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ق األوسط   ي الشر
 
ي اصدار تقريرها حول قطاع العقارات ف

 
ديلويت تستخدم التكنولوجيا الرقمية ف

   2022لعام  

اير   1 ق األوسط تقريرها السنوي الثامن ”توقعات  –  2220  فبر ق   أصدرت ديلويت الشر ي الشر
قطاع العقارات ف 

“ الذي تستطلع فيه آفاق مستقبل قطاع العقارات باستخدام قدرات التكنولوجيا الرقمية  2022األوسط لعام  
ة قدرات الرقمنة   لمي ّ 

ً
، وإدارة البيانات المتكاملة، وسلسلة كتل البيانات نظرا ي

، والتحليل الجيومكان  مثل التعلم اآللي
إعدا عىل  المساعدة  ي 

ف  والقطاع هذه  العام  القطاع  مؤسسات  من  لكل  البيانات  عىل  القائمة  اتيجيات  االسير د 
 الخاص. 

ق األوسط بقوله:  وهو   ي ديلويت الشر
”من شأن استخدام  ما أكده أوليفر مورغان، مسؤول تطوير قطاع العقارات ف 

ي اتخاذ قرارات أفضل
ي تحليل قطاع العقارات مساعدة أي مؤسسة ف 

ال سيما وأن بيانات    قدرات التعلم اآللي ف 
، يمكن ألي مؤسسة دراسة   بعد يوم. ونتيجة الستخدام قدرات التعلم اآللي

ً
ي غن  محتواها يوما

السوق تزداد ف 
المحاكاة   والتخطيط من خالل سيناريوهات  انيات  المي   وإعداد  االستثمار  بشأن  تتخذها  ي 

النر الرئيسية  القرارات 
 وتقييم تأثي  تلك القرارات“. 

الندوة يمثل   إليها  توصلت  ي 
النر النتائج  خالصة   

ً
مؤخرا ديلويت  أصدرته  الذي  السنوي  العقاري  التقرير  هذا 

اء من كندا والمملكة المتحدة وجنوب  ي شاركت فيها مجموعة من الخير
اضية والمناقشات المتخصصة النر االفير

تغيي    عىل  الرقمية  المبادرات  تعمل  التقرير كيف  هذا  يستطلع  المتعلقة  أفريقيا. كما  القرارات  اتخاذ  طريقة 
 بالعقارات. وفيما يىلي بعض هذه الطرق: 

من خالل تحويل عملية تحليل البيانات بحيث تؤدي    االستفادة من القوة الهائلة للذكاء االصطناعي  •
 إل تحقيق محصالت حقيقية وملموسة. 

األبعاد   • ثالثية  ديناميكية  نماذج  التعاونيةتطوير  البيانات  البنية    ومنصات  خطط  من  لتحسي   كل 
 التحتية، والمواصالت واستغالل الموارد. 

ي   •
ف  للمساعدة  القوية  التنفيذ  وخطة  المتكاملة،  البيانات  وإدارة  المتوفرة،  البيانات  مصادر  مراجعة 

وك المناسب،  الوقت  ي 
ف  البيانات  الحصول عىل  الحصول عىل  التنبؤيةذلك  عملية    القدرات  خالل 

 تطوير العقارات. 

البيانات   • سلسلة  تكنولوجيا  باستخدام  حسابها  يمكن  ي 
النر العقارات،  لملكية  المئوية  النسب 

(Blockchain  حيث يمكن لهذه النسب تحويل العقار إل أصل سائل وقابل للتداول بي   مجموعة )
 من المستثمرين. 

ً
 أكير تنوعا

اضية استعراض    شهدت ي خالل عام  الندوة االفير ي دبر
 
،  2021عينة مختارة من البيانات حول سوق العقارات ف

استعراض   إل  المتوقعةباإلضافة  الرئيسية  العامة  والعقارات   2022لعام    االتجاهات  الضيافة،  أسواق  ي 
ف 
 اهات العامة: السكنية، والمكاتب، والتجزئة، والخدمات اللوجستية. فيما يىلي أبرز هذه االتج

ي   •
ة تعاف  ي قد شهد زيادة عىل أساس سنوي، غي  أن وتي  ي دنر

رغم أن متوسط أسعار العقارات السكنية ف 
كة ريدن للمعلومات   هذه األسعار تتغي  بحسب المنطقة السكنية. بناء عىل البيانات المتوفرة من شر

ا ومرفأ  الخور معدل نمو سنوي مركب  العقارية، فقد سجلت مناطق الواجهات المائية مثل بالم جمي 
بعام   ( مقارنة  يتجاوز بكثي   2020)من خانتي   المستعملة  السكنية  العقارات  الطلب عىل  يزال  . وال 

كة ريدن إل   ي ال تزال عىل المخطط. كما تشي  معلومات شر
اء الوحدات السكنية النر حجم معامالت شر

ي حجم ا
ي تصدرت المراتب الثالثة األول ف 

كانت:   2021لتعامالت العقارية خالل العام  أن المناطق النر
ا الدائرية )Business Bayمنطقة الخليج التجاري ) ي  Jumeirah Village Circle(، وقرية جمي  ( ودنر

أدت معدالت   فقد  العقارات،  اء  بيع وشر حركة  تسيطر عىل  النقدية  التعامالت  تزال  ال  بينما  مارينا. 
ي م

ة ف   عامالت الرهونات / القروض العقارية خالل السنوات الماضية. الفائدة المنخفضة إل زيادة كبي 
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عام   • ي 
األعمال  2021ف  منطقة  ي 

ف  )أ(  الدرجة  من  بالعقارات  المصنفة  المكاتب  إيجارات  سجلت   ،
بالعام   مقارنة  سنوي  أساس  عىل   

ً
نموا ق 2020المركزية  الشر ي 

ف  المكاتب  ’استبيان  نتائج  . كشفت 

ي نو 
كات عىل زيادة مساحة مكاتبها كان    2021فمير  األوسط‘ الذي أجرته ديلويت ف  أن طلب بعض الشر

كات عىل  الشر ، ستعمل 
ً
إليها. مستقبال أو إضافة خطوط خدمة جديدة  أعمالها  ي 

بالتوسع ف   
ً
مدفوعا

إجراء   يتضمن  وهذا  احتياجاتها،  ي  وتلنر بالغرض  ي 
تف  أنها  لضمان  المكتبية  مساحاتها  ي 

ف  النظر  إعادة 
ي تصميم مكاتب

ات ف   من التواصل والتعاون بي   مختلف تغيي 
ً
ها وتوزيعها الداخىلي بحيث تضمن مزيدا

ي الوقت ذاته عىل خصوصية كل موظف فيها. 
 مكاتبها مع المحافظة ف 

تحافظ  • أن  المتوقع  ومن  ونية،  اإللكير المبيعات  ي 
ف  الملحوظة  بالزيادة  التجزئة  مبيعات  نشاط  تمي   

ي المبيعات بعض الفئات، مثل المواد الغذائية، والمالبس
لية عىل زخم هذه الزيادة ف  ، واألجهزة المي  

اء   ي رغبات المستهلكي   نحو تجربة الشر
ونية. ويشي  تحليل سوق التجزئة إل استمرار التغي  ف 

اإللكير
ونية   ، وطلب عدة مواد أو خدمات عير مواقع إلكير ي

ون  ي تشمل التسوق اإللكير
متعددة القنوات والنر

 . ي
ون  ، من المتوقع أن تبادر محالت التجزئة إل تحسي      مخصصة للبيع اإللكير وبناء عىل هذا التغي 

ونية،   اإللكير التجارة  مع  تتناسب  تعد  لم  ي 
النر التقليدية  التوريد  تقليص سالسل  عملياتها من خالل 

ويجية، باإلضافة إل إعادة تهيئة   وإدارة مخزونها ليصل إل الحجم المناسب، وإعادة معايرة موادها الير
. مبا  نيها لتتالءم مع العرص الرقمي

ي من خالل   • ي دنر
هم عىل سوق العقارات ف  من المتوقع أن يحافظ مستأجرو المستودعات عىل قوة تأثي 

الخدمات  ائح  وشر ونية  اإللكير التجارة  استحواذ  الستمرار   
ً
نظرا األجل  طويلة  إيجار  عقود  إبرام 

ات التوزي    ع، كما أنه من المتوقع أن اللوجستية عىل أعىل معدالت الطلب عىل المستودعات ومساح
ي بعض فئات البيع من بينها، عىل سبيل الذكر ال الحرص، المواد الغذائية، 

يدخل العبون جدد السوق ف 
ي  
ف  االستثمار  يتحول  أن  المتوقع  من  ات،  المؤشر هذه  عىل  وبناء  الصيدالنية.  والمواد  واألثاث، 

ي التوزي    ع، إل
كات سوف تأخذ    التكنولوجيا، ال سيما األتمتة ف  كات رغم أن هذه الشر أولوية بالنسبة للشر

أي  إجراء  إمكانية  تدرس  أرباحها عندما  االستثمارات عىل حجم  تأثي  هذه  األول  المقام  ي 
ف  باالعتبار 

ي قنوات مبيعاتها. 
ة ف   إصالحات كبي 

العام   العقارات خالل  ي سوق 
ف  المتوقعة  العامة  االتجاهات  ترسيخ  ي 

ف  ديلويت  دور  ستيفان  2022حول  قال   ،
تش ق األوسط يتحىل بالمؤهالت  ،  بي  ق األوسط: ”إن فريق ديلويت الشر ي ديلويت الشر

رئيس قطاع العقارات ف 
ي المراحل  

ي التخطيط ألعمالهم ف 
ويد عمالئنا بالرؤى القائمة عىل البيانات، ومساعدتهم ف  ات المناسبة لير  والخير

تنفيذ   لنا  سبق  وأنه  سيما  ال  عىل  المبكرة  القائمة  المبتكرة  الحلول  باستخدام  الناجحة  المشاري    ع  من  العديد 
ي صياغة وتنفيذ 

 الحكومي والخاص لمساعدتهم ف 
ي القطاعي  

التكنولوجيا، كما أننا نواصل تقديم الدعم لعمالئنا ف 
ي هذه السوق الدينامية.“ 

اتيجياتهم العقارية ف   اسير

 . هنا  لالطالع عىل كامل تقرير ديلويت، ُيرجر النقر 

 . مانيكا داماإذا رغبتم بمناقشة التقرير بمزيد من التفصيل، ُيرجر التواصل مع 

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إل "ديلويت" تشي  إل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجر االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إل حي   التوجه إل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقير مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقير

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقواني   والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر  د  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصي 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/real-estate/articles/middle-east-real-estate-predictions-2022.html
mailto:mdhama@deloitte.com?subject=Deloitte%20Middle%20East%20Real%20Estate%20Predictions%202022


 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت تو ال ُيستخد ش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخي 
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصي  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التالي

ون    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتير ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بي   خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الرص  كة،   ٥٠٠شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنن 
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكير
ي ف  : وأثرهم اإليجانر  . www.deloitte.comلعنوان التالي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد إل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 
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