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We provide bespoke, 
creative solutions that will 
enhance and protect your 
property investments

نقدم حلوالً ُمبتكرة مصممة 
خصيصاً لتعزيز استثامرات 

عقاراتكم وحاميتها.
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Knight Frank is the world’s largest privately-owned global property agency and 
consultancy firm.  

We provide comprehensive real estate solutions to corporations, institutions, 
property owners, investors and developers around the world.

We know that our clients require best-in-class advice to ensure their operational 
property management functions preserve and enhance the value of their assets.

We understand that, as an investor, you want an assured property management 
consultancy expert you can trust.  One who can provide advice to maximise 
investment performance and minimise risk.

We pride ourselves on our ability to understand our clients’ needs and on 
providing market-leading property management advice.

We offer key consultancy services relevant to all stages of a property’s life  
cycle, including: 
 
♦   Operational review and advice at design, pre-construction and 
 construction stage;

♦   Mobilisation advisory services;

♦   Lease documentation review; 

♦   Service charge consultancy; and

♦   Production of operational documentation such as leases, tenant fit-out   
 guides, tenant handbooks, etc., in accordance with best practice

BUILDING 
RELATIONSHIPS

إقامة العالقات
تُعدُّ نايت فرانك أكرب رشكة عىل مستوى العامل يف خدمات تقديم االستشارات ووكالة العقارات، وهي 

مملوكة للقطاع الخاص.

نقدم حلوالً شاملة يف مجال العقارات للرشكات، واملؤسسات، وأصحاب األمالك واملستثمرين، واملطورين 

العقاريني يف جميع أنحاء العامل.

ندرك أن عمالءنا يحتاجون أفضل مشورٍة لضامن أن املهام التشغيلية املتعلقة بإدارة عقاراتهم تحافظ عىل 

قيمة أصول ممتلكاتهم بل وتعمل عىل تعزيزها.

كام ندرك أنك -بوصفك مستثمراً- تتطلع إىل التعامل مع خبري مضمون يف استشارات إدارة العقارات، خبري 

ميكنك الوثوق به، وميكنه تقديم املشورة الحقة لالرتقاء باألداء االستثامري وتقليل املخاطر.

 نحن نفخر بقدرتنا عىل فهم احتياجات عمالئنا وعىل تقديم املشورة الالزمة التي تحقق الريادة يف 

إدارة العقارات.

ونقدم أهم الخدمات االستشارية املتعلقة بجميع مراحل دورة حياة العقار، مبا يف ذلك:

♦   املراجعة التشغيلية وتقديم املشورة يف مرحلة التصميم  ومرحلة ما قبل البناء ومرحلة البناء

♦   الخدمات االستشارية املتعلقة بتعبئة املوارد وحشدها

♦   مراجعة مستندات اإليجار

♦   استشارات رسوم الخدمات

♦   إنتاج الوثائق التشغيلية مثل عقود اإليجار، والدليل العقاري للمستأجر، والكتيبات اإلرشادية   
للمستأجر، وغري ذلك، وفقاً ألفضل املامرسات.  
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Our track record
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سجل أعاملنا

مركز البحرين التجاري 
العاملي ومودا مول ٢

    التعبئة اإلدارية

إدارة العقارات واملرافق التشغيلية

مجمع إعامر لألعامل،
البنايتان 2 و 4 ٣

Emaar Business
Park, Buildings
2 & 4

3

Asset management 
advisory services

كابيتال مول ٤
وضع إسرتاتيجية التأجري،  

وتنظيم املزيج املناسب من  
 فئات املُستأجرين، 

وخدمات التأجري

استشارات وثائق التأجري

إنتاج الوثائق التشغيلية

 الخدمات االستشارية يف مجال 
إدارة األصول

 الخدمات االستشارية يف مجال 
إدارة العقارات واملرافق

التعبئة اإلدارية

♦

Bahrain World
Trade Centre &
Moda Mall

2

Management mobilisation   

Operational property and 
facilities management 

♦

♦

♦ ♦ ♦ ♦

♦

♦

♦
♦

GB Corp Tower5

Management mobilisation

Operational property & 
 facilities management

♦

♦

Capital Mall4

Property and  
facilities management 
advisory services

Management mobilisation

♦

♦



Dubai Design
District )D3(1

Leasing strategy, tenant mix   
and leasing services

Leasing 
documentation advisory

Operational 
document production

برج املرصف العاملي ٥

“Knight Frank has consistently provided the syndicate of 
banks who own Emaar Business Park with considered 
and commercial advice. They have brought energy 
and commitment to the leasing campaign helping us 
to identify opportunities and occupiers. We would not 
hesitate to recommend Knight Frank for similar work.” 

Osman Malik  
Head of Dubai and Jebel Ali Corporates 
Noor Islamic Bank

"قدمت رشكة نايت فرانك املشورة التجارية املدروسة لالتحاد املرصيف 
الذي ميلك مجمع إعامر لألعامل، فقد أمثرت جهودها عن إكساب 
حملة التأجري قدراً من الزخم وااللتزام مام ساعدنا كثرياً يف تحديد 

الفرص والعثور عن مستأجرين ُمناسبني، ونحن لن نرتدد يف أن نرشح 
رشكة نايت فرانك ألي أعامل مامثلة".

عثامن مالك
رئيس رشكات ديب وجبل عيل، بنك النور اإلسالمي

23

45

التعبئة اإلدارية

إدارة العقارات واملرافق التشغيلية 

♦

♦

♦

♦

♦



Knight Frank’s four distinctive components comprise our global 
network, our independence, and our commercial and residential 
platforms. These set us apart from the competition.

Together with our US alliance partners, Newmark Grubb Knight 
Frank we have grown to a group of over 12,500 property 
professionals, in more than 370 offices in 55 countries.

Being a partnership allows us to put our clients first, we focus on 
giving them the best advice and putting long term relationships 
ahead of short term wins. Trust and integrity are everything.

Working with private individuals, developers, investors, banks, 
corporate occupiers and public sector bodies we provide a range 
of agency, investment and professional consultancy services which 
are supported by our dedicated market research teams.

The combination of our people, research and technology has 
helped us grow our enviable track record and that is why clients 
come back to us for their property solution.

A Partnership 
Approach

نهج الرشاكة
ينطوي النجاح املميز لرشكة نايت فرانك عىل أربعة عنارص تتمثل يف شبكة عالقاتنا 

العاملية، واستقاللنا، ومنصاتنا التجارية والسكنية. وهذه العنارص األربعة متنحنا نقطة 

متيز وتبقينا خارج حدود املنافسة.

ومع رشكائنا يف الواليات املتحدة؛ رشكة نيومارك غراب نايت فرانك، فقد منت 

مجموعتنا لتضم ما يزيد عىل 12,500 موظف متخصص يف مجال العقارات، يعملون 

يف أكرث من 370 مقراً للرشكة يف 55 دولة حول العامل.

وبفضل هذه الرشاكة، استطعنا أن نضع عمالءنا عىل قامئة أولوياتنا. حيث ينصبُّ 

تركيزنا عىل تقديم أفضل مشورة لهم وعىل إقامة عالقات طويلة األجل ليؤيت ذلك 

مثاره يف صورة إنجازات عىل املدى القصري. فالثقة والنزاهة هام كل يشء.

نعمل مع األفراد، واملطورين، واملستثمرين، والبنوك، والرشكات من القطاع الخاص 

وكذلك هيئات القطاع العام،  كام نقدم مجموعة واسعة من الخدمات الخاصة 

بالوكاالت واالستثامرات والخدمات االستشارية املتخصصة، وذلك عىل درجة عالية 

من املهنية، بدعم من أطقم أبحاث السوق املتخصصة التابعة لنا.

كام ساعد املزج بني حرفية كوادرنا، والبحوث التي نجريها والتقنيات الحديثة التي 

نتبناها يف إثراء سجلنا الحافل، وهذا هو السبب الذي يجعلنا الخيار األول للعمالء 

الباحثني عن حلول ملمتلكاتهم العقارية.



THE AMERICAS
138 offices

12 countries

UK
78 offices
1 country

AFRICA
23 offices

9 countries

EUROPE
75 offices

16 countries

MIDDLE EAST
4 offices

3 countries

ASIA PACIFIC
53 offices

13 countries

 دول آسيا واملحيط الهادئ
 53 مكتباً
13 دولة

 الرشق األوسط
 4 مكاتب
3 دول

 أوروبا
 75 مكتباً
16 دولة

 أفريقيا
 23 مكتباً
9 دول

 اململكة املتحدة
 78 مكتباً

دولة واحدة

 األمريكتان
 138 مكتباً
12 دولة

دول آسيا واملحيط الهادئ

ASIA PACIFICTHE AMERICAS

األمريكتان

 اململكة املتحدة

 أفريقيا

 أوروبا

الرشق األوسط

UK 
AFRICA 
EUROPE 

MIDDLE EAST



KnightFrank.ae

@KnightFrankUAE

Knight Frank Middle East

خدماتنا
OUR services

 • التقييم العقاري
Valuation   

 • التأجري التجاري
Commercial Leasing   

 • الضيافة
Hospitality   

 •  أسواق املال
Capital Markets   

 • الخدمات الصناعية واللوجستية
Industrial and Logistics   

 • استشارات وأبحاث التنمية
Development Consultancy & Research   

 • إدارة األصول العقارية
Property Asset Management   

 • متابعة املرشوعات
Project Monitoring   

 • قطاع التجزئة
Retail   

 • مبيعات العقارات السكنية باإلمارات العربية املتحدة
UAE Residential Sales   

 • مبيعات العقارات السكنية الدولية
International Residential Sales   

Our key strengths and differentiators lie in our people and resources.  
Knight Frank employs professionals who are experts in their field and who 
can advise on all aspects of Property Asset Management.  Day-to-day 
senior involvement offers additional assurances that the management of 
your investments is always in the best hands.  With our strong local team 
and our global support network, Knight Frank is confident it is able to meet 
every client’s requirements.

Further details are available on our website at KnightFrank.ae

Our people

كوادرنا

ساميون ناش
رشيك 

+971 4 4267 652
+971 56 4202 315

Simon.Nash@me.knightfrank.com
 

أشك كومار رحالن
أخصايئ إدارة املُنشآت 

   راجيف كومار ريهالن

  أخصايئ أعامل امليكانيكا والكهرباء والسباكة

أبوظبي
+971 2 6353 297 

البحرين
+973 3955 3776

ديب
+971 4 4512 000 

اململكة العربية السعودية
+966 11 2611 432

تكمن نقاط القوة والتميُّز الرئيسية لدينا يف األفراد العاملني معنا ومواردنا، حيث تقوم رشكة 

نايت فرانك بتوظيف املتخصصني الخرباء يف مجال عملهم، والذين بإمكانهم تقديم املشورة 

فيام يتعلق بجميع جوانب مجال إدارة األصول العقارية. كام تقوم بإرشاك املوظفني من 

ذوي الخربة لتقديم ضامنات إضافية لتتأكد أن إدارة استثامراتك تظل دامئاً يف أيٍد خبرية. ومع 

فريقنا املحيل القوي وشبكة الدعم العاملية التي نتمتع بها، تثق نايت فرانك بقدرتها عىل تلبية 

متطلبات كل عميل.

KnightFrank.ae :ملزيٍد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين

Simon Nash 
Partner 
+971 4 4267 652 
+971 55 4202 315
Simon.Nash@me.knightfrank.com 

Ashok Kumar Rehlan
Facilities Management Specialist

Rajov Kumar Rehlan
MEP Specialist

Abu Dhabi
+971 2 6353 297

Bahrain
+973 3955 3776

Dubai
+971 4 4512 000

Saudi Arabia
+966 11 2611 432

http://www.knightfrank.ae/
https://twitter.com/knightfrankuae
https://www.linkedin.com/company/knight-frank-middle-east
http://KnightFrank.ae

