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مؤسسة رفيق للوساطة التجا#"ة

يقتط4يق رف



عن
مؤسسة رفيق 

اRات العرQيــة Oتيح مؤسسة رفيق لعمالئها التواصل مع الشركات والمحالت المرخصة الموثوقة في دولة اإلم

المناســبة ة eإيصــال العمـالء إلـى الشــركالمتحدة المختصة في أعمال األنشاء والصيانة والديكور، حيث نقـوم 

.لتأدية األعمال المطلوبة

درهـم لشــركات المعتمـدة لــدينا،  3,000,000عميـل، ومشـا#"ع تقـدر بــ  5,000يتجـاوز عدد عمالء المؤسسـة 
يعـات بقيمــة تحقيــق م4وهذه النتائج في تnايد مستمر حيث تمكنت الشركات والمحــالت المعتمـدة لـدينا مــن 

عـاون أن نصل بنهاية السنة إلى ضعف هذا المبلغ بالتلوحده، ويتوقع  2018درهم في شهر فبsاrر  600,000
.الموثوقة والتي تشاركنا الsؤية والمبادئ نفسهامع الشركات 

أديـة األعمــال ولذا ندعوك لالنضمام إلى شركاء مؤسسة رفيق في مســيرة النجــاح، وتل4يــة طلبـات عمالئنـا وت
.المطلوبة في منا�لهم
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حقائق وإحصائيات

�

�

عميل
5,000 +

حجم األعمال
 +3,000,000

"Äةالم4يعات الشه
 +600,000

معدل النمو
20% +

ةموازنة التsويÅ السنوي
1,000,000

مشsوع rومياً 
100 +



ء آلية إحالة العمال
إليك

4

إحالة الطلبات
ل يتم موافاÜك بمعلومات العمي

.والطلب الخاص به 1
الموافقة

على  إعالم مؤسسة رفيق بموافقتك

الطلب وتحمل مسؤوليتهتولي  2
المتابعة

ق رفع تقäÄر بالمستجدات لرفي
بصورة دو#"ة 3

إنجاز الطلب
ãتهاء إبالغ الرفيق باإلنجاز فور اال

من العمل  4



أسعار éنافسية

عار يتوقع عمالئنا الحصول على أس
منافسة لألسواق 1

حالت  نحرص علـى حصـر التعاقـد مـع الشـركات والم

ا لـدrها التي تشاركنا الهدف نفسه بتقـديم أفضــل مـ

دى للعمالء، وتحرص على تحقيق أهــداف بعيـدة المــ

قــة بتقــديم جــودة عمــل بأســعار éنافســية لكســب ث

.العمالء وضمان نمو واستمsا#"ة العمل

شÄ"ك رفيق
المح السوق  في  األفضل  ا  ن ليشركائ

جودة في العمل

الحفاظ على جودة األعمال حسب 

معاïير السوق 2
ضمان

ار ضمان األعمال المنفذة في اإلط
المتعارف عليه االلتnام بالمواعيد3

ñارة، سرعه باالستجابة لمواعيد ال"
.يهاوالتnام بالمواعيد المتفق عل 4

ءالتnاماóنا اÜجاه العمال



تك تعاقدنا معك، مشاركتك معنا التnامك وجدي
اÜجاه عمالئنا

مر الـذي نحصــده عمالئنـا، ومشــاركتنا النمـو المســتندعوك لتصبح شÄ"كنا يشاركنا االلتnام والمســؤولية اÜجــاه 

.ديدة من العمالءãتيجة لالستsاÜيجية التي نعمل عليها والميnانية المخصصة للتsويÅ واستهداف شÄ"حة ج

شاركن ا هـذا التعهـد نحن حÄ"صين على الحفاظ وااللتnام بتعهداóنا أÜجاه العميل، ولذا فأنــه مــن الضـsوري أن ت

. ركاء رفيقمن خالل العقد المرفق في هذا الكتيب التعÄ"في والذي يتوجب الموافقة عليه لالنضمام لش

مرحـبا بك فـي
منصة رفيق



تط4يق رفيق
تربط أصحاب المناôل   الشركاتبمنصة 

الموثوقة

ة " # ا ج ت ل ا لوساطة  ل رفيق  مؤسسة 
التصال ا :  +971506167172
sوني كت إلل ا د  " Ä ب ل ا :  i n fo@rafeeg .ae
وان عن ل ا : ,4مكتب   ية   شع4 12 ، مصفح , بوظبي  أ


