اجملموعة املتكاملة
شركاء يف املنفعة

تــبــادل مــنــافــع

اخلدمة الشاملة

عن المجموعة
تعتبر مجموعة منافع االقتصادية منظومة عقارية متطورة تضم عدداً من الشركات النوعية املتخصصة التي
تتكامل أنشطتها وتتضافر جهودها في تقدمي خدمة شاملة ومتميزة لعمالئها وشركائها داخل اململكة .وتغطي
خدماتها كافة مراحل املشروع  ..بدءاً بتحديث عناصره ومعامله ودراسة جدواه االقتصادية وتوفير كافة
متطلبات تنفيذه ،مبا في ذلك التمويل وتوفير املواد واستقطاب الكوادر ذات اخلبرة الطويلة والتأهيل العالي،
وانتهاء بتسويق املشروع وإدارته.
ويتم ذلك عبر مجموعة منافع اإلقتصادية القابضة التي تتولى دراسة املشاريع املطروحة من جانب املستثمرين
وحتديد هيكل املشاركة في تنفيذها حتت شعار «شركاء في املنفعة».
وتسعى مجموعة منافع االقتصادية القابضة بخطى واثقة وحثيثة لتحقيق أهدافها ومواكبة النهضة العمرانية
باململكة العربية السعودية واإلسهام بقدر وافر في تنمية االقتصاد الوطني ،وذلك باستخدام أفضل ما مت
التوصل إليه من أساليب عملية حديثة في الدراسة واإلدارة والتسويق وتطبيقات تقنية متقدمة في اإلنشاء
والتنفيذ.
وبفضل الله وتوفيقه ،واإللتزام بنهجها الفريد في اختيار وتنفيذ املشروعات املدروسة بعناية فائقة ،إستطاعت
مجموعة منافع االقتصادية القابضة أن حتقق في فترة وجيزة إجنازات باهرة في مختلف اجملاالت ،والتي
نتشرف بتقدميها كشركاء أو عمالء في مشروعاتنا احلالية أو املستقبلية.
ومعاً من أجل ٍ
غد زاهر  ..زاخر بالنماء في كافة مجاالت التنمية العقارية.

اجملموعة املتكاملة

رؤيتنا
رسالتنا
أهدافنا

تتطلع مجموعة منافع أن تصبح مجموعة رائدة ومتعددة األطراف في مجاالت
التطوير العقاري من خالل البناء برؤية إبداعية فريدة تسهم في إيجاد احللول
املبتكرة واإلرتقاء إلى أعلى املستويات على النطاق احمللي.

اإلسهام بقدر وافر في مشروعات التنمية التي تشهدها بالدنا من خـالل توظيف
خبـراتها في الـمجـاالت الــعـقـارية املــــختلفة وتأمــني الــكوادر الوطــنـيـة املؤهـلـة
وتوفير املوارد املالية الالزمة مبا يحقق املنافع املتبادلة مع شركائنا وعمالئنا.

 السعي الدائم للمحافظة على الصدارة. تعزيز الثقة وتقوية الروابط مع شركائنا وعمالئنا. حتقيق معدالت مرتفعة في عائدات اإلستثمار العقاري. -إضافة رؤية جديدة بإستخدام األساليب احلديثة في التطوير العقاري.

المجموعة
المتكاملة
تنطلق مجموعة منافع االقتصادية في ممارسة أنشطتها في
مجاالت التنمية العقارية اخملتلفة عبر كيانات واسعة اإلنتشار
على املستوى احمللي ،فتوفر من خاللها
خدمات شاملة ومتكاملةومتميزة لعمالئها وحتقق
عائدات مجزية لشركائها .وتشمل هذه الكيانات
الكبيرة اجملموعات التالية:

شركـات
اجملموعة

تـحـالـفـات
اجملموعة
استثمارات
اجملموعة

أعـــــمـــــال
اجملموعة

شركات المجموعة
منافع
لالستثمار
منافع
العقارية

منافع
للمقاوالت

منافع
إلدارة وتشغيل
الفنادق

منافع
ملواد البناء
منافع
لتجهيزات
الفندقية

شركات اجملموعة

شركة منافع االقتصادية لإلستثمار
تضم مجموعة منافع االقتصادية القابضة عدداً من الشركات املتخصصة التي تقدم خدماتها
للشركاء و للـــعــمـالء في كافة اجملاالت العقارية بأســــلوب مهني رفيع وعلى أيدي نخبة من الـــكوادر
الـوطـنـية ذات الـتـأهـيــل العالي واخلبرة الطويلة.
وحيث أن شركة منافع االقتصادية لالستثمار متثل احملـور الـمركـزي لشـركــــات اجملموعة املتخصصة
املعنية بإجراءات تنفيذ املشاريع بصورة متكاملة(،اخلدمة الشاملة) فإن العميل لن يكون بحاجة إلى
اإلتصـال املبــاشـــر بهذه الشركات ملتابعة مراحل تنفيذ مشروعه ،إذ تغنيه منافع االستثمارية عن
ذلك بقيامها نيابة عنه باإلتصال بالشركات وموافاته بتقارير دورية عن مشروعه .وتأتي في مقدمة
الشركات املتخصصة.

شركات اجملموعة

شركة منافع اإلقتصادية للعقار
تقوم شركة منافع اﻹقتصادية للعقار بدورها في مجاﻻت اﻹستثمار العقاري مبهنية عالية،
مستخدمة أحدث برامج إدارة اﻷعمال واﻹستثمار في إختيار وتنفيذ مشاريع عقارية رائدة
تواكب النهضة العمرانية القائمة وتقدمي إضافة حقيقية في مجال التطوير العقاري .وبتوفيق
الله والتحالف مع شركاء اجملموعة وعمالئها متكنت من تنفيذ العديد من املشاريع العقارية
التي تلبي إحتياجات السوق احمللية واملستقبلية واضعة نصب عينيها اﻷسس والثوابت التي
ساهمت في إجناح تلك املشاريع .هذا وتغطي اﻷعمال التي تقوم بها منافع اﻹقتصادية للعقار
اﻹستثمار والتطوير العقاري ،الدراسات واﻹستشارات العقارية ،الوساطة والتسويق  ،إدارة
اﻷمالك والتثمني العقاري.

التسويق العقاري

شركات اجملموعة

شركة منافع اإلقتصادية للمقاوالت
تقدم شركة منافع االقتصادية للمقاوالت خدمات مقاوالت متكاملة في مسعى منها لتكون معلماً بارزاً
في قطاع املقاوالت السعودي ،وأن تسهم بفعالية في حتقيق النهضة العمرانية .وحيث أنها تؤمن إمياناً

راسخاً بقضية السعودة ،فإنها حترص على إستقطاب الكفاءات السعودية لإلستفادة من خبراتهم
في مجال املقاوالت ومن إملامهم العميق بالتراث السعودي في حتديد متطلبات اجملتمعات احمللية.
وإدراكاً حلدة املنافسة في قطاع املقاوالت السعودية عمدت الشركة إلى التركيز على ما مينحها ميزة
تنافسية واإللتزام باجلودة في كافة أعمالها ومواكبة التوجهات العاملية في مجاالت اإلدارة والتنفيذ
والتصميم ومراعاة مواءمتها مع التراث السعودي .هذا وتشمل أنشطة منافع االقتصادية للمقاوالت
القيام باألعمال املدنية واإللكتروميكانكية وكافة أعمال التشطيب.

ادارة التنفيذ

ادارة التصاميم

ادارة املشاريع

شركات اجملموعة

شركة منافع اإلقتصادية ملواد البناء
شهدت صناعة البناء في اململكة العربية السعودية منواً سريعاً في السنوات األخيرة نتيجة للتوسع الكبير
في املشاريع العمرانية وإنشاء املدن االقتصادية وتنفيذ خطة توسعة احلرمني الشريفني فض ً
ال عن مشاريع
اإلسكان اجلاري تنفيذها في مختلف أنحاء اململكة ،مما أوجد طلباً متزايداً على مواد البناء .وإستجابة لهذا
الطلب املتنامي ،ورغبة في ضمان إنسياب توريد مواد البناء ملشاريع اجملموعة وتلبية طلبات الشركات واملشاريع
األخرى ،قامت مجموعة منافع االقتصادية بإنشاء شركة متخصصة باسم (ميبكو  )Mebcoضمن منظومة
شركات اجملموعة تعني بتوفير مختلف أنواع مواد البناء باجلملة والتجزئة ملشاريعها واملشاريع اخلاصة بالعمالء،
واإلسهام بذلك في دفع عجلة البناء والتنمية باململكة .وتعتمد (ميبكو) في القيام مبهمتها هذه على اإلستيراد من
اخلارج وحيازة وكاالت لشركات أجنبية تعمل في مجال مواد البناء.
وتشمل مواد البناء التي تقوم (ميبكو) بتوريدها مواد الكهرباء ،مواد العزل ،مواد السباكة ،الدهانات ،املواد املكيسة
والتجهيزات الصحية التي تستوردها بالتعاون مع شركة (نوفيال  )Novellaالصحية التابعة للمجموعة.

ادارة التوريدات

ادوات صحية

شركات اجملموعة

شركة منافع اإلقتصادية لتجهيزات الفندقية
مع إنتشار صناعة الفندقة إثر التطور الكبير الذي حدث في مجاﻻت اﻹتصال واملواصالت ،والعمل املكثف
في مشاريع التنمية التحتية في مختلف أنحاء اململكة ،برزت احلاجة إلى إنشاء شركات متخصصة في توفير
مستلزمات التأهيل للمنشآت الفندقية .وتلبية لهذه احلاجة امللحة عمدت شركة منافع اﻹقتصادية إلى إنشاء
شركة منافع للتجهيزات الفندقية لتقوم مبهمة حتديد وتوفير متطلبات الفنادق التابعة لها أو اخلاصة بعمالئها.
وتغطي خدمات هذه الشركة كافة مستلزمات اﻹقامة املريحة للعمالء واﻹستجابة جلميع إحتياجاتهم ،شاملة
التأثيث الكامل للغرف واﻷجنحة والقاعات وجتهيزات املطاعم واملطابخ وأنظمة اﻷمن والسالمة.

شركات اجملموعة

شركة منافع اإلقتصادية إلدارة وتشغيل الفنادق
تسعى منافع ﻹدارة وتشغيل الفنادق لتقدمي خدمات متكاملة تتماشى مع مفهوم الضيافة العصرية واملعايير
الفندقية الدولية إلى جانب تطوير الصناعة الفندقية واﻹرتقاء بها في اململكة .وتبذل الشركة قصارى
جهدها لتصبح رائدة في مجال الضيافة الفندقية وخدمة العمالء بأفضل مستوى ممكن .خاصة احلجاج
واملعتمرين والزوار الذين يختارون فنادقها ﻹستضافتهم.
وتتميز منافع ﻹدارة وتشغيل الفنادق بوجود فريق متخصص يقوم بجدارة وإقتدار مبهام إدارة وتشغيل
الفنادق التابعة للمجموعة وفنادق العمالء.
وفي إطار إهتمامها بالتسويق تعني شركة منافع ﻹدارة وتشغيل الفنادق بوضع خطة سنوية توضح فيها حجم
املبيعات املستهدف ووسائل دعمها إعالمياً مع السعي لفتح أسواق جديدة خلدماتنا الفندقية.

خمططات
األراضي

التجارية
واإلدارية
واملخازن

استثمارات
المجموعة

الفنادق
واالجنحة
واملنتجعات

اجملمعات
السكنية

متكنت مجموعة منافع االقتصادية القابضة بالتضامن مع شركائها وعمالئها خالل فترة قصيرة من إجناز مشاريع عقارية عديدة ومتنوعة في مواقع مختلفة
من اململكة مبستوى عال من الدقة تلبية الحتياجات السوق احلالية واملستقبلية .وقد حققت هذه املشاريع جناحاً كبيراً متثل في تعظيم العائدات التي يجنيها
شركاؤنا واملستثمرون معنا كل عام ،إضافة إلى اإلسهام في تنمية اإلقتصاد الوطني وإزدهار احلركة التجارية والسياحية في اململكة وتوفير املزيد من فرص
العمل للمواطنني.
ويعود الفضل في حتقيق هذا النجاح – بعد توفيق الله سبحانه وتعالى – إلى العمل الدؤوب الذي كان نهجنا الذي إلتزمنا به في تنفيذ هذه املشروعات واإلختيار
الدقيق لها وملواقعها ،واإلستعانة باخلبرات الوطنية وتوفير املوارد املالية الالزمة لها.
ونقدم فيما يلي طائفة من مشروعات مجموعة منافع االقتصادية التي طرحتها حديثاً في اململكة مصنفة في أربعة محاور إستثمارية ،وهي :املراكز التجارية،
اجملمعات السكنية ،الفنادق ومخططات األراضي الزراعية والتجارية والسكنية.

مخططات األراضي

تسعى منافع اﻹقتصادية من خالل طرحها خملططات اﻷراضي الزراعية والسكنية والتجارية إلـى توفير الفـرص اﻹستثمارية الواعــدة لعمالئها مبختلــف
توجهاتهم والتـي متكنهـم من جني عائدات عالية من إستثماراتهم.

جدة

سكين جتاري

استثمارات اجملموعة

مستودعات

جنوب جدة /على شارع الليث مبساحة إجمالية  589.380متر مربع،
موزعة على قطع جتارية وسكنية مبساحات تتراوح من  700 – 650م.2
جدة

على مساحة مقدارها  260.400متر مربع .وهو يقع في منطقة تتوفر فيها جميع
اخلدمات واملرافق ،وعلى مقربة من الكورنيش ومجمع الدوائر احلكومية ،ويتميز بتلبية
رغبات فئات كثيرة من حيث املساحة والسعر واملوقع.
سكين جتاري

تتوفر فيه مساحات ملستودعات جتارية وصناعية كبيرة،
تبلغ مساحة اخملطط الكلية مليون متر مربع.
مستودعات

استثمارات اجملموعة ــ خمططات األراضي

تقع منطقة (سدير هدى الشام ) بني مدينة مكة املكرمة مأوى أفئدة املسلمني ومحافظة جدة الواجهة اإلقتصادية للمملكة ويتبع املركز محـافظة اجلـموم
التابعة إداريا إلمارة منطقة مكة املكرمة  .وتعتبر منطقة ( سدير هدى الشام ) منطقة زراعية خلصوبة أراضيها ووفرة مياهها اجلوفيه .و تقع محافظة
الـجموم في الشمال الغربي ملدينة مكة املكرمة وتبعد عنها حوالي  25كم وتعتبر أقرب احملـافظات إليها وتبعد عن مـحـافـظة جدة حوالي 51كم  .وتـشتهر
املنطقة باملزارع ومن أشهر املزاراع الفيصلية  .فاوجدنا فرص استثمار اراضي زراعية فكانت مجموعة مخططات منطقة سدير هدى الشام.

243.546م2

236.712م2

73.768م2

98800م2

استثمارات اجملموعة ــ خمططات األراضي

289.000م2

2000.000م2

يقع اخملطط في حرم طريق شرائع اجملاهدين مالصق خملطط احلساوي على بعد 19كم من املسجد احلرام
ومساحة اخملطط تقدر بـ 301,870.14م2

يقع املشروع بحي النوارية شمال شرق مكة املكرمة .تبلغ مساحة اخملطط  562.719م 2
يتميز املوقع من أنه من املناطق املستوية سهلة التضاريس مع أجزاء محدودة من املناطق اجلبلية.

مخطط املسرة  -أرض خام يقع ببئر الغنم  -اجلعرانة النوارية – مكة املكرمة
املساحة  51,848 :م2

استثمارات اجملموعة ــ خمططات األراضي

المراكز التجارية واالدارية
تهدف منافع اﻹقتصادية من خالل توجهها إلى اﻹستثمار في املراكز التجارية إلى املشاركة في إنشاء أسواق متطورة تقدم خدماتها للمتسوقني بأساليب حضارية
متقدمة إلى جانب متكني العاملني في جتارة اجلملة والتجزئة من حتقيق عائدات مجزية.

حمالت جتارية

حمالت جتارية

حمالت و معارض

حمالت جتارية

معارض وخمازن

جتاري إداري

استثمارات اجملموعة ــ التجارية واإلدارية واملخازن

معارض جتارية

جنوب جدة ،مشروع جتاري مبنطقة حراج الصواريخ يستهدف ذوي الدخل املتوسط واحملدود
وتتوفر فيه مختلف أنواع األقمشة واملالبس اجلاهزة واملستلزمات الضرورية للمتسوقني.
حمالت جتارية

شمال جدة /حي النزهة شمال دوار اجلواد األبيض ،يحتوي على معارض جتارية
وصاالت عرض كبيرة ،وهو بحق حتفة معمارية هندسية حديثة ،ويتميز موقعه بالكثافة
السكانية وبقربه من مطار امللك عبدالعزيز.
حمالت جتارية

جنوب جدة /حي اخلمرة ،يحتوي على ستة مجمعات تضم ( )105معارض ومخازن
كبيرة مصممة بإرتفاعات عالية تناسب جميع املستأجرين ،وهو على أرض مساحتها
 54.000متر مربع.

حمالت و معارض

جنوب جدة ،يضم ( )68معرضاً جتارياً مخصصة لتجار اجلملة في املواد الغذائية .وقد مت
تصميمه وفق أحدث النظم املعمارية ،وتستمد املنطقة املقام فيها أهميتها من وجود عدد
كبير من مستودعات جتار اجلملة بها ،فض ً
ال عن قربها من وسط البلد.

استثمارات اجملموعة ــ التجارية واإلدارية واملخازن

حمالت جتارية

مدينة صبيا مبنطقة جازان ،وهو عبار عن مول كبير مكون من ثالثة أقسام رئيسية( :هايبر
ماركت ،صاالت للمالبس اجلاهزة ،مطاعم ومالعب) على مساحة تبلغ  37.000متر مربع،
ويتميز موقعه بالكثافة السكانية وتوفر اخلدمات.

شمال جدة /شارع األمير سلطان – معارض جتارية حديثة على مساحة إجمالية
تبلغ  3.200متر مربع.

جتاري إداري

معارض وخمازن

مبنى جتاري إداري يقع في حي الروضة على شارع الروضة .حيث يعتبر املوقع
اجلغرافي من ضمن مناطق الطلب املتعدد االستخدام.حيث يتكون من ثمانية أدوار
باإلضافة إلى الدور األرضي واخلدمات و دور السطح
اجمالي مساحة املشروع 25000م2

جنوب جدة طريق امللك فيصل  .حي احملجر يتميز املشروع بقربه من املنطقة الصناعية
وميناء جدة االسالمي واسواق احلراج .ومساحة املشروع 137000م2

استثمارات اجملموعة ــ التجارية واإلدارية واملخازن

الفنادق واالجنحة
ويتكون من  64غرفة بسعة ( )200شخص ،ويبعد عن احلرم بـ ( )650متر
 ،تقوم منافع بإدارته وتشغيله.

من عشرين طابقاً ،تضم ( )200غرفة تستوعب ( )900شخص أيام الذروة ،وهو
مصمم على منط العمارة األندلسية ذات الطابع اإلسالمي ،ويوفر لرجال األعمال
كافة مستلزمات عقد اإلجتماعات

مكة املكرمة

ملار الغرب جدة ــ البلد

ملار الغرب جازان

ملار الغرب
جراند ملار
جدة  -طريق االمير سلطان جدة  -النسيم

استثمارات اجملموعة ــ الفنادق واالجنحة

المجمعات السكنية
ومن خالل إنشاء اجملمعات السكنية تسعى منافع اﻹقتصادية إلى اﻹسهام في توفير السكن املناسب للمواطن مبا يتناسب
وقدراته املالية ويحقق تطلعاته سواء عن طريق اﻹيجار أو التملك.

جدة /حي املروة – يتكون من  6عمائر تضم شقق متليك فاخرة .مصمم على أحدث
املعايير ،مع مراعاة اخلصوصية للعائلة السعودية .فخامة في البناء ورحابة في املكان.

استثمارات اجملموعة ــ اجملمعات السكنية

اعمال المجموعة
فكرة االستثمار

إدارة االستثمار

تنطلق مجموعة منافع االقتصادية في مجاالت اإلستثمار والتطوير العقاري
عبر مشاريع رائدة ومتنوعة ،مستخدمة في تنفيذها أحدث األساليب العلمية
في كافة مراحل اإلجناز ،بدءاً بدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات
املقترحة من جانب العمالء واملطروحة من جانبها ،وإعداد التصاميم الفنية

توريدات مواد البناء

التصاميم الهندسية

املناسبة لكل مشروع ،وتوفير مواد البناء الالزمة ،وإختيار الكوادر ذات
اخلبرة الطويلة في مجاالت اإلنشاء واإلدارة والتشغيل والتسويق للمشاريع
العقارية ،سواء كانت مراكز جتارية أو مجمعات سكنية أو منشآت فندقية أو

التنفيذ والمقاوالت

التجهيزات
الفندقية

إدارة المـشاريع

مخططات أراضي خملتلف األغراض اإلستثمارية.
دراسة الجدوى
االستثمارية

كما حترص اجملموعة على دعم شركاتها املتخصصة بكل ما يلزمها من
إمكانات وخبرات فنية وموارد مالية لتمكينها من القيام بدورها كام ً
ال في
تنفيذ مشروعاتها باملستوى الذي يحقق طموحاتها ويلبي تطلعات عمالئها.

إدارة التشغيل

ونورد في ما يلي عرضاً لألعمال التي تقوم بها كل من شركة منافع
االقتصادية وشركاتها املتخصصة منفردة ومجتمعة حتت شعارها املرفوع
دوماً (شركاء في املنفعة) متضمنة كافة مستلزمات اإلستثمار العقاري:

التسويق
والمبيعات

إدارة األمالك
العقارية

إدارة وتشغيل
الفنادق

االستثمار
والتطوير
العقاري
دراسات
الجدوى
االستثمارية

درجت منافع االستثمارية على تنمية اإلستثمارات العقارية بأساليب إحترافية وإستخدام أحدث البرامج اخلاصة
بإدارة األعمال واإلستثمارات ،مما أدى إلى بناء ثقة كبيرة لدى املستثمرين الذين اختاروا منافع االستثمارية لتمثيلهم
في إدارة أو بيع أو شراء عقاراتهم .ومن هنا جاء قرارنا اخلاص بالدخول في مجال التطوير العقاري ،ومن ثم القيام
برصد مالمح السوق العقارية في املنطقة وحتديد العوامل املؤثرة فيها والعمل على إيجاد احللول العملية لتطوير
بنية املشاريع العقارية مبا يخدمها ويؤدي بالتالي إلى حتقيق عائدات إستثمارية عالية.

يقوم بها قسم خاص تابع لشركة منافع للعقار إستناداً إلى البيانات الدقيقة واملستوفية جلميع عناصر
املشاريع املقترحة من جانب العميل .وتتم الدراسة بأسلوب علمي مع مراعاة التوازن بني طبيعة املشروع
واملوارد املالية املتاحة.

التصاميم
الهندسية

تقوم (بل كونسبت  )Bel Conecptالتابعة لشركة منافع للمقاوالت .ويتم وضع التصاميم على أيدي نخـبـة
من الـشـباب السـعـودي من ذوي املؤهـالت الـرفيـعة واخلبرة الفنية الواسعة في هذا اجملـال.
أما التصميمات الداخلية فتقوم بها شركة (بل ديكور  )Bel Decorالتابعة للمجموعة .فهي أيضاً مزودة
بخبرات وطنية وعمالة فنية ماهرة تقوم بإعداد تصاميم داخلية حديثة جتمع بني األصالة واحلداثة.

التنفيذ
والمقاوالت

أفردت مجموعة منافع االقتصادية شركة كاملة متخصصة للقيام بأعمال املقاوالت بصورة متكاملة
للمشاريع اخلاصة بها ولغيرها من املشاريع التي يتقدم بها مستثمرون من خارج اجملموعة .وهي تقوم
بهذه املهمة بجدارة وإقتدار في مسعى منها للمحافظة على مستوى النجاح املعهود ملشاريع اجملموعة
واإلسهام بفعالية في إزدهار النهضة العمرانية باململكة .وتشمل املهام التي تقوم بها في مجال املقاوالت
األعمال اإلنشائية واإلليكتروميكانيكية وأعمال التشطيب.

توريدات
مواد البناء

تتولى هذه املهمة شركة (ميبكو  )Mebcoالتابعة للمجموعة ،وهي تتمتع بسمعة طيبة في اإللتزام
بتوريد مواد البناء للمشاريع اإلنشائية في الوقت احملدد مع ضمان اجلودة العالية ،مبا في ذلك الدهانات
والعدد ( )Toolsباإلضافة إلى أدوات السباكة والتجهيزات الصحية التي تقوم بتوريدها بالتعاون مع
شركة (نوفيال  )Novellaالصحية التابعة أيضاً للمجموعة.

اعمال اجملموعة

التجهيزات
الفندقية

تستكمل منافع االقتصادية جهودها في توفير اخلدمات الفندقية املتميزة من خالل القيام مبا تطلق
عليه عبارة «التجهيزات الفندقية» والتي تعني توفير كل ما يلزم في مبنى الفندق بحيث يصبح مؤه ً
ال
ال كام ً
تأهي ً
ال لتقدمي خدمات الضيافة وعقد اإلجتماعات وإقامة املناسبات ،ويشمل ذلك التأثيث الكامل
للغرف واألجنحة والقاعات والصاالت واملطاعم واملطابخ واملصليات وجتهيزات األمن والسالمة وجميع
مستلزمات اإلقامة املريحة في الفندق.

إدارة
المشاريع

تطلع أيضاً منافـع للمقاوالت مبهمـة إدارة املشاريـع مـن خـالل شـركة (املتطورة  )Advancedالتابعة
للمجموعة ،والتي تسعى من جانبها للسيطرة على عامل الوقت والتكلفة واجلودة لضمان سالمة التنفيذ
وتفادي السلبيات واحل ّد من اخملاطر واحلوادث التي قد تقع أثناء التنفيذ ،مع إعداد خطط للتعامل
الفوري معها .وتعتمد شركة (املتطورة) في إدارة املشاريع على نخبة من ذوي اخلبرة الواسعة في اجملاالت
الهندسية والفن ّية واحملاسبية.

التسويق
والمبيعات

إدراكاً ألهمية التسويق في املشاريع اإلستثمارية ،أنشأت شركة منافع العقارية قسماً خاصاً بخدمات
الوساطة والتسويق العقاري والتي تشمل إجراء الدراسات الالزمة للعقار على أسس علمية ووضع
خطط وبرامج االتصاالت املناسبة لتسويقه – حسب حجم املشروع ونوع الشرائح املستهدفة – إبتداء
باإلتصال املباشر وإنتهاء بإستخدام جميع الوسائل اإلعالنية املتاحة.

إدارة
االمالك
العقارية

تقوم منافع العقارية أيضاً بتقدمي خدمة إدارة األمالك واملشاريع العقارية نيابة عن العميل ،وتشمل هذه
اخلدمة دراسة حالة العقار وحتديد أفضل السبل إلدارته وأنسب األسعار إليجاره والقيام بعرضه على
املستأجرين وإستكمال إجراءات التعاقد وحتصيل قيمة اإليجار والقيام بأعمال الصيانة الالزمة للعقار
من أجل حتقيق أعلى عائد ممكن من إيجاره.

إدارة وتشغيل
الفنادق

تتعاظم أهمية إدارة وتشغيل الفنادق مع التصاعد املستمر في أعداد احلجاج واملعتمرين والزائرين للحرمني
الشريفني كل عام ، .وقد أنشأت شركة متخصصة لتوفير هذه اخلدمات باسم «منافع إلدارة وتشغيل الفنادق»
وإستقطبت لها كوادر ذات خبرة واسعة في هذا اجملال ،وتشمل مهام هذه الشركة خدمات التسويق وأعمال
الصيانة إلى جانب اإلشراف على خدمة النزالء ،والعمل دوماً على ترقيتها وتطويرها ،كما تقوم بصورة دورية
بالتجديدات واإلضافات الالزمة في الفندق للمحافظة على مستواه املعهود لدى العمالء.

اعمال اجملموعة

تحالفات المجموعة
تقوم مجموعة منافع االقتصادية بتنفيذ مشروعاتها
العقارية بالتحالف مع عدد من الشركات واملؤسسات املهنية التي
لها عالقة مباشرة باإلستثمار العقاري ،وهي حتديداً الشركات
واملؤسسات املالية والهندسية واإلستشارية والقانونية .فمن خالل

الشركات
والمؤسسات
المالية

الشركات
الهندسية

التحالف مع هذه الكيانات األربعة يتسنى للمجموعة إجناز أعمالها
عال من اجلودة وتعزز بالتالي ثقة العمالء والشركات فيها،
مبستوى ٍ
بل وتكتسب شركاء وعمالء آخرين ،فض ً
ال عن كثير من الفوائد التي
ميكن أن جتنيها اجملموعة من حتالفاتها مع هذه املؤسسات املهنية.
ونقدم في ما يلي عرضاً موجزاً ألهمية وفوائد هذه التحالفات:

شركات
االستشارات
اإلدارية

الشركات
القانونية

المؤسسات
والشركات
المالية
المؤسسات
والشركات
الهندسية

شركات
االستشارات
اإلدارية

الشركات
القانونية

ميكننا من خالل التحالف مع هذا النوع من املؤسسات والشركات احلصول على التمويل الالزم لبعض مشروعاتنا
بأدنى تكلفة ممكنة والوقوف على أحوال السوق املالية وتوجهاتنا املستقبلية حتى ال نفاجأ بتقلباتها .كما ميكننا متابعة
أحوال سوق األسهم ومواقف الشركات املالية املدرجة في السوق.

ميكننا من خالل التحالف مع هذه اجلهة مواكبة آخر املستجدات العلمية في مجال الهندسة واإلستفادة منها في
ترقية تنفيذها للمشروعات العقارية واحلصول على الكوادر املهنية املشهود لها باخلبرة في مجال األعمال الهندسية
واإلستفادة منها في أعمالنا.

تستفيد اجملموعة من عقد التحالفات مع هذه املؤسسات في كل ما يتعلق بدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع
العقارية املقترحة من جانب العمالء أو املطروحة من قبل الشركة نفسها بحيث يصدر القرار النهائي بشأن الدخول
في هذه املشروعات املقترحة مبرأ من أي شائبة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مجموعة منافع االقتصادية إلى توطيد عالقاتها بهذه املؤسسات والشركات ،فإنها
تعمل في ذات الوقت على تنمية وتعزيز عالقاتها باملرجعيات التي تنتمي إليها هذه املؤسسات والشركات والتواصل
معها مبا ميكنها من مواكبة ما تصدره من قرارات أو أنظمة جديدة واإلفادة القصوى من هذه التحالفات في
حتقيق أهداف اجملموعة.

حتالفات اجملموعة

خارطة الوصول جملموعة منافع االقتصادية القابضة

جمموعة منافع االقتصادية القابضة
جدة  -شارع فلسطني  -مبنى هيئة التخصصات الصحية-جبوار
برج دله  -الطابق الثالث.

طريق احلرمني جنوباً

التحلية وطريق احلرمني مشا ً
ال

طريق األمري ماجد  -السبعني

شارع التضامن العربي

شارع األمري متعب  -األربعني

صور لواجهة املبنى االمامية واخللفية

