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holding steady during the first quarter. Many of the core free 
zones and submarkets we monitor are suffering from a lack of 
availability, while occupier demand remains robust.   

The range of requirements filtering through range between 2,000-
25,000 sqft, underscoring the diversity of business activity. The 
finance & banking, real estate and business services sectors have 
been especially active in recent months, with both existing and 
new market entrants seeking out space.

Office rents stabilise
For the most part, office rents held steady across most of the 
city’s main submarkets and free zones in the final quarter of 2014. 
This does however mask the fact that prime Grade A rents ended 
the year up almost 14%, while more secondary stock recorded a 
substantial 24% uplift in 2014. 

Secondary stock, which has previously been the strongest 
performing office segment has however seen rents stabilise during 
Q1. This has in large part been linked to the abundance of lower 
quality stock which continues to trickle through to the market in 
locations such as Business Bay and Jumeirah Lake Towers. This is a 
particularly strong headwind and we expect it to hold back rental 
value growth for stock perceived to be secondary or tertiary in the 
short term.

Demand remains diverse and strong
2015 has seen the stability persist, with average prime rents 
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Change in prime office rents during 2014
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Q1 2015 office rents across Dubai’s main submarkets
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Our experience has also been reflected in the results of the latest 
Dubai Economic Department Business Confidence Survey, where 
69% of responding businesses have indicated that they will invest 
in capacity expansion over the next 12 months. This is marginally 
down on the previous survey; however it does mirror the general 
weakness in global investment confidence levels which have been 
held back by the volatility of oil prices, lower than anticipated 
growth in China and the prolonged rumblings of a disorderly 
Greek exit from the EU. 

Despite this, the outlook for business remains very upbeat, with over 
two-thirds of businesses expecting a rise in their level of trading, while 
26% expect to increase their head count over the year. 

Supply pipeline of prime office space limited
With the city’s mature free zones such as Dubai Airport Free Zone, 
Dubai Internet City, Dubai Media City and Dubai International 
Financial Centre operating at close to full occupancy, developers 
are rushing to bring new schemes to the market. TECOM 
Investments for instance is pushing ahead with expansion plans 
at Dubai Internet City, where a further 1.6 million sqft is to be 
built at the new AED 4.5 billion Dubai Innovation Hub. Elsewhere, 
Tecom Investment’s Dubai Design District is also rapidly 
progressing with the AED 4 billion first phase due to open later 
this year. This first phase has however already been pre-leased, 
which is expected to drive demand for further phases. 

These new free zones, which are significant additions to the 
city’s office supply pipeline, are designed to serve specific niche 
industries and therefore occupiers outside the technology-media-
telecoms sectors have little choice but to widen their search. 
Those in search of Grade A space are increasingly turning their 
attention to alternative submarkets.

Single ownership schemes in Business 
Bay recording strong demand 
The 58 storey Ubora Tower 1 at Business Bay, for instance, has 

emerged as a prime benchmark for Business Bay, with occupiers 
seeking space in this market homing in on the scheme. The rising 
tide of demand is reflected in asking rents, which have almost 
doubled over the past 24 months, rising from AED 80 psf in Q1 
2014 to AED 170 psf in Q1 2015, including an AED 35 psf service 
charge.  

As a whole, Business Bay remains the main stronghold of Dubai’s 
non free zone, strata-owned office stock. In our experience, it is 
this strata-owned stock that is curtailing the rental potential of 
Business Bay, as individual landlords of smaller units often have 
rent expectations that are out of kilter with market realities. 
Compounding this are those landlords who have suffered from 
extended void periods and are now attempting to undercut the 
market by offering space for as little as AED 60 psf, which sits 
below the current AED 70-140 psf banding for Business Bay. 

Away from this multiple-owner stock, which continues to be 
avoided by larger international occupiers, the 53 storey, 480,000 
sqft Bay Gate is now ready for occupancy. Large floor plate sizes 
of 12,000 sqft and the tower’s proximity to Sheikh Zayed Road, 
are already helping to drive a high level of interest in this building 
which could rival Ubora Tower’s position as Business Bay’s premier 
office address. 

DIFC remains city’s most desirable submarket
To the north of Downtown Dubai at the Dubai International 
Financial Centre, top end rents have edged up to AED 325 psf 
from AED 280 psf at the end of last year. Demand for space at 
the DIFC remains strong, however, while supply has generally kept 
pace with the level of requirements in this submarket, much of 
the vacant stock is concentrated in strata owned stock, which is 
largely avoided by larger international occupiers. That said, stock 
under single ownership is still expected to see rents maintain their 
upward creep over the course of 2015. 

Some new single ownership stock has recently been released 
to the market at Index Tower. The 17 floors of space owned by 
Emirates REIT consists of fully fitted, fully fitted & furnished and 
shell & core space. This space is likely to quickly become a new 
prime benchmark in this part of the DIFC due to the iconic nature 
of Index Tower.

The 53 storey Bay Gate (left) could rival Ubora Tower’s position as Business Bay’s premier office address.

Source: Dubai Economic Department Business Confidence Survey
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Across Al Sa’ada Street, the 65 storey Buildings by Daman 
is witnessing a heightened level of occupier interest due to 
the wider shortage of single ownership space at the DIFC, as 
outlined above. We have recorded several instances of law 
firms and petrochemical businesses moving into the scheme 
recently. 

The overall performance of the DIFC varies greatly across the 
4.8 million square foot site. The Gate Precinct and adjoining 
buildings for instance command the highest rents and are 
the most sought after. The second section of the DIFC which 
includes third party developers, such as Al Fattan’s Currency 
House, which is adjacent to the Gate Precinct, is the next most 
desirable location. Finally, the third party, single-ownership 
developments at the other end of the yet-to-be completed 
retail spine operate in a micro market environment, where 
higher quality buildings, such as Index Tower and Park Central, 
command higher rents than smaller surrounding schemes. The 
absence of the promised retail spine is to an extent curbing the 
full rental potential of some of the third party office schemes at 
this end of the DIFC. 

The micro market performance of the 
DIFC very closely mirrors our general 
experience across Dubai’s wider office 
market  

Office market outlook mixed
The micro market performance of the DIFC very closely mirrors 
our general experience across Dubai’s wider office market. In 
fact, our expectation for the rest of the year is for pockets within 
developments to continue outperforming, with moderate rent 
rises likely for desirable buildings in the city’s various submarkets. 
Elsewhere, rents are expected to remain stable, or in some cases, 
such as with some of the strata owned stock, downward revisions 
are likely to persist. 

Normalisation of global relations with 
Iran may influence office market
On a more macro level, the prospect of the normalisation in 
global relations with Iran could have huge ramifications for the 
Dubai office market, however this is still too early to adequately 
assess. It is however likely that international businesses will 
hub any Iran operations out of Dubai, should trade relations 
be normalised with the UAE’s northern neighbour. Dubai has 
historically played an important role in facilitating trade between 
Iran and the rest of the Middle East and this is likely to resume 
should all trade sanctions be lifted.

Industrial market buoyed by strong demand
Away from the office market, rents in the city’s growing industrial 
sector are also still rising. The best performing submarkets in 
2014 were Al Quoz (Class 2) and DIP (Class 2), where rents grew 
by a record 43%. As we highlighted previously, DIP is viewed as 
an integrated industrial estate due to the presence of residential 
accommodation and various retail elements, which many 
occupiers find attractive. There is a distinct lack of stock and with 

rents closing in on the AED 50 psf mark, occupiers are likely to 
start being priced out, which suggests that although rents are 
likely to maintain their upward trajectory, the pace of growth may 
be lower than of late. 

DIP remains popular with distribution, fabrication and cold 
storage occupiers and the lack of stock is driving build-to-suit 
development on the limited number of available plots.

Elsewhere, at Al Quoz, with fashionable retailers being drawn into 
the area, rents are still rising. Furthermore, as the city’s arts scene 
beds into the submarket, we expect to see rents edge up further 
as it cements its place as the city’s trendiest new alternative retail 
and arts hub. With12-month lease terms still the norm in Al Quoz, 
concerns remain about the potential for the area’s redevelopment 
in the future due to its central location. 

Dubai World Central (DWC) is still recording brisk business, 
with occupiers rushing to secure sites in close proximity to Al 
Maktoum International Airport and the Expo 2020 site. There 
is a high level of demand for land plots in the area, with some 
as large as 400,000 sqft. IKEA has become the latest occupier 
to set up a presence at DWC and will open its regional 1.1 
million sqft distribution hub in September this year. The 
facility will be able to handle 50,000 TEUs per year initially, 
rising to 70,000 TEUs within three years. We continue to 
receive a high number of feasibility study requests for air-side 
plots as logistics and distribution business increase their focus 
on this area. Hand in hand with the strong level of industrial 
requirements at DWC, favourable rental and lease terms are 
also attracting office tenants from the logistics, distribution 
and aviation sectors.  

The overall buoyancy and strength of demand for industrial space 
is unlikely to weaken in the near term. And with space in many 
primary submarkets now in short supply, we do not expect any let 
up in the upward pressure on rents over the course of 2015.

Source: Cluttons
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استقرار إيجارات املكاتب 
شهدت معظم األسواق العقارية الفرعية واملناطق احلرة استقرارًا يف 
إيجارات املكاتب خالل الربع األخري من العام املنصرم 2014. هذا االستقرار 

يخفي حقيقة االرتفاع الذي شهدته إيجارات العقارات العالية اجلودة والتي 
أنهت العام املاضي مرتفعة بنسبة تقارب %14، يف الوقت الذي سجلت فيه 

الكثري من األسواق الثانوية منوًا كبريًا وصل إىل %24 يف العام 2014. 

ومع ذلك، استقرت األسواق العقارية الثانوية خالل الربع األول وهي التي 
كانت يف السابق القطاع املكتبي األقوى أداًء، ويعزى ذلك بدرجة كبرية إىل 
وفرة املعروض من العقارات األقل فخامة، والتي واصلت  غزوها لسوق 

العقارات يف أماكن، مثل: اخلليج التجاري، وأبراج بحريات جمريا، وهي رياح 
معاكسة بقوة نتوقع أن ُتقلل من منو القيمة اإليجارية لسوق الفئتني الثانية 

والثالثة على املدى القصري.  

ال يزال الطلب متنوعًا وقويًا 
امتد هذا االستقرار إىل العام اجلاري 2015، حيث مل تشهد اإليجارات األساسية 

أي تغري خالل الربع األول، فهناك الكثري من املناطق احلرة واألسواق الفرعية 
التي نراقب أداءها مازالت تعاين من قلة املعروض علمًا بأن معدل الطلب 

من املستأجرين ال يزال قويًا. 

ويرتاوح معدل الطلبات ما بني 2.000 إىل 25.000 قدم مربع، مما يدل على 
تنوع نشاطات األعمال. وقد نشطت قطاعات اخلدمات املالية واملصرفية 

والعقارية والتجارية خاصة خالل األشهر األخرية، حيث يطلب العمالء احلاليون 
واجلدد مساحات أكرب. 

cluttons.com

دبي، الربيع عام 2015

نشرة توقعات سوق العقارات التجارية

250
درهمًا للقدم املربع إليجارات املكاتب الرئيسية 

خالل الربع األول 2015

13.6%
نسبة التغّير يف إيجارات املكاتب الرئيسية خالل 

من العام 2014   
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تأكدت املعلومات التي توصلنا إليها أيضًا من خالل نتائج استطالع ثقة 
األعمال األخري والذي أجرته دائرة التنمية االقتصادية يف دبي، حيث أكدت 

%69 من الشركات املشاركة يف هذا االستطالع أنها ستستثمر يف 
مشاريع لتوسيع الطاقة االستيعابية على مدار االثني عشر شهرًا املقبلة. 

وهذه النسبة منخفضة بدرجة طفيفة عن االستطالع السابق، وإن كانت 
تعكس الضعف العام يف مؤشرات الثقة يف االستثمار العاملي والتي 

تراجعت بفعل انعدام االستقرار يف أسعار النفط، مع حتقيق الصني منوًا 
أقل من املتوقع واستمرار االحتجاجات التي ُتنذر بخروج اليونان مبا تعانيه من 

اضطراب من منطقة اليورو. 

وعلى الرغم من ذلك، يبقى مستقبل األعمال مبشرًا جدًا، إذ يتوقع أكرث من 
ثلثي الشركات ارتفاعًا يف مستويات النشاط لديها، بينما يتوقع %26 منها 

زيادة يف حجم العمالة على مدار العام.  

حمدودية احملاور الرئيسية للمكاتب 
مع نسب إشغال تكاد تكون تامة يف املناطق احلرة املكتملة باملدينة، 

ومنها: املنطقة احلرة مبطار دبي، ومدينة دبي لإلنرتنت، ومدينة دبي 
لإلعالم ومركز دبي املايل العاملي، يسعى املطّورون إىل طرح مشاريع 

جديدة يف السوق، حيث تسابق تيكوم لالستثمارات، على سبيل املثال، 
الزمن بخطط توسعية جديدة يف مدينة دبي لإلنرتنت، مع التخطيط لبناء 
1.6 مليون قدم مربع جديدة يف مركز االبتكار اجلديد الذي تبلغ تكلفته 4.5 

مليار درهم، كما يسري حي دبي للتصميم الذي تتوىل تنفيذه دبي لالستثمارات 
بخطى حثيثة، حيث يتوقع افتتاح املرحلة األوىل يف وقت الحق من هذا العام 

بتكلفة قدرها 4 مليار درهم، غري أن املرحلة األوىل قد مت تأجريها مسبقًا، 
األمر الذي يتوقع أن يؤدي إىل زيادة الطلب على املراحل التالية. 

املناطق احلرة اجلديدة التي متثل إضافات هامة للمحاور الرئيسية لقطاع 
العقارات املكتبية يف املدينة، ُصممت خلدمة فئة حمدودة من الصناعات، 

وبالتايل يصبح أمام املستأجرين من خارج قطاعات التكنولوجيا واإلعالم 
واالتصاالت فرصًا حمدودة لتوسيع دائرة بحثهم. أما الباحثون عن العقارات 

العالية اجلودة فقد حّولوا أنظارهم بدرجة كبرية شطر األسواق الفرعية 
البديلة.  

مشاريع امللكية الفردية يف اخلليج التجاري تسجل طلبًا قويًا 
أصبح برج بورا 1 املكّون من 58 طابقًا يف اخلليج التجاري واحدًا من أبرز 

أيقونات ومعامل اخلليج التجاري، بعد أن أضحى مقصدًا للمستأجرين الباحثني 
عن مساحات واسعة. وينعكس االجتاه التصاعدي للطلب يف اإليجارات 

املطلوبة والتي تضاعفت تقريبًا خالل األشهر الـ 24 املاضية، حيث ارتفعت 
من 80 درهمًا للقدم املربع يف الربع األول من العام 2014 إىل 170 درهمًا 

للقدم املربع خالل الربع األول من العام اجلاري 2015، ويشتمل هذا السعر 
على رسوم خدمة مبقدار 35 درهمًا للقدم املربع. 

وإجمااًل، ظل اخلليج التجاري مرتبعًا على عرش املناطق غري احلرة يف دبي 
والعقارات املكتبية والعقارات ذات امللكية املتعددة. وبحسب خربتنا، فإن 
العقارات ذات امللكية املتعددة هي السبب وراء تراجع اإلمكانيات اإليجارية 

يف اخلليج التجاري، إذ غالبًا ما يكون لدى املالك األفراد للوحدات الصغرية 
توقعات إيجارية ال تتناسب مع األوضاع الفعلية للسوق. ويزداد هذا األمر 

سوءًا من خالل املالك الذين يعانون من فرتات شغور طويلة ويسعون حاليًا 
إىل تخفيض األسعار التي من املمكن أن تصل إىل 60 درهمًا للقدم املربع، أي 
دون املستوى السائد يف منطقة اخلليج التجاري والذي يرتاوح ما بني 70 إىل 

140 درهمًا. 

وبعيدًا عن العقارات متعددة امللكية والتي يبتعد عنها شريحة كبرية 
من املستأجرين الدوليني، أصبح برج بوابة اخلليج املكّون من 53 طابقًا 
ومساحة تبلغ 480.000 قدم مربع جاهزًا للسكن حاليًا. أصبحت األبراج ذات 

الطوابق الكبرية والتي تبلغ مساحتها 12.000 قدم مربع وتتميز بقربها من 
شارع الشيخ زايد تشكل قوة دفع نظرًا ملستوى االهتمام الكبري بهذه 

املباين والتي مبقدورها أن تنافس موقع برج بورا باعتباره الوجهة املكتبية 
األفخم واألرقى يف منطقة اخلليج التجاري.  

مركز دبي املايل العاملي يحتفظ مبكانته كأكرث األسواق الفرعية طلبًا 
شمااًل من داون تاون دبي حيث مركز دبي املايل العاملي، بلغت إيجارات 
العقارات الفخمة 325 درهمًا للقدم املربع بعد أن سجلت 280 درهمًا 

للقدم املربع نهاية العام املنصرم. وظل الطلب قويًا يف مركز دبي املايل 
العاملي، ويف الوقت الذي ظل فيه العرض متوافقًا مع الطلب بوجه عام يف 
هذه السوق الفرعية، فإن الكثري من الوحدات الشاغرة تتمركز يف العقارات 

ذات امللكية املتعددة التي يبتعد عنها كبار املستأجرين الدوليني. ومع ذلك، 
ال زلنا نتوقع أن حتتفظ اإليجارات يف العقارات ذات امللكية الفردية باجتاهها 

التصاعدي على مدار العام 2015. 

ُطرحت مؤخرًا يف السوق بعض العقارات اجلديدة ذات امللكية الفردية، 
ومنها برج إندكس املكّون من 17 طابقًا ومتلكه اإلمارات ريت؛ حيث يضم 

برج بوابة اخلليج املكّون من 53 طابقًا )يسار( قد يصبح منافسًا لربج يو بورا كأفخم األبراج املكتبية التي يقصدها 
املستأجرون يف اخلليج التجاري
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املصدر: استطالع ثقة األعمال الذي أجرته دائرة التنمية االقتصادية بدبي

توقع أداء األعمال - الربع األخري من العام 2014 
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وحدات جمهزة ومشطبة بالكامل ووحدات أخرى غري مشطبة. ونظرًا 
لطبيعته املميزة من املتوقع أن يصبح هذا الربج خالل فرتة وجيزة معلمًا 

رئيسيًا جديدًا يف منطقة  مركز دبي املايل العايل. 

إذا ما انتقلنا إىل شارع السعادة، سنجد برج ضمان املكّون من 65 طابقًا 
و الذي استحوذ على اهتمام قطاع كبري من املستأجرين نتيجة النقص 

الكبري يف املساحات ذات امللكية الفردية واملعروضة يف مركز دبي املايل 
العاملي، كما أشرنا إليه أعاله. وقد الحظنا توافد الكثري من شركات احملاماة 

والبرتوكيماويات إىل هذا املشروع. 

يتباين األداء الكلي ملركز دبي املايل العاملي، ومساحته 4.8 مليون قدم 
مربع، إىل حّد كبري. فعلى سبيل املثال، تصدر برج ذا جيت بريسنت واملباين 

اجملاورة قائمة العقارات األعلى إيجارًا، يتلوه القسم الثاين من مركز دبي 
املايل العاملي الذي يشمل مطورين آخرين، مثل: الفتان كرنسي هاوس، 

اجملاور لـ ذا جيت بريسنت كأكرث املناطق إقبااًل. أما اجلزء الثالث فيتمثل يف 
املشاريع ذات امللكية الفردية والواقعة على اجلانب اآلخر من سلسلة 

متاجر مل ُتنجز بعد، والتي تعمل كسوق جتارية صغرية. يتمثل هذا اجلزء يف 
مبان عالية اجلودة على غرار برج إندكس، وبارك سنرتال، التي ترتبع على 

قمة  العقارات األعلى إيجارًا مقارنة بالعقارات األصغر احمليطة بها.   

أداء سوق العقارات الصغرية يف مركز دبي املايل 
العاملي يعكس بشكل واضح صحة معلوماتنا يف 

سوق املكاتب األوسع يف دبي

غموض مستقبل سوق املكاتب 
يعكس أداء سوق العقارات الصغرية يف مركز دبي املايل العاملي بشكل 
واضح صحة معلوماتنا يف سوق املكاتب األوسع يف دبي، حيث نتوقع أن 

حتقق بعض األسواق أداًء قياسيًا، مع احتمال أن تسجل املباين املرغوبة يف 
خمتلف األسواق الفرعية باملدينة ارتفاعًا ولو بنسب معقولة. أما يف املناطق 
األخرى فنتوقع أن تظل اإليجارات فيها ثابتة، وإن كنا نرى أن بعض العقارات ذات 

امللكية املتعددة ستشهد على األرجح عمليات تصحيح سلبية.  

تطبيع العالقة الدولية مع إيران قد يؤثر يف سوق املكاتب 
على صعيد أوسع، قد ينتج عن تطبيع العالقات الدولية احملتمل مع إيران 

تداعيات ضخمة على سوق املكاتب يف دبي، ولكن من السابق ألوانه تقييم 
مدى تأثري ذلك بشكل دقيق. ولعلنا ُنرجح أن تتخذ الشركات الدولية من دبي 

مركزًا ألي عمليات خاصة بإيران إن مت تطبيع العالقات التجارية مع اجلارة 
الشمالية لدولة اإلمارات. أما دبي التي لعبت دورًا تاريخيًا مهمًا يف تسهيل 
التجارة بني إيران وباقي دول الشرق األوسط، فيتوقع أن تستأنف هذا الدور 

حال رفع العقوبات التجارية الدولية املفروضة على إيران.  

انتعاش السوق الصناعية بدافع الطلب القوي 
بعيدًا عن سوق املكاتب، ال تزال اإليجارات تشهد ارتفاعًا يف القطاع الصناعي 

املتنامي يف املدينة، حيث جاءت القوز )الفئة 2( وجممع دبي لالستثمار )الفئة 
2( كأفضل األسواق الفرعية أداًء خالل العام 2014، بعد أن حققت اإليجارات منوًا 

بلغ %43. وكما أشرنا آنفًا، ُينظر إىل جممع دبي لالستثمار باعتباره منطقة 
صناعية متكاملة نتيجة لتوافر الوحدات السكنية واإلقامة وخمتلف وحدات 

التجزئة التي تستقطب الكثري من املستأجرين. إال أن هناك نقصًا يف املعروض، 
ومع اقرتاب اإليجارات من 50 درهمًا للقدم املربع سيصبح املستأجرون 

عاجزون عن توفري السعر املطلوب، وهو دليل على أن وترية النمو قد تكون أبطأ 
من ذي قبل وإن حافظت اإليجارات على مسارها التصاعدي. 

يبقى جممع دبي لالستثمار الوجهة األكرث جذبًا للمستأجرين العاملني يف 
جمال التوزيع والتصنيع والتخزين البارد، ومن شأن نقص املعروض أن يعجل 

بإنشاء مشاريع على العدد احملدود من األراضي املتاحة، وذلك تبعًا حلالة 
الطلب. 

ومع اجتاه كبار التجار صوب القوز، ال تزال اإليجارات مرتفعة. ويف ظل شيوع 
وانتشار قطاع الفنون يف األسواق الفرعية باملدينة ، نتوقع أن تشهد 

اإليجارات مزيدًا من االرتفاع، السيما وأنها تعزز من مكانتها كمركز عصري 
وجديد للتجزئة والفنون يف املدينة. ومع بقاء متوسط فرتات اإليجار يف 

القوز على ما هو عليه عند 12 شهرًا، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: إىل أي 
مدى ميكن إعادة تطوير املنطقة مستقباًل نظرًا ملوقعها املركزي؟ 

وعلى جانب آخر، ال يزال دبي ورلد سنرتال يسجل حركة قوية، إذ يسارع 
املستأجرون حلجز أماكن لهم يف املناطق القريبة من مطار آل مكتوم الدويل 
وموقع إكسبو 2020، وقد سجلنا طلبًا قويًا جدًا على األراضي يف تلك املناطق، 
وصل بعضها إىل 400.000 قدم مربع. وكان آخر الوافدين إىل تلك املنطقة شركة 

إيكيا التي أوجدت لنفسها مكانًا يف دبي ورلد سنرتال، ومن املقرر أن تفتتح 
مركزها للتوزيع اإلقليمي مبساحة تبلغ 1.1 مليون قدم مربع يف سبتمرب 

املقبل، وسيكون بوسع هذا املركز عند انطالقه مناولة 50.000 وحدة حاوية 
مبقياس الوحدة املكافئة لعشرين قدمًا TEU يوميًا، لريتفع إىل 70.000 وحدة 

من نفس القياس خالل ثالث سنوات. وما زلنا نتلقى عددًا كبريًا من طلبات 
دراسة اجلدوى لألراضي القريبة من املطار، علمًا بأن شركات اخلدمات 

اللوجستية والتوزيع تزيد من تركيزها على هذه املنطقة. وإىل جانب معدل 
الطلب القوي على للمناطق الصناعية يف دبي ورلد سنرتال، فإن اإليجارات 
وفرتات اإليجار املقبولة تشكل أيضًا عوامل جذب ملستأجري املكاتب من 

الشركات العاملة يف قطاع اخلدمات اللوجستية والتوزيع والطريان. 

وعلى املدى القريب، ال يحتمل أن يضعف التفاؤل العام وقوة الطلب على 
املساحات الصناعية. وإذا ما علمنا بنقص املعروض حاليًا من املساحات 

يف الكثري من األسواق الفرعية األساسية، فإننا ال نتوقع حدوث أي تراجع يف 
املسار التصاعدي على مدار العام 2015.  

املصدر: كالتونز

أداء إيجارات املناطق الصناعية
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© جميع احلقوق حمفوظة لشركة كالتونز وشركاه 
ذ.م.م 2015. هذا املنشور ملكية خاصية لشركة كالتونز 

وشركاه . ويحظر نسخه أو إنتاجه أو نقله بأي شكل أو 
وسيلة، إما كليًا أو جزئيًا، دون احلصول على موافقة 

خطية مسبقة من كالتونز إل.إل.بي. املعلومات الواردة 
يف هذا املنشور مت احلصول عليها من مصادر تعترب 

موثوقة بشكل عام. ومع ذلك، ال تقدم كالتونز أي تعهد أو 
ضمان فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات. ونود إحاطتنا 
بأي معلومات غري دقيقة حتى يتسنى لنا تصحيحها.  ال 
تتحمل كالتونز إل إل بي أي مسؤولية تقصريية أو خالفه 
عن أي خسارة أو ضرر يلحق بأي طرف نتيجة تعويله على 

هذا املنشور.

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال:

ستيف مورغان
رئيس قسم الشرق األوسط

steven.morgan@cluttons.com
+9714 365 7700

إيان جالدوين
رئيس قسم الشؤون الدولية

ian.gladwin@cluttons.com
+968 24564250 

موراي سرتانغ
مدير االستثمارات والوكالة، إ.ع.م

murray.strang@cluttons.com
+971 4 365 7700

باوال والش
رئيس األعمال، خدمات الشركات العاملية

paula.walshe@cluttons.com
+971 4 365 7700  

فيصل دوراين
مسؤول بقسم األبحاث الدولية

faisal.durrani@cluttons.com
+44 207 647 7166
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