable us to respond to their 
needs swiftly and smartly, and to help us to meet our commitments 
to health, safety and sustainability.

SUSTAINABILITY COMMITMENT
We are committed to developing eco-friendly communities that 
prioritize a healthy environment and the overall safety and well-
being of occupants. We do this by minimizing the use of hazardous 
products and maximizing the deployment of solutions that conserve 
resources and reduce waste.



FACILITIES 
MANAGEMENT FOR 
SMART CITIES
Keeping pace with the development of smart building 
technology, integrated utilities and green buildings, we at 
Deyaar Facilities Management have widened our functions to 
contribute significantly to efficient building technology.

The services offered by Deyaar Facilities Management include: 
maintenance and monitoring of hazardous materials and 
alarms, extinguishers, security, hygiene and heating systems, 
ventilation, air conditioning and other services. We are 
committed to supporting the leadership’s vision to transform 
Dubai into a smart city, linking individuals with government 
services through the use of intelligent devices.



Fire Fighting & Fire 
Alarm Systems

Lift Systems

Gate Barrier

Access Control/
Sliding Door

Building Management 
System

Access Control

CCTV

Generator 
Maintenance

Water Tank Cleaning

Cradle Maintenance

Façade Cleaning

SERVICE EXCELLENCE

We employ best practices and follow the International 
Organization for Standardization Standards (ISO) and 
advisory services to the Occupational Health and Safety 
(OHSAS), to ensure the provision of high quality, timely 
services providing value for our customers and users.

Deyaar Facilities Management have successfully 
completed and achieved the ISO 9001: 2008 Quality 
Management System, ISO 14001: 2004 Environmental 
Management System and BS OHSAS 18001: 2007 
Occupational Health & Safety Management System.

Deyaar Facilities Management has adopted the 
European Foundation for Quality Management 
(EFQM) Excellence Model ensuring a systematic and 
measurable approach towards its journey of excellence. 
The company is a member of MEFMA, Dubai Quality 
Group and others.

Concierge

Cleaning Services

House-keeping

Health Club and  
Swimming Pool Management

Waste Management

Pest Control

Gardening and Landscape

SOFT SERVICES

HVAC System

Electrical Systems

Plumbing Systems

Civil Works

Pumps

HARD SERVICES SPECIALIZED SERVICES

OUR SERVICES
Our Facilities Management team is dedicated to providing 
world-class services, in line with industry standards to meet the 
requirements of customers and stakeholders at all stages.

LOW CURRENT SYSTEMS

SECURITY



نقــدم خدمات إدارة مرافق 
 احترافـيـــة مهـنيـــة وشـاملـة 

تلتزم بأدق المعايـــير.

• نمــوذج ال ُيضاهى

• خبراء متمرســون

• أفضل الممارســات العالمية

We offer thorough and 
professional facilities management 
services that adheres to the 
strictest standards. 

• ‘One-stop-shop’ model

• In-house experts 

•  Aligned to international  
best practices 



وقد تمت هيكلة نظام الشــركة وعملياتها بشــكل 
يســمح باســتخدام أفضل الممارســات التطبيقية، واتباع 

معاييــر المنظمــة الدوليــة للمعايير )ISO( والخدمات 
 ،)OHSAS( االستشــارية للصحة والســامة المهنية
لضمــان تقديــم خدمات عالية الجودة بشــكل مائم 

وفــي الوقــت المناســب، ما يقدم قيمــة مضافة للعماء 
والمستخدمين.

وحرصــً منهــا علــى تقديم خدمــات ذات جودة عالية ترقى 
للمواصفات العالمية، تنتهج الشــركة معايير شــهادات 

اآليــزو ٩٠٠١ إلدارة الجــودة، وآيــزو ٤٠٠١ ألنظمة اإلدارة البيئية، 
وشــهادة أنظمة إدارة الصحة والســامة المهنية.

كمــا تعتمــد شــركة ديار إلدارة المرافــق نموذج التميز 
 )EFQM( الخاص بالمؤسســة األوروبية إلدارة الجودة

مــا يضمــن توفيــر طريقة منهجيــة وقابلة للقياس خال 
رحلتهــا نحــو التميز. وللشــركة عــددًا من العضويات في 
الجهات ذات العاقة، مثل جمعية الشــرق األوســط إلدارة 

المرافــق ومجموعة دبــي للجودة وغيرها.

تميـُّزنا في الخدمة
خـدمـاتـنا

يلتــزم فريــق العمل بشــركة ديار إلدارة المرافــق بتقديم خدمات 
ذات مســتوى عالمــي، تماشــيً مع معاييــر الصناعة التي تلبي 
المتطلبــات الضروريــة للعمــاء وأصحــاب المصلحة في جميع 

مراحل الخدمة.

نظام مكافحة 
الحرائق

نظام المصاعد

حواجز البوابات

نظام التحكم 
بالدخول/ البوابات 

اإللكترونية 

نظام إدارة المباني

نظام الدخول

المراقبة  كاميرات 
األمنية

صيانة المولدات

تنظيف خزانات المياه

صيانة آالت تنظيف 
الواجهات

تنظيف واجهات 
المباني

الشخصية المساعدة 

النظافة

المنزلي التدبير 

 األندية الصحية 
وحمامات السباحة

إدارة النفايات

مكافحة الحشرات

البستنة وتنسيق الحدائق

الخفيفة الخدمات 

التكييف  أنظمة 
والتدفئة والتهوئة

الكهربائية األنظمة 

نظام السباكة

األعمال المدنية

صيانة مضخات المياه

الثقيلة التخصصيةالخدمات  الخدمات 

أنظمة التيار المنخفض

أنظمـة األمـن



 إدارة المرافق 
للمدن الذكية

قامــت شــركة ديــار إلدارة المرافق بإضافــة مجموعة من الخدمات 
لتلــك التــي تقدمهــا، لتســاهم في تقديم تقنيــة بناء متقدمة 

وفعالــة، وذلــك عبــر مواكبة آخر تطورات تقنيــات المباني الذكية 
والمرافــق المتكاملــة والمباني الخضراء.

إن الخدمــات التــي تقدمها الشــركة مثــل الصيانة ومراقبة المواد 
الخطــرة وأجهــزة اإلنــذار، وأجهزة إطفــاء الحريق واألمن والنظافة 
وأنظمــة التدفئــة والتهوئــة والتكييف وغيرهــا، تصنف كخدمات 
ذات قيمــة إضافيــة وتلعــب دورًا أساســيً لدعــم المدن الذكية في 

الدولــة، وذلــك تماشــيً مع توجهــات الحكومة في تحويل إمارة 
دبي إلى مدينة ذكية. وســتعمل الشــركة على ربط الخدمات 

الحكوميــة واألفــراد من خال اســتخدام األجهــزة الذكية للوصول 
إلى متطلباتهم بســهولة ويســر.



استراتيجيتنا
عماؤنــا محور اهتمامنا

تتمتــع شــركة ديــار إلدارة المرافــق بأكثــر من ١2 عامً مــن الخبرة، وتعد من 
الشــركات األكثــر خبــرة فــي هذا المجال في دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

تتخــذ الشــركة منهجــً يحــرص على راحة العمــاء ورفاهيتهم، وعلى 
تقديــم المزايــا فــي كل خدمة مقدمة لهم وفقــً الحتياجاتهم.

الحلــول التقنية المتقدمة  
توظف شــركة ديار إلدارة المرافق أحدث التقنيات في ممارســة عملها 
لجعــل حيــاة عمائهــا أكثر عصرية ورفاهية، واالســتجابة الحتياجاتهم 

بذكاء وســرعة، ولتلبية التزاماتها من جانب الصحة والســامة 
المهنية واالســتدامة.

توجهنا نحو االســتدامة  
تركز شــركة ديار إلدارة المرافق على تطبيق عناصر االســتدامة، 

حيــث يتــم تخطيــط وتنفيــذ وقياس جميع العمليــات التي تقوم بها 
الشــركة بمــا يتائــم مع صحة وســامة الموظفيــن والعماء، إلى جانب 

الحفــاظ على البيئة.

تحــرص الشــركة علــى تطوير المجتمعــات »الخضراء« لتوفير 
البيئــة الصحيــة والســامة العامة والرفاهيــة للمجتمع، وذلك من 

خــال تقليــل اســتخدام المنتجات الخطــرة، واعتماد وتطبيق 
االســتراتيجيات التــي تحافــظ على الموارد وتقلل نســبة النفايات.



شركاؤنا
ُتعــد إدارة المرافــق الذكيــة نظامــً ديناميكيً متعدد األبعاد، 

يتطــور بســرعة مــع تطور التقنيات وارتفاع ســقف توقعات العماء 
باســتمرار. لذا، تولي شــركة ديار إلدارة المرافق تركيزًا كبيرًا 

على التعاون بشــكل ســلس مع الشــركاء الرئيســيين في هذا 
المجــال، مــا يضعهــا في طليعة الســوق ويمّكنهــا من تقديم ميزة 

اســتراتيجية لعمائها وشــركائها.



فريق عملنا
يضــم فريــق عمــل ديــار إلدارة المرافــق مجموعــة من الخبــراء والمختصين الذين يعملون بكفــاءة وجهد لتلبية 
متطلبــات العمــاء علــى اختافهــا، ويشــمل نخبة من المهندســين والفنيين والمدربين والمفتشــين وطاقم 

مــن العامليــن الذيــن يعملــون كشــركاء لــك في حماية ممتلكاتك واســتثماراتك. ونحن كشــركة، نمتلك حصيلة 
وافــرة مــن الخبــرة والمعرفــة في إدارة المرافــق للقطاعين العام والخاص.

تتويجًا لجهودنا

حــازت ديــار إلدارة المرافــق على جائزة "برنامج 
نجمــة اإلمــارات للطاقة" لتســجيلها أكبر عدد من 

المبانــي ضمــن البرنامــج في عام  2٠١3، والذي 
يهدف إلى تحســين كفاءة اســتهاك الطاقة 

والحــد مــن انبعاثــات الكربون في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة.



رسالتنا
توفيــر أفضــل خدمــات إدارة المرافق والمســاهمة فــي تحقيق طموح دولة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة فــي أن تصبــح »دولة المدن الذكية«.
أن نصبــح شــركة إدارة المرافــق المفضلــة فــي المنطقة والرائــدة في القطاع من خال 

توظيــف التقنيــات الحديثــة وتقديم الخدمات المســتدامة والمبتكرة.

رؤيتنا



نبذة عن الشركة
تعود جذور شــركة ديار إلدارة المرافق لعام 2٠٠2، عندما أسســت شــركة ديار للتطوير 
قســمً متخصصــً للعنايــة بالصيانــة الدوريــة، وقامت بتطويره لإلشــراف على الصيانة 

اليوميــة لمجموعــة العقــارات التابعــة لها في دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

وكانت شركة ديار إلدارة المرافق تعمل كقسم من أقسام مجموعة ديار للتطوير ش.م.ع منذ 
عام 2٠٠7، حتى أصبحت إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول المتكاملة إلدارة المرافق 

لمشاريع التطويـر العقـاري السكنية والتجارية في الدولة، تحت مظلة شركة ديار للتطوير.

١ عـقـار تضم 2٠٫٠٠٠ وحدة   تدير الشـركة مجموعة واسـعـة من العـقـارات تشـمل ما يقـارب ٫٠٠٠
 في مـخـتلف أنحــاء الدولـة، وتعـتـبر نمـوذج أعـمـال مـتـميـز يلبـي جميـع متـطلبـات مـّاك 

العـقـارات على اختافها.

وتضم الشركة فريق عمل من ذوي الخبرات المتنوعة والكفاءات العالية، كما تستخدم أحدث 
التقنيات لتقديم الحلول المتكاملة إلدارة المرافق بتكلفة منافسة وخدمة مستدامة تواكب 

أفضل الممارسات الدولية في مجال الصحة والسامة والبيئة.

تجمع شركة ديار إلدارة المرافق بين تقنية المعلومات األفضل في فئتها، والشراكات التي 
تمّكنها من تلبية المطالب الديناميكية المرتبطة باألصول الضخمة، مثل شركات المرافق، 

ومراكز االتصال، والوزارات. 



 مرحبًا بكم في 
عالم التقنيات الذكية

مرحبــا بكــم في شــركة ديار إلدارة المرافق، 
شــريككم فــي صنع نمط حياة "ذكي"!

إننا نعيش اليوم في عصر التقنيات والتكنولوجيا الحديثة واألجهزة الذكية، ما يتطلب منا مواكبة هذه 
التطورات والخوض في غمارها بشكل مستمر، لنحيا بشكل أكثر »ذكاء«، ولنوازن بينها وبين نمط الحياة 
المتقدم الذي نتطلع إليه. وشيئا فشيئا، ستصبح المدن »الذكية« هي القاعدة وليست االستثناء، ما ُيثري 

نوعية الحياة التي نعيشها، فضًا عن االقتصاد والبيئة.

ولم يعد مصطلح »ذكي« مرتبطً بالهواتف وأجهزة التلفزيون والسيارات فحسب، بل أصبح مصطلحً شامًا 
يضم المنازل والمكاتب والمباني ووسائل النقل وحتى المدن التي تستخدم التقنيات الحديثة الفائقة.

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تطمح لتكون »دولة المدن الذكية«، وذلك من خال تضمين مزايا ومواصفات 
المدن الذكية في مجتمعها. ولملء الجانب الصناعي الحيوي، ُتعد شركة ديار إلدارة المرافق شريكً مساندًا 
لمّاك المرافق والعقارات الذين يرغبون في أن تحظى عقاراتهم وأصولهم بأكبر قدر من االستفادة من مزايا 

إدارة المرافق الذكية.

إن جودة الخدمات المقدمة من ديار إلدارة المرافق والتي أثبتت فعاليتها على مدى فترات طويلة، والمتأصلة في 
الشركة منذ عام 2٠٠2، ما هي إال نتيجة لتوظيف فريق العمل المناسب والتقنيات المبتكرة ومبادئ االستدامة، 

لتكون بذلك منصة واحدة متكاملة لكل ما يلزم من أجل الصيانة اآلمنة للعقارات وضمان سامة شاغليها.

إنه لفخر لنا أن نحظى بانضمامكم لمجموعتنا، وبالسماح لخبرائنا بتوضيح مدى االستفادة الذي ستضيفه 
رزمتنا من خدمات إدارة المرافق لعقاركم.

 مع خالص التحية
ديـار إلدارة المرافق



www.deyaarfm.com

ديار إلدارة 
المرافق


