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نبذة

بالتجزئةألعمالالروادواإلدارةالتخطيطوخدمات،الشاملةاالستشاراتتقدم،سبشلستسديفيلوبمنتريتيلمكارتار

:شاملة ً،العالمحولالمجاالتبجميعوالشركات

اإليجاروخدماتللتطويراالستراتيجيالتخطيط•

بالتجزئةالبيعلعقاراتوالتسويقاإلدارة•

تطويرهاوحلولالتجاريةالمجمعاتدراسة•

والمنتجعاتواعهابأنوالعقاراتاليوميةبالحياةالمتخصصةالتجاريةوالمراكزالتسوقمراكزوخبراتناتجاربناتشمل

.المتكاملةوالمجمعاتاألعمالتطويرومجمعاتوالمراكز

،الواقعأرضىعلالعملمرحلةإلىووصوال ًبالتطويرمرورا ًبالتصميمبدايةمراحلهاجميعفيالمشاريععلىنعمل

.أعلىمستوياتإلىأعمالهابأداءلالرتقاءتتطلعالتيوتلك
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مهمتنا

.التجزئةبالبيععقاراتلديناميكياتبفهمنانفخر
دلفهمبجدنعمل نطقتهموخصائصمشروعكلتفرُّ

.التجارية
عنايةبمدروسةتحليالتتقديمفيمهمتناوتكمن

.يهاعلنعملالتيالمشاريعكللتنميةوتوصيات



القيادة

مكارتارفيل
تسوقركزممدير،بالتجزئةالبيعلعقاراتمعتمدتنفيذيمدير

والبناءوالتصميمالتطويرفيمعتمدخبير،معتمد

اإلدارةمجلسورئيسالمؤسس

الرؤية
فيلجمع،ةبالتجزئالبيعتطويرمجالفيمتمرسا ًمستشارا ًبصفته
لتجزئةباالبيعتطويرصناعةفيالعقولأفضلمنبعضا ًمكارتار
.سبشلستسديفيلوبمنتريتيلمكارتارمظلةتحتللتعاون

الخبرة
فيمكارتارفيلعمل،عاما 40ًاستمرتالتيالمهنيةمسيرتهخالل
حولنجاحا ًاألكثرالمتعددةاألعمالوتطويرالتجزئةمتاجرأنجحبعض
.العالم

البصمة
اإلداريوالمديرالمؤسسمكارتارفيلكان،2019إلى2011عاممنذ

زيديلمااالستراتيجيةالمشورةقّدمحيث،كومباني+مكارتارلشركة
الوالياتذلكفيبماوإقليما ًبلدا ًعشرينمنأكثرفيمشروع150عن

لسعوديةاالعربيةوالمملكةالمتحدةالعربيةواإلماراتاألمريكيةالمتحدة
والعراقولبنانومصروُعمانواألردنوالكويتوقطروالبحرين
يزياومالوالهندوأذربيجانوأوزبكستانوباكستانوإيرانوفلسطين
.الجنوبيةوكورياوموناكو

التجربة
ًملتقديمعا ًالعملفرقجمعفيفعّاال ًدورا ًمكارتارفيللعب منبعض 
اجدممثلالمطورينكبارمعوآسيااألوسطالشرقفيالتطوراتأنجح
.قطرومولمصرستارزوسيتيالفطيمومجموعةالعقاريةالفطيم

العالميةالشبكة
البارزينوالمستشارينالمعماريينالمهندسينمعشراكاتمكارتارفيلأقام
لمشاريعاوتخطيطبالتجزئةالبيعتطويرمجاالتكافةفيالصناعةفي

قيمةأفضلتقديمفييؤمنوهو.األصولوإدارةالتجزئةبيعمنافذوإيجار
الصناعةروادمعالتعاونخاللمنلعمالئه

الشخصيةالخدمة
عميلللكخدمةأفضلتحقيقفيفيليؤمن،ينجزهشيءكلصميمفي
.وفريقهفيلقبلمنلهالخدمةتقديمتتم

بالتجزئةالبيعمشاريعأنواعجميعفيوتعاوناشترك
كلتنسيقيةوكيفمختلفةالمشاريعهذهتجعلالتيالدقيقةالفروقويتفهم
.تحدياتهالمواجهةالحلول



الخبرة
الواسعة

،(1999-1996)سنترسيتيلديرهالعاموالمديرالرئيسنائببصفته

اإلقليميةيةالتجارللمراكزالمعاييروضعتالتيالمبادراتمنالعديدفيلطبّق

.الخليجيالتعاونمجلسدولأنحاءكافةفي

تقاريروإدخال،العملساعات:مثل،دوليةمعاييروضعذلكوتضمن

التجاريالمركزتوسع،الوقتهذاخالل.اإليجاراتنسبةوتحصيل،المبيعات

لكذفيبماالمتعددةاألعمالعناصرإضافةوتمت،مربعقدم220.000بمساحة

.إفإيهإمبرجمكاتبمبنىإلىباإلضافةومساكنبولمانفندقإدخال

أساسيا ًدورا ًفيللعب،(2002-1999)التأجيرقسمرئيسنائببصفته

سيتيديرهنجاحمنباالستفادة.اإلماراتلمولوالتطويرالمبدئيالتصميمفي

نوبجمنطقةفيالجديدةالمجمعاتيالئمبمااإلماراتمولتصميمتم،سنتر

.التجاريةدبي

ئلوسامنكبيرةمجموعةلتوفيرالتجاريالمركزتصميمتمحيث

.العالميةالتجاريةالعالماتبينوالمنافسةوالترفيهالراحة
الداخليةلتزلجالتلةاألوليللتصميمالمبدئيالتقييمعنمسؤوال ًفيلكان

.للمشروعأساسيةركيزةبمثابةنيكولزهارفيتأسيسإلىباإلضافة

مكارتارفيل



الفطيماجدمتطويرفريقمعفيلعمل،التأجيرقسمرئيسنائببصفته

.قطمسفيالسيبمنطقةفيالواقعمسقطسنترسيتيوتأجيرلتصميم

قّدم،واإليجارالتأجيرإدارةجوانبجميععلىاإلشرافخاللمن

لطنةسفيمرةألولالمتاجرلعملياتاألساسيةالمرتكزاتمنالعديدالمشروع

آندنذاصبالنيتوماجيككارفورالحصرالالمثالسبيلعلىوشملت.عمان

.وسنتربوينتوزاراوأريجسبورتسساند

معوثيقحونعلىبالتنسيقفيلقام،التأجيرقسمرئيسنائببصفته

فيالواقعةالشارقسنترسيتيوتأجيرلتصميمالفطيمماجدتطويرعملفريق

.الشارقةفيالوحدةشارع

.ةالشارقسوقفيلكارفوراألولالتمهيدهوالتجاريالمركزهذاكان
الخبرة
الواسعة

مكارتارفيل



فيالعملياتومديرالرئيسمنصبفيفيلتعيينتم،2002عامفي

غتبلالذياالستخداممتعددالضخماالستثمارهذايضم.القاهرة،ستارزسيتي

مربعمتر170.000بالتجزئةللبيعتأجيرمساحةمربعمتر750.000مساحته

3إلىباإلضافةأالفئةمنمكتبيةمساحةمربعمتر70.000ودوليةفنادق3و
.فاخرةسكنيةأبراج

التجاريالمركزحلفتإيجاراستراتيجيةتأسيسفيرئيسيا ًدورا ًفيللعب

فيتتاحاالفعلىقادرةغيرالدوليةالتجاريةالعالماتكانتعندماالوقتذلكفي

.العاليةاالستيرادرسومبسببمصر

اإلداريالمديرمنصبيشغلفيلكان2008إلى2003منالفترةفي

يعدفدان1300مساحتهتبلغالذيالموقعهذاكان.سيتيفستيفاللدبياألول

تبلغيا ًإقليمتجاريا ًمركزا ًويشملدبيفيالمحليةالمجمعاتأولىمنواحدا ً

كياإيمثلالعالميةالتجاريةالعالماتأشهريضممربعمتر200.000مساحته

مئاتىإلباإلضافةأسآروتويزبوينتوسنتروكارفورسبنسرآندوماركس

.الشعبيةواإلكسسواراتاألزياءماركات

3وبالزاوكراونانركونتيننتالفنادقسيتيفستيفالدبييضمكما
.حفرة18يضمجولفوملعبدوليتينومدرستينسكنيةمجمعات

الخبرة
الواسعة

مكارتارفيل



في،كومباني+مكارتار،وشركتهفيلنجح،2012ديسمبرفي

الريانقةمنطفيالكائن،قطرمولوتشغيلوتأجيرلتخطيطعقدعلىالحصول

مليار1.2قيمتهتبلغالذياالستثمارهذايضم.الدوحة،القطريةالعاصمةفي

عمةواألطوالترفيهبالتجزئةللبيعمربعمتر170.000مساحةأمريكيدوالر

.هيلتونفندقإلىباإلضافةوالخدماتوالمشروبات

الطعاملتناولضخمداخليمكانوهي،واحةالموليضمكما

للحفالتقاعةوهي،اليفكيولــمقرا ًكونهإلىباإلضافة،واالجتماعات

.أمريكيدوالرمليون30قيمتهاتبلغ،نوعهامنفريدةالموسيقية

،األولالرئيسنائبمنصبفيلشغل،2011عامإلى2008عاممنذ

كيبيكقلصندوالعقارياالستثمارذراعتعدالتي،الهندكامبريدجإيفانويلــ

.واالستثمارللودائعكيبيكصندوق،التقاعديةللمعاشاتالكندي

قطاعفيالفرصعنللبحثاستثماريةمنصةإنشاءفيفيلمهمةتمثلت

فيلوضع،السنواتهذهوخالل.الهندفيوالمزدهرالمنظمبالتجزئةالبيع

إيفانويلــالمستقبلفيناجحةاستثماريةلفرصاألساسيةالقواعدعملهوفريق

.كامبريدج

الخبرة
الواسعة

مكارتارفيل

األوسطالشرقمجلسلدىإدارةمجلسوعضوفعاال ًمستشارا ًكانفيل؛

.2001-1999الفترةفيالمجلسرئاسةوتولى1996عاممنذالتسوقلمراكز

كزلمراالدوليالمجلسفياألمناءلمجلستعيينهتم،2004عاموفي

.األوسطالشرقمنطقةلتمثيل،نيويوركفيمقرهيقعالذي،التسوق

يرتطوجوائزبرنامجورئيسكمحّكمواسعةخبرةفيليمتلككما

إلى2008عاممنالفترةفيالتسوقلمراكزالدوليالمجلسمنفيفاوتصميم

2017.



قّوتنانقاط

تعددملفريقناالدوليةالخبرةبينالجمعخاللمن

يةالمحلبالسوقالمعرفةجانبإلىاالختصاصات

المشورةالعمالئننقدم،المتقدمةالتجزئةبائعيوشبكة

ويرالتطمجاالتجميعفيالقويةالتواصلوروابط
.عملياتهاوإدارةبالتجزئةللبيعالعقاري



فريق
العمل

سبشلستسنتديفيلوبمريتيلمكارتارعمللفريقالتراكميةالخبرةتمتد•

.قارات5فيبلدا 50ًمنأكثرعبرعاما 300ًمنألكثر

دارةوإوعملياتتطويرمجالفيالعقولأفضلمنعددً معنتعاون•

.بالتجزئةالبيععقارات

دمونويق،العالممنمختلفةأماكنمنالثقافاتمتعددوموظفونايعمل•

لوأفضالمختلفةاألعمالمجاالتمعاييرحولجديدا ًمنظورا ًدائما ً

.بهاالمتعلقةالدوليةالممارسات

فيالمهنيةهسمعتإلىبالنظربعنايةعملنافريقفيعضوكلاختيارتم•

.المحددالخبرةمجال

300 +50 5
قاراتبلدا ًعاما ً

العالمحولتواجدنا



العملفريق

طويرالتفيمعتمدخبير،معتمدتسوقمركزمدير،مكارتارفيل

تجزئةبالالبيعلعقاراتمعتمدتنفيذمدير،والبناءوالتصميم

والرئيسالمؤسس

عملفريقمعلعملافيسبشلستسديفيلوبمنتريتيلمكارتارفيلفيلالقياديالدوريتمثل

باإلضافةديدةجمشاريعوتنفيذتخطيطعلىبالتجزئةالبيعمطوريلمساعدةالخبراءمنكبير

اإلنجازحققتالالتيلألصولاالستثمارياألداءلتحسينالتجاريةالمراكزمالكيمساعدةإلى

.المطلوب

العامميناألوكاناألوسطالشرقفيالتسوقمراكزلمجلسالسابقالرئيسهومكارتارفيل

.نيويوركومقرهالتسوقلمراكزالدوليللمجلساألوسطالشرقمناألول

ةبالتجزئالبيععقاراتفيمعتمدخبير،ميرانيهيتيش

العامالمدير

منكلفيةوالتجزئوالصناعيةوالتجاريةالسكنيةالعقاراتفيواسعةخبرةهيتيشيمتلك

عالقاتإدارةمبادراتمنمتنوعةمجموعةعلىهيتيشويعمل.وكندااألوسطالشرقمنطقة

.الشركةفيالعمالء

العربيةتاإلمارافيواسعنطاقعلىالتجزئةلمشاريعفعّالبشكلتأجيرحمالتبإدارةقام

األسواقوالمجاالتمختلففيالعقاراتتسويقفيعميقةخبرةيمتلككما.والبحرينالمتحدة

.المتنوعةالعقارية

مجاالتكافةيفالشركةرئيسهيتيشيساعد،سبشلستسديفيلوبمنتريتيلمكارتاروفي

.يةاليوموالعملياتوالتسويقواإلدارةاألعمالوتطويرالعمالءخدمةذلكفيبمااألعمال



مدمعتخبير،معتمدتسوقمركزمدير،ويردونالد

دارةإبكالوريوس،والبناءوالتصميمالتطويرفي

والتأجيرللتطويراألولالمستشار

التسويقجهوددونالدقاد،المهنيةمسيرتهخالل.للفريقالدوليةالخبرةمنثروةدونالديوفر

يينالعقارالمطورينأحدمعاألعمالمتعددةالمشاريعمنمتنوعةلمجموعةوالتأجيرواإلدارة

تطويرمديرمنصبدونالدشغل،ذلكإلىباإلضافة.فيرفيوكاديالك،كندافيالرائدين

اذاالستحوعملياتمنعددعنمسؤوال ًكانحيثللتنميةأكسفوردمجموعةفياألعمال

.المتحدةوالوالياتكندافيالرئيسيةالعقاريةاألصولمنعددتطويروإعادة

التطويرمجالفيالقيمةالمشورةوقّدم2003عاممنذالخاصةشركتهبإدارةدونالدقام

.قطرومولسيتيفستيفالدبيومنهاالدوليةاألصولمنللعديدوالتأجير

معتمدمستشار،كوثاريشيتان
واإلداريةالماليةللشؤوناألولالمستشار

وتمويلالماليةالجدوىفيعاما 25ًعنتزيدبخبرةمتمرسا ًماليا ًخبيرا ًشيتانيعتبر

يعوالمباألصولمتعددةالعقاراتشركاتذلكفيبما،الكبيرةللمؤسساتالعمليات

.بالتجزئة

وتطويرتواالستشارابالتجزئةالبيعذلكفيبمامتنوعةمجاالتفيواسعةخبرةيمتلك

ديدوتح،الحاليةوالعملياتاألنظمةمراجعةفيالبراعةلديه.الممتلكاتوإدارةالتسوقمراكز

هاتالتوجيضمنااللتزامعلىالحفاظوكذلك،الشاملةوالكفاءةالدقةلتعزيزالفرص

.التنظيمية

تطويرشركةمثلبالتجزئةللبيعاألعمالمتعددةالرئيسيةللتطويراتالماليةاإلدارةقادوقد

لغريرامثلامتيازعلىالحاصلةالتجزئةومجموعاتتمدين،الكويتفيالرائدةالتجزئة

اتلتطويرالعقاريةللمشاريعشاملةعملخططوضعفييشارك،مكارتارفي.للتجزئة

صولاألتجديدفيأوالجديدةالمجاالتفيسواء،االستخداممتعددةوالتطويراتالتجزئة

.الحالية

فريق العمل



ماريةالمعالهندسةفيبكالوريوس،بيتونكولين

والتصميمالمعماريةللهندسةاألولالمستشار

فيبالتجزئةالبيعمشاريعمنمتنوعةمجموعةوتصميمتخطيطفيواسعةخبرةكولينيمتلك

،المهنيةمسيرتهوخالل.الجنوبيةوأمريكااألوسطوالشرقوالصينوأوروباالشماليةأمريكا

الداخليموالتصميالمعماريةوالهندسةاالستراتيجيةتدمجشاملةتصميممشاريعبإدارةقام

.والتكنولوجياواالتصاالتالتجاريةوالصفقاتالبصريةوالهوية

شركةوهي،زسيرفيسكرييتيفاليماليتلشركةاإلداريالمديرمنصبحاليا ًكولينيشغل

،2010عامفياليماليتتأسيسقبل.دبيفيمقرهايقع،بالتجزئةللبيعوتخطيطتصميم

.ىاألقصوالشرقاألوسطالشرقفيانترناشيونالواتلشركةالعامالمديركولنكان

علويإقبالمحمد
عوديةالسالعربيةالمملكة،والتأجيرللتطويراألولالمستشار

العربيةلكةالممفيبالتجزئةالعقاراتصناعةوتحسينلتوسيعالمهنيةحياتهمحمدكرس

التطويرلحلولشركةالتنفيذيوالرئيساإلداريالشريكمنصبحاليا ًويشغل .السعودية

السعوديةالعربيةالمملكة،جدةفيمقرهايقعالتيالعقاري

ذلكوكدبيفيمقرهايقعالتيالفطيمماجدشركةفيعلياإداريةمناصبمحمدشغل

الشرقيمثلالذيالحالياألمينمحمديعد .جدةفيمولسيوريدصافوالمجموعة

.نيويوركومقرهالتسوقلمراكزالدوليالمجلسفياألوسط

فريق العمل



إدارةفيماجستير،الزمانعارفأليكس

األعمال
والتحليلللبحثاألولالمستشار

أنحاءجميعيفالتسوقومراكزالتجزئةلتجارالتحليليةالمشكالتحلفيمتخصصأليكس

منفادةاالستخاللمنالتحليالتدقةتعزيزعنفضال ً،موثوقةماليةحلولوإيجادالعالم

صناعةفيياالستراتيجوتطبيقهاالصطناعيبالذكاءالممتازةوالمعرفةالمكانيةالتحليالت

.األعمالقرارات

تورونتوفيمقرهايقعالتي.لالستشاراتانترستراتكسلشركةالمؤسسالشريكهوأليكس

اعتمد.األمامإلىالشركةاستراتيجيةلدفعوالمبتكرةالمتقدمةالتحليالتفيوالمتخصصة

الشماليةأمريكافيالمنظماتأكبرمنالعديدفياإلستراتيجيةلتحديدالتسويقتحليالتعلى

كما.عالةفتسويقيةقراراتالتخاذالتحليالتاستخدامعلىتركيزهينصب.وآسياوأوروبا

لألعمالشوليشةكليفياألعمالإدارةماجستيرلطالببالتجزئةالبيعتحليالتبتدريسيقوم

يروماجست،لإلدارةروتمانكليةمناألعمالإدارةماجستيرعلىحاصلأليكس.تورونتوفي

فيالبكالوريوسودرجة،سويسرافيغالنسانتجامعةمنالتنفيذيةاألعمالإدارة

.رايرسونجامعةمنالتطبيقيةالجغرافيا

رةإدابكالوريوس،ليفتويتشجوزيف
للتجزئةاألولالمستشار

جميعمنالعمالءمعالتعاملفيالخبرةذويمنبالتجزئةالبيعإدارةمستشارهوجوزيف

،نوعةمتمواقعوعبر،البورصةفيالمدرجةالشركاتإلىاألفرادالمستثمرينمن،األنواع

األوسطوالشرقالشماليةوأمريكاأوروباأنحاءكافةإلىوالناضجةالناشئةالحرةاألسواقمن

وليالدللتوسعالتجاريةوالعالماتالتجزئةتجارإعدادفيمتخصصوهو.وآسياوأفريقيا

منجزئةالتتجارتمكنالتيواالمتيازاتالمشتركةالمشاريعفيالوساطةخاللمن،الناجح

إضافةمنيةالتجارالمراكزمالكيتمكينفيحاسما ًدورا ًيلعبكما،جديدةأسواقفيالتوسع

.المتنوعةالمستأجرينمجموعةإلىومثيرةجديدةتجاريةعالمات

فيأساسيا ًا ًدورلعبوقد،بالتجزئةالبيعإدارةاستشاراتمديرمنصبحاليا ًجوزيفيشغل

ئةبالتجزالبيعتجارمنمتناميةمجموعةويمثل،للشركةاالستشاريةالخدماتإنشاء

.ئةوالناشالجديدةاألسواقفيعملياتهاتوسيعإلىتسعىالتيالتجاريةوالعالمات

فريق العمل



جونستونإيمي
والتواصلللتسويقاألولىالمستشارة

فيواسعطاقنعلىبالتجزئةللبيعالعقاريةاألمالكتسويقفيواسعةبخبرةإيميتتمتع

.المتحدةالعربيةواإلماراتالمتحدةوالمملكةالمتحدةوالوالياتأستراليا

االتواتصتسويقشركةوهي،فيرفيلشركةاإلداريالمديرمنصبحاليا ًإيميتشغل

لشركةةالمؤسسيالتواصلمديرةإيميكانت،فيرفيتأسيسقبل.دبيفيمقرهايقعمرموقة

معالمهنيةمسيرتهاإيميبدأت.أبوظبيفيسنترالالمارياتطويرشركة،ريليتدجلف

عددفيالتسويقمبادراتقادتحيثالصناعةفيالرائدةويستفيلدتسوقمراكزمجموعة

.االستخداماتمتعددةاألعمالومشاريعبالتجزئةالبيعمشاريعمن

التخطيطفيبكالوروس،سيممارك

المتعددواالستخدامالرئيسيللتخطيطاألولالمستشار

متعددةثماراتواالستبالتجزئةالبيعمجالفيوالتحليلالبحثفيواسعةبخبرةماركيتمتع

والشرقياوآسالشماليةأمريكافيالحضريةاألعمالتحسينمجاالتعنفضال ً،االستخدامات

تأثيرفهمعلىكماريركز،التطويرفياستراتيجيا ًوخبيرا ًللمدينةمخططا ًوبصفته.األوسط

.المحليةواألسواقالمجتمعاتعلىبالتجزئةالبيع

فيينالمطورمنواسعةمجموعةوفريقهماركساعد،ريوربانيستومؤسسشريكوبصفته

الصينووالهندومصرالجنوبيةوكورياوتركياوروسيااألمريكيةالمتحدةوالوالياتكندا

.متحدةالالعربيةواإلماراتوقطروالبحرينالسعوديةالعربيةوالمملكةوالكويتوماليزيا

فريق العمل



سريفاستافاشافاك

والتأجيرللتطويراألولالمستشار

وهوالماضيةعاما 27ًالـمدارعلىبالتجزئةالبيععقاراتمجالفيناشطا ًشافاككان

شافاكقدم.دبيفيمقرهايقعاستشاريةشركة،كونسلتنجفيتسكويرلشركةالعامالمدير

بتأورإنالتسوقمراكزذلكفيبماالروادالتجزئةمطوريمنلعددومدروسةقيمةمشورة

.الكويتفيتمدينتسوقومراكزمومبايفيمقرهايقعالتي

بالتجزئةبيعالفيكبيرةبخبرةأيضا ًشافاكيتمتع،التجزئةمطوريمساعدةإلىباإلضافة

جاريةالتللعالمةوآسيااألوسطالشرقفياألعمالتطويرنشاطحاليا ًويدير،وعملياتها

.براذرزساكور،الرجاليةلألزياءالبرتغالية

الملكيالمعهدزميل،تجارةبكالوريوس،ليروبرت

القانونيينللمساحين

المتعددواالستخدامالرئيسيللتخطيطاألولالمستشار

يفبماالعقاريلالستثمارالكاملةالدورةفيالخبرةمنعاما 25ًمنبأكثرروبرتيتمتع

أيضا ًولديه.وتنظيمهااألصولوإدارةوالتمويلوالتطويروالمبيعاتوالتسويقاالستحواذذلك

التعليمووالجولفوالضيافةوالمكاتبوالتجزئةالسكنيةالعقاراتمجالفيواسعةخبرة

.التحتيةللبنيةواسعنطاقعلىالرئيسيوالتخطيطوالمستشفيات

لمجلسكمستشارروبرتيعمل،كابيتالهيمي،الخاصةلشركتهاإلداريالمديروبصفته

قةالشارفيبيئةشركةذلكفيبمااألوسطالشرقفيالتطويرشركاتمنعددإدارة

إداريةمناصبروبرتشغل.دبيفيالعقارودارالكويتفيالعقاريللتطويروالفروانية

.العقاريةوإعمارالفطيمومجموعةونخيلالبحرينخليجفيعليا

فريق العمل



انونالقفيبكالوريوس،الزروسبيتر
األولالقانونيالمستشار

للمالكاريةالتجاإليجارعقودمفاوضاتفيالمطورينمساعدةفيحافلبسجلبيتريتمتع

بقطاعةالمتعلقالشركاتتأسيسوأمورالقانونيةالجوانبجميعخبرتهوتشمل.والمستأجر

.التجزئةمجالفيالعقارات

يتولىأنقبلبيدفيمقرهايقعبالتجزئةللبيعكبيرةعقاريةاستشاراتشركةمعبيترعمل

.أبوظبيفيم.م.ذ.شالعقاريللتطويرالفروانيةلشركةاألولالقانونيالمستشارمنصب

األغراضذاتالشركاتمنالعديدإنشاءفيواسعنطاقعلىالفروانيةفيبيترشاركحيث

مناوغيرهاإليجارعقوداتفاقياتصياغةإلىباإلضافة،القانونيواالمتثال،الخاصة

.القانونيةالمستندات

ليزانخورخي
األمريكيتين-األولالتجزئةمستشار

منالعديدخاللهاساعدحيث،عاما 20ًمنألكثربالتجزئةالبيعمجاالتفيخورخيخبرةتمتد

.العالممستوىعلىأعمالهاتطويرفيبالتجزئةالبيعشركات

لتطويرالرئيسنائبمنصبخورخيشغل،2014عامفيأدفايزرسريتيلليزانتأسيسقبل

مسؤوال ًكانحيث،2014إلى2006عاممن(ICSC)التسوقلمراكزالدوليالمجلسفياألعمال

أمريكايفسيماال،العالمأنحاءجميعفيالجمعيةقبلمنالبرنامجمبادراتوتنفيذتطويرعن

لنجاحالرئيسيالعاملكونهباالعترافعملهحظيوقد.األخرىالناشئةواألسواقوالهندالالتينية

الدوليالمجلسمؤتمراتأنجحمنبعضا ًأقام.الجديدةاألسواقفيالتسوقلمراكزالدوليالمجلس

المؤسسضا ًأيوهو،الكاريبيالبحرومنطقةالالتينيةألمريكاريكونمؤتمرمثل،التسوقلمراكز

المتحدةالوالياتفيالتسوقلمراكزالدوليللمجلساإلسبانيةاألسواق"لمبادرةالمشارك

يعالبمجالمشاكلحولبمقاالتمختلفةمجالتفيمنتظمةمساهماتلديهيوجدكما."األمريكية

.بالتجزئة

علىلوحصمكسيكومدينةفيايبروأمريكانابجامعةالمعماريةالهندسةكليةفيخورخيتخرج

أيضا ًوهو.أريزونا،جلينديلفيالعالميةلإلدارةسكولثندربيردمناألعمالإدارةفيماجستير

(TGC)العالميثندربيردمجلسفيعضو

فريق العمل



بورفيكوس
أفريقيا،األولالتجزئةمستشار

اريةالعقالمشاريعوأنجحأكبرمنبعضفيالعملفيعاما 18ًعنتزيدبخبرةبورفيكوسيتمتع

.غانافيجنكشنومولهيلزويستذلكفيبماإفريقيافي

فيالرائدةالتجاريةالعقاراتخدماتشركاتإحدى،برولفيقسمكمديرسابقا ًعملحيث

فيفيكوسعملدوق،بالتجزئةالبيعمنافذوشاغليالمستثمرينألسواقخدماتهاتقدمالتيإفريقيا

جاردنذلكفيبما،كينيافيالمشاريعمنالعديدفيوشارك.إفريقياأنحاءجميعفياألسواق

الالالمثسبيلعلىذلكفيبماهناكالتجزئةتجارمنالعديدودعم،ماركتفيالجوسيتي

.بينآنماجوستيرزووايكيكيسيإلوكارفورالحصر

فيللعمالءهاخدماتتقدمالتي،جلوبالإكسريتيللشركةالتنفيذيوالرئيسالمؤسسهوفيكوس

.وزامبياقياإفريوجنوبوالكاميرونوغاناكينيافيمشاريععلىحاليا ًوتعملالقارةأنحاءجميع

ةإدارفيدبلوم،ريكسفيمشاركعضو،ستانبيريانسل

التسوقمراكز
والتطويرللتخطيطاألولالمستشار

افتتاحلقباإلعدادعملياتبإدارةقاموقد،بالتجزئةالبيععقاراتإدارةفيخبيرهوستانبيريالنس

العديدإدارةعلىشخصيا ًعملكما.عاما ًعشرينمنألكثرأوروباأنحاءجميعفيالتسوقمراكزوإطالق

مراكزشأنباستشاريا ًدعما ًوقدموقبرصوبلغارياوبولنداالمتحدةالمملكةفيالضخمةالمخططاتمن

التجاريةللمراكزاالستشاريالدعمويقدم.وآسيااألوسطوالشرقالهندفيوالتشغيليةالجديدةالتسوق

.ةالدوليالخبراتأفضلعلىبناءً التحولواستراتيجياتالتدقيقعملياتويقدم،المتعثرة

مع،CDPمنوالمعتمدةدوليا ًبهاالمعترفالتجاريةالمراكزإلدارةماستركالسزسلسلةبتطويرقام

األماكنوتصميمالمستأجرينمنمتنوعةمجموعةونمذجةوالتأجيراالستثمارتحليلحولوحدات

يعجمفيالتسوقمراكزعمللفرقمتقدمةدروسا ًالنسيقدم.والتسويقالتجزئةمبيعاتوتوليدواالستدامة

.أفريقياوشمالاألقصىوالشرقاألوسطوالشرقأوروباأنحاء

لمراكزهاالتعليماتدليلأصبحالذيويكفيلدآندكوشمانمركزمديريعملياتكتيببتأليفقامكما

العمالء(خبرة)تجربةولجنةوالمنشآتالعملمرافقإدارةومعهدريكسفيعضووهو.الدوليةالتجارية

REVOلجوائزمحكمأيضا ًوهو(Revo)التسوقلمراكزالبريطانيللمجلسالتابعة "العمالءتميز"

.السنوية



قيمنا

يدالفرالوضعلفهمعمالئنامعكثبعننعمل

يفوالمساعدةأوال ًبهمالخاصالعقاريللمشروع

تجربةخلقمعللمساهمينحقيقيةماليةقيمةإضافة
.لزوارهامعززة



السوقأبحاث

التطويروتحليل

خدماتنا

والطلبالعرضوتحليلبحث•

المنافسةتحليل•

زئةالتجلمبيعاتتنافسيتحليل•

المستهلكتصنيف•

المستهلكعلىالتركيزمجموعات•

ةالجغرافيالمعلوماتنظمطريقعنالتجارةمنطقةتحليل•

فيزيائيا ًالموقعتقييم•

الطرقوشبكةالمجاورةاألراضي•

التحليل)والتهديداتوالفرصوالضعفالقوةنقاطتحليل•

(الرباعي

األعلىاالستخدامتحليل

واألفضل

وأهدافهالمشروعرؤيةمراجعة•

التنافسيالسوقوضعتحليل•

المتعدداالستخدامفرصتحديد•

السلععرضمناطقتحديد•

بالتجزئةالبيعتحليل•

المكتبي /التجاريالتحليل•

الضيافةتحليل•

سكنيتحليل•



األوليةالتصاميم

الجديدةللمشاريع

خدماتنا

الموقع /المكانتحليل•

البناءمساحةإجمالي-الطابقيةالمساحةإجماليتقييم•

التخطيطتوصيات•

واألفكارالنماذجتصميم•

األسعارلتحديدالميزانية•

.والمشروباتاألطعمة /الخدمات /المتاجر /المراكزوحجمعدد•

والصحيةوالكهربائيةالميكانيكيةالمتطلباتإرشادات•

ريةالتجاالمراكزلعمالءالمرئيةغيرالخدماتتشغيلمتطلبات•

السياراتمواقفتنظيم•

المتعددةأوالفرديةالمستويات•

ذاتاألصولتجديد

الضعيفاألداء

المستأجرمبيعاتتحليل•

المبيعاتأداءتقييم•

التنافسيةالتجارةمنطقةتحليل•

للتأجيرشاملةمراجعة•

طيطوالتخللتصميمالتشغيلمراجعات•

والتحسيناتالمشروعمراجعة•

بالتجزئةالبيعمتجرتصميممراجعة•

والترويجيالتسويقيالتقييم•

والدوليةالمحليةالمعايير•

الضعيفالتداولمراجعة•



االستراتيجيالتخطيط

الجديدةللمشاريع

خدماتنا

والتخطيطالتصميموتحسيناتمراجعة•

الماليالتخطيط•

التطويروإعادةالتوسعفرص•

الداخليوالديكورالواجهات•

غيلالتشومراجعاتبالتجزئةالبيعمتجرتصميم•

القيمةهندسة•

والتسويقالتأجير•

المركباتانتشار•

والدخولالسياراتمواقف•

الطرقوتحديدالالفتات•

الضيوفومرافقالمشتركةالمناطق•

البناءكفاءةمراجعة•

إدارةاستشارات

التسوقمركز

والتجاريةالماليةالخطة•

والتسويقالتأجيرخطة•

المولإدارةفريقهيكل•

العمالءوخدمةالعامةالعالقاتمراجعة•

األزماتوإدارةاألمنمراجعة•

التشغيلميزانيةخطة•

التشغيلمخاطرتقييم•

التطويرفرصتحليل•

المولتشغيلطاقم•



واستشاراتخدمات

والتسويقالتأجير

التجاريةالمنطقةتحليل•

المشروعموقعتحديد•

الفئةرصيدمراجعة•

جزئةبالتللبيعالتجاريةالعالمةومراجعةتقييم•

الميزانيةحسبالتسويق•

والترفيهالمركزاستراتيجية•

وباتوالمشراألطعمةبيعمنافذواستراتيجيةالمتاجرسالسل•

التجريبيةالفرص•

والمشغلالتجاريةالعالمةتوصيات•

خدماتنا

بالتجزئةالبيعالمراكزالتجزئةتأجير

الترفيهوالمشروباتاألطعمة

للتأجيرشاملةعملخطة•

المحتملينللعمالءالكاملةالتجاريةالعالمةتعريفملفات•

الموقعحسبوالتشغيلاإليجارتكاليفميزانية•

المخصصةالمتنوعةالتسويقمجموعة•

اإليجاراتإدارةبرامج•

اإليجاروثائق•

المتخصصةالتأجيراستراتيجية•

اإليجارمفاوضات•
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التسويقاستراتيجية

والترويج

الجديدالتطويرتسويقبرنامج•

الممتلكاتتسويقتشغيلاستراتيجية•

الرقميالتسويقبرنامجمراجعة•

الفعالياتبرنامجمراجعة•

االجتماعيالتواصلوسائلتحليل•

كاتللشراالجتماعيةوالمسؤوليةالمجتمعبرنامج•

(األعمالعالقات)التأجيراستراتيجية•

األماكنلتصميمبنّاءةأفكار•

خدماتنا

الماليالتحليل

األعمالوتخطيط

الماليةالتقارير•

االستثمارتحليل•

الدخلتحسين•

االستثمارعوائدتحسين•

والمبيعاتاإليراداتتوقعات•

التشغيلتكلفةتحليل•

االستردادونمذجةالخدمةرسومميزانيات•

واإلدارةالعملياتتخطيط•



خدمتكمفي

فريدةواحدةكل-متماثلتانبالتجزئةللبيعطريقتانيوجدال

فيهايقدمالتيوالمنطقةمطوركللرؤيةبالنسبةنوعهامن

تطويرهمنف،سبشلستسديفيلوبمنتريتيلمكارتارفي.الخدمات

.الدقيقةمميزاتهوكافةبالتجزئةالبيع

وعمشرلتطويرواألهدافالرؤيةلمناقشةاليوممعناتحدث

مستوىرفعفيمساعدتكيمكنناكيفومعرفةبكالخاصالتجزئة

.العقاريةأصولكأداء

هذافيالمبينالنحوعلىالخدماتمنكاملةمجموعةنقدم

.وعكلمشرالفريدةوالمتطلباتاالحتياجاتعلىبناءً الكتيب

.معكمالعملبفرصةلنحظىنتطلعنحن



االتصالمعلومات

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

phil@mcarthur-specialists.com

–التجاريالسجل
بدبياالقتصاديةالتنميةدائرة
التطويرالستشاراتريتيلمكارتار

916845 :رقمتجاريةرخصة


