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 تحدیات األداء الحالیة من رغم بال األجل والطویل طالمتوسعلى قوة الطلب  دبي في العقارات سوق تحافظ: دیلویت

 
التوقعات العقاریة في منطقة الشرق ”صدر في ینایر تقریر شركة دیلویت العالمیة لالستشارات بعنوان   – 2017مایو  02

مكتبیة وقد تضّمن التقریر مراجعة لالتجاھات الرئیسیة التي میّزت سوق العقارات السكنیة وال“. 2017األوسط: دبي 
. كما أورد التقریر توقعات حول األداء المحتمل لھذه 2016باإلضافة إلى محال التجزئة والضیافة في دبي خالل العام 

، وأجرى مقارنة بین التوقعات التي وضعتھا دیلویت في ینایر الماضي مع األداء الفعلي لھذه 2017األسواق في العام 
 . 2017األسواق خالل الربع األول من العام 

 
ت الطلب اتحافظ أساسی ”في ھذا الصدد، تحدّث مارتن كوبر، المدیر في خدمات اإلستشارات العقاریة في دیلویت قائالً: 

متوسط والطویل األجل على قوتھا بعد أن استطاعت دبي ترسیخ مكانتھا كمدینة رائدة في المنطقة في مجال جذب ال
التي تواجھ سوق  معاكسةالریاح وذلك بالرغم من الب المھارات العالیة االستثمارات والسیاح والعمال الوافدین أصحا

وانخفاض القدرة الشرائیة للعدید من المستثمرین والزوار واستمرار قوة الدرھم، تضاؤل ثقة المستثمرین، العقارات من حیث 
 األجانب." 

 
تبقى دبي واحدة من  ت الشرق االوسط، قائالً: "وأضاف غرانت سالتر، مدیر استشارات السیاحة والضیافة والترفیھ في دیلوی

أعداد الزوار الوافدین لقضاء لیلة واحدة من مختلف أنحاء العالم من ناحیة حیث أفضل األسواق السیاحیة في العالم من 
 على الرغم من استمرار انخفاض األسعار الیومیة الوسطیة،." ومقاییس أداء قطاع الضیافة من ناحیة أخرى 

 
سیات الطلب المتوسطة اقاط األساسیة التي یمكن استخالصھا من مستجدات الربع األول في تقریر دیلویت حقیقة أن أسمن الن

سوق دبي العقاریة تبقى قویة. وتظِھر بیانات شركة "ماستركارد" أن دبي حلّت في المرتبة الرابعة على األمد في والطویلة 
بعد بانكوك ولندن وباریس فقط  2016واحدة من مختلف أنحاء العالم خالل العام  مستوى العالم من ناحیة أعداد الزوار للیلة

ملیون نسمة في العام  2.6وقبل نیویورك. وحسب بیانات "أكسفورد إیكونومكس"، من المتوقع أن یرتفع عدد سكان دبي من 
 الوافدین.  مع استمرار المدینة بجذب العمال األجانب 2021ملیون نسمة في العام  2.9إلى  2017

 
. وتشیر أحدث بیانات من "أس تي 2017بالنسبة لسوق الضیافة في دبي، توقعت دیلویت استمرار الریاح المعاكسة في العام 

عند  2017للسنة حتى فبرایر  %4.9أر" للمعلومات الفندقیة" إلى أن السعر الیومي الوسطي وفق مستوى دبي انخفض بنسبة 
. ویستمر المشغّلون في دبي بتخفیض السعر الیومي الوسطي من أجل الحفاظ على 2016العام  مقارنتھ مع الفترة نفسھا من

 مستویات إشغال الفنادق، وھذا بدوره یدعم اإلیرادات األخرى مثل المأكوالت والمشروبات. 
 

ب انكماش الدخل صعباً على تجار التجزئة بسب 2017فیما یتعلق بسوق التجزئة في دبي، توقعت دیلویت أن یكون العام 
لى الرغم المحلي الموجود في المتناول واستمرار قوة الدرھم التي تُضعف القدرة الشرائیة للزوار من مختلف أنحاء العالم. وع

من ذلك، من المتوقع أن ترسخ األصول الممتازة لتجارة التجزئة في دبي مكانتھا وتستمر بجذب مستویات عالیة من زوار 
 المحال التجاریة والطلب على أماكن لإلیجار. 

 
 2017العام  أما بالنسبة لسوق دبي السكنیة، فقد توقعت دیلویت استمرار انخفاض أسعار المبیعات السكنیة في دبي خالل

وذلك بسبب انفخاض أسعار النفط االتي تقلل من ثقة المستثمرین، باإلضافة إلى العملة المحلیة القویة التي تقلّص القدرة 
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الشرائیة ألسواق المصدر العالمیة الرئیسیة مثل الھند والمملكة المتحدة. وتشیر بیانات "رایدن للمعلومات العقاریة" إلى أنھ 
في حین انخفض متوسط  %0.31شھد متوسط األسعار السكنیة في دبي  انخفاضاً ضئیَال بنسبة تقارب  2017في فبرایر 

تقریباً؛ وھذا یثبت أن وتیرة انخفاض أسعار المبیعات في دبي تتباطأ عند مقارنتھا مع أحدث  %0.16األجرة السكنیة بنسبة 
 اتجاھات األداء. 

 
ق العقارات في دبي بمواجھة العدید من الریاح المعاكسة التي توقعتھا دیلویت واختتم كوبر حدیثھ قائالً: "سوف تستمر سو

 ." 2017سابقاً في تقریرھا الصادر في ینایر 
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

ة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدود
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
لة، تقدم دیلویت من خالل دو 150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

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

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

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ط ویمتد وجودھااألوس

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰(الشرق األوسط) منذ عام  بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش 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
وجائزة التمیز في التدریب والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة,  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

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