
                                                                      

 شركة محاماة عا!ية توقع خطاب نوايا لتصبح ا!ستأجر الرئيسي في مشروع سيتي
سنتر دي سي العقاري الرائد

  من إجمالي مساحة ا!كاتب في%80كوفينغتون آند بورلينغ تلتزم باستئجار مساحة تفوق 
ا!شروع

 

  أعلن صندوق ا#ستثمر ا&ول للعقارات في الو(يات ا#تحدة وشركة هاينز آركستون، –2012 مايو 28الدوحة – 
 ا#طــوران #شروع سيتي سنتر دي سي في مدينة واشنطن بالو(يات ا#تحدة ا&ميركية عن استئجار شركة

  قدم مربع بموجب خطاب نوايا يجعل400,000كوفينغتون آند بــورلينغ العا#ية للمحاماة مساحة مكاتب تزيد عن 
 شركة ا#حاماة ا#رموقة أحد ا#ستأجرين الرئيسي$ في ا#شروع متعدد ا(ستخدامات. ويُعد مشروع سيتي سنتر
 دي سي واحداً من أكبر ا#شاريع االعقارية التي يجري تنفيذها حاليـاً في وسط العاصمة ا&مريكية، لتسهم هذه

%.80ا'تفاقية في رفع نسبة إجمالي ا#ساحة ا#كتبية ا#ؤجرة إلى أكثر من 

 تقوم شركة ا#ستثمر ا&ول وهي ذراع الصيرفة ا(ستثمارية #جموعة بنك بروة بإدارة صندوق ا(ستثمار العقاري
 في الو(يات ا#تحدة، كما  تُشارك بدورها با(ستثمار في الصندوق إلى جانب ا#ستثمر الرئيسي ا#تمثل في شركة

  نجحت شركة ا#ستثمر ا&ول في بناء سجل حافل يشمل عدداً من أبرز الصفقات ا'ستثمارية.الديار القطرية
 والصناديق العقارية العا#ية خ*ل ا&عوام الث*ثة ا#نصرمة ، لتحتل الشركة بذلك مكانة مرموقة في قطاع تقديم
 الخدمات ا(ستشارية وإدارة الصناديق وتقوم شركة تنوين وهي شركة قطرية رائدة في مجال تطوير و إدارة

ا#شاريع بتقديم ا(ستشارة لصندوق ا(ستثمار العقاري في الو(يات ا#تحدة.

 تُعد شركة كوفينغتون التي تأسست منذ ما يقارب ا#ئة عام  في العاصمة واشنطن واحدة من أبرز شركات ا#حاماة
  مدن حول العالم، وتعتزم8  محام في مكاتبها ا#وزعة في 800على مستوى العالم وتوظف الشركة أكثر من 

  والتي تبلغ مساحتها نحو2014الشركة ا(نتقال إلى مكاتبها الجديدة في سيتي سنتر دي سي خ*ل العام 
يوفر سيتي سنتر دي سي بيئة420,000 “ قدم مربع. بدوره أفاد السيد تيموثي هستر رئيس لجنة إدارة الشركة  : / 

 عمل متطــورة وفعالة تمكن محامينا وموظفينا من تقديم أفضل مستويات الخدمة لعم*ئنا حول العالم، ونحن نتطلع
. "قدمـاً &ن نكون جزءاً من جهود إحياء هذا الجزء التاريخي من مدينة واشنطن

  فدادين من ا#رافق10يأتي مشروع سيتي سنتر دي سي ليُشكل تحفة معمارية فريدة من نوعها تمتد عبر مساحة 
 ذات ا(ستخدامات ا#تعددة في قلب العاصمة واشنطن، وستشمل ا#رحلتان ا&ولى والثانية من ا#شروع على أكثر

  قدم520,000 قدم مربع من ا#ساحات التجارية في ا%دوار ا&رضية لسبع مبان تضم ما مجموعه 295,000من 
  غرفة350  شقة للتملك  وفندق فخم يضم 216  شقة سكنية ل)يجار و 458مربع من ا#ساحات ا#كتبية و

با'ضافة إلى مساحات مفتوحة متعددة ا(ستخدامات تقارب مساحتها الفدان الواحد.

 وقد حاز ا#شروع الذي يُعد من أضخم مشاريع التطوير الحالية في الو(يات ا#تحدة ا&مريكية على ا#ركز ا&ول في
 فئة التمويل في حفل توزيع جوائز أفضل العقارات الذي نظمته مجلة واشنطن بيزنس في شهر أبريل ا#اضي،

ً وذلك بالحكم على درجة تطور ا#شروع ً &فضل ا#شاريع العقارية في واشنطن وأكثرها تميزا  وتُمنح الجوائز تقديرا
.ومدى تأثيره ومساهمته في النسيج العمراني للمدينة



                                                                      
 يعد مشروع سيتي سنتر دي سي ا(ستثمار القطري الرئيسي ا&ول وا#باشر في القطاع العقاري في الو(يات
 ا#تحدة، ويعكس تقدم سير العمل في ا#شروع الحرفية العالية للمطورين وإدارة ا#شروع ومدى إلتزامهم ببناء

"ريل إستيت بيزناو أكبر ا#واقعمشروع عا#ي حيوي و على أعلى مستوى، واعترافـاً بهذا التميز، قامت مجلة  " 
  في2011عام لا#تخصصة بالعقارات التجارية في الو(يات ا#تحدة بتصنيف ا#شروع كأفضل صفقة عقارية ل

واشنطن العاصمة.

 وقد حاز ا#شروع على ا#ركز ا&ول في فئة التمويل في حفل توزيع جوائز أفضل العقارات الذي نظمته مجلة
ً &فضل ا#شاريع العقارية في واشنطن وأكثرها  واشنطن بيزنس في شهر أبريل ا#اضي، وتمنح الجوائز تقديرا

.تميزاً وذلك بالحكم على درجة تطور ا#شروع ومدى تأثيره ومساهمته في النسيج العمراني للمدينة
 وقد علق السيد محمد آل سعد، نائب رئيس مجلس ا'دارة والعضو ا#نتدب #جموعة بنك بروة وعضو مجلس إدارة

إ:شركة ا#ستثمر ا&ول قائ*ً  ني في غاية السرور بالتقدم الذي يحرزه هذا ا#شروع ا#تميز على أرض الواقع،“ 
 حيث يسبق التنفيذ حاليا الخطة ا#سبقة للتنفيذ بفترة زمنية ممتازة. إن ا#شروع يبرهن بشكل مستمر على جاذبية
 ا(ستثمار، و توقيع خطاب النوايا لتأجير غالبية مساحة ا#كاتب من شركة مرموقة بهذا ا#ستوى هو خطوة كبرى

	إنني فخور جدا بهذا ا'نجاز الذي يعكس إمكانيات و خبرة بنك بروة، و شركةنحو أهداف ا#شروع ا(ستثمارية.   
	ا#ستثمر ا&ول، و شركة تنوين في مجال ا(ستثمار و إدارة التطوير العقاري، و قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج  

. ”للمستثمرين

 ، و تم استكمال  ا&عمال2011تمت مباشرة أعمال تنفيذ ا#رحلة ا&ولى من ا#شروع في شهر مارس من العام 
  ومن ا#توقع أن2012الهيكلية 'ثن$ من ا#باني ا#كتبية با'ضافة إلى أربعة مباني سكنية في شهر مايو من عام 

   لتصبح بذلك جاهزة (ستقبال الساكن$ وا#ستأجرين2012يتم استكمال إنشاء هذه ا#باني مع حلول خريف عام 
  وذلك في سياق شراكة تجمع ماب$ مجموعة ك*رك للمقاو(ت و شركة سمووت2013خ*ل الربع الثالث من العام 

للمقاو(ت بصفتهم ا#قاول العام للمشروع.

 يقدم مشروع سيتي سنتر دي سي معايير جديدة ل)سكان إذ يعمل ا#شروع على تلبية الطلب ا#تزايد على الشقق
 ذات الطابع العصري في  مواقع مناسبة وسط العاصمة حيث  تتميز الشقق بتصاميمها الداخلية التي تجمع ماب$

 النواحي الجمالية والعملية في آن واحد بحيث توفر مساحات واسعة لغرف ا#عيشة فض*ً عن تمتع الساكن$
 بمجموعة واسعة من الخدمات والكماليات التي ستعمل من شأنها على تعزيز مستوى ا#عيشة ولتمنح ساكنيها تجربة

.2013  مع حلول خريف عام 458  يُفتح باب التأجير للشقق البالغ عددها. سكنية متميزة

ً  أما الشقق التي سيتم عرضها للبيع فتمثل إضافة معمارية قيّمة لوسط مدينة واشنطن بحيث تقدم للمشترين خيارا
ً للسكن في مركز ا#دينة من خ*ل تصاميم أنيقة وراقية و مطابخ مصممة على الطراز ا&وروبي ومساحات  متميزا

 واسعة وواجهات زجاجية توفر إضاءة طبيعية وإط*لة رائعة، كما تحتوي جميع الشقق على شرفات بقياسات متنوعة
  وذلك2012 شقة بشرفة واسعة خاصة، ومن ا#توقع أن يبدأ بيع الشقق مع حلول خريف العام 11بينما تتفرد 

بالتزامن مع افتتاح مركز مبيعات ا#شروع.

ً ومطعمـاً ومقهى بحيث يعمل مشروع سيتي سنتر دي سي على تقديم60تضُم ا#باني التجارية ما يزيد عن    متجرا
 إضافة متميزة للوسط التجاري الحالي #دينة واشنطن، هذا و يستقطب ا#شروع مجموعة متنوعة من ا#اركات ا#حلية

 ,والعا#ية التي تتطلع (ستئجار مساحات تجارية واسعة تتميز بموقع متميز على الشوارع الرئيسية وقد تم توقيع
 العديد من اتفاقيات التأجير ا#بدئية ومن ا#توقع أن يبدأ ا#ستأجرون أعمال التحضيرات #تاجرهم مع حلول خريف

.2013 لتبدأ سلسلة ا'فتتاحات خ*ل خريف 2012عام 


