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 تعیین وكالء لبیع ملكیة غیركین الرمزیة في مدینة لندن

 یلویت: المستثمرون الشرق أوسطیون یواصاون استثمارهم النشیط في السوق العقاریة البریطانیةد

 
في  St Mary Axe 30عملت سافیلس ودیلویت للعقارات معًا للبیع ملكیة غركین الواقعة في عنوان  - 2014أغسطس ×× 

من دیلویت المحدودة بصفة مأموري تصفیة مدینة لندن وذلك إثر تعیین كل من فیل بویرز، ونیفیل كان، وألیكس آدم 

 مشتركین على مبنى المكاتب الذي یعتبر معلمًا في لندن. 

مترًا مرّبعًا)، حیث من  46914قدم مرّبعة ( 505000وسیبدأ قریبًا تسویق مبنى المكاتب الرمزي هذا الذي یمتد على مساحة 

 المتوفع أن یتوافد المهتمون من كافة أصقاع األرض. 

، وهي تحمل توقیع المصّمم لورد فوستر، وهي مؤّجرة 2004طابقًا في العام  40تتاح ناطحة السحاب هذه التي ترتفع تم اف

 .ION TradingوKirkland & Ellis International LLP و Swiss Reمستأجرًا بینهم  20حالیًا لحوالى 

قسم االستشارة المالیة لدیلویت في الشرق األوسط،  وقال روبن ویلیامسون، مسؤول القطاع العقاري في الشرق األوسط لدى

دیلویت المالیة المحدودة للشركات "إّنه تطویر عقاري یحمل رمزیة في مدینة لندن وسیستقطب حضورًا دولیًا. وما زال 

نحن وخصوصًا في وسط لندن، و  ون استثمارهم النشیط في السوق العقاریة البریطانیةلالمستثمرون الشرق أوسطیون یواص

نعتقد أّنه في حال تأمین القوة اإلجمالیة المطلوبة لخلیط المستأجرین، ومعّدل أحكام اإلیجار غیر المنتهیة صالحیتها، 

 والطبیعة القابلة للتجدید لبعض اإلیجارات، سنشهد اهتمامًا جدّیًا من هذه المنطقة من العالم".  

دى سافیلز فعّلق قائًال "إنذه لتعیین مرموق على مبنى یعتبر معلمًا أّما ستیفن داون، رئیس قسم االستثمار في وسط لندن ل

على الصعید العالمي، وهو یترّبع في قلب الوسط التجاري في لندن. وقد استفادت سوق الملكیات التجاریة في وسط لندن من 
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ستثمرین الدولیین لالستحواذ تحسین شروط السوق على مدى السنوات القلیلة الماضیة. فنحن لم نشهد شهیة متواصلة من الم

على األصول في لندن فحسب، بل شهدنا أیضًا تحّسنًا ملحوظًا في نمو األعمال والطلب على المكتب مع استمرار تحسن 

 االقتصاد في العاصمة". 

معالم اللعمرانیة أّما جایمي أولي، رئیس قسم االستثمار في المدینة في دیلویت للعقارات فقال "تعتبر غیركین واحد من األهم ال

في لندن وأكثر مباني المكاتب رمزیة في المدینة. وبالنسبة إلى المستثمرین، تقّدم هذه الملكیة الممّیزة للمكاتب خلیطًا جّذابًا 

من المداخیل الثابتة والرجعیة مع فرص إلضافة القیمة من خالل إدارة األمالك. وستستقطب الملكیة مجموعة واسعة من 

 لمحلیین والدولیین ونحن واثقون من تحقیق أقصى عائدات ممكنة للحراس القضائیین والدائنین". المستثمرین ا

وقد أظهر استطالع أجراه مكتب لندن لدى كراین من قبل دیلویت العقاریة أّن تطویر المكاتب بات یسیر على مستویات دون 

ء في وسط لندن. وقد أّدى هذا العامل، معطوفًا على مالیین متر مرّبع قید اإلنشا 9.2المعّدل منذ خمس سنوات، بوجود 

ارتفاع واضح في الطلب على المكاتب في األشهر اإلثني عشر المنصرمة، إلى هبوط التوافر إلى نقطته األدنى منذ العام 

 بالمئة من المساحات قید اإلنشاء منذ اآلن.    45، مع تأجیر 2007

ملیار جنیه استرلیني قي  71.1وفقًا ألبحاث سافیلز، شهد وسط لندن في السنوات الخمس والنصف المنصرمة استثمار و 

بالمئة من مجمل األحجام.  67ملیار دوالر منها، ما یعادل  47.7أسواق المكاتب والتجزئة، مع تحقیق المستثمرین األجانب 

بالمئة من كامل  19الزمن، شّكل المستثمرون من المحیط الهادىء االسیوي وتشیر الدراسة إلى أّنه خالل تلك الفترة من 

 10و 13بالمئة لألوروبیین، یلیهم المستثمرون األمیركیون والشرق األوسطیون مع  18صفقات المكتب والتجزئة، مقابل 

تثماریة أساسیة أخرى في سوق بالمئة على التوالي. وتشّدد الشركة أیضًا على أّن المؤسسات البریطانیة تشّكل مجموعة اس

بالمئة فقط خالل  10، مقارنة مع 2014بالمئة من نشاط صفقات المكاتب بین ینایر ومایو  23وسط لندن حیث شّكلت 

 .2013الفترة نفسها في العام 

 
-النھایة-  

 
 

 نبذة عن دیلویت
ماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھ

ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 
نوان التالي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على الع
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 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة 
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مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 نواناً لإلمتیاز.مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا ع 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
رات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخب عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ل شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي او

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
ب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتي تضم أفضل ر على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز

 

 


