
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخباریة
 نادین الحسنللمراجعة: السیدة 

 في دیلویت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + ھاتف:

 nelhassan@deloitte.comبرید إلكتروني: 
 
 

 لى الرغم من التحدیات: فرص ع2016توقعات دیلویت للقطاع العقاري في دبي للعام 
 

القطاع  حول توّقعاتالسنوي  اتقریرھ )(التي تخضع لمركز دبي المالي العالمي المالیة المحدودة دیلویتطلق أ – 2016ینایر  20
والذي یسلط الضوء على حالة اإلقتصاد وقطاع السكن والفنادق والمساحات المكتبیة ومحالت البیع بالتجزئة في العام ، في دبي العقاري
ى الرغم من التحدیات التي تواجھ القطاع وكشف تقریر ھذا العام أنھ عل .2016للعام  لھذا القطاع توقعات دیلویت كما یقدم، 2015

 .  2016العقاري في دبي، یوفر ھذا القطاع عدداً من التوقعات اإلیجابیة لعام 
 

، قائالً: "شھد القطاع العقاري في دبي المالیة المحدودةدیلویت روبن ویلیامسون، مسؤول القطاع العقاري في  علّقفي ھذا اإلطار، 
یفوق من حیث النطاق والمستوى أي سوق عقاري آخر في العالم. إال أنھ عانى كغیره من  نمواً  خالل السنوات الثالثة عشر الماضیة 

نمواً ملحوظاً بفعل الدور الذي تلعبھ العناصر د ھذا السوق یشھأما الیوم، فاألسواق اإلقلیمیة والدولیة من آثار األزمة المالیة العالمیة. 
 ."ھقطاعاتبعض في التي یمتلكھا ھذا السوق قویة المرونة باإلضافة إلى ال ،األساسیة المؤثرة في حركتھ

  
 :2016توقعات دیلویت للقطاع السكني في دبي للعام 

یفید أصحاب المشاریع والمتعھدون ، 2016في عام وحدة سكنیة  40000تسلیم  إلى إمكانیةالتوقعات تشیر في حین  •
 .أكثر واقعیة عدد سكنیة وحدة  10000 تسلیم ن أنّ واألساسی

تنخفض ھذه ن أ ومن المتوقع%، 10في كافة أنحاء دبي بحوالي  السكنیة الشقق أسعارانخفاض متوسط  2015شھد العام  •
 نضوجاً.كثر أإلى سوق ، مما یعكس تحول ھذه السوق 2016األسعار أكثر خالل العام 

حین قد یكون ھناك انخفاض في أسعار إیجار الشقق السكنیة في بعض األسواق، إّال اّن ھذا اإلنخفاض لن یكون بنفس في  •
 .سكنیةال شققال أسعارإنخفاض  حدة

 

 : 2016توقعات دیلویت لقطاع الفنادق في دبي للعام 
، 2016عام لل القاعدة الجدیدة في قطاع الفنادق في دبيلتصبح % 75% إلى 70نسبة إشغال الفنادق معدل سجل أن ت یتوقع •

 . 2015% في عام 77.5مقارنًة بمعدل إشغال بنسبة 
في حین تتنافس الفنادق على تحقیق مستویات إشغال أفضل، یتوقع أن ینخفض معدل المتوسط الیومي مما سیؤدي إلى تحقیق  •

  في البنیة التحتیة للسیاحة.لدعم اإلستثمار  المطلوبالزائرین  عددفي  نمو
بدفع من اتجاھات السوق الرئیسیة، وتزاید طلب الزائرین  2016یتوقع أن تكون الشقق الفندقیة محط التركیز خالل العام  •

   على متوسط إقامة أطول وقیمة أفضل للسكن.
المزید من الفرص  یوفرس 2016ملیون زائر في العام  97یتوقع أّن مخطط زیادة سعة مطارات دبي إلى ما یقارب  •

 الزائرین المتوجھین إلى دبي.الزائرین العابرین أو  حیث لإلستفادة من زیادة الطلب على قطاع الفنادق سواء من
 

 : 2016في دبي للعام  مكتبيتوقعات دیلویت للقطاع ال
تمیل  أنّ  ومن المتوقعالعرض  ادةزیبطیئاً في بعض األسواق الثانویة بسبب نمواً أسعار إیجارات المساحات المكتبیة  تشھدس •

 .2016عام خالل الالمؤجرین  عوضاُ عن المستأجرینكّفة المفاوضات إلى 
 یزید من القدرةمكتبیة متعددة اإلستخدامات وتخصیص المزید من المساحات لوسائل الراحة، مما سیتم تنفیذ مساحات  •

 .أقوىة مالیسیولة وتولید الخدمات التي یقدمونھا  من تنویعأصحاب المشاریع استراتیجیة تمكن یشكل تنافسیة، وال
عالیة الجودة في دبي، یتوقع أن تكون بعض الشركات أكثر استعداداً الستئجار مساحات النظراً للنقص في المساحات المكتبیة  •

جل استیعاب التوسعات المستقبلیة، مع امكانیة تأجیر ھذه المساحات اإلضافیة على المدى أتزید عن احتیاجاتھا الحالیة من 
 القصیر.
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 :2016توقعات دیلویت لسوق التجزئة في دبي للعام 
سعر صرف في مواجھة  2016المزید من اإلعتدال في نمو مبیعات التجزئة خالل العام  من المتوقع أن یكون ھناك •

 طلب من األسواق الدولیة المصدرة مثل روسیا والصین وبعض أجزاء أوروبا.دوالر وتباطؤ القوي لل
الضخمة. وتحتاج بعض  تجاریةمراكز الالباستثناء  2016خالل العام ثابتاً سوف یكون نمو أسعار إیجارات التجزئة  •

 العالمات التجاریة. للمحافظة علىلدیھا المراكز التجاریة الثانویة إلى تحفیز مجموعات البیع بالتجزئة األساسیة 
ومن المتوقع أن اختراق أوسع للعالمات التجاریة، بفعل  2016سوف تزداد قوة قطاع األغذیة والمشروبات في العام  •

 .D3 المرحلة األولى من حي دبي للتصمیمتنفیذنتھاء مع ااألزیاء  قطاعل فرصاً واعدة یكون ھناك
 
 

، یعكس نمو األسعار 2015أسعار الشقق السكنیة في دبي خالل عام اض في متوسط نخفیامسون قائالً: "على الرغم من اإللوختم وی
على المدن العالمیة الرائدة مثل لندن وباریس بذلك %، متفوقاً 11.6ب بنسبة على مدى السنوات األربع الماضیة معدل نمو سنوي مركّ 

 وسنغافورة."
 

  http://bit.ly/1PdJRDD: تياآل طالع على التقریر الكامل یرجى زیارة الرابطلإل
 

 –النهایة –  
 

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

نیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة دیلویت ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانو
 www.deloitte.com/aboutتوش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

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

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

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

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

 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 األوسط 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ویمتد وجودھا

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

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

 .األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز الشرق
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