
 

 كوشمان آند ويكفيلد البحرين تمدد عقد إدارتها لمركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول
 واألصول وتعلن عن تعيين موظفين جدد في إدارة الممتلكات

 
مددت شركة كوشمان آند ويكفيلد البحرين عقدها كعميل إدارة وتأجير : ٢٠١٦أغسطس  ٣٠المنامة، البحرين، 

حصري ألحد أشهر مباني البحرين، مركز البحرين التجاري العالمي، وأحد أرقى المجمعات التجارية في المملكة، 
 ٤٦قل عن ال تالتي مكتبية ال بمساحتهمودا مول. وبهذا ستواصل الشركة إدارتها لمركز البحرين التجاري العالمي 

 ألف متر. ١٦ألف متر مربع ومحالت مودا مول التي تشغل مساحة ال تقل عن 
 

توظيف موقعه مركز البحرين التجاري العالمي و في  في تعزيز النشاط االقتصادي كوشمان آند ويكفيلد نجحتوقد 
وبالتالي  ،فيز النمو التجاري مة األرباح وتحاالستراتيجي الممتاز وبنيته التحتية التجارية بطريقة ساهمت في رفع قي

ب شركات عالمية كبرى كإرنست آند يونغ في جذ. وساهم ذلك ٢٠١٥في  %٨١،٩فقد ارتفعت نسبة اإليجار إلى 
نجاح كوشمان آند ويكفيلد في  مما يعكس ،وجي بي مورغان ويو بي أس وكريدي سويس وبي أي إي سيستمز

 ترسيخ اسم وموقع مركز البحرين التجاري العالمي كالوجهة التجارية األولى في المملكة.
 

حققت الشركة نجاحات عديدة أخرى وعالوًة على إنجازات كوشمان آند ويكفيلد فيما يتعلق بمركز البحرين التجاري، 
العالمات التجارية الفاخرة وموقع في اقتناء ان دول الخليج سكبرغبة من االنتفاع  حيث تمكنت ،مع مودا مول

مودا مول كأحد أرقى وأفخم وجهات التسوق بعالمات  ترويج اسمالبحرين المجاور للمملكة العربية السعودية بهدف 
 % ٤،٥. وقد حقق المجمع نموًا ملحوظًا في معدل إيجار المحالت الذي ارتفع بنسبة تجارية حصرية في المملكة

 % في الوقت الحالي.٩٤ليبلغ سنويا 
 

جديدة ومبتكرة  فرص وطرق ، ستواصل كوشمان آند ويكفيلد بحثها عن على التوالي وبعد تجديد العقد للمرة الثالثة
. فقد قامت الشركة بتعيين لجذب المزيد من عروض اإليجار لكل من مركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول

كيلفن كرتشلو كمدير خدمات األصول في السيد بقيادة  واألصول في قسم إدارة الممتلكاتموظفين احترافيين جدد 
هانا  مديرة الممتلكات زميلتيه إلى جانبالشرق األوسط والمدير العام لمركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول 

 ومديرة التأجير سارة واتسون.  ووكر 
 



 

قائاًل:  ،األصول في كوشمان آند ويكفيلد أوروبا وأفريقيا والشرق األوسطمايكل هات، مدير خدمات السيد وقد صرح 
"نحن سعداء بنجاحات كوشمان آند ويكفيلد المتواصلة في البحرين وتمديد عقدهم مع مركز البحرين التجاري العالمي 

 واسعة كونه يمتلك خبرةومودا مول. وسوف تستمر هذه النجاحات بتعيين الفريق اإلداري الجديد بقيادة كيلفن كرتشلو 
إرضاء عمالئنا وتوفير خدمات قدرتنا على من النطاق الدولي. وبالتالي فنحن واثقون في مجال إدارة األصول على 

 عقارية ال مثيل لها في المنطقة". 
 

كيلفن كرتشلو، مدير خدمات األصول في الشرق األوسط والمدير العام لكل من مركز السيد  ومن جانبه صرح
أنا سعيد بانضمامي إلى أسرة كوشمان آند ويكفيلد البحرين بهدف : "البحرين التجاري العالمي ومودا مول، بالقول

بأحد أكثر اقتصادات  المملكة تعتزتعزيز النمو التجاري لمركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول على حٍد سواء. 
يج من خالل المحافل التجارية وتوفير بنود إيجار ممتازة ستنجح في الترو جيدًا سنوظفه األمر الذي  ًا.الخليج تنوع

 عالمية الكبرى كمستأجرين".في جذب المزيد من الشركات والعالمات التجارية ال
 
السيد يمتلك عامًا في مجال إدارة األصول في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق األوسط،  ١٦بخبرته التي تفوق و 

معرفة واسعة بالشؤون التجارية والعقارات متعددة االستخدامات وصناديق االستثمار والمؤسسات المالية  كيلفن
من ومستثمري وشركات القطاع الخاص. باإلضافة إلى ذلك، فالسيد كرتشلو مساح معتمد ومقيم للكفاءة المهنية 

التجارية مع  إلمارات كمدير لالستشاراتدومه للبحرين في االمعهد الملكي للمساحين المعتمدين. وقد عمل قبل ق
 "ذا بيتش" مع شركة مراس القابضة.في  كوليرز إنترناشونال وكمدير عام 

 


