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نبذة

بالتجزئةألعمالالروادواإلدارةالتخطیطوخدمات،الشاملةاالستشاراتتقدم،سبشلستسدیفیلوبمنتریتیلمكارتار
:شاملةً ،العالمحولالمجاالتبجمیعوالشركات

اإلیجاروخدماتللتطویراالستراتیجيالتخطیط•

بالتجزئةالبیعلعقاراتوالتسویقاإلدارة•

تطویرھاوحلولالتجاریةالمجمعاتدراسة•

والمنتجعاتواعھابأنوالعقاراتالیومیةبالحیاةالمتخصصةالتجاریةوالمراكزالتسوقمراكزوخبراتناتجاربناتشمل
.المتكاملةوالمجمعاتاألعمالتطویرومجمعاتوالمراكز

،الواقعأرضىعلالعملمرحلةإلىووصوالً بالتطویرمروراً بالتصمیمبدایةمراحلھاجمیعفيالمشاریععلىنعمل
.أعلىمستویاتإلىأعمالھابأداءلالرتقاءتتطلعالتيوتلك
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مھمتنا

.التجزئةبالبیععقاراتلدینامیكیاتبفھمنانفخر
دلفھمبجدنعمل نطقتھموخصائصمشروعكلتفرُّ

.التجاریة
عنایةبمدروسةتحلیالتتقدیمفيمھمتناوتكمن

.یھاعلنعملالتيالمشاریعكللتنمیةوتوصیات



القیادة

مكارتارفیل
تسوقركزممدیر،بالتجزئةالبیعلعقاراتمعتمدتنفیذيمدیر
والبناءوالتصمیمالتطویرفيمعتمدخبیر،معتمد

اإلدارةمجلسورئیسالمؤسس

الرؤیة
ً مستشاراً بصفتھ فیلجمع،ةبالتجزئالبیعتطویرمجالفيمتمرسا

ً مكارتار لتجزئةباالبیعتطویرصناعةفيالعقولأفضلمنبعضا
.سبشلستسدیفیلوبمنتریتیلمكارتارمظلةتحتللتعاون

الخبرة
ً 40استمرتالتيالمھنیةمسیرتھخالل فيمكارتارفیلعمل،عاما
ً األكثرالمتعددةاألعمالوتطویرالتجزئةمتاجرأنجحبعض حولنجاحا
.العالم

البصمة
اإلداريوالمدیرالمؤسسمكارتارفیلكان،2019إلى2011عاممنذ

زیدیلمااالستراتیجیةالمشورةقّدمحیث،كومباني+مكارتارلشركة
ً بلداً عشرینمنأكثرفيمشروع150عن الوالیاتذلكفيبماوإقلیما

لسعودیةاالعربیةوالمملكةالمتحدةالعربیةواإلماراتاألمریكیةالمتحدة
والعراقولبنانومصروُعمانواألردنوالكویتوقطروالبحرین
یزیاومالوالھندوأذربیجانوأوزبكستانوباكستانوإیرانوفلسطین
.الجنوبیةوكوریاوموناكو

التجربة
ً العملفرقجمعفيفعّاالً دوراً مكارتارفیللعب منبعٍض ملتقدیمعا
اجدممثلالمطورینكبارمعوآسیااألوسطالشرقفيالتطوراتأنجح

.قطرومولمصرستارزوسیتيالفطیمومجموعةالعقاریةالفطیم

العالمیةالشبكة
البارزینوالمستشارینالمعماریینالمھندسینمعشراكاتمكارتارفیلأقام
لمشاریعاوتخطیطبالتجزئةالبیعتطویرمجاالتكافةفيالصناعةفي

قیمةأفضلتقدیمفيیؤمنوھو.األصولوإدارةالتجزئةبیعمنافذوإیجار
الصناعةروادمعالتعاونخاللمنلعمالئھ

الشخصیةالخدمة
عمیلللكخدمةأفضلتحقیقفيفیلیؤمن،ینجزهشيءكلصمیمفي
.وفریقھفیلقبلمنلھالخدمةتقدیمتتم

بالتجزئةالبیعمشاریعأنواعجمیعفيوتعاوناشترك
كلتنسیقیةوكیفمختلفةالمشاریعھذهتجعلالتيالدقیقةالفروقویتفھم
.تحدیاتھالمواجھةالحلول



الخبرة
الواسعة

،(1999-1996)سنترسیتيلدیرهالعاموالمدیرالرئیسنائببصفتھ
اإلقلیمیةیةالتجارللمراكزالمعاییروضعتالتيالمبادراتمنالعدیدفیلطبّق
.الخلیجيالتعاونمجلسدولأنحاءكافةفي

تقاریروإدخال،العملساعات:مثل،دولیةمعاییروضعذلكوتضمن
التجاريالمركزتوسع،الوقتھذاخالل.اإلیجاراتنسبةوتحصیل،المبیعات
لكذفيبماالمتعددةاألعمالعناصرإضافةوتمت،مربعقدم220.000بمساحة
.إفإیھإمبرجمكاتبمبنىإلىباإلضافةومساكنبولمانفندقإدخال

ً دوراً فیللعب،(2002-1999)التأجیرقسمرئیسنائببصفتھ أساسیا
سیتيدیرهنجاحمنباالستفادة.اإلماراتلمولوالتطویرالمبدئيالتصمیمفي

نوبجمنطقةفيالجدیدةالمجمعاتیالئمبمااإلماراتمولتصمیمتم،سنتر
.التجاریةدبي

ئلوسامنكبیرةمجموعةلتوفیرالتجاريالمركزتصمیمتمحیث
.العالمیةالتجاریةالعالماتبینوالمنافسةوالترفیھالراحة

الداخلیةلتزلجالتلةاألوليللتصمیمالمبدئيالتقییمعنمسؤوالً فیلكان
.للمشروعأساسیةركیزةبمثابةنیكولزھارفيتأسیسإلىباإلضافة

مكارتارفیل



الفطیماجدمتطویرفریقمعفیلعمل،التأجیرقسمرئیسنائببصفتھ
.قطمسفيالسیبمنطقةفيالواقعمسقطسنترسیتيوتأجیرلتصمیم

قّدم،واإلیجارالتأجیرإدارةجوانبجمیععلىاإلشرافخاللمن
لطنةسفيمرةألولالمتاجرلعملیاتاألساسیةالمرتكزاتمنالعدیدالمشروع

آندنذاصبالنیتوماجیككارفورالحصرالالمثالسبیلعلىوشملت.عمان
.وسنتربوینتوزاراوأریجسبورتسساند

معوثیقحونعلىبالتنسیقفیلقام،التأجیرقسمرئیسنائببصفتھ
فيالواقعةالشارقسنترسیتيوتأجیرلتصمیمالفطیمماجدتطویرعملفریق
.الشارقةفيالوحدةشارع

.ةالشارقسوقفيلكارفوراألولالتمھیدھوالتجاريالمركزھذاكان
الخبرة

الواسعة

مكارتارف�ل



فيالعملیاتومدیرالرئیسمنصبفيفیلتعیینتم،2002عامفي
غتبلالذياالستخداممتعددالضخماالستثمارھذایضم.القاھرة،ستارزسیتي

مربعمتر170.000بالتجزئةللبیعتأجیرمساحةمربعمتر750.000مساحتھ
3إلىباإلضافةأالفئةمنمكتبیةمساحةمربعمتر70.000ودولیةفنادق3و

.فاخرةسكنیةأبراج

ً دوراً فیللعب التجاريالمركزحلفتإیجاراستراتیجیةتأسیسفيرئیسیا
فيتتاحاالفعلىقادرةغیرالدولیةالتجاریةالعالماتكانتعندماالوقتذلكفي

.العالیةاالستیرادرسومبسببمصر

اإلداريالمدیرمنصبیشغلفیلكان2008إلى2003منالفترةفي
یعدفدان1300مساحتھتبلغالذيالموقعھذاكان.سیتيفستیفاللدبياألول
ً مركزاً ویشملدبيفيالمحلیةالمجمعاتأولىمنواحداً  ً إقلیمتجاریا تبلغیا

كیاإیمثلالعالمیةالتجاریةالعالماتأشھریضممربعمتر200.000مساحتھ
مئاتىإلباإلضافةأسآروتویزبوینتوسنتروكارفورسبنسرآندوماركس
.الشعبیةواإلكسسواراتاألزیاءماركات

3وبالزاوكراونانركونتیننتالفنادقسیتيفستیفالدبيیضمكما
.حفرة18یضمجولفوملعبدولیتینومدرستینسكنیةمجمعات

الخبرة
الواسعة

مكارتارف�ل



في،كومباني+مكارتار،وشركتھفیلنجح،2012دیسمبرفي
الریانقةمنطفيالكائن،قطرمولوتشغیلوتأجیرلتخطیطعقدعلىالحصول

ملیار1.2قیمتھتبلغالذياالستثمارھذایضم.الدوحة،القطریةالعاصمةفي
عمةواألطوالترفیھبالتجزئةللبیعمربعمتر170.000مساحةأمریكيدوالر

.ھیلتونفندقإلىباإلضافةوالخدماتوالمشروبات

الطعاملتناولضخمداخليمكانوھي،واحةالمولیضمكما
للحفالتقاعةوھي،الیفكیولــمقراً كونھإلىباإلضافة،واالجتماعات

.أمریكيدوالرملیون30قیمتھاتبلغ،نوعھامنفریدةالموسیقیة

،األولالرئیسنائبمنصبفیلشغل،2011عامإلى2008عاممنذ
كیبیكقلصندوالعقارياالستثمارذراعتعدالتي،الھندكامبریدجإیفانويلــ

.واالستثمارللودائعكیبیكصندوق،التقاعدیةللمعاشاتالكندي

قطاعفيالفرصعنللبحثاستثماریةمنصةإنشاءفيفیلمھمةتمثلت
فیلوضع،السنواتھذهوخالل.الھندفيوالمزدھرالمنظمبالتجزئةالبیع

إیفانويلــالمستقبلفيناجحةاستثماریةلفرصاألساسیةالقواعدعملھوفریق
.كامبریدج

الخبرة
الواسعة

مكارتارف�ل

الشرق ومجلس)ICSC(نيو�وركومقرهالتسوق ملراكزالدو��ا�جلسمن�ل��طو�لةبمشاركةفيليتمتع

 فيل�عي�نتم1999سنةو��.)MECSR(د�يومقرهالتسوق ملراكزاألوسط
ً
سنةو��،MECSRلـرئيسا

.ICSCأوصياءمجلس��املع�ناألول األوسطالشرق ممثلفيلأصبح2004

ومصرأفر�قياوجنوبوال��از�لاألمر�كيةاملتحدةوالوالياتكندا���خمةفعالياتفيلأدارعملھف��ةوخالل

والهندركياوتو�يطالياوأملانياوفر�سااملتحدةواململكةوالسعوديةواإلماراتوعمانوقطروال�و�تولبنان

 فيليمتلك.وغ��هاوتايالندوسنغافورةوالص�ن
ً
مبصفتھواسعةخ��ةأيضا

ّ
برنامجإدارةلسمجورئيسمحك

.2017ح�ى2007سنةمنICSCالدوليةفيفاجوائزوتطو�رتصميم



قّوتنانقاط

تعددملفریقناالدولیةالخبرةبینالجمعخاللمن
یةالمحلبالسوقالمعرفةجانبإلىاالختصاصات

المشورةالعمالئننقدم،المتقدمةالتجزئةبائعيوشبكة
ویرالتطمجاالتجمیعفيالقویةالتواصلوروابط
.عملیاتھاوإدارةبالتجزئةللبیعالعقاري



فریق
العمل

سبشلستسنتدیفیلوبمریتیلمكارتارعمللفریقالتراكمیةالخبرةتمتد•
ً 300منألكثر .قارات5فيبلداً 50منأكثرعبرعاما

دارةوإوعملیاتتطویرمجالفيالعقولأفضلمنعددٍ معنتعاون•
.بالتجزئةالبیععقارات

دمونویق،العالممنمختلفةأماكنمنالثقافاتمتعددوموظفونایعمل•
 ً لوأفضالمختلفةاألعمالمجاالتمعاییرحولجدیداً منظوراً دائما

.بھاالمتعلقةالدولیةالممارسات

فيالمھنیةھسمعتإلىبالنظربعنایةعملنافریقفيعضوكلاختیارتم•
.المحددالخبرةمجال

300 +50 5
 ً قاراتبلداً عاما

العالمحولتواجدنا



ي  ف��ق ديب

طویرالتفيمعتمدخبیر،معتمدتسوقمركزمدیر،مكارتارفیل
تجزئةبالالبیعلعقاراتمعتمدتنفیذمدیر،والبناءوالتصمیم
والرئیسالمؤسس

عملفریقمعلعملافيسبشلستسدیفیلوبمنتریتیلمكارتارفيلفیلالقیاديالدوریتمثل
باإلضافةدیدةجمشاریعوتنفیذتخطیطعلىبالتجزئةالبیعمطوريلمساعدةالخبراءمنكبیر
اإلنجازحققتالالتيلألصولاالستثمارياألداءلتحسینالتجاریةالمراكزمالكيمساعدةإلى

.المطلوب

العاممیناألوكاناألوسطالشرقفيالتسوقمراكزلمجلسالسابقالرئیسھومكارتارفیل
.نیویوركومقرهالتسوقلمراكزالدوليللمجلساألوسطالشرقمناألول

ةبالتجزئالبیععقاراتفيمعتمدخبیر،میرانيھیتیش
العامالمدیر

منكلفيةوالتجزئوالصناعیةوالتجاریةالسكنیةالعقاراتفيواسعةخبرةھیتیشیمتلك
عالقاتإدارةمبادراتمنمتنوعةمجموعةعلىھیتیشویعمل.وكندااألوسطالشرقمنطقة

.الشركةفيالعمالء

العربیةتاإلمارافيواسعنطاقعلىالتجزئةلمشاریعفعّالبشكلتأجیرحمالتبإدارةقام
األسواقوالمجاالتمختلففيالعقاراتتسویقفيعمیقةخبرةیمتلككما.والبحرینالمتحدة
.المتنوعةالعقاریة

مجاالتكافةيفالشركةرئیسھیتیشیساعد،سبشلستسدیفیلوبمنتریتیلمكارتاروفي
.یةالیوموالعملیاتوالتسویقواإلدارةاألعمالوتطویرالعمالءخدمةذلكفيبمااألعمال



ي  ف��ق ديب

معتمدمستشار،كوثاريشیتان
مدیر عملیات أول 

ً خبیراً شیتانیعتبر ً مالیا ً 25عنتزیدبخبرةمتمرسا وتمویلالمالیةالجدوىفيعاما
یعوالمباألصولمتعددةالعقاراتشركاتذلكفيبما،الكبیرةللمؤسساتالعملیات
.بالتجزئة

وتطویرتواالستشارابالتجزئةالبیعذلكفيبمامتنوعةمجاالتفيواسعةخبرةیمتلك
دیدوتح،الحالیةوالعملیاتاألنظمةمراجعةفيالبراعةلدیھ.الممتلكاتوإدارةالتسوقمراكز

ھاتالتوجیضمنااللتزامعلىالحفاظوكذلك،الشاملةوالكفاءةالدقةلتعزیزالفرص
.التنظیمیة

تطویرشركةمثلبالتجزئةللبیعاألعمالمتعددةالرئیسیةللتطویراتالمالیةاإلدارةقادوقد
لغریرامثلامتیازعلىالحاصلةالتجزئةومجموعاتتمدین،الكویتفيالرائدةالتجزئة
اتلتطویرالعقاریةللمشاریعشاملةعملخططوضعفيیشارك،مكارتارفي.للتجزئة
صولاألتجدیدفيأوالجدیدةالمجاالتفيسواء،االستخداممتعددةوالتطویراتالتجزئة
.الحالیة

جانیت االكري
مساعدة تطویر وتسویق أعمال 

مساعدةوالمكتبوإدارةاألعمالوإدارةوتسویقتطویرمجالفيواسعةخبرةجانیتتمتلك
قاعدةتأسیساستطاعتالسابقةمھامھاخاللومن.األعلىالمستوىمنالتنفیذیینالمدراء
.األعمالوتوسعةنموعلىالتركیزمعاألعمالعملیاتمجالفيقویةمعرفیة

.األعمالسوقفيللشركةوالترویجالمحتملینالعمالءتحدیدمجالفيمتخصصةجانیت

فيیسیةرئمساھمةجعلھاالتجزئةقطاعومشاریعوالتسویقالمشروعإلدارةالقويشغفھاإن
الدعماملكقدمتحیثالتجزئة،قطاعتطویرفيالمتخصصةالعلیالإلدارةارثرماكفریق
قاریرالتوجمعالتسویقوأبحاثاألعمالتطویرذلكفيبمااألعمالمستویاتكافةعلى

.الیومیةوالعملیاتواإلدارةوالتسویق



ي  ف��ق ديب

ماریةالمعالھندسةفيبكالوریوس،بیتونكولین
والتصمیمالمعماریةللھندسةاألولالمستشار

فيبالتجزئةالبیعمشاریعمنمتنوعةمجموعةوتصمیمتخطیطفيواسعةخبرةكولینیمتلك
،المھنیةمسیرتھوخالل.الجنوبیةوأمریكااألوسطوالشرقوالصینوأوروباالشمالیةأمریكا

الداخليموالتصمیالمعماریةوالھندسةاالستراتیجیةتدمجشاملةتصمیممشاریعبإدارةقام
.والتكنولوجیاواالتصاالتالتجاریةوالصفقاتالبصریةوالھویة

ً كولینیشغل شركةوھي،زسیرفیسكرییتیفالیمالیتلشركةاإلداريالمدیرمنصبحالیا
،2010عامفيالیمالیتتأسیسقبل.دبيفيمقرھایقع،بالتجزئةللبیعوتخطیطتصمیم

.ىاألقصوالشرقاألوسطالشرقفيانترناشیونالواتلشركةالعامالمدیركولنكان

سریفاستافاشافاك
والتأجیرللتطویراألولالمستشار

ً شافاككان ً 27الـمدارعلىبالتجزئةالبیععقاراتمجالفيناشطا وھوالماضیةعاما
شافاكقدم.دبيفيمقرھایقعاستشاریةشركة،كونسلتنجفیتسكویرلشركةالعامالمدیر
بتأورإنالتسوقمراكزذلكفيبماالروادالتجزئةمطوريمنلعددومدروسةقیمةمشورة

.الكویتفيتمدینتسوقومراكزمومبايفيمقرھایقعالتي

ً شافاكیتمتع،التجزئةمطوريمساعدةإلىباإلضافة بالتجزئةبیعالفيكبیرةبخبرةأیضا
ً ویدیر،وعملیاتھا جاریةالتللعالمةوآسیااألوسطالشرقفياألعمالتطویرنشاطحالیا
.براذرزساكور،الرجالیةلألزیاءالبرتغالیة



ي  ف��ق ديب

ثیونیسكوین
)والمشروباتالطعام(الضیافةأول،استشاري

ي عملهك��نبدأ 
ي الض�افةمجال�ف

ي ودرس.بلج�كا�ف
ي لندن�ف

ي وعمل1993سنة�ف
فندق�ف

ناشيونالدورج�ست�، .جودوودفنادقومجموعةح�اة،ومنتجعاتوفنادقهوت�لز،وان�ت

ي سنوات10منأ��� قضائهو�عد 
ي انتقللندن،�ف

ي إ�2003سنة�ف منجزءا� وأصبحديب
ا مدينةف��ق .االفتتاحقبلما جم�ي

و�اتطعاممنافذ لعدةالعمل�اتوقاد  ي رائدةوم�ش
ي �ف  وأسس.ولندنديب

�
ي الحقا

سنة�ف
ي ك�ه2012

KTConsultingوالمفاه�ملالستشاراتيت & Concepts ي ا عالمتهتغي�ي تماليت
ي التجار�ة

ي آر إ�2018�ف ف إ�شإند يب RBnHسلوش�ف Solutions.

 وانالراسخةاألساساتمنبدءا� األهرامات؛مثلتبيف النجاحمغامراتأنRBnHتؤمن
�
طالقا

 دورا� يؤديأسا�ي وركنصغ�ي تفص�لأنح�ثاألع�،نحو 
�
ي حي��ا

النمو نحو هرمالذلك�ف
.وأقوىأطول�شكل

الشرفمرتبةمع(أعمالبكالوریوسویلكینسون،جوي
الضيافة-أول استشاري 

ةعا�ي استشاريو�ل�ينسونجوي ي الخ�ب
ي مق�موالعقاراتالض�افةمجال�ف

ي �ف منذديب
ي رجلوهو ،1995

ي وشاركأدار ب��طايف
 450منأ��� �ف

�
وعا قع�ب م�ش وشبهاألوسطال�ش

ي القارة
ةجوي�متلك.األف��ق�ةالدولمنعدد و�ف ي واسعةخ�ب

اتدراسو�عداد اإلدارة�ف
السوق،لوتحل�"واألفضلاألمثلاالستخدام"ودراساتوالتس��ق�ة،االقتصاد�ةالجدوى
واإلدارة�ل�ةالتشغوالمراجعاتاإلدارةعقد ع�التفاوضومهامالمشغلاخت�ار إ�باإلضافة
.المؤقتة

ي بالنجاحاتحاف�ً سج�ً جوي�متلك
ي التفك�ي مجال�ف ات��ب سالسلمنةلمجموعاإلس�ت

ي العقاراتومالكالس�احةوهيئاتالرئ�س�ةالفنادق
قالخليج�ف .ال�ب�ي األوسطوال�ش

منPCFCقلفنادأولعمل�اتكمدير العملجويتو�فقد االستشاريعملهإ�و�اإلضافة
ي لحكومةمملوكةفنادقو�ي ،2018وحيت 2015سنة ي ديب المل�ةقفندعقاراتها �شملواليت

اب�ث ف .العائم2إل�ي

ي ومدير مالكاآلنوهو  كةأر�ت و�ي اإلدار�ةلالستشاراتف�اب�لييت ي اتاستشار �ش
مجال�ف

 جويوكان.الض�افة
�
 سابقا

�
 ومديرا� مال�ا

�
ي عاما

كة�ف ي �ش ال�ائنةهاوس،لتنجكو�سذا افك�هيب
ي 
ي مدينة�ف ي إدارياستشاريوقبلها لإلعالم،ديب

كة�ف ي �ش
ي هوسبيتالآيآر يت .كو�سلتينجييت



ي  ف��ق ديب

علومبكالوریوسارثر،ماكمیجان
�سو�قيةأبحاثمنسقة

ةذاتأبحاثأخصائ�ة�ي م�جان ي سنةع�ش الخمسةع�تنوفخ�ب
امالطعمجال�ف

و�ات ي التطب�ق�ةالعلومبكالور�وسدرجةع�حصلتوقد .والتجزئةوالم�ش
التغذ�ةعلم�ف

و�وليتانتورنتو جامعةمن .مي�ت

كاتلبعضكمدققةم�جانعملت ابالطعام�ش  الرائدةوال�ش
�
 ملها عخاللومن.عالم�ا

�
جنبا

ف (التجارياالمت�از مالكمعجنبإ� ي ساعدتفقد )الفرا�ش�ي
منفور�ةجنتائتحقيق�ف

ف وتدر�بلديهمالطعاموجودةالطعامعمل�اتسالمةمعاي�ي رفعخالل باإلضافة،الموظفني
ف إ� .مخازنهمألداءالشاملالتقي�مخاللمنالسن��ةمب�عاتهمتحسني

ي بالشغفم�جانتتمتع
ي المساعدة�ف

مننافس�ةالتاألسواقضمنبقوةاألعمالازدهار �ف
ي المتمثلةمعرفتها تطبيقخالل

بناءإ�ةباإلضافوالنوع�ةال�م�ةاألبحاثمناهج�ف
.األعمالمالكمعج�دةعالقاتع�والحفاظ



استشار�ون دوليون 

مدمعتخبیر،معتمدتسوقمركزمدیر،ویردونالد
دارةإبكالوریوس،والبناءوالتصمیمالتطویرفي

والتأجیرللتطویراألولالمستشار

التسویقجھوددونالدقاد،المھنیةمسیرتھخالل.للفریقالدولیةالخبرةمنثروةدونالدیوفر
یینالعقارالمطورینأحدمعاألعمالمتعددةالمشاریعمنمتنوعةلمجموعةوالتأجیرواإلدارة
تطویرمدیرمنصبدونالدشغل،ذلكإلىباإلضافة.فیرفیوكادیالك،كندافيالرائدین
اذاالستحوعملیاتمنعددعنمسؤوالً كانحیثللتنمیةأكسفوردمجموعةفياألعمال
.المتحدةوالوالیاتكندافيالرئیسیةالعقاریةاألصولمنعددتطویروإعادة

التطویرمجالفيالقیمةالمشورةوقّدم2003عاممنذالخاصةشركتھبإدارةدونالدقام
.قطرومولسیتيفستیفالدبيومنھاالدولیةاألصولمنللعدیدوالتأجیر

رةإدابكالوریوس،لیفتویتشجوزیف
للتجزئةاألولالمستشار

جمیعمنالعمالءمعالتعاملفيالخبرةذويمنبالتجزئةالبیعإدارةمستشارھوجوزیف
،نوعةمتمواقعوعبر،البورصةفيالمدرجةالشركاتإلىاألفرادالمستثمرینمن،األنواع

األوسطوالشرقالشمالیةوأمریكاأوروباأنحاءكافةإلىوالناضجةالناشئةالحرةاألسواقمن
وليالدللتوسعالتجاریةوالعالماتالتجزئةتجارإعدادفيمتخصصوھو.وآسیاوأفریقیا
منجزئةالتتجارتمكنالتيواالمتیازاتالمشتركةالمشاریعفيالوساطةخاللمن،الناجح
ً دوراً یلعبكما،جدیدةأسواقفيالتوسع إضافةمنیةالتجارالمراكزمالكيتمكینفيحاسما

.المتنوعةالمستأجرینمجموعةإلىومثیرةجدیدةتجاریةعالمات

ً جوزیفیشغل ً اً دورلعبوقد،بالتجزئةالبیعإدارةاستشاراتمدیرمنصبحالیا فيأساسیا
ئةبالتجزالبیعتجارمنمتنامیةمجموعةویمثل،للشركةاالستشاریةالخدماتإنشاء

.ئةوالناشالجدیدةاألسواقفيعملیاتھاتوسیعإلىتسعىالتيالتجاریةوالعالمات



استشار�ون دوليون 

لیزانخورخي
األمریكیتین-األولالتجزئةمستشار

ً 20منألكثربالتجزئةالبیعمجاالتفيخورخيخبرةتمتد منالعدیدخاللھاساعدحیث،عاما
.العالممستوىعلىأعمالھاتطویرفيبالتجزئةالبیعشركات

لتطویرالرئیسنائبمنصبخورخيشغل،2014عامفيأدفایزرسریتیللیزانتأسیسقبل
مسؤوالً كانحیث،2014إلى2006عاممن(ICSC)التسوقلمراكزالدوليالمجلسفياألعمال

أمریكايفسیماال،العالمأنحاءجمیعفيالجمعیةقبلمنالبرنامجمبادراتوتنفیذتطویرعن
لنجاحالرئیسيالعاملكونھباالعترافعملھحظيوقد.األخرىالناشئةواألسواقوالھندالالتینیة
ً أقام.الجدیدةاألسواقفيالتسوقلمراكزالدوليالمجلس الدوليالمجلسمؤتمراتأنجحمنبعضا
ً أیوھو،الكاریبيالبحرومنطقةالالتینیةألمریكاریكونمؤتمرمثل،التسوقلمراكز المؤسسضا

المتحدةالوالیاتفيالتسوقلمراكزالدوليللمجلساإلسبانیةاألسواق"لمبادرةالمشارك
یعالبمجالمشاكلحولبمقاالتمختلفةمجالتفيمنتظمةمساھماتلدیھیوجدكما."األمریكیة
.بالتجزئة

علىلوحصمكسیكومدینةفيایبروأمریكانابجامعةالمعماریةالھندسةكلیةفيخورخيتخرج
ً وھو.أریزونا،جلیندیلفيالعالمیةلإلدارةسكولثندربیردمناألعمالإدارةفيماجستیر أیضا

(TGC)العالميثندربیردمجلسفيعضو

بورفیكوس
أفریقیا،األولالتجزئةمستشار

ً 18عنتزیدبخبرةبورفیكوسیتمتع اریةالعقالمشاریعوأنجحأكبرمنبعضفيالعملفيعاما
.غانافيجنكشنومولھیلزویستذلكفيبماإفریقیافي

ً عملحیث فيالرائدةالتجاریةالعقاراتخدماتشركاتإحدى،برولفيقسمكمدیرسابقا
فيفیكوسعملدوق،بالتجزئةالبیعمنافذوشاغليالمستثمرینألسواقخدماتھاتقدمالتيإفریقیا

جاردنذلكفيبما،كینیافيالمشاریعمنالعدیدفيوشارك.إفریقیاأنحاءجمیعفياألسواق
الالالمثسبیلعلىذلكفيبماھناكالتجزئةتجارمنالعدیدودعم،ماركتفیالجوسیتي

.بینآنماجوستیرزووایكیكيسيإلوكارفورالحصر

فيللعمالءھاخدماتتقدمالتي،جلوبالإكسریتیللشركةالتنفیذيوالرئیسالمؤسسھوفیكوس
ً وتعملالقارةأنحاءجمیع .وزامبیاقیاإفریوجنوبوالكامیرونوغاناكینیافيمشاریععلىحالیا



ةإدارفيدبلوم،ریكسفيمشاركعضو،ستانبیريانسل
التسوقمراكز
والتطویرللتخطیطاألولالمستشار

افتتاحلقباإلعدادعملیاتبإدارةقاموقد،بالتجزئةالبیععقاراتإدارةفيخبیرھوستانبیريالنس
ً عشرینمنألكثرأوروباأنحاءجمیعفيالتسوقمراكزوإطالق ً عملكما.عاما العدیدإدارةعلىشخصیا

ً وقدموقبرصوبلغاریاوبولنداالمتحدةالمملكةفيالضخمةالمخططاتمن ً دعما مراكزشأنباستشاریا
التجاریةللمراكزاالستشاريالدعمویقدم.وآسیااألوسطوالشرقالھندفيوالتشغیلیةالجدیدةالتسوق
.ةالدولیالخبراتأفضلعلىبناءً التحولواستراتیجیاتالتدقیقعملیاتویقدم،المتعثرة

ً بھاالمعترفالتجاریةالمراكزإلدارةماستركالسزسلسلةبتطویرقام مع،CDPمنوالمعتمدةدولیا
األماكنوتصمیمالمستأجرینمنمتنوعةمجموعةونمذجةوالتأجیراالستثمارتحلیلحولوحدات

ً النسیقدم.والتسویقالتجزئةمبیعاتوتولیدواالستدامة یعجمفيالتسوقمراكزعمللفرقمتقدمةدروسا
.أفریقیاوشمالاألقصىوالشرقاألوسطوالشرقأوروباأنحاء

لمراكزھاالتعلیماتدلیلأصبحالذيویكفیلدآندكوشمانمركزمدیريعملیاتكتیببتألیفقامكما
العمالء(خبرة)تجربةولجنةوالمنشآتالعملمرافقإدارةومعھدریكسفيعضووھو.الدولیةالتجاریة

ً وھو(Revo)التسوقلمراكزالبریطانيللمجلسالتابعة REVOلجوائزمحكمأیضا "العمالءتمیز"

.السنویة

استشار�ون دوليون 

�يديب آرك إيھ آر ) مع مرتبة الشرف(دير�ك باركر، ب�الور�وس 

كبار المستشارین والھندسة المعماریة والتصمیم 

فيالتجزئةوجھاتمنالمئاتتجدیدوإعادةتصمیممجالفيالعالممستوىعلىدیریكعمل
ً مدیراً وبصفتھ.وآسیاأوروبا فيئنةالكاومصممونمعماریونمھندسونھاسكوللشركةإداریا
فيعاملةمكاتبمنالمشاریعدیریكأدارفقد،2022وحتى1983سنةمنالمتحدةالمملكة
.الصینوفيالمتحدةالمملكة

ریع،المشاھیكلةوإعادةكفاءةلرفعخاصةمھاراتإلىباإلضافةالخبرةمنسنة35دیریكیمتلك
لىعمنھاالعدیدحازتحیثوالنمو،العالیةالنجاحاتمنللعدیدتحقیقھاإلىأدىالذياألمر
.ودولیةمحلیةجوائز

ً دیریكیعتبر ً مرجعا مشاركةتعزیزيفتساعدالتيالمعماریةوالھندسةالتصمیمحلوللتقدیمھاما
.العمیل

،ICSC،NCSC،MAPICریفو،:مثلالدولیةالمؤتمراتفيمنتظمخبیرمتحدثودیریك
AEEC.فيالفائقةالخدمةعنلألوصیاءالمتمیزةالخدمةجائزة2013سنةفيدیریكونال

.)ICSC(نیویوركومقرهالتسوقلمراكزالدوليالمجلسمنالتسوقمراكزمجال



قیمنا

یدالفرالوضعلفھمعمالئنامعكثبعننعمل
يفوالمساعدةأوالً بھمالخاصالعقاريللمشروع

تجربةخلقمعللمساھمینحقیقیةمالیةقیمةإضافة
.لزوارھامعززة



السوقأبحاث
التطویروتحلیل

خدماتنا

والطلبالعرضوتحلیلبحث•
المنافسةتحلیل•
زئةالتجلمبیعاتتنافسيتحلیل•
المستھلكتصنیف•
المستھلكعلىالتركیزمجموعات•

ةالجغرافیالمعلوماتنظمطریقعنالتجارةمنطقةتحلیل•

ً الموقعتقییم• فیزیائیا

الطرقوشبكةالمجاورةاألراضي•
التحلیل)والتھدیداتوالفرصوالضعفالقوةنقاطتحلیل•

(الرباعي

األعلىاالستخدامتحلیل
واألفضل

وأھدافھالمشروعرؤیةمراجعة•

التنافسيالسوقوضعتحلیل•

المتعدداالستخدامفرصتحدید•

السلععرضمناطقتحدید•

بالتجزئةالبیعتحلیل•
المكتبي /التجاريالتحلیل•

الضیافةتحلیل•

سكنيتحلیل•



األولیةالتصامیم
الجدیدةللمشاریع

خدماتنا

الموقع /المكانتحلیل•

البناءمساحةإجمالي-الطابقیةالمساحةإجماليتقییم•

التخطیطتوصیات•

واألفكارالنماذجتصمیم•

األسعارلتحدیدالمیزانیة•

.والمشروباتاألطعمة /الخدمات /المتاجر /المراكزوحجمعدد•

والصحیةوالكھربائیةالمیكانیكیةالمتطلباتإرشادات•
ریةالتجاالمراكزلعمالءالمرئیةغیرالخدماتتشغیلمتطلبات•
السیاراتمواقفتنظیم•
المتعددةأوالفردیةالمستویات•

ذاتاألصولتجدید
الضعیفاألداء

المستأجرمبیعاتتحلیل•

المبیعاتأداءتقییم•

التنافسیةالتجارةمنطقةتحلیل•

للتأجیرشاملةمراجعة•

طیطوالتخللتصمیمالتشغیلمراجعات•

والتحسیناتالمشروعمراجعة•

بالتجزئةالبیعمتجرتصمیممراجعة•

والترویجيالتسویقيالتقییم•

والدولیةالمحلیةالمعاییر•

الضعیفالتداولمراجعة•



االستراتیجيالتخطیط
الجدیدةللمشاریع

خدماتنا

والتخطیطالتصمیموتحسیناتمراجعة•
الماليالتخطیط•
التطویروإعادةالتوسعفرص•
الداخليوالدیكورالواجھات•
غیلالتشومراجعاتبالتجزئةالبیعمتجرتصمیم•
القیمةھندسة•

والتسویقالتأجیر•
المركباتانتشار•
والدخولالسیاراتمواقف•
الطرقوتحدیدالالفتات•
الضیوفومرافقالمشتركةالمناطق•
البناءكفاءةمراجعة•

إدارةاستشارات
التسوقمركز

والتجاریةالمالیةالخطة•
والتسویقالتأجیرخطة•
المولإدارةفریقھیكل•
العمالءوخدمةالعامةالعالقاتمراجعة•
األزماتوإدارةاألمنمراجعة•

التشغیلمیزانیةخطة•
التشغیلمخاطرتقییم•
التطویرفرصتحلیل•
المولتشغیلطاقم•



واستشاراتخدمات
والتسویقالتأجیر

التجاریةالمنطقةتحلیل•

المشروعموقعتحدید•

الفئةرصیدمراجعة•

جزئةبالتللبیعالتجاریةالعالمةومراجعةتقییم•

المیزانیةحسبالتسویق•

والترفیھالمركزاستراتیجیة•
وباتوالمشراألطعمةبیعمنافذواستراتیجیةالمتاجرسالسل•
التجریبیةالفرص•
والمشغلالتجاریةالعالمةتوصیات•

خدماتنا

بالتجزئةالبیعالمراكزالتجزئةتأجیر
الترفیھوالمشروباتاألطعمة

للتأجیرشاملةعملخطة•

المحتملینللعمالءالكاملةالتجاریةالعالمةتعریفملفات•

الموقعحسبوالتشغیلاإلیجارتكالیفمیزانیة•

المخصصةالمتنوعةالتسویقمجموعة•

اإلیجاراتإدارةبرامج•
اإلیجاروثائق•
المتخصصةالتأجیراستراتیجیة•
اإلیجارمفاوضات•
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التسویقاستراتیجیة
والترویج

الجدیدالتطویرتسویقبرنامج•

الممتلكاتتسویقتشغیلاستراتیجیة•

الرقميالتسویقبرنامجمراجعة•

الفعالیاتبرنامجمراجعة•

االجتماعيالتواصلوسائلتحلیل•

كاتللشراالجتماعیةوالمسؤولیةالمجتمعبرنامج•
(األعمالعالقات)التأجیراستراتیجیة•

األماكنلتصمیمبنّاءةأفكار•

خدماتنا
الماليالتحلیل

األعمالوتخطیط

المالیةالتقاریر•

االستثمارتحلیل•

الدخلتحسین•

االستثمارعوائدتحسین•

والمبیعاتاإلیراداتتوقعات•

التشغیلتكلفةتحلیل•
االستردادونمذجةالخدمةرسوممیزانیات•

واإلدارةالعملیاتتخطیط•



خدمتكمفي

فریدةواحدةكل-متماثلتانبالتجزئةللبیعطریقتانیوجدال
فیھایقدمالتيوالمنطقةمطوركللرؤیةبالنسبةنوعھامن

تطویرھمنف،سبشلستسدیفیلوبمنتریتیلمكارتارفي.الخدمات
.الدقیقةممیزاتھوكافةبالتجزئةالبیع

وعمشرلتطویرواألھدافالرؤیةلمناقشةالیوممعناتحدث
مستوىرفعفيمساعدتكیمكنناكیفومعرفةبكالخاصالتجزئة

.العقاریةأصولكأداء

ھذافيالمبینالنحوعلىالخدماتمنكاملةمجموعةنقدم
.وعكلمشرالفریدةوالمتطلباتاالحتیاجاتعلىبناءً الكتیب

.معكمالعملبفرصةلنحظىنتطلعنحن



االتصالمعلومات

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

info@mcarthur-specialists.com

–التجاريالسجل
بدبياالقتصادیةالتنمیةدائرة
التطویرالستشاراتریتیلمكارتار

916845 :رقمتجاریةرخصة
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