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نبذة
مكارتار ريتيل ديفيلوبمنت سبشلستس ،تقدم االستشارات الشاملة ،وخدمات التخطيط واإلدارة لرواد األعمال بالتجزئة
والشركات بجميع المجاالت حول العالم ،شاملةً :
• التخطيط االستراتيجي للتطوير وخدمات اإليجار
• اإلدارة والتسويق لعقارات البيع بالتجزئة
• دراسة المجمعات التجارية وحلول تطويرها
تشمل تجاربنا وخبراتنا مراكز التسوق والمراكز التجارية المتخصصة بالحياة اليومية والعقارات بأنواعها والمنتجعات
والمراكز ومجمعات تطوير األعمال والمجمعات المتكاملة .
نعمل على المشاريع في جميع مراحلها بداية بالتصميم مروراً بالتطوير ووصوالً إلى مرحلة العمل على أرض الواقع،
وتلك التي تتطلع لالرتقاء بأداء أعمالها إلى مستويات أعلى .
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مهمتنا
نفخر بفهمنا لديناميكيات عقارات البيع بالتجزئة .
تفرد كل مشروع وخصائص منطقته
نعمل بجد لفهم ُّ
التجارية.
وتكمن مهمتنا في تقديم تحليالت مدروسة بعناية
وتوصيات لتنمية كل المشاريع التي نعمل عليها.

القيادة
الرؤية
بصفته مستشاراً متمرساً في مجال تطوير البيع بالتجزئة ،جمع فيل
مكارتار بعضاً من أفضل العقول في صناعة تطوير البيع بالتجزئة
للتعاون تحت مظلة مكارتار ريتيل ديفيلوبمنت سبشلستس.

لعب فيل مكارتار دوراً فعّاالً في جمع فرق العمل معاً لتقديم بعضً من
أنجح التطورات في الشرق األوسط وآسيا مع كبار المطورين مثل ماجد
الفطيم العقارية ومجموعة الفطيم وسيتي ستارز مصر ومول قطر.

الخبرة

الشبكة العالمية

خالل مسيرته المهنية التي استمرت 40عاماً ،عمل فيل مكارتار في
بعض أنجح متاجر التجزئة وتطوير األعمال المتعددة األكثر نجاحاً حول
العالم.

البصمة

فيل مكارتار
مدير تنفيذي معتمد لعقارات البيع بالتجزئة ،مدير مركز تسوق
معتمد ،خبير معتمد في التطوير والتصميم والبناء

المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

التجربة

منذ عام 2011إلى  ،2019كان فيل مكارتار المؤسس والمدير اإلداري
لشركة مكارتار +كومباني ،حيث قدّم المشورة االستراتيجية لما يزيد
عن 150مشروع في أكثر من عشرين بلداً وإقليماً بما في ذلك الواليات
المتحدة األمريكية واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
عمان ومصر ولبنان والعراق
والبحرين وقطر والكويت واألردن و ُ
وفلسطين وإيران وباكستان وأوزبكستان وأذربيجان والهند وماليزيا
وموناكو وكوريا الجنوبية.

أقام فيل مكارتار شراكات مع المهندسين المعماريين والمستشارين البارزين
في الصناعة في كافة مجاالت تطوير البيع بالتجزئة وتخطيط المشاريع
وإيجار منافذ بيع التجزئة وإدارة األصول .وهو يؤمن في تقديم أفضل قيمة
لعمالئه من خالل التعاون مع رواد الصناعة

الخدمة الشخصية
في صميم كل شيء ينجزه ،يؤمن فيل في تحقيق أفضل خدمة لكل عميل
تتم تقديم الخدمة له من قبل فيل وفريقه .
اشترك وتعاون في جميع أنواع مشاريع البيع بالتجزئة
ويتفهم الفروق الدقيقة التي تجعل هذه المشاريع مختلفة وكيفية تنسيق كل
الحلول لمواجهة تحدياتها.

فيل مكارتار

الخبرة
الواسعة

بصفته نائب الرئيس والمدير العام لديره سيتي سنتر )،(1996-1999
طبّق فيل العديد من المبادرات التي وضعت المعايير للمراكز التجارية اإلقليمية
في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمن ذلك وضع معايير دولية ،مثل :ساعات العمل ،وإدخال تقارير
المبيعات ،وتحصيل نسبة اإليجارات .خالل هذا الوقت ،توسع المركز التجاري
بمساحة 220.000قدم مربع ،وتمت إضافة عناصر األعمال المتعددة بما في ذلك
إدخال فندق بولمان ومساكن باإلضافة إلى مبنى مكاتب برج إم إيه إف.

ً
أساسيا
بصفته نائب رئيس قسم التأجير ) ،(1999-2002لعب فيل دوراً
في التصميم المبدئي والتطوير لمول اإلمارات .باالستفادة من نجاح ديره سيتي
سنتر ،تم تصميم مول اإلمارات بما يالئم المجمعات الجديدة في منطقة جنوب
دبي التجارية.
حيث تم تصميم المركز التجاري لتوفير مجموعة كبيرة من وسائل
الراحة والترفيه والمنافسة بين العالمات التجارية العالمية .
كان فيل مسؤوالً عن التقييم المبدئي للتصميم األولي لتلة التزلج الداخلية
باإلضافة إلى تأسيس هارفي نيكولز بمثابة ركيزة أساسية للمشروع.

فيل مكارتار

الخبرة
الواسعة

بصفته نائب رئيس قسم التأجير ،عمل فيل مع فريق تطوير ماجد الفطيم
لتصميم وتأجير سيتي سنتر مسقط الواقع في منطقة السيب في مسقط .
من خالل اإلشراف على جميع جوانب إدارة التأجير واإليجار ،قدّم
المشروع العديد من المرتكزات األساسية لعمليات المتاجر ألول مرة في سلطنة
عمان .وشملت على سبيل المثال ال الحصر كارفور وماجيك بالنيت ذاصن آند
ساند سبورتس وأريج وزارا وسنتربوينت .

بصفته نائب رئيس قسم التأجير ،قام فيل بالتنسيق على نحو وثيق مع
فريق عمل تطوير ماجد الفطيم لتصميم وتأجير سيتي سنتر الشارقة الواقع في
شارع الوحدة في الشارقة.
كان هذا المركز التجاري هو التمهيد األول لكارفور في سوق الشارقة .

فيل مكارتار

الخبرة
الواسعة

في عام  ،2002تم تعيين فيل في منصب الرئيس ومدير العمليات في
سيتي ستارز ،القاهرة .يضم هذا االستثمار الضخم متعدد االستخدام الذي تبلغ
مساحته 750.000متر مربع مساحة تأجير للبيع بالتجزئة 170.000متر مربع
و 3فنادق دولية و 70.000متر مربع مساحة مكتبية من الفئة أ باإلضافة إلى 3
أبراج سكنية فاخرة .
لعب فيل دوراً رئيسياً في تأسيس استراتيجية إيجار لفتح المركز التجاري
في ذلك الوقت عندما كانت العالمات التجارية الدولية غير قادرة على االفتتاح في
مصر بسبب رسوم االستيراد العالية.

في الفترة من 2003إلى 2008كان فيل يشغل منصب المدير اإلداري
األول لدبي فستيفال سيتي .كان هذا الموقع الذي تبلغ مساحته 1300فدان يعد
واحداً من أولى المجمعات المحلية في دبي ويشمل مركزاً تجارياً إقليمياً تبلغ
مساحته 200.000متر مربع يضم أشهر العالمات التجارية العالمية مثل إيكيا
وماركس آند سبنسر وكارفور وسنتر بوينت وتويز آر أس باإلضافة إلى مئات
ماركات األزياء واإلكسسوارات الشعبية .
كما يضم دبي فستيفال سيتي فنادق انركونتيننتال وكراون بالزا و 3
مجمعات سكنية ومدرستين دوليتين وملعب جولف يضم 18حفرة.

فيل مكارتار

الخبرة
الواسعة

في ديسمبر  ،2012نجح فيل وشركته ،مكارتار +كومباني ،في
الحصول على عقد لتخطيط وتأجير وتشغيل مول قطر ،الكائن في منطقة الريان
في العاصمة القطرية ،الدوحة .يضم هذا االستثمار الذي تبلغ قيمته 1.2مليار
دوالر أمريكي مساحة 170.000متر مربع للبيع بالتجزئة والترفيه واألطعمة
والمشروبات والخدمات باإلضافة إلى فندق هيلتون .
كما يضم المول واحة ،وهي مكان داخلي ضخم لتناول الطعام
واالجتماعات ،باإلضافة إلى كونه مقراً لــ كيو اليف ،وهي قاعة للحفالت
الموسيقية فريدة من نوعها ،تبلغ قيمتها 30مليون دوالر أمريكي.

منذ عام 2008إلى عام  ،2011شغل فيل منصب نائب الرئيس األول،
لــ إيفانوي كامبريدج الهند ،التي تعد ذراع االستثمار العقاري لصندوق كيبيك
الكندي للمعاشات التقاعدية ،صندوق كيبيك للودائع واالستثمار.

تمثلت مهمة فيل في إنشاء منصة استثمارية للبحث عن الفرص في قطاع
البيع بالتجزئة المنظم والمزدهر في الهند .وخالل هذه السنوات ،وضع فيل
وفريق عمله القواعد األساسية لفرص استثمارية ناجحة في المستقبل لــ إيفانوي
كامبريدج.

فيل؛ كان مستشاراً فعاالً وعضو مجلس إدارة لدى مجلس الشرق األوسط
لمراكز التسوق منذ عام 1996وتولى رئاسة المجلس في الفترة 1999-2001.
وفي عام  ،2004تم تعيينه لمجلس األمناء في المجلس الدولي لمراكز
التسوق ،الذي يقع مقره في نيويورك ،لتمثيل منطقة الشرق األوسط.
كما يمتلك فيل خبرة واسعة كمح ّكم ورئيس برنامج جوائز تطوير
وتصميم فيفا من المجلس الدولي لمراكز التسوق في الفترة من عام 2008إلى
2017.

قوتنا
نقاط ّ
من خالل الجمع بين الخبرة الدولية لفريقنا متعدد
االختصاصات إلى جانب المعرفة بالسوق المحلية
وشبكة بائعي التجزئة المتقدمة ،نقدم لعمالئنا المشورة
وروابط التواصل القوية في جميع مجاالت التطوير
العقاري للبيع بالتجزئة وإدارة عملياتها.

فريق
العمل

تواجدنا حول العالم

5
عاماً

+50
بلداً

300
قارات

• يعمل موظفونا متعددو الثقافات من أماكن مختلفة من العالم ،ويقدمون
دائماً منظوراً جديداً حول معايير مجاالت األعمال المختلفة وأفضل
الممارسات الدولية المتعلقة بها.

• تمتد الخبرة التراكمية لفريق عمل مكارتار ريتيل ديفيلوبمنت سبشلستس
ألكثر من 300عاماً عبر أكثر من 50بلداً في 5قارات.

• تم اختيار كل عضو في فريق عملنا بعناية بالنظر إلى سمعته المهنية في
مجال الخبرة المحدد.

• نتعاون مع عددً من أفضل العقول في مجال تطوير وعمليات وإدارة
عقارات البيع بالتجزئة.

فريق العمل
فيل مكارتار ،مدير مركز تسوق معتمد ،خبير معتمد في التطوير

هيتيش ميراني ،خبير معتمد في عقارات البيع بالتجزئة

والتصميم والبناء ،مدير تنفيذ معتمد لعقارات البيع بالتجزئة

المدير العام

المؤسس والرئيس

يتمثل الدور القيادي لفيل في مكارتار ريتيل ديفيلوبمنت سبشلستس في العمل مع فريق عمل

يمتلك هيتيش خبرة واسعة في العقارات السكنية والتجارية والصناعية والتجزئة في كل من

كبير من الخبراء لمساعدة مطوري البيع بالتجزئة على تخطيط وتنفيذ مشاريع جديدة باإلضافة

منطقة الشرق األوسط وكندا .ويعمل هيتيش على مجموعة متنوعة من مبادرات إدارة عالقات

إلى مساعدة مالكي المراكز التجارية لتحسين األداء االستثماري لألصول التي ال تحقق اإلنجاز

العمالء في الشركة.

المطلوب.
قام بإدارة حمالت تأجير بشكل فعّال لمشاريع التجزئة على نطاق واسع في اإلمارات العربية
فيل مكارتار هو الرئيس السابق لمجلس مراكز التسوق في الشرق األوسط وكان األمين العام

المتحدة والبحرين .كما يمتلك خبرة عميقة في تسويق العقارات في مختلف المجاالت واألسواق

األول من الشرق األوسط للمجلس الدولي لمراكز التسوق ومقره نيويورك.

العقارية المتنوعة.
وفي مكارتار ريتيل ديفيلوبمنت سبشلستس ،يساعد هيتيش رئيس الشركة في كافة مجاالت
األعمال بما في ذلك خدمة العمالء وتطوير األعمال واإلدارة والتسويق والعمليات اليومية.

فريق العمل
دونالد وير ،مدير مركز تسوق معتمد ،خبير معتمد

شيتان كوثاري ،مستشار معتمد

في التطوير والتصميم والبناء ،بكالوريوس إدارة

المستشار األول للشؤون المالية واإلدارية

المستشار األول للتطوير والتأجير
يعتبر شيتان خبيراً مالياً متمرساً بخبرة تزيد عن 25عاماً في الجدوى المالية وتمويل

يوفر دونالد ثروة من الخبرة الدولية للفريق .خالل مسيرته المهنية ،قاد دونالد جهود التسويق

العمليات للمؤسسات الكبيرة ،بما في ذلك شركات العقارات متعددة األصول والمبيع

واإلدارة والتأجير لمجموعة متنوعة من المشاريع متعددة األعمال مع أحد المطورين العقاريين

بالتجزئة .

الرائدين في كندا ،كاديالك فيرفيو .باإلضافة إلى ذلك ،شغل دونالد منصب مدير تطوير

يمتلك خبرة واسعة في مجاالت متنوعة بما في ذلك البيع بالتجزئة واالستشارات وتطوير

األعمال في مجموعة أكسفورد للتنمية حيث كان مسؤوالً عن عدد من عمليات االستحواذ

مراكز التسوق وإدارة الممتلكات .لديه البراعة في مراجعة األنظمة والعمليات الحالية ،وتحديد

وإعادة تطوير عدد من األصول العقارية الرئيسية في كندا والواليات المتحدة.

الفرص لتعزيز الدقة والكفاءة الشاملة ،وكذلك الحفاظ على االلتزام ضمن التوجيهات
التنظيمية.

قام دونالد بإدارة شركته الخاصة منذ عام 2003وقدّم المشورة القيمة في مجال التطوير
والتأجير للعديد من األصول الدولية ومنها دبي فستيفال سيتي ومول قطر.

وقد قاد اإلدارة المالية للتطويرات الرئيسية متعددة األعمال للبيع بالتجزئة مثل شركة تطوير
التجزئة الرائدة في الكويت ،تمدين ومجموعات التجزئة الحاصلة على امتياز مثل الغرير
للتجزئة .في مكارتار ،يشارك في وضع خطط عمل شاملة للمشاريع العقارية لتطويرات
التجزئة والتطويرات متعددة االستخدام ،سواء في المجاالت الجديدة أو في تجديد األصول
الحالية.

فريق العمل
كولين بيتون ،بكالوريوس في الهندسة المعمارية

محمد إقبال علوي

المستشار األول للهندسة المعمارية والتصميم

المستشار األول للتطوير والتأجير ،المملكة العربية السعودية

يمتلك كولين خبرة واسعة في تخطيط وتصميم مجموعة متنوعة من مشاريع البيع بالتجزئة في
أمريكا الشمالية وأوروبا والصين والشرق األوسط وأمريكا الجنوبية .وخالل مسيرته المهنية،
قام بإدارة مشاريع تصميم شاملة تدمج االستراتيجية والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي
والهوية البصرية والصفقات التجارية واالتصاالت والتكنولوجيا .
يشغل كولين حالياً منصب المدير اإلداري لشركة اليماليت كرييتيف سيرفيسز ،وهي شركة

تصميم وتخطيط للبيع بالتجزئة ،يقع مقرها في دبي .قبل تأسيس اليماليت في عام ،2010
كان كولن المدير العام لشركة وات انترناشيونال في الشرق األوسط والشرق األقصى.

كرس محمد حياته المهنية لتوسيع وتحسين صناعة العقارات بالتجزئة في المملكة العربية

السعودية .ويشغل حالياً منصب الشريك اإلداري والرئيس التنفيذي لشركة حلول التطوير
العقاري التي يقع مقرها في جدة ،المملكة العربية السعودية
شغل محمد مناصب إدارية عليا في شركة ماجد الفطيم التي يقع مقرها في دبي وكذلك
مجموعة صافوال وريد سي مول في جدة .يعد محمد األمين الحالي الذي يمثل الشرق
األوسط في المجلس الدولي لمراكز التسوق ومقره نيويورك.

فريق العمل
جوزيف ليفتويتش ،بكالوريوس إدارة
المستشار األول للتجزئة

أليكس عارف الزمان ،ماجستير في إدارة
األعمال
المستشار األول للبحث والتحليل

جوزيف هو مستشار إدارة البيع بالتجزئة من ذوي الخبرة في التعامل مع العمالء من جميع
األنواع ،من المستثمرين األفراد إلى الشركات المدرجة في البورصة ،وعبر مواقع متنوعة،

من األسواق الحرة الناشئة والناضجة إلى كافة أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط
وأفريقيا وآسيا .وهو متخصص في إعداد تجار التجزئة والعالمات التجارية للتوسع الدولي
الناجح ،من خالل الوساطة في المشاريع المشتركة واالمتيازات التي تمكن تجار التجزئة من
التوسع في أسواق جديدة ،كما يلعب دوراً حاسماً في تمكين مالكي المراكز التجارية من إضافة
عالمات تجارية جديدة ومثيرة إلى مجموعة المستأجرين المتنوعة.

أليكس متخصص في حل المشكالت التحليلية لتجار التجزئة ومراكز التسوق في جميع أنحاء
العالم وإيجاد حلول مالية موثوقة ،فضالً عن تعزيز دقة التحليالت من خالل االستفادة من
التحليالت المكانية والمعرفة الممتازة بالذكاء االصطناعي وتطبيقه االستراتيجي في صناعة
قرارات األعمال.
أليكس هو الشريك المؤسس لشركة انترستراتكس لالستشارات .التي يقع مقرها في تورونتو
والمتخصصة في التحليالت المتقدمة والمبتكرة لدفع استراتيجية الشركة إلى األمام .اعتمد
على تحليالت التسويق لتحديد اإلستراتيجية في العديد من أكبر المنظمات في أمريكا الشمالية

يشغل جوزيف حالياً منصب مدير استشارات إدارة البيع بالتجزئة ،وقد لعب دوراً أساسياً في

وأوروبا وآسيا .ينصب تركيزه على استخدام التحليالت التخاذ قرارات تسويقية فعالة .كما

إنشاء الخدمات االستشارية للشركة ،ويمثل مجموعة متنامية من تجار البيع بالتجزئة

يقوم بتدريس تحليالت البيع بالتجزئة لطالب ماجستير إدارة األعمال في كلية شوليش لألعمال

والعالمات التجارية التي تسعى إلى توسيع عملياتها في األسواق الجديدة والناشئة.

في تورونتو .أليكس حاصل على ماجستير إدارة األعمال من كلية روتمان لإلدارة ،وماجستير
إدارة األعمال التنفيذية من جامعة سانت غالن في سويسرا ،ودرجة البكالوريوس في
الجغرافيا التطبيقية من جامعة رايرسون.

فريق العمل
مارك سيم ،بكالوروس في التخطيط
المستشار األول للتخطيط الرئيسي واالستخدام المتعدد

يتمتع مارك بخبرة واسعة في البحث والتحليل في مجال البيع بالتجزئة واالستثمارات متعددة
االستخدامات ،فضالً عن مجاالت تحسين األعمال الحضرية في أمريكا الشمالية وآسيا والشرق
األوسط .وبصفته مخططاً للمدينة وخبيراً استراتيجياً في التطوير ،يركز مارك على فهم تأثير
البيع بالتجزئة على المجتمعات واألسواق المحلية.
وبصفته شريك ومؤسس ريوربانيست ،ساعد مارك وفريقه مجموعة واسعة من المطورين في
كندا والواليات المتحدة األمريكية وروسيا وتركيا وكوريا الجنوبية ومصر والهند والصين
وماليزيا والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر واإلمارات العربية المتحدة.

إيمي جونستون
المستشارة األولى للتسويق والتواصل

تتمتع إيمي بخبرة واسعة في تسويق األمالك العقارية للبيع بالتجزئة على نطاق واسع في
أستراليا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة.
تشغل إيمي حالياً منصب المدير اإلداري لشركة فيرفي ،وهي شركة تسويق واتصاالت
مرموقة يقع مقرها في دبي .قبل تأسيس فيرفي ،كانت إيمي مديرة التواصل المؤسسية لشركة
جلف ريليتد ،شركة تطوير الماريا سنترال في أبوظبي .بدأت إيمي مسيرتها المهنية مع
مجموعة مراكز تسوق ويستفيلد الرائدة في الصناعة حيث قادت مبادرات التسويق في عدد
من مشاريع البيع بالتجزئة ومشاريع األعمال متعددة االستخدامات.

فريق العمل
روبرت لي ،بكالوريوس تجارة ،زميل المعهد الملكي

شافاك سريفاستافا

للمساحين القانونيين

المستشار األول للتطوير والتأجير

المستشار األول للتخطيط الرئيسي واالستخدام المتعدد
كان شافاك ناشطاً في مجال عقارات البيع بالتجزئة على مدار الـ 27عاماً الماضية وهو
يتمتع روبرت بأكثر من 25عاماً من الخبرة في الدورة الكاملة لالستثمار العقاري بما في
ذلك االستحواذ والتسويق والمبيعات والتطوير والتمويل وإدارة األصول وتنظيمها .ولديه أيضاً
خبرة واسعة في مجال العقارات السكنية والتجزئة والمكاتب والضيافة والجولف والتعليم
والمستشفيات والتخطيط الرئيسي على نطاق واسع للبنية التحتية .
وبصفته المدير اإلداري لشركته الخاصة ،هيمي كابيتال ،يعمل روبرت كمستشار لمجلس
إدارة عدد من شركات التطوير في الشرق األوسط بما في ذلك شركة بيئة في الشارقة
والفروانية للتطوير العقاري في الكويت ودار العقار في دبي .شغل روبرت مناصب إدارية
عليا في خليج البحرين ونخيل ومجموعة الفطيم وإعمار العقارية .

المدير العام لشركة سكوير فيت كونسلتنج ،شركة استشارية يقع مقرها في دبي .قدم شافاك
مشورة قيمة ومدروسة لعدد من مطوري التجزئة الرواد بما في ذلك مراكز التسوق إن أوربت
التي يقع مقرها في مومباي ومراكز تسوق تمدين في الكويت.
باإلضافة إلى مساعدة مطوري التجزئة ،يتمتع شافاك أيضاً بخبرة كبيرة في البيع بالتجزئة
وعملياتها ،ويدير حالياً نشاط تطوير األعمال في الشرق األوسط وآسيا للعالمة التجارية
البرتغالية لألزياء الرجالية ،ساكور براذرز.

فريق العمل
خورخي ليزان

مستشار التجزئة األول -األمريكيتين

بيتر الزروس ،بكالوريوس في القانون
المستشار القانوني األول

تمتد خبرة خورخي في مجاالت البيع بالتجزئة ألكثر من 20عاماً ،حيث ساعد خاللها العديد من
شركات البيع بالتجزئة في تطوير أعمالها على مستوى العالم.
قبل تأسيس ليزان ريتيل أدفايزرس في عام  ،2014شغل خورخي منصب نائب الرئيس لتطوير

يتمتع بيتر بسجل حافل في مساعدة المطورين في مفاوضات عقود اإليجار التجارية للمالك
والمستأجر .وتشمل خبرته جميع الجوانب القانونية وأمور تأسيس الشركات المتعلقة بقطاع
العقارات في مجال التجزئة.

األعمال في المجلس الدولي لمراكز التسوق )(ICSCمن عام 2006إلى  ،2014حيث كان مسؤوالً
عن تطوير وتنفيذ مبادرات البرنامج من قبل الجمعية في جميع أنحاء العالم ،ال سيما في أمريكا

عمل بيتر مع شركة استشارات عقارية كبيرة للبيع بالتجزئة يقع مقرها في دبي قبل أن يتولى

الالتينية والهند واألسواق الناشئة األخرى .وقد حظي عمله باالعتراف كونه العامل الرئيسي لنجاح

منصب المستشار القانوني األول لشركة الفروانية للتطوير العقاري ش.ذ.م.م في أبوظبي .

المجلس الدولي لمراكز التسوق في األسواق الجديدة .أقام بعضاً من أنجح مؤتمرات المجلس الدولي

حيث شارك بيتر في الفروانية على نطاق واسع في إنشاء العديد من الشركات ذات األغراض

لمراكز التسوق ،مثل مؤتمر ريكون ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وهو أيضاً المؤسس

الخاصة ،واالمتثال القانوني ،باإلضافة إلى صياغة اتفاقيات عقود اإليجار وغيرها من

المشارك لمبادرة "األسواق اإلسبانية للمجلس الدولي لمراكز التسوق في الواليات المتحدة

المستندات القانونية.

األمريكية ".كما يوجد لديه مساهمات منتظمة في مجالت مختلفة بمقاالت حول مشاكل مجال البيع
بالتجزئة .
تخرج خورخي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ايبروأمريكانا في مدينة مكسيكو وحصل على
ماجستير في إدارة األعمال من ثندربيرد سكول لإلدارة العالمية في جلينديل ،أريزونا .وهو أيضاً
عضو في مجلس ثندربيرد العالمي )(TGC

لانس ستانبيري ،عضو مشارك في ريكس ،دبلوم في إدارة
مراكز التسوق

فيكوس بور
مستشار التجزئة األول ،أفريقيا

المستشار األول للتخطيط والتطوير
يتمتع فيكوس بور بخبرة تزيد عن 18عاماً في العمل في بعض من أكبر وأنجح المشاريع العقارية
في إفريقيا بما في ذلك ويست هيلز مول و جنكشن في غانا.
النس ستانبيري هو خبير في إدارة عقارات البيع بالتجزئة ،وقد قام بإدارة عمليات اإلعداد قبل افتتاح

وإطالق مراكز التسوق في جميع أنحاء أوروبا ألكثر من عشرين عاماً .كما عمل شخصياً على إدارة العديد
من المخططات الضخمة في المملكة المتحدة وبولندا وبلغاريا وقبرص وقدم دعماً استشارياً بشأن مراكز
التسوق الجديدة والتشغيلية في الهند والشرق األوسط وآسيا .ويقدم الدعم االستشاري للمراكز التجارية
المتعثرة ،ويقدم عمليات التدقيق واستراتيجيات التحول بناءً على أفضل الخبرات الدولية.

حيث عمل سابقاً كمدير قسم في برول ،إحدى شركات خدمات العقارات التجارية الرائدة في

إفريقيا التي تقدم خدماتها ألسواق المستثمرين وشاغلي منافذ البيع بالتجزئة ،وقد عمل فيكوس في
األسواق في جميع أنحاء إفريقيا .وشارك في العديد من المشاريع في كينيا ،بما في ذلك جاردن
سيتي و فيالج ماركت ،ودعم العديد من تجار التجزئة هناك بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر كارفور و إل سي وايكيكي و ستيرز و ماج آن بين.

قام بتطوير سلسلة ماستركالسز إلدارة المراكز التجارية المعترف بها دولياً والمعتمدة من  ،CDPمع

فيكوس هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريتيل إكس جلوبال ،التي تقدم خدماتها للعمالء في

وحدات حول تحليل االستثمار والتأجير ونمذجة مجموعة متنوعة من المستأجرين وتصميم األماكن

جميع أنحاء القارة وتعمل حالياً على مشاريع في كينيا وغانا والكاميرون وجنوب إفريقيا وزامبيا.

واالستدامة وتوليد مبيعات التجزئة والتسويق .يقدم النس دروساً متقدمة لفرق عمل مراكز التسوق في جميع
أنحاء أوروبا والشرق األوسط والشرق األقصى وشمال أفريقيا.
كما قام بتأليف كتيب عمليات مديري مركز كوشمان آند ويكفيلد الذي أصبح دليل التعليمات لمراكزها
التجارية الدولية .وهو عضو في ريكس ومعهد إدارة مرافق العمل والمنشآت ولجنة تجربة(خبرة )العمالء
التابعة للمجلس البريطاني لمراكز التسوق )(Revoوهو أيضاً محكم لجوائز " REVOتميز العمالء "
السنوية .

قيمنا
نعمل عن كثب مع عمالئنا لفهم الوضع الفريد
للمشروع العقاري الخاص بهم أوالً والمساعدة في
إضافة قيمة مالية حقيقية للمساهمين مع خلق تجربة
معززة لزوارها.

خدماتنا
أبحاث السوق
وتحليل التطوير

• بحث وتحليل العرض والطلب
• تحليل المنافسة
• تحليل تنافسي لمبيعات التجزئة

• تصنيف المستهلك
• مجموعات التركيز على المستهلك

• تحليل منطقة التجارة عن طريق نظم المعلومات الجغرافية
• تقييم الموقع فيزيائياً
• األراضي المجاورة وشبكة الطرق
• تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (التحليل
الرباعي)

تحليل االستخدام األعلى
واألفضل
• مراجعة رؤية المشروع وأهدافه

• تحليل البيع بالتجزئة

• تحليل وضع السوق التنافسي

• التحليل التجاري /المكتبي

• تحديد فرص االستخدام المتعدد

• تحليل الضيافة

• تحديد مناطق عرض السلع

• تحليل سكني

خدماتنا
تجديد األصول ذات
األداء الضعيف
• تحليل مبيعات المستأجر

• مراجعة المشروع والتحسينات

• تقييم أداء المبيعات

• مراجعة تصميم متجر البيع بالتجزئة

• تحليل منطقة التجارة التنافسية

• التقييم التسويقي والترويجي

• مراجعة شاملة للتأجير

• المعايير المحلية والدولية

• مراجعات التشغيل للتصميم والتخطيط

• مراجعة التداول الضعيف

التصاميم األولية
للمشاريع الجديدة
• تحليل المكان /الموقع

• عدد وحجم المراكز /المتاجر /الخدمات /األطعمة والمشروبات.

• تقييم إجمالي المساحة الطابقية-إجمالي مساحة البناء

• إرشادات المتطلبات الميكانيكية والكهربائية والصحية

• توصيات التخطيط

• متطلبات تشغيل الخدمات غير المرئية لعمالء المراكز التجارية

• تصميم النماذج واألفكار

• تنظيم مواقف السيارات

• الميزانية لتحديد األسعار

• المستويات الفردية أو المتعددة

خدماتنا
التخطيط االستراتيجي
للمشاريع الجديدة
• مراجعة وتحسينات التصميم والتخطيط

• التأجير والتسويق

• التخطيط المالي

• انتشار المركبات

• فرص التوسع وإعادة التطوير

• مواقف السيارات والدخول

• الواجهات والديكور الداخلي

• الالفتات وتحديد الطرق

• تصميم متجر البيع بالتجزئة ومراجعات التشغيل

• المناطق المشتركة ومرافق الضيوف

• هندسة القيمة

• مراجعة كفاءة البناء

استشارات إدارة
مركز التسوق

• الخطة المالية والتجارية

• خطة ميزانية التشغيل

• خطة التأجير والتسويق

• تقييم مخاطر التشغيل

• هيكل فريق إدارة المول

• تحليل فرص التطوير

• مراجعة العالقات العامة وخدمة العمالء

• طاقم تشغيل المول

• مراجعة األمن وإدارة األزمات

خدماتنا
خدمات واستشارات
التأجير والتسويق
• تحليل المنطقة التجارية
• تحديد موقع المشروع

• مراجعة رصيد الفئة
• تقييم ومراجعة العالمة التجارية للبيع بالتجزئة
• التسويق حسب الميزانية

• استراتيجية المركز والترفيه
• سالسل المتاجر واستراتيجية منافذ بيع األطعمة والمشروبات

• الفرص التجريبية
• توصيات العالمة التجارية والمشغل

تأجير التجزئة المراكز البيع بالتجزئة
الترفيه األطعمة والمشروبات

• خطة عمل شاملة للتأجير

• برامج إدارة اإليجارات

• ملفات تعريف العالمة التجارية الكاملة للعمالء المحتملين

• وثائق اإليجار

• ميزانية تكاليف اإليجار والتشغيل حسب الموقع

• استراتيجية التأجير المتخصصة

• مجموعة التسويق المتنوعة المخصصة

• مفاوضات اإليجار
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خدماتنا
التحليل المالي
وتخطيط األعمال
• التقارير المالية

• توقعات اإليرادات والمبيعات

• تحليل االستثمار

• تحليل تكلفة التشغيل

• تحسين الدخل

• ميزانيات رسوم الخدمة ونمذجة االسترداد

• تحسين عوائد االستثمار

• تخطيط العمليات واإلدارة

استراتيجية التسويق
والترويج

• برنامج تسويق التطوير الجديد

• تحليل وسائل التواصل االجتماعي

• استراتيجية تشغيل تسويق الممتلكات

• برنامج المجتمع والمسؤولية االجتماعية للشركات

• مراجعة برنامج التسويق الرقمي

• استراتيجية التأجير (عالقات األعمال)

• مراجعة برنامج الفعاليات

• أفكار بنّاءة لتصميم األماكن

في خدمتكم
ال يوجد طريقتان للبيع بالتجزئة متماثلتان -كل واحدة فريدة
من نوعها بالنسبة لرؤية كل مطور والمنطقة التي يقدم فيها
الخدمات .في مكارتار ريتيل ديفيلوبمنت سبشلستس ،نفهم تطوير
البيع بالتجزئة وكافة مميزاته الدقيقة.
تحدث معنا اليوم لمناقشة الرؤية واألهداف لتطوير مشروع
التجزئة الخاص بك ومعرفة كيف يمكننا مساعدتك في رفع مستوى
أداء أصولك العقارية.
نقدم مجموعة كاملة من الخدمات على النحو المبين في هذا
الكتيب بناءً على االحتياجات والمتطلبات الفريدة لمشروعك.
نحن نتطلع لنحظى بفرصة العمل معكم.

معلومات االتصال
دبي 3356 697 55 971+
كندا +1 905 317 5500

phil@mcarthur-specialists.com

السجل التجاري –
دائرة التنمية االقتصادية بدبي
مكارتار ريتيل الستشارات التطوير
رخصة تجارية رقم: 916845

