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Clear Vision
Real estate in Saudi Arabia is driven by the
government’s commitment to the welfare of its
people and the private sector’s response to pent up
demand. Despite the relative volume of projects
however, something is clearly missing.

Reports about project delays come all too
frequently. Land owners worry about cost overruns
or quality issues. Investors and bankers speak
about the mismatch between their investment
appetite and the types of project opportunities that they are offered.

There is no shortage of technical vendors in the market. Architecture, engineering and project management firms
– both domestic and international – have established themselves in the Kingdom. But real estate development
is about more than putting up a building.
“Holistic thinking about real estate projects means that a clear vision and business target have to be part of the
planning process. It’s not enough to decide to simply construct new property” said Naveed Siddiqui, CEO Capitas
Group International, CGI. He went on to add that the “the planning, design, funding, legal structuring, project
management and so many other factors require detailed analysis and coordinated thinking”.

To achieve this, development management should be the discipline that drives and guides real estate projects,
large or small in size and public or private sector. This ability to integrate the commercial and technical execution
of the projects is critical to delivery of successful projects in the Kingdom.

Limited development management expertise has been a pitfall for the way real estate has been developed in the
Kingdom. Across the Kingdom, cities are littered with assets that are either vacant or partially occupied, lack
basic services or where work has stopped due to lack of funds.
Too often sponsors do not understand the development process, have no clear vision for the project, don’t have
sound financial analysis and have limited control over execution.

Developments are often passed by default to the architect, project manager or, all too frequently, the contractor,
who has little time or need to think through the key development decisions as they arise. The project ends up
being lost in the numerous complexities of managing its delivery.
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“Development management is not project management and it is not construction management. It is about making
projects technically and commercially feasible and sustainable – beginning with concept, through design, funding,
construction and operations”, said Wahid Sarij, Executive Vice President and Head of the Development
Management Service, DMS Practice at CGI.

Development managers streamline and align the decision making process. At the onset, the development
manager is able to devise a commercially viable and technically pragmatic development plan that is based on
development know-how rather than desktop research.

Moving ahead with the development, the development manager can ensure that the technical works map to the
development plan. As investment is needed, the development manager can build confidence with investors and
financiers that the plan is financially sound and its execution will be well-managed.

And as construction and handover proceed, the development manager ensures that delivery details are managed
for quality and quantity.

Such an approach requires development professionals that have integrated expertise across the real estate value
chain – marketing, design, engineering, legal, financial and operations.
A single team that can manage an entire development across all stages of the project using a standardized,
unified management thought process over various disciplines can help address the issues that challenge the
success of projects in Saudi Arabia.
Case Studies:

In all development projects, decisions are made that deviate from the project plan without the risks being fully
assessed. These can include cutting costs, changing design, and financing changes. The effect of such decisions
in the general scope of the project are often unforeseen and overlooked.

However, these may result in potentially damaging effects that put a project at risk of cost and time overruns and
even permanent deficiencies to design which may be costly to correct or altogether uncorrectable. Take for
example the thought process required to avoid the following scenarios:
Scenario 1 – Value engineering gone wrong:

A business park with several five story buildings is in construction phase. Through a value engineering exercise
at the design stage a suggestion was made to reduce the floor-to-ceiling height by 200mm in order to save SAR
1,200,000 in construction costs, primarily through reducing concrete in the structure. However the change in
detailed design drawings took an additional three weeks of design time and resulted in tight space constraints in
the ceiling void. This in turn then required changes in the installation layout of MEP services that took the
contractor an additional two weeks to overcome. Conclusively, saving SAR 1,200,000 in construction costs
resulted in an additional five week delay to the overall program which also caused a five week delay in rental
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income from tenants, extra design fees, extension of time claims and an overall cost that far exceeded the
amount that was supposedly “saved” by the reduction in concrete usage.
Scenario 2 – Retail mix and space planning in malls:

A shopping mall is facing revenue management issues. The anchors (hypermarkets, department stores, etc.) in
the mall are located on the ground floor and are designed with independent exterior entrances and exits direct to
car parks as well as facing into the mall.

This is great for customers of the anchor tenants but is also a death knell to other retailers in the complex.
Opening exterior entrances significantly reduces footfall through the interior of the mall and reduces the
attractiveness of the retail space on the first and second floors to tenants.

These spaces end up, at best, with second tier tenants or, at worst, with high vacancy rates which all impacts the
overall return on investment of the mall.
Scenario 3 – Selling unitized office space:

A commercial office tower was recently completed. The exit strategy for the developer was to sell individual small
office space units like typical apartment complexes are sold. As a result, the office spaces are owned by
numerous parties. The individual units will generally only attract tenants with small area requirements who have
minimal capital for fit out.

If in the future a tenant wants to expand their office space in the same building they need to negotiate with
different, and sometimes multiple, owners who may be using different lease contracts, rents, time frames etc.
This can be difficult and time consuming. Multinational tenants are generally wary of such ownership structures
and are therefore excluded from any potential tenant list.

This leads to the office owners losing out due to higher vacancy levels which also put rents under pressure as
individual owners with their own financial requirements set the market rates. The tenants relocate, the office
owners/investors will then be wary of future investments as they have poor returns

3

Capitas Group International

Press Clippings

مشاريع التطوير العقاري والتجديد العمراني بالمملكة ....كيف نصل إلى حالة
تراض مع الوضع العام السائد في ظل مشاريع حجمها تريليون لاير سعودي
ٍ
تقوم نهضة القطاع العقاري السعودي على التزام حكومة المملكةة العريةةة السةعودةة يةدعم رةاشةةة ،ةعيها وعلةى اسةت اية
القطاع الخاص للطلب الذي ة،هد ارتفاعا ملحوظا .وعلى الرغم من الح م النسةي للم،ةارة أ هنةن مةن الواضةب غةةاب
عنصر ما حةث ت،ةةر التقةارةر المتتالةةة لةى حةدوث تةيخةر ةة الم،ةارة ةة الوسةو الةذي تسةاور ةةةن مة ا راضة
مخاوف ي،ين ت اوز التكالةف هو ي،ين سضاةا ال ودة .وةتحدث المستثمرون والمصرةةون عن غةاب التطايق يةةن رغيةتهم
اأستثمارةة وهنواع وةرص الم،ارة المتاحة همامهم.
وسد تمكنو المؤسساو المعمارةة والهندسةة والمؤسساو المتخصصة ة دارة الم،ارة – السعودةة منها والعالمةة – من
تيسةس نفسها ة المملكة يحةث لم ةعد شنا نقص ة موردي الخدماو الفنةةة ةة السةوق .لكةن عملةةة التطةوةر العقةاري
تقوم على ما شو هكثر من م رد ت،ةةد مينى.
وفي هذا الصدد قال نفيد صديقي ،الرئيس التنفيذي لشركة كابيتاس جروب الدولية" ،أن نمط التفكير الشامل فيما يتعلق
بالمشققاريع العقاريققة يعنققي أن امليققة الت طققيط يجققب أن تشققمل رايققة واضققحة وهققدفا امليققا .وتتطلققب أنشققطة الت طققيط
والتصميم والتمويل ووضع األطر القانونية وإدارة المشروع وغيرها من العوامل األ قر ،،تتطلقب تحلقيد دقيققا وتفكيقرا
قائما الى التنسي .
ولتحقةق ذل ةإن دارة التطوةر ة ب هن تكون القاعدة الت تدة وتو ن الم،ارة العقارةة الكيةرة هو الصغةرة سواء ةة
القطاع العام هو الخاص .شةذ القةدرة علةى دمةل عملةةة التنفةةذ الت ةاري والتقنة للم،ةارة لهةا هشمةتهةا القصةو ةة سامةة
م،ارة نا حة يالمملكة.
ت،كل محدودةة الخيرة ة م ال دارة التطوةر عقية ة طرةق التطوةر العقاري يالمملكةة حةةث تنت،ةر ةة مةدن المملكةة
ا صول الت تكون ما ،اغرة هو مستغلة ي،كل زئ والت تفتقةر لةى الخةدماو ا ساسةةة هو ةتوسةف العمةل ةةهةا يسةيب
،ةامل لعملةةة التطةوةر وأ تكةون لةدةهم رؤةةة واضةحة للم،ةروع
نقص التموةل .وة هحةةان كثةةرة أ ةتمتة الرعةاة يفهةم
ي
وةفتقرون للتحلةل المال السلةم وتكون سةطرتهم على عملةة التنفةذ محدودة .وكثةرا مةا ةةتم تحوةةل م،ةارة التطةوةر لةى
المهندس المعماري هو مدةر الم،ارة هو ة غالب ا حةان لى المقاول والذي أ ةتةوةر لدةةن الوسةو الكةاة هو ضةرورة
التمعن ة سراراو التطوةر الرئةسةة الت سد تن،ي .وةنته ا مر يضةاع الم،روع ةة تعقةةداو متعةددة ةةمةا ةتعلةق يةإدارة
تسلةم الم،روع.
صرح وحةد سرةل نائب الرئةس التنفةذي والمسؤول عةن خدمةة " دارة التطةوةر" ةة ،ةركة كايةتةاس ةروب الدولةةة "هن
دارة التطوةر مفهو ٌم ةختلف عن دارة الم،ارة وكذل عن دارة اإلن،اء ش عملةة عل الم،روع م دةا ومستداما من
الناحةتةن التقنةة والت ارةة – ايتداء يمفهوم الم،روع ووصوأ لى عملةاو التصمةم والتموةل واإلن،اء والعملةاو.
ةقوم مدةرو التطوةر يتو ةن عملةة اتخاذ القرار وة يادئ ا مر ةكةون مةدةر التطةوةر سةادرا علةى وضة خطةة التطةوةر
التة ةمكةةن تطيةقهةةا مةةن الناحةةةة الت ارةةةة والواسعةةةة مةةن الناحةةةة الفنةةةة والتة تقةةوم علةةى المعرةةةة التطوةرةةةة ولةةةس علةةى
ا يحاث المكتيةة .وعند المض سةدما يعملةةة التطةوةر ةةتمكن مةدةر التطةوةر مةن ضةمان تطةايق ا عمةال الفنةةة مة خطةة
التطوةر .وم ن،وء اأحتةاج ل ستثمار ةمكن لمدةر التطوةر يناء الثقة م المستثمرةن والممولةن ي،ين س مة الخطة من
الناحةة المالةة وهن تنفةذشا سةتم دارتن ي،كل ةد .وم استمرار هعمةال اإلن،ةاء والتسةلةم سةضةمن مةدةر الم،ةروع دارة
تفاصةل التسلةم من ناحةت الكم والكةف.
تتطلب شذ المنه ةة خيراء ة التطوةر ةتمتعون يخيراو ة سلسلة القةم المضاةة للقطاع العقارةةة والتة ت،ةمل ال وانةب
التسةوةقةة والتصةةمةمةة والهندسةةةة والقانونةةةة والمالةةةة والت،ةةغةلةة .وةمكةن لفرةةةق واحةةد تتةةوةر لدةةةن القةةدراو ال زمةةة دارة
عملةة التطوةر ييكملها عير كاةة مراحل الم،روع ياستخدام عملةة تفكةر داري سةاس موحد عير كاةة الم اأو وةمكنةن
هن ةساعد ة التعامل م القضاةا الت ت،كل تحدةا همام ن اح الم،ارة ة المملكة العريةة السعودةة.
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تجارب مسبقة
ة كاةة م،ارة التطوةر ةتم اتخةاذ القةراراو التة تنحةرف يخطةة الم،ةروع دون تقةةةم المخةاطر ي،ةكل كامةل وشةذا سةد
ة،مل تقلةل التكالةف وتغةةر التصمةم والتغةراو ة التموةل .وكثةرا ما تكون تيثةراو مثل شذ القراراو ي،ةكل عةام علةى
الم،ةةروع غةةةر مرئةةةة ومهملةةة ولكنهةةا سةةد تةةؤدي لةةى تةةيثةراو ضةةارة سةةد تعةةري الم،ةةروع للمخةةاطر مةةن ناحةةةة التكلفةةة
والوسو يل لى هخطاء دائمة ة التصمةم والت سد ةتطلب تصحةحها تكلفة ياشظة هو سد أ ةمكن ص حها .ولنيخةذ علةى
سيةل المثال عملةة التفكةر المطلوية لتفادي السةنارةوشاو التالةة:
السيناريو األول  -أ طاء في القيمة الهندسية
لندرس حالة م م هعمال ة مرحلة الت،ةةد ةضم العدةد من الميان ذاو الخمس طوايق .ومن خ ل تطيةق شندسة القةمةة
ة مرحلة التصمةم تم الخروج يمقترح لتقلةل اأرتفاع من ا رضةة لى السقف يقةمةة  022ملةمتةر وذلة يهةدف تةوةةر
 000220222لاير من تكالةف اإلن،اء حةةث سةةنتل ذلة ي،ةكل رئةسة مةن تقلةةل الخرسةانة ةة الميةان  .اسةتغرق تغةةةر
رسوماو التصمةم التفصةلةة ث ثة هساية وكانو النتة ة هن هصيب ةراغ السقف هكثر ضةقا وشذا يةدور تطلةب تغةةةراو
ة ة توزة ة الخةةدماو المةكانةكةةةة والهندسةةةة وخةةدماو السةةياكة والت ة اسةةتغرسو مةةن المقةةاول هسةةيوعةن ضةةاةةةن لتنفةةةذشا.
خ صة ا مر هن توةةر ميلغ  000220222لاير ة تكالةف اإلن،اءاو سد هد لى تيخةر مدتن خمسة هساية ة اليرنامل
العام والذي يدور هد لى تيخةر مدتةن خمسةة هسةاية ةة عائةداو اإلة ةاراو مةن المسةتي رةن وهد كةذل لةى رسةوم
تصمةم ضاةةة ومطالياو يتمدةد وسةو الم،ةروع وزةةادة تكلفتةن اإل مالةةة التة ت ةاوزو الميلةغ الةذي ةفتةري هنةن سةد تةم
"توةةر " من تقلةل استخدام الخرسانة.
السيناريو الثاني  -متاجر بيع بالتجزئة وت طيط المساحات في المراكز التجارية:
ةوا ةةن هحةةد مراكةةز التسةةوق م،ةةاكل ةةمةةا ةتعلةةق يةةإدارة العائةةداو .تقة المراةةةق الرئةسةةةة (مراكةةز الهاةيرماركةةو والمتةةا ر
الكيةرة وغةرشا) ة المركةز الت ةاري يالطةايق ا رضة وشة مصةممة يحةةث تتمتة يمةداخل خار ةةة مسةتقلة ومخةارج
توا ةن مواسةف السةةةاراو ميا،ةرة وتوا ةةن كةذل المركةز الت ةةاري .وشةذا الوضة م ئةم تمامةا لعمة ء مسةتي ري المراةةةق
الرئةسةة ولكنن ة الوسو نفسن ةصةب المتا ر ا خر ة المركز الت اري ة مقتل .من المؤكد هن ةتب مداخل خار ةة
ةقلل من حركة المتسوسةن داخل المركز الت اري وةقلل من اذيةة مسةاحة اليةة يالت زئةة علةى المسةتي رةن ةة الطةايقةن
ا ول والثةةان  .وةة هةضةةل ا حةةوال ةنته ة ا مةةر يهةةذ المتةةا ر ةة هةةةدي مسةةتي رةن مةةن الدر ةةة الثانةةةة هو ةة هسةةوه
ا حوال لترتف معدأو المساحاو الخالةة غةر المستي رة ا مر الذي ةؤثر سليا ةة العائةداو اإل مالةةة علةى اأسةتثمار
ة المركز الت اري.
السيناريو الثالث – بيع مساحات مكتبية موحدة
اكتمل هخةرا هحد ا يراج المكتيةة الت ارةة .وكانو استراتة ةة الخروج للمطور العقاري شة يةة وحةداو مكتيةةة صةغةرة
ةردةة تماما مثلما تم ية م معاو ال،قق السةكنةة ونتة ةة لةذل تةم امةت المسةاحاو المكتيةةة مةن سيةل هطةراف عدةةدة.
تكون الوحداو الفردةة اذية ةقط للمستي رةن الذةن لدةهم احتةاج لمساحاو صغةرة ورهسمال صغةر ة ئم شذ المسةاحاو
الصغةرة .ولكن ذا رغب هحد المستي رةن ة المستقيل ة توسة مساحتن المكتيةة يةنفس المينةى ةإنةن سةةحتاج للتفةاوي
م مالكةن مختلفةن وهحةانا مالكةن متعددةن والذةن سد ةكون لدةهم عقود تةي ةر مختلفةة ومةدد تةي ةر مختلفةة وغةةر ذلة
وي،ةكل عةام أ ةفضةل المسةتي رون مةن ةئةة ال،ةركاو العالمةةة مثةل شةذ
وشذا ا مر سد ةتضمن صةعوية وةسةتهل وستةا.
ي
الوحداو وةستيعدونها يالتال من سائمةة الوحةداو المقترحةة ل سةتئ ار ا مةر الةذي ةتسةيب ةة خسةارة مةالك الوحةداو
المكتيةة نتة ة أرتفاع مستوةاو الوحداو الخالةة غةةر المسةتي رة ممةا ة،ةكل ضةغوطا علةى اإلة ةاراو يسةيب هن المة
الفردةون شم الذةن ةحددون هسعار السوق من خة ل احتةا ةاتهم المالةةة الخاصةة يهةم .وعنةدما ةنتقةل المسةتي رون ةصةيب
م الوحداو المكتيةة والمستثمرون ة حالة حذر من اأستثمار مستقي نتة ة لضعف العائداو.
النظرة الشاملة للمشاريع
ةؤكةةد وحةةةد سةةرةل نائةةب الةةرئةس التنفةةةذي هن ا مثلةةة التة سةةةقو هعة سةةةنارةوشاو كثةةةرا مةةا ةةةتم ةةهةةا ت اشةةل تةةيثةراو
سراراو التطوةر الضعةفة والخسائر الت تتسيب يهةا خة ل مرحلةة التطةوةر .وةضةةف "ةفة السةةنارةو ا ول هد الةنقص
ة التقةةم المال الدسةق للقرار لى تقلةل اأرتفاع من ا رضةة لى السقف يةنما ة السةنارةو الثان كان شنا نقةص ةة
التخطةط والتصمةم الدسةقةن للمساحة وشما عنصران رئةسةان ة تحقةق هسصى عائداو .هما ة السةنارةو الثالةث ةقةد كةان
شنا نقص ة المعرةة لد المستثمرةن علةى المةد اليعةةد ممةا هثةر علةى اسةتثمارشم ةة اليةرج الت ةاري المملةو لعةدة
هاو".
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وكةان مةةن الممكةةن تفةةادي شةةذ ا وضةةاع الث ثةةة ذا كةةان سةةد تةةم اتخةةاذ القةةراراو السةةلةمة ةة المرحلةةة الم ئمةةة مةةن عملةةةة
التطوةر .وشذا ةتطلب م،اركة خيراء لدةهم نظرة ،ةاملة للم،ةروع .ن دارة الم،ةارة شة م مةوع لخيةراو مالةةة وةنةةة
وخيراو ة دارة المخاطر ة الم،ارة العقارةة.
ان كابيتاس جروب العالمية
وضةمن هعمالهةا ا خةر التة تركةز علةى القطةاع العقةاري تقةوم كايةتةاس ةروب الدولةةة وشة م،ةروع م،ةتر يةةن
المؤسسة اإلسة مةة لتنمةةة القطةاع الخةاص عضةو م موعةة الينة اإلسة م للتنمةةة وم موعةة كايةتةاس ذ.م.م .وشة
،ركة سايضة متواةقة م ال،ةرةعة وتتخةذ مةن الوأةةاو المتحةدة ا مرةكةةة مقةرا لهةا يت،ةغةل ن،ةاط دارة التطةوةر يهةدف
توةةر شذا النمط من "الصورة ال،املة" ة المملكة العريةة السعودةة .وتتعاون كايةتاس روب الدولةة كةذل مة ،ةركائها
الدولةةن ،ركة هوياس النةوزةلندةة والمالةزةة و،ركة سوريانا السنغاةورةة .وتطيةق ال،ةركة عملةةة تطةوةر منه ةةة تغطة
عملةة دارة العقار منذ اليداةة وحتى اكتمالن يهدف تنفةذ م،ارة عقارةة تحقق عائداو ت ارةةة هةضةل وتتةر هثةرا ة ايةةا
ة الم تمعاو الت تقام يها.
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