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استشارات

وأبحاث التطوير

استراتيجيات ثاقبة
وقدرات كلية ونهج
مدفوع باألبحاث

تحتل مسألة بناء عالقات
شخصية قوية جوهر أعمالنا
ً
نهجا متعدد التخصصات لمساعدة
يتّ بع فريق استشارات وأبحاث التطوير لدينا
المستثمرين والمالكين والمطورين والممولين والشاغلين في مرحلة ما قبل بلورة
األفكار وصياغة المفاهيم ،وذلك في أثناء ضمان أقصى حد ممكن من عوائد
االستثمار.

Incisive strategies,
total capability and a
research led approach

وقام فريقنا بتقديم االستشارات لبعض أبرز المشاريع السكنية والتجارية والمشاريع
متعددة االستخدامات في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ويتمثل
قدر ممكن من المكاسب من مشاريع التطوير العقاري ،وفي
هدفنا في تحقيق أقصى ٍ
ذات الوقت ،توقع وتحليل وتسليط الضوء على المخاطر المحتملة.

القطاعات المشمولة
القطاع السكني

قطاع الضيافة

قطاع المكاتب

قطاع التجزئة

القطاع الصناعي

دوافع الطلب
♦ أسعار الفائدة

♦ االقتصاد العالمي

♦ العمالة

♦ مولدات الطلب

♦ عدد السكان
♦ دخل األسرة

♦ أحجام األسر

♦ وصول الركاب

♦ الوصول إلى الوجهة

♦ الناتج المحلي اإلجمالي

♦ العمالة
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♦ عدد السكان
♦ التعليم

♦ اللوائح التنظيمية
الحكومية

 -1ذات الصلة بقطاعات التمويل والتأمين والقطاع العقاري واألعمال والخدمات القانونية والمهنية
 - 2ذات الصلة بالتصنيع والنقل

♦ اإليرادات التقديرية
♦ ثروة األسرة

♦ ثقة المستهلك
♦ وصول الركاب

♦ االئتمان االستهالكي

♦ العمالة
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♦ اإلنتاج الصناعي
♦ التجارة

♦ حجم عمليات الشحن
الجوي

♦ حجم السكك الحديدية
والشاحنات

نهجنا القائم على المعرفة

عملية تقديم المشورة

نعمل على تحقيق التكامل بين قدراتنا المتخصصة في مختلف القطاعات من أجل تقديم المشورة حول كل واحدة من خطوات عملية التطوير.

نقدم مشورة شاملة ومتكاملة في مجاالت التخطيط ومرحلة ما قبل صياغة المفاهيم والجدوى للمطورين وأصحاب المصلحة ومؤسسات التمويل
بالنسبة للقطاعات السكنية والتجارية عبر الشرق األوسط.
حلوال لدخول واستكشاف األسواق العقارية المعقدة.
كما يقدم النهج التحليلي والمنهجي الذي نتبعه
ً

أبحاث السوق

خدمة التقييم

♦ مراجعة عامة لالقتصاد الكلي

♦ تقييم األراضي

♦ تحليل المستخدم النهائي

♦ المشورة التمويلية المستقبلية

♦ تحديد األراضي

♦ تقييم التعويضات

♦ أبحاث سوق العقارات
♦ دراسات الموقع

♦ تحليل منطقة تجمع األمطار

♦ تحليل حصص المساهمة العادلة

♦ التقييم عند االنتهاء

♦ شاهد خبير

♦ تقديرات القيمة

تخطيط وبلورة المفاهيم
♦ استراتيجية التطوير

♦ مزيج المنتجات المثالي

♦ استراتيجيات اإلشهار

♦ بناء العالمة التجارية وتكوين
الطابع الخاص بها

تحليل كلي
♦ سياسي

♦ اقتصادي وقانوني
♦ ديموغرافي

تحليل الموقع
♦ الوصول والخروج

♦ قطاع التجزئة

♦ دولية

♦ المبادئ التوجيهية للتطوير

♦ االستخدامات المجاورة

♦ قطاع الضيافة

♦ تقسيم المناطق

♦ الطبوغرافيا

♦ استعراض المرافق

♦ القطاع السكني

♦ محلية

♦ قطاع المكاتب

♦ البنية التحتية

♦ استراتيجية تحديد المراحل

تحليل السوق

♦ برمجة الوجهة

♦ دراسة المنافسين والمقارنة
المعيارية

♦ قطاع الترفيه

♦ القطاع الصناعي

نظرة عامة

توقعات السوق

تقييم الموقع

♦ تحليل نقاط القوة والضعف
والفرص والتهديدات ()SWOT
تحديد المفهوم

♦ تحليل الهامش

♦ تحليل العائد األمثل

♦ المشورة بشأن الحفاظ على
القيمة

♦ استراتيجية الخروج

♦ استعراض الخيارات

♦ توقعات التدفق النقدي
♦ تحليل الحساسية

♦ تحليل السناريوهات

♦ إقليمية

♦ االستخدام األعلى واألفضل

♦ تحليل العرض والطلب

الجدوى المالية

اتباع المعايير القياسية

مرحلة التصميم

أساليب التسويق

♦ إعادة تموضع المشروع

♦ خطة العمل

♦ تحليل تحسين القيمة

♦ الطريق إلى استراتيجية السوق

♦ بناء العالمة التجارية والتموضع
في السوق

♦ األدوات اإلبداعية وأدوات
المبيعات ومواد التسويق

♦ تحسين التصميم

♦ تحديد المواصفات

تحليل مالي

♦ خطة التسويق االستراتيجي

♦ استراتيجية االتصال

♦ إدارة شبكة التوزيع

بيان الجدوى

الدروس المستفادة

سجل األداء
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برج المملكة
جدة ،المملكة العربية السعودية
طلب العميل من شركة ’نايت فرانك‘
تقديم استعراض شامل للمشاريع السكنية
فضال
التنافسية للبرج األطول في العالم،
ً
عن تقييم ديناميكيات العرض والطلب.
دورنا
نحن قادرون على تقديم استراتيجية مبيعات
تفصيلية بما يشمل برامج مراحل المبيعات
والتسعير ومعدالت االستيعاب المتوقعة.
كما تم وضع تعريفات تفصيلية بالنسبة
لألسواق المستهدفة والحملة التسويقية
مع الميزانية.
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مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة
جدة ،المملكة العربية السعودية
يمتد هذا المشروع الترفيهي متعدد
االستخدامات على مساحة  3.6مليون متر
مربع .وتشتمل مكونات المشروع على
مرافق مخصصة لقطاعات الضيافة والتجزئة
والمكاتب والقطاع السكني وقطاع الترفيه
ومرسى بحري.
ً

دورنا
وقامت شركة ’نايت فرانك‘ بإجراء أبحاث
السوق وتقديم توصيات التطوير بالنسبة
لقطاعي التجزئة والترفيه.
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مزود ببوابات
مجمع سكني ّ
جدة ،المملكة العربية السعودية
يمتد هذا المشروع الترفيهي متعدد
االستخدامات على مساحة  3.6مليون متر
مربع .وتشتمل مكونات المشروع على مرافق
مخصصة لقطاعات الضيافة والتجزئة والمكاتب
ومرسى بحري.
والقطاع السكني وقطاع الترفيه
ً

دورنا
وقامت شركة ’نايت فرانك‘ بإجراء أبحاث
السوق وتقديم توصيات التطوير بالنسبة
لقطاعي التجزئة والترفيه.
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مشروع متعدد االستخدامات
جدة ،المملكة العربية السعودية
ٍ
فرصة مميزة لتطوير
كان العميل يبحث عن
قطعة أرض تقع في قلب المنطقة التجارية
بجدة ،والتي كان من المتوقع أن تشتمل
على مرافق مخصصة لتجارة التجزئة وأخرى
سكنية ومكاتب وفندق وشقق فندقية.
دورنا
بعد تقييم حالة القطاعات العقارية ذات
الصلة وأنشطة التعاون المتوقعة ،تم عرض
عدد من الخيارات على العميل .وتم االتفاق
على المزيج النهائي الخاص بالمشروع مع
أخذ اللوائح التنظيمية لتطوير الموقع وآراء
ومقترحات العميل بعين االعتبار.
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Light Industrial
Jeddah, KSA

The client was the owner of a
large tract of land located along
the northern periphery of Jeddah.
The undeveloped site lacked most
of the required infrastructure. The
intended use for the land was
predominantly for warehousing
and showrooms.

Our role
The client required a financial
feasibility study to demonstrate
to potential investors the viability
of the project. The intent of the
project was to rezone the land
from residential to industrial use,
subdivide the land, have the
infrastructure in place and sell off
the plots to individual investors.
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مدينة ترفيهية
الرياض ،المملكة العربية السعودية
منطقة ترفيهية مقترحة في الرياض ترتكز
على مجموعة من الحدائق والمتنزهات
الترفيهية المميزة .وتشمل المرحلة األولى
للمشروع الممتد على مساحة  334كم مربع
مساحة مبنية إجمالية بواقع  14مليون متر
مربع.
دورنا
قامت شركة ’نايت فرانك‘ بإجراء أبحاث
السوق ذات الصلة لتحديد مولدات الطلب
ً
استنادا إلى
وشرائح العمالء المستهدفة
شرائح الدخل وسلوك السفر من أجل
صياغة استراتيجية التطوير .كما قمنا باقتراح
استراتيجية مراحل مناسبة تشتمل على
متنزهات ترفيهية ومنتجعات وفنادق ومنازل
ثانوية ومرافق ترفيهية.
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الموج ()The Wave
مسقط ،سلطنة عمان
مشروع مشترك فريد بين القطاعين العام
والخاص يجمع بين حكومة سلطنة عمان
وشركة ماجد الفطيم العقارية .ويضم هذا
المجمع متعدد االستخدامات عقارات سكنية
فاخرة ومرافق مخصصة لتجارة التجزئة
ومرسى وملعب للجولف.
ومطاعم
ً

دورنا
تمت مراجعة مكونات الضيافة المقترحة
وإعادة تحديد الفنادق بصورة تسمح بتنوع
عروض الضيافة التي تتجنب مخاطر انخفاض
مستويات الطلب .وعالوةً على ذلك ،تم
تقديم اقتراح يفضي بتقليص عدد الغرف
لتعزيز الربحية.
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مشروع جزيرة فيلكا
الكويت
تم تكليفنا كجزء من تحالف شركات أوسع
لتقديم أبحاث واستشارات عقارية فيما يتعلق
بجزيرة فيلكا البالغة مساحتها  48كيلومتر
والواقعة قبالة ساحل الكويت لصالح المكتب
الفني للشراكات (التابع لحكومة الكويت).
دورنا
وتمثل الدور الذي لعبناه كمستشار عقاري
لتحالف الشركات في تقديم المشورة للحكومة
في مجاالت التخطيط الرئيسي والتطوير
والجدوى السياحية للجزيرة التي تحمل طابع
وجهة التراث والضيافة على أساس نظام
التشييد والتشغيل ونقل الملكية (.)BOT

11

9

منارة
البحرين
يقع مشروع الصناعات الخفيفة قبالة
الشاطئ على جزيرة مستصلحة وبالقرب من
مطار البحرين الدولي.
دورنا
قامت شركة ’نايت فرانك‘ بإجراء أبحاث
السوق ذات الصلة بقطاع الصناعات الخفيفة
وتقديم دراسة االستخدام األعلى واألفضل
فيما يتعلق بمركز الخدمات اللوجستية
المجمعة.
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مشروع وجهة بسمة عالم الفروسية
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
مع موقعه الذي يبعد مسافة  45كم عن
كورنيش أبوظبي ،تمثلت رؤية العميل
للموقع بتعزيز ثقافة الفروسية الغنية
والراسخة في مجتمع وتاريخ دولة اإلمارات
وبناء منتجع متكامل ومستدام من الناحية
البيئية بما يشمل مرافق الترفيه التي من
شأنها أن تستقطب مختلف العائالت
والمجموعات.
دورنا
تم تكليفنا بتقديم خدمات استشارية
تفصيلية في مجال تطوير األعمال
واالستراتيجية لتحقيق رؤية العميل
المتمثلة بتطوير وجهة فروسية من الطراز
العالمي.
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مشروع واحة االتحاد
ديرة ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
طلب العميل القيام بتحديد المفهوم
وإجراء تقييم مالي ألول مشروع متعدد
وموجه نحو وسائط النقل
االستخدامات
ّ
الجماعي ( )TODفي الدولة ،والذي كان من
المقرر تطويره وفق نظام التشييد والتشغيل
ونقل الملكية.
دورنا
عملت شركة ’نايت فرانك‘ مع العميل
والمهندسين المعماريين على تطوير مخطط
يحقق االنسجام مع ديناميكيات السوق
ً
نظرا للتجديد المتوقع على
المستقبلية
ً
واستنادا إلى
مستوى السوق المصغرة.
البيانات التي قدمتها شركة ’نايت فرانك‘،
تم تعديل مزيج المكونات الحالي من أجل
زيادة الربحية والحد من المخاطر المرتبطة
بالمشروع واالستفادة بشكل أفضل من
روابط النقل المتكاملة.

مع

418
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في

مكتبا
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بلدا

نحن في نايت فرانك نبني عالقات ممتدة تسمح لنا بتقديم نصيحة فردية واضحة ومدروسة في جميع مجاالت العقارات
بجميع األسواق الرئيسية .فنحن نؤمن بدور التفاعل الشخصي كعامل حيوي لضمان التوفيق بين كل عميل وأفضل عقار
سكنيا.
تجاريا أو
يناسب احتياجاته ،سواء كان
ً
ً
ومن خالل عملنا في المواقع التي يتحاج عمالؤنا تواجدنا بها ،فإننا نقدم خدمة على مستوى العالم تتمتع بالخبرة المحلية
عالميا.
والتواصل
ً
وإليماننا بأن فريق العمل الذي يحركه اإللهام من البديهي أن يقدم خدمة عمالء متفانية ومتميزة ،فقد أوجدنا بيئة عمل
مدعوا للمشاركة في نجاح أعمالنا والمكافأة على تفوقهم ،األمر الذي يزيد الدافع لدى
حترم فيها اآلراء ويكون الجميع فيها
ً
تُ َ
أفرادنا ويضمن أن تجربتك معنا أفضل ما يمكن أن تكون.

أوروبا
 1,035شخص
 80مكتبا
 16بلدا
النمسا  /بلجيكا  /قبرص
جمهورية التشيك  /فرنسا  /ألمانيا
ايرلندا  /ايطاليا  /موناكو
هولندا  /بولندا  /البرتغال
رومانيا  /روسيا  /اسبانيا  /سويسرا
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مشروع رويال أتالنتس
نخلة جميرا ،دبي اإلمارات العربية المتحدة
تم تفويض شركة ’نايت فرانك‘ بمهام
التسويق العالمي للمشروع من أجل توفير
خدمات االستشارات للمشروع السكني
وتنفيذ مبيعات الوحدات السكنية البالغ
عددها .231
دورنا
شاركت ’نايت فرانك‘ في جميع الجوانب
التصميمية ،بما يشمل إجراء مراجعة
معمارية شاملة وتحليل مزيج الوحدات
ووضع مخططات الوحدات وبرمجة وسائل
الراحة والمواصفات الداخلية وإدارة المباني.
كما اشتمل نطاق األعمال على التسعير
المفصل وتحليل التدفق النقدي إلى جانب
وضع استراتيجية مبيعات وتسويق عالمية
للمشروع.
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مشروع قلب الشارقة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
مع موقعه على الجانب الغربي من خور
الشارقة ،يهدف المشروع لربط المناطق
التراثية في إمارة الشارقة وتحويلها إلى
وجهة سياحية وتجارية .ويتفق إنجاز هذا
المشروع مع مبادئ التنمية المستدامة.
دورنا
إجراء أبحاث السوق والتحليالت التي تغطي
قطاعات الضيافة والتجزئة والمكاتب
والمرافق السكنية والتراثية .استعراض
تصميم المفاهيم من حيث الوحدات
ً
استنادا إلى
واألحجام ومزيج المكونات
نتائج أبحاث السوق والمقارنة المعيارية
والجدوى المالية.

المملكة المتحدة
 2,145شخص
 85مكتبا

الشرق األوسط
 50شخص
 3مكتبا
 2بلدا
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة

المحيط اآلسيوي
 5,615شخص
 58مكتبا
 14بلدا
استراليا  /كمبوديا  /الصين
هونغ كونغ  /الهند  /اندونيسيا
اليابان  /ماليزيا  /نيوزيلندا
الفلبين  /سنغافورة  /كوريا الجنوبية
تايوان  /تايالند

األمريكتين
 5,475شخص
 169مكتبا
 15بلدا
أفريقيا
 700شخص
 23مكتبا
 10بلدا
بوتسوانا  /كينيا  /مالوي
نيجيريا  /رواندا  /جنوب افريقيا
تنزانيا  /أوغندا  /زامبيا
زيمبابوي

األرجنتين  /البرازيل  /كندا
تشيلي  /كولومبيا  /كوستاريكا
جمهورية الدومينيكان  /المكسيك
بيرو  /بورتوريكو  /الكاريبي
الواليات المتحدة األمريكية

موظفونا

خدماتنا

توظف شركة ’نايت فرانك‘ موظفين متخصصين يتمتعون بخبرة واسعة
ً
واستنادا إلى طبيعة ونطاق المهمة،
في القطاعات العقارية الخاصة بهم.
يتم إمداد الفريق االستشاري بالخبرات ذات الصلة.

♦ المبيعات السكنية الدولية

ويتم إيالء قدر كبير من االهتمام للحفاظ على التعاون الثقافي والعملي
فيما يتعلق بالمعايير واألخالق والموارد وإدارة المخاطر.

♦ المبيعات السكنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

خدمات التعامالت السكنية

♦ تسويق المشاريع السكنية

خدمات التعامالت التجارية
استشارات وأبحاث التطوير

ستيفان بورش

♦ أسواق رأس المال واالستثمار

♦ التأجير التجاري

شريك
+966 53 0893 297
StefanBurch@me.knightfrank.com

♦ الخدمات اللوجستية والصناعية

هارمن دو يونج
شريك
+971 56 1766 588
Harmen.DeJong@me.knightfrank.com

الخدمات االستشارية

علي منظور
شريك مشارك
+971 56 4202 314
Ali.Manzoor@me.knightfrank.com

♦ استشارات التجزئة

♦ استشارات وأبحاث التطوير
♦ استشارات الضيافة

♦ إدارة أصول المشاريع
♦ التقييم

المملكة العربية السعودية
+966 11 2890 700
أبوظبي
+971 2 6353 297
دبي
+971 4 4512 000

KnightFrank.com.sa
KnightFrank.ae
( @KnightFrankMEعربى)
( @KnightFrankUAEاإلنجليزية)
Knight Frank Middle East
KnightFrankME
Knight Frank

