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أداة رصد شاملة تعزز القرارات وتثري التحليالت 

يتســـم نهجنـــا فـــي دائـــرة األراضـــي واألمـــاك فـــي دبـــي، بالحـــرص علـــى التواصـــل 
مـــع كافـــة فئـــات متعاملينـــا ومختلـــف فئـــات شـــركائنا مـــن األطـــراف المختلفـــة، حيـــث 
ـــرز أعلـــى مســـتويات  نقـــوم بتطويـــر العديـــد مـــن األدوات وطرحهـــا بانتظـــام، بمـــا يب
الشـــفافية فـــي الكشـــف عـــن نتائـــج أداء ســـوق دبـــي العقـــاري، ومـــا يحققـــه مـــن 

إنجـــازات تمثـــل بمجملهـــا مخرجـــات أساســـية كل عـــام.

ـــا مـــن بيانـــات صحفيـــة وتقاريـــر دوريـــة منتظمـــة، يمكـــن  واســـتناًدا إلـــى مـــا يصـــدر عن
للمتعامليـــن الوقـــوف علـــى آخـــر المســـتجدات فـــي الســـوق العقـــاري، واالســـتفادة 
مـــن المعلومـــات والبيانـــات المتضمنـــة، التخـــاذ القـــرارات االســـتثمارية المســـتنيرة 

المتعلقـــة بالبيـــع والشـــراء واالســـتثمار والدخـــول فـــي شـــراكات .. ومـــا إلـــى ذلـــك.

ــر، بـــل وتعزيـــزه بكافـــة البيانـــات  ــا إلـــى إصـــدار نســـخة العـــام مـــن التقريـ لقـــد عمدنـ
المهمـــة القائمـــة علـــى الحقائـــق واألرقـــام، رغـــم التبعـــات التـــي نجمـــت عـــن تفشـــي 
جائحـــة “كوفيـــد – 19” فـــي العالـــم أجمـــع، وظـــروف اإلغـــاق التـــام لفتـــرة مـــن 
الوقـــت داخلًيـــا وخارجًيـــا، وانعكاســـاتها علـــى قطاعنـــا العقـــاري وســـائر القطاعـــات 
األخـــرى، للتأكيـــد علـــى اســـتراتيجية االتصـــال المنتظـــم مـــع مختلـــف فئـــات المهتميـــن 
ـــا  ـــأداء القطـــاع، ومســـاعدتهم علـــى تكويـــن صـــورة شـــاملة، والتعـــرف إلـــى جهودن ب
ومبادراتنـــا لمعالجـــة أي ثغـــرات قـــد تظهـــر، بمـــا يضمـــن للســـوق مواصلـــة نشـــاطه 

المعتـــاد.

وبـــرزت أراضـــي دبـــي كجهـــة متميـــزة فـــي تطبيـــق توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة 
للخـــروج مـــن تبعـــات األزمـــة، ومعالجـــة تداعياتهـــا، ولعبـــت دوًرا مهًمـــا فـــي عـــودة 
القطـــاع إلـــى طبيعتـــه المعتـــادة. وكان العـــام 2020، ومـــا حملـــه مـــن تحديـــات صعبـــة، 
نموذًجـــا حًيـــا علـــى التنســـيق الكامـــل بيـــن كافـــة الدوائـــر الحكوميـــة مـــن جهـــة وبيـــن 

ـــادة الرشـــيدة مـــن جهـــة أخـــرى، كجهـــد جماعـــي ضـــروري لمواجهـــة األزمـــات. القي

ويعـــزى الفضـــل فـــي ذلـــك إلـــى إرادتنـــا الصلبـــة التـــي نســـعى مـــن خالهـــا إلـــى 
العمـــل وفـــق رؤيتنـــا المحـــددة الهادفـــة إلـــى جعـــل دبـــي الوجهـــة العقاريـــة األولـــى 
ـــا فـــي االبتـــكار والثقـــة والســـعادة. وفـــي الســـياق ذاتـــه، تســـلحنا باالبتـــكار مـــن  عالميًّ
خـــال تطويـــر أفضـــل الحلـــول التقنيـــة المبتكـــرة التـــي ضمنـــت لمتعاملينـــا الحصـــول 
علـــى الخدمـــات بســـهولة ويســـر وبأدنـــى قـــدر مـــن الوقـــت والتكاليـــف، األمـــر الـــذي 

ســـاعدنا فـــي الحفـــاظ علـــى ثقتهـــم والعمـــل علـــى إســـعادهم.

فـــي الختـــام، نأمـــل أن يجـــد القـــارئ فـــي هـــذا التقريـــر محتـــوى ثرًيـــا فـــي مختلـــف 
فصولـــه لمســـاعدته علـــى اتخـــاذ القـــرارات الصائبـــة، والتوصـــل إلـــى تحليـــات دقيقـــة 
تؤكـــد فـــي مجملهـــا علـــى المكانـــة الرفيعـــة التـــي وصـــل إليهـــا قطـــاع دبـــي العقـــاري 

ليتفـــوق علـــى منافســـيه مـــن أبـــرز الوجهـــات االســـتثمارية العالميـــة.

سعادة سلطان بطي بن مجرن
مدير العام – دائرة األراضي واألماك في دبي



زخم السوق رغم تبعات الجائحة 

ــاك  ــرة األراضـــي واألمـ ــي دائـ ــاري فـ ــتثمار العقـ ــجيع وإدارة االسـ ــاع تشـ ــتهدف قطـ يسـ
فـــي دبـــي مـــن خـــال هـــذا التقريـــر كافـــة المتعاملـــي والشـــركاء، بمـــن فيهـــم المطـــورون 
األبحـــاث  ووكاالت  اإلعاميـــة  والمؤسســـات  والمشـــترون،  والبائعـــون  والمســـتثمرون 
المحليـــة والعالميـــة، عبـــر فصولـــه األربعـــة التـــي تركـــز علـــى رصـــد أداء قطاعنـــا العقـــاري 

للعـــام 2020.

لقـــد اســـتعانت فرقنـــا بكـــم وافـــر مـــن البيانـــات لمختلـــف أنـــواع التصرفـــات التـــي تـــم 
تســـجيلها، لتمهيـــد الطريـــق أمامهـــم لتحليـــل مؤشـــرات األداء التشـــغيلية للقطـــاع، 
ليتـــم إعـــداد التقريـــر وفـــق نهـــج تحريـــري شـــمولي. والســـتعراض المؤشـــرات االقتصاديـــة 
لإلمـــارة، كان ال بـــّد مـــن مناقشـــة قضيـــة مهمـــة تؤثـــر علـــى أدائـــه، أال وهـــي: “أثـــر 
المحتملـــة والمتوقعـــة ألداء  اآلثـــار  العقـــاري”  القطـــاع  أداء  فيـــروس كورونـــا علـــى 
القطـــاع العقـــاري فـــي ظـــال القيـــود التـــي فرضهـــا االنتشـــار الواســـع لفيـــروس “كوفيـــد 
– 19”. وكانـــت خاتمتـــه مثاليـــة مـــن خـــال مناقشـــة التوجهـــات المســـتقبلية المتوقعـــة 
لـــأداء، والتـــي احتاجـــت منـــا اســـتعراض الكثيـــر مـــن المعطيـــات الراهنـــة والتطـــورات التـــي 
ظهـــرت خـــال األعـــوام القليلـــة الماضيـــة علـــى مختلـــف المســـتويات المحليـــة واإلقليميـــة 

ــة. والعالميـ

وخلـــص التقريـــر إلـــى العديـــد مـــن الحقائـــق التـــي تقـــود بمجملهـــا إلـــى التأكيـــد علـــى 
المكانـــة المرموقـــة إلمـــارة دبـــي وأهميـــة ســـوقها العقـــاري، ليـــس فقـــط كأحـــد محـــركات 
النمـــو القتصـــاد اإلمـــارة، وإنمـــا كنمـــوذج فريـــد يمثـــل حالـــة فريـــدة للتطويـــر العمرانـــي 
القائـــم علـــى خطـــط واســـتراتيجيات لتمكيـــن كافـــة القطاعـــات األخـــرى، بنـــاء علـــى رؤيـــة 
قيادتهـــا الرشـــيدة، ومـــا تطلقـــه مـــن مبـــادرات وحوافـــز مســـتمرة مـــن عـــام آلخـــر، لمواكبـــة 

ـــا علـــى أداء الســـوق. مختلـــف أشـــكال المســـتجدات التـــي تؤثـــر ســـلًبا أو إيجاًب

ويحســـب لدائـــرة األراضـــي واألمـــاك فـــي هـــذا الشـــأن مواصلـــة عملياتهـــا التشـــغيلية 
بكفـــاءة عاليـــة، باالعتمـــاد علـــى حلولهـــا وتقنياتهـــا المبتكـــرة التـــي أثبتـــت فاعليتهـــا خـــال 
ـــة  الجائحـــة علـــى أفضـــل نحـــو ممكـــن. وبفضـــل ذلـــك، أتيحـــت الفرصـــة للمطوريـــن لمواصل
عروضهـــم للمســـتثمرين الذيـــن وجـــدوا فـــي ذلـــك فرصـــة لاســـتفادة مـــن المنـــاخ المتـــاح. 
وكانـــت الدائـــرة عبـــر مختلـــف قطاعاتهـــا، مســـانًدا مهًمـــا للتوجهـــات الحكوميـــة فـــي 
ـــزات االقتصاديـــة التـــي 

ّ
العـــام 2020، وعملـــت علـــى دعـــم حزمـــة اإلجـــراءات والمحف

أطلقتهـــا لضمـــان اســـتمرارية األعمـــال ومســـاعدة القطاعـــات االقتصاديـــة المختلفـــة 
ـــي الجائحـــة.

ّ
علـــى تخط

وتظـــل دبـــي واحـــدة مـــن الوجهـــات االســـتثمارية القليلـــة التـــي حافظـــت علـــى أســـس 
ــن  ــتفادة مـ ــع االسـ ــام، مـ ــن العـ ــر مـ ــف األخيـ ــي النصـ ــا فـ ــا قوًيـ ــت زخًمـ ــو التـــي مثلـ النمـ
العوامـــل التمكينيـــة التـــي وفرتهـــا الحكومـــة لمعالجـــة تبعـــات األزمـــة. وحقـــق القطـــاع 
ـــق معـــدل 

َّ
ــًوا خـــال الربـــع األول بنســـبة %3.66 مقارنـــة بالربـــع األول 2019 الـــذي حق نمـ

نمـــوًّ بلـــغ %3.09. ورغـــم معـــدالت النمـــو االقتصـــادي الســـلبية للربـــع األول 2020، إال أن 
ـــا، وانعكـــس  أداء القطـــاع ومســـاهمته فـــي نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي ال يـــزال إيجابيًّ
بشـــدة علـــى قيمـــة الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لإلمـــارة فـــي الفتـــرة ذاتهـــا بنســـبة 8%، 
وسيســـتمر هـــذا االتجـــاه اإليجابـــي خـــال 2020 واألعـــوام القادمـــة؛ ليؤكـــد بذلـــك القطـــاع 

العقـــاري علـــى دوره المحـــوري فـــي تحقيـــق الريـــادة االقتصاديـــة إلمـــارة دبـــي.

ماجدة علي راشد 
المدير التنفيذي - قطاع تشجيع وإدارة االستثمار العقاري
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موجز عن التقرير
أحــد  العقــاري«  القطــاع  أداء  الســنوي:  »التقريــر  ُيمثــل 
األدوات الشــاملة التــي تقّدمهــا دائــرة األراضــي واألمــاك 
للمتعامليــن فــي القطــاع العقــاري؛ بهــدف التعــرف علــى 
قهــا القطــاع خال العــام المنقضي. 

ّ
أهــم النتائــج التــي حق

أداء  عــن  شــاملة  صــورة  توفيــر  إلــى  التقريــر  ويهــدف 
أداء  أوجــه  كافــة  تحليــل  خــال  مــن  العقــاري؛  القطــاع 
القطــاع والمؤشــرات االقتصاديــة والتشــغيلية المختلفــة 
التــي تؤثــر علــى أداء القطــاع العقــاري فــي إمــارة دبــي 

المســتقبلية. اتجاهاتــه  وتحــدد 

يتنــاول  رئيســية؛  فصــول  أربعــة  مــن  التقريــر  ويتكــون 
الفصــل األول منــه تحليــل المؤشــرات االقتصاديــة الكليــة 
إلمــارة دبــي، ومســاهمة القطــاع العقــاري فــي النمــو 
الثانــي  الفصــل  يتنــاول  بينمــا  االقتصــادي إلمــارة دبــي، 
والفصــل  للقطــاع،  التشــغيلية  األداء  لمؤشــرات   

ً
تحليــا

الثالــث يتنــاول أحــد القضايــا المهمــة التــي تؤثــر علــى أداء 
للتوجهــات   

ً
تحليــا الرابــع  الفصــل  يتنــاول  بينمــا  القطــاع، 
القطــاع. أداء  فــي  المتوقعــة  المســتقبلية 
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الملخص التنفيذي
يمثــل القطــاع العقــاري فــي إمــارة دبــي أحــد القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة 
ــال فــي النمــو االقتصــادي فــي  فــي النمــو االقتصــادي، ويســاهم بشــكٍل فعَّ
 بمعــدل نمــو قيمــة الناتــج 

ً
إمــارة دبــي، ويمثــل معــدل النمــو االقتصــادي -ممثــا

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتة- أحد المؤشــرات الرئيســية لــأداء االقتصادي.

قــت إمــارة دبــي خال الســنوات الماضية معدالت نمو اقتصادي قياســية 
ّ

وقــد حق
مدفوعــة بالمبــادرات االقتصاديــة والحوافــز التــي تقــوم حكومــة دبــي بإجرائهــا 

بهــدف رفــع النمــو االقتصــادي وتنشــيط القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.

وبلغــت قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة دبــي 407 مليــارات درهــم خــال 
عــام 2019؛ مقارنــة بقيمــة 389 مليــارات درهــم فــي 2018 بمعــدل نمــو بلــغ 2.2%.

وفــي ديســمبر 2019 ظهــر إلــى العالــم فيــروس جديــد مــن فصيلــة فيروســات 
بعدهــا  ــى 

ّ
وتفش الصينيــة  ووهــان  مدينــة  فــي   covid-19 ي  وُســمِّ كورونــا، 

الفيــروس  بهــذا  المصابيــن  عــدد  وبلــغ  العالــم،  دول  معظــم  إلــى  الفيــروس 
حتــى 27/04/2020 مــا يزيــد عــن 3 ماييــن مصــاب فــي أكثــر مــن 180 دولــة علــى 
مســتوى العالــم، وبلــغ عــدد الوفيــات نتيجــة هــذا الفيــروس مــا يزيــد عــن 200 

ألــف شــخص علــى مســتوى العالــم.

ى إلــى تراجــع فــي معــدالت النمــو االقتصــادي العالمــي، وخفضــت  وهــو مــا أدَّ
كافــة المؤسســات الدوليــة مــن توقعاتهــا للنمــو العالمــي خــال عــام 2020، 
وانعكــس هــذا التراجــع فــي معــدالت النمــو العالمــي علــى معظــم دول العالــم 
وعلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى وجــه الخصــوص؛ حيــث مــن المتوقــع 
أن ينخفــض معــدل النمــو فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى %3.5- وهــو 

أقــل مــن معــدل النمــو العالمــي المتوقــع.

ومــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل النمــو لــكلٍّ مــن البحريــن إلــى مــا دون 3.6%- 
وإلــى مــا دون %4.3- لدولــة قطــر، فــي حيــن كان االنخفــاض األقــل بيــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ســلطنة عمــان بانخفــاض متوقــع قــدره 1.1%- 

خــال عــام 2020.

وعلــى الرغــم مــن التوقعــات الســلبية لمعــدالت النمــو فــي دول مجلــس التعــاون 
ــا 

ً
الخليجــي والعالــم بشــكل عــام، إال أن عــام 2021 مــن المتوقــع أن يشــهد انتعاش

فــي معــدالت النمــو لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ حيــث مــن المتوقــع أن يبلغ 
معــدل النمــو لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة %3.3 فــي 2021، ومــن المتوقــع 
أن يبلــغ معــدل النمــو %2.9 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و%3 لســلطنة 

عمــان، و%3 لمملكــة البحريــن و%3.4 لدولــة الكويــت.

لضمــان  االقتصاديــة  ــزات 
ّ

والمحف اإلجــراءات  مــن   
ً

حزمــة دبــي  إمــارة  وقدمــت 
ــي 

ّ
اســتمرارية األعمــال ومســاعدة القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة علــى تخط

منهــا: الجائحــة؛ 



التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020  التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020

1617 DubaiLandDepartment Land_Department Dubai Land Department LandDptDubaiwww.dubailand.gov.aeinfo@dubailand.gov.ae800 44 88



التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020  التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020

1819 DubaiLandDepartment Land_Department Dubai Land Department LandDptDubaiwww.dubailand.gov.aeinfo@dubailand.gov.ae800 44 88



التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020  التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020

2021 DubaiLandDepartment Land_Department Dubai Land Department LandDptDubaiwww.dubailand.gov.aeinfo@dubailand.gov.ae800 44 88

بلغــت نســبة مســاهمة قطــاع األنشــطة العقاريــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــق القطــاع قيمــة مضافــة تخطــت 29.4 مليــار 

ّ
إلمــارة دبــي %7.2 خــال 2019، وحق

درهــم إماراتــي بمعــدل نمــو بلــغ %3.3 مقارنــة بعــام 2018.

ــال خــال الســنوات الماضيــة فــي  وســاهم قطــاع األنشــطة العقاريــة بشــكٍل فّع
النمــو االقتصــادي إلمــارة دبــي وتراوحــت نســب مســاهمة القطــاع مــا بيــن 6.3% 
خــال عــام 2014م، ووصــل إلــى أعلــى قيمــة ســنوية %7.2 فــي 2019، وهــو األمــر 
الــذي يعكــس األهميــة البالغــة للقطــاع العقــاري فــي النشــاط االقتصــادي فــي 

إمــارة دبــي.

ــا مــن حيــث عــدد 
ً
ا ملحوظ كمــا حققــت التصرفــات العقاريــة خــال عــام 2019 نمــوًّ

وقيمــة التصرفــات العقاريــة، واســتمر هــذا التحســن خــال األشــهر األولــى مــن 
ــق فــي عــدد التصرفــات العقاريــة %8 خــال عــام 

ّ
2020، وبلغــت نســبة النمــو المحق

 بعــدد تصرفــات تخطــى 
ً

ــى 57 ألــف تصــّرف عقــارّي مقارنــة
َّ
2019 بعــدد تصرفــات تخط

52 ألــف تصــّرف عقــاري خــال عــام 2018.

ومــن حيــث قيمــة التصرفــات العقاريــة؛ فقــد بلغــت قيمــة التصرفــات العقاريــة 
226 مليــار درهــم تقريًبــا خــال عــام 2019 مقارنــة بقيمــة تصرفــات بلغــت 221 
فــي  التحســن  هــذا  ويرجــع   ،2.1% بلــغ  نمــو  بمعــدل   2018 فــي  درهــم  مليــار 
قيمــة التصرفــات العقاريــة إلــى النمــو الملحــوظ فــي قيمــة كّل مــن المبايعــات 
والرهونــات؛ حيــث بلغــت قيمــة المبايعــات العقاريــة 81 مليــار درهــم خــال عــام 
2019 مقارنــة بقيمــة 77 مليــار خــال عــام 2018 بمعــدل نمــو %5 تقريًبــا، كمــا بلغــت 
قيمــة الرهونــات العقاريــة 125 مليــار درهــم خــال عــام 2019 مقارنــة بقيمــة 120 

مليــار درهــم خــال عــام 2018 بمعــدل نمــو %4 تقريًبــا.

باإلضافــة لذلــك بلــغ عــدد االســتثمارات العقاريــة خــال عــام 2019 مــا يزيــد عــن 47 
ــة بعــدد االســتثمارات العقاريــة خــال  ــغ %18 مقارن ألــف اســتثمار بمعــدل نمــو بل
ــق 40 ألــف اســتثمار عقــارّي، كمــا شــهد عــدد المســتثمرين 

َّ
عــام 2018، والــذي حق

ــا خــال عــام 2019 مقارنــة باألعــوام الســابقة.
ً
ا ملحوظ ــا نمــوًّ

ً
العقارييــن أيض

وبلــغ عــدد المســتثمرين العقارييــن خــال عــام 2019 مــا يزيــد عــن 34 ألــف مســتثمر 
عــام 2018،  خــال  المســتثمرين  بعــدد  بلــغ %14؛ مقارنــة  نمــو  بمعــدل  عقــاري 
والــذي بلــغ 29,846 مســتثمر عقــاري، ويعتبــر عــدد المســتثمرين العقارييــن خــال 
ــا مــن عــدد المســتثمرين خــال عــام 2016 الــذي بلــغ 32 ألــف 

ً
عــام 2019 أعلــى أيض

مســتثمر عقــاري تقريًبــا.

االســتثمارات  عــدد  حيــث  مــن  األولــى  المرتبــة  دبــي  مرســى  منطقــة  واحتلــت 
ــا، وتليهــا  العقاريــة خــال عــام 2019 بعــدد اســتثمارات بلــغ 3,920 اســتثماًرا عقاريًّ

منطقــة الخليــج التجــاري بعــدد اســتثمارات 3,508 اســتثمارات، ثــم منطقــة الخيــران 
األولــى بعــدد اســتثمارات 3,142 اســتثماًرا، يليهــا منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن 
راشــد بعــدد اســتثمارات 2,833 اســتثماًرا، ثــم منطقــة بــرج خليفــة بعــدد اســتثمارات 

2,721 اســتثماًرا.

عــدد  حيــث  مــن  األكبــر؛  العــدد  الهنــد  جمهوريــة  مــن  المســتثمرون  ــل 
َّ
ومث

المســتثمرين فــي القطــاع العقــاري خــال عــام 2019، وبلــغ عــدد المســتثمرين 
مــن  المســتثمرون  ويليهــم  ــا،  عقاريًّ مســتثمًرا   5,246 الهنــد  جمهوريــة  مــن 
ــا،  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعــدد مســتثمرين بلــغ 5,172 مســتثمًرا عقاريًّ
ويليهــم بفــارق كبيــر المســتثمرون مــن كّل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
والمســتثمرون مــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية والمملكــة المتحــدة بعــدد 2,198 
ــا علــى التوالــي، ويأتــي فــي المراتــب الخمــس  و 2,096 و 2,088 مســتثمًرا عقاريًّ

الثانيــة كّل مــن باكســتان ومصــر واألردن والواليــات المتحــدة وكنــدا.

المســجلة  المشــروعات  عــدد  بلــغ  فقــد  العقاريــة  المشــروعات  يخــص  وفيمــا 
لــدى دائــرة األراضــي واألمــاك فــي مناطــق التملــك الحــر فقــط 1,894 مشــروًعا 
ــا، منهــا 814 مشــروًعا منتهًيــا، و314 مشــروًعا مــازال قيــد اإلنشــاء، وفــي  عقاريًّ
ــا لــدى دائــرة األراضــي واألمــاك،  عــام 2019 فقــط تــم تســجيل 70 مشــروًعا عقاريًّ
البيانــات  النصــف األول 2020، وتوضــح  ــا خــال  وتــم تســجيل 14 مشــروًعا عقاريًّ
ــر مــن  ــة التــي تــم تســجيلها خــال عــام 2019 النســبة األكب أن المشــاريع العقاري
منهــا كانــت لمشــاريع المبانــي بنســبة %69، مقارنــة بنســبة %24 فــي مشــروعات 

مجمعــات الفلــل، و%7 فــي مشــروعات الفلــل.

عــدد  بلــغ  المشــروع  اكتمــال  لســنة  ــا 
ً

فوفق المنتهيــة  للمشــروعات  وبالنســبة 
المشــروعات العقاريــة المنتهيــة خــال عــام 2019 والمســجلة فــي دائــرة األراضــي 
ــا مقارنــة بعــدد  واألمــاك فــي مناطــق التملــك الحــر فقــط 78 مشــروًعا عقاريًّ
ــا فــي 2018، وتمثــل المشــروعات المنتهيــة  مشــروعات بلــغ 63 مشــروًعا عقاريًّ
ــذ عــام  ــر عــدد مشــروعات تــم تســليمها خــال عــام من خــال عــام 2019 ثالــث أكب

ــا. 2015 الــذي شــهد اكتمــال 92 مشــروًعا عقاريًّ

باإلضافــة لذلــك بلــغ عــدد المشــروعات التــي مازالــت قيد اإلنشــاء والمســجلة لدى 
ــرة األراضــي واألمــاك حتــى النصــف األول مــن عــام 2020 عــدد 314مشــروًعا  دائ
ــا لتاريــخ تســجيل المشــروع فقــد بلــغ عــدد المشــروعات قيــد اإلنشــاء 

ً
ــا، ووفق عقاريًّ

مشــروًعا   61 بعــدد  مقارنــة  ــا  عقاريًّ مشــروًعا   53  :2019 عــام  خــال  والمســجلة 
ــا تــم تســجيلها فــي 2018، ومازالــت قيــد اإلنشــاء، بينمــا بلغــت 75 مشــروًعا  عقاريًّ
ــا تــم  ــا تــم تســجيلها فــي 2017، ومازالــت قيــد اإلنشــاء، و45 مشــروًعا عقاريًّ عقاريًّ

تســجيلها فــي 2016.
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أمــا فيمــا يخــص عقــود اإليجــار؛ فقــد بلــغ عــدد عقــود اإليجــار المســجلة لــدى دائــرة 
قــة 

ّ
ــا لتاريــخ تســجيل العقــد، محق

ً
األراضــي واألمــاك 469,310 عقــود إيجــار وفق

ا بنســبة %5 فــي عــدد العقــود المســجلة خــال عــام 2019، مقارنــة بعــدد  نمــوًّ
العقــود اإليجاريــة المســجلة خــال عــام 2018 والتــي بلغــت 448,564 عقــد إيجــار.

ــا لحالــة العقــد، 
ً

وتشــير النتائــج التفصيليــة لعــدد العقــود اإليجاريــة المســجلة وفق
إلــى ارتفــاع عــدد عقــود اإليجــار المجــددة بنســبة أكبــر مــن عــدد عقــود اإليجــار 
الجديــدة منــذ بدايــة عــام 2015؛ حيــث بلغــت نســبة العقــود المجــددة خــال عــام 
2015 مــا يعــادل %52 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار مقارنــة بنســبة %44 خــال 
عــام 2014، وحافظــت نســبة عقــود اإليجــار المجــددة مــن إجمالــي عــدد عقــود 
اإليجــار علــى تقدمهــا حتــى عــام 2019 والــذي بلغــت فيــه نســبة عــدد عقــود 
اإليجــار المجــددة %57 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار فــي مقابــل %43 للعقــود 
الجديــدة، وهــو مــا يؤكــد علــى االســتقرار النســبي فــي قطــاع اإليجــارات فــي 

القطــاع العقــاري والتوافــق الضمنــي بيــن المؤجــر والمســتأجر.

ــا لمــدة عقــد اإليجــار؛ فقــد تفاوتــت عقــود اإليجــار الســنوية وغيــر الســنوية 
ً

ووفق
المســجلة خــال عــام 2019، حيــث بلغــت نســبة عقــود اإليجــار الســنوية للعقــود 
المســجلة %82 بعــدد عقــود إيجــار 473,943 عقــد إيجــار، فــي مقابــل 72,753 عقــد 

إيجــار غيــر ســنوي بنســبة %13 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار. 

ــا لنــوع التملــك بلغــت نســبة عــدد عقــود اإليجــار فــي مناطــق التملــك الحــر 
ً

وفق
%42 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار المســجلة خــال عــام 2019؛ بعــدد عقــود 
إيجــار بلــغ 228,657 عقــد إيجــار، فــي حيــن بلغت نســبة عدد عقود اإليجار المســجلة 
فــي مناطــق التملــك غيــر الحــر خــال عــام 2019  %58 بعــدد عقــود إيجــار بلغــت 

318,039 عقــد إيجــار.

وبتحليــل أداء القطاعــات الفرعيــة فــي القطــاع العقــاري؛ فقــد بلــغ عــدد الوحــدات 
الســكنية التــي تــم إضافتهــا إلــى القطــاع العقــاري خــال عــام 2019 مــا يزيــد 
عــن 17 ألــف عقــار تنوعــت بيــن وحــدات وفلــل ومجمعــات ومبــاٍن وأراٍض ســكنية 
 بعــدد عقــارات ســكنية بلــغ 

ً
بمســاحة إجماليــة 4 ماييــن متــر مربــع تقريًبــا، مقارنــة

ــا لتاريــخ 
ً

10,996 تــم إضافتهــا خــال عــام 2018 مــن المشــروعات المنتهيــة وفق
ــا. انتهــاء المشــروع بمســاحة إجماليــة مليــون متــر مربــع تقريًب

وِمــن الماَحــظ أن عــام 2019 كان األكبــر علــى اإلطــاق بالنســبة لعــدد ومســاحة 
العقــارات الســكنية التــي تــم إضافتهــا إلــى القطــاع العقــاري وهــو أمــر متوقــع 
نتيجــة االســتعدادات التــي قامــت بهــا إمــارة دبــي لتغطيــة الزيــادة المتوقعــة 

فــي الطلــب خــال معــرض اكســبو 2020 قبــل أن يتــم تأجيلــه إلــى عــام 2021 نتيجــة 
الظــروف الطارئــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا.

ــا جديــًدا تــم إضافتهــا إلــى الســوق   تجاريًّ
ً
كمــا شــهد عــام 2019 إضافــة 871 محــا

العقــاري بإجمالــي مســاحة 243,529 متــًرا مربًعــا، وتعتبــر هــذه اإلضافــة هــي 
ــا   تجاريًّ

ً
األكبــر خــال الســنوات الماضيــة، والتــي كانــت تشــهد إضافــة 250 محــا

ــا لتاريــخ 
ً

ــا وفق  تجاريًّ
ً
ا فــي المتوســط، وشــهد عــام 2018 إضافــة 238 محــا ســنويًّ

اكتمــال المشــروع بإجمالــي مســاحة بلغــت 39,262 متــًرا مربًعــا.

وفيمــا يخــص قطــاع المكاتــب؛ فمــن الماحــظ خــال الســنوات الماضيــة ومنــذ عــام 
2012 انخفــاض عــدد المكاتــب الجديــدة التــي يتــم إضافتهــا إلــى القطــاع العقــاري؛ 
المتوقــع،  والطلــب  المكاتــب  مــن  ــر 

ّ
المتوف العقــاري  للعــرض  اســتجابة  وذلــك 

ــر علــى اإلطــاق؛ مــن حيــث عــدد ومســاحة  ــر عامــا 2015 و2017  همــا األكب وُيعتب
ــا لتاريــخ اكتمــال 

ً
المكاتــب المنتهيــة التــي تــم إضافتهــا إلــى القطــاع العقــاري وفق

المشــروع حيــث بلــغ عــدد المكاتــب المضافــة مــن المشــروعات المكتملــة 2,179 
مكتًبــا خــال عــام 2015، فــي مقابــل 1,132 مكتًبــا تــم إضافتهــا مــن المشــروعات 
المنتهيــة خــال عــام 2017، ولــم يشــهد عامــا 2018 و 2019 إضافــة مكاتــب جديــدة 

ا مــن المكاتــب. باســتثناء عــدٍد محــدوٍد جــدًّ

أمــا فيمــا يخــص قطــاع الفنــادق فقــد بلــغ عــدد الفنــادق فــي إمــارة دبــي 544 
ــا فــي 2018، بمعــدل نمــو 

ً
ــا فــي 2019 مقارنــة بعــدد فنــادق بلــغ 519 فندق

ً
فندق

ــا لبيانــات مركــز دبــي لإلحصــاء، وانعكــس هــذا النمــو فــي 
ً

بلــغ %5 تقريًبــا وفق
عــدد الفنــادق علــى عــدد الغــرف الفندقيــة خــال عــام 2019، والــذي بلــغ 100,744 
غرفــة فندقيــة مقارنــة بعــدد غــرف فندقيــة بلــغ 91,085 غرفــة فندقيــة فــي 2018 

ــا. بمعــدل نمــو %11 تقريًب

ويمكــن القــول: إن النمــو الــذي حققــه قطــاع الفنــادق مــن حيــث عــدد الفنــادق 
الجديــدة، وعــدد الشــقق الفندقيــة والغــرف الفندقيــة التــي تــم إضافتهــا خــال 
عــام 2019؛ كان نتيجــة تخطيــط مســبق لاســتجابة للطلــب المتوقــع أن ينجــم 
عــن اســتضافة معــرض اكســبو 2020، باإلضافــة إلــى االرتفــاع المتوقــع فــي عــدد 
قــه عــدد الــزوار خــال 

ّ
الــزوار والــذي تشــير البيانــات إلــى النمــو الملحــوظ الــذي حق

عــام 2019 بنســبة %5 تقريًبــا، وبلــغ عــدد الــزوار 16.7 مليــون زائــر فــي 2019 مقارنــة 
بعــدد زوار بلــغ 15.9 مليــون زائــر فــي 2018.



مقدمة
ــق القطــاع العقــاري خــال األعــوام الماضيــة مجموعــة مــن القفــزات 

ّ
حق

دبــي  االقتصــادّي إلمــارة  النمــو  فــي  بشــكٍل فعــاٍل  النوعيــة، وســاهم 
الرئيســية القتصــاد  األعمــدة  أحــد  العقــاري  القطــاع  أصبــح معــه  بشــكل 

إمــارة دبــي.

ــا لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة؛ فقــد عملــت دائــرة األراضي واألماك 
ً

ووفق
النمــو  اســتدامة  بهــدف ضمــان  إجــراءات  يلــزم مــن  مــا  اتخــاذ كل  علــى 
المحقــق فــي أداء القطــاع والحفــاظ علــى المكانــة المرموقــة للقطــاع 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  فــي  اإليجابيــة  ومســاهمته  العقــاري 

إلمــارة دبــي.

ويعتبــر التقريــر الســنوي: أداء القطــاع العقــاري 2020 أحــد األدوات التــي 
تقدمهــا دائــرة األراضــي واألمــاك للمتعامليــن فــي القطــاع العقــاري؛ 
بهــدف توفيــر صــورة شــاملة ألداء القطــاع خــال عــام 2019، وتوفيــر لمحــة 
عــن التوقعــات المســتقبلية ألداء القطــاع خــال عــام 2020 مــن خــال تحليــل 
كافــة المؤشــرات االقتصاديــة الكليــة والمؤشــرات التشــغيلية ألداء القطــاع 
ــع  ــه للمتعامــل والمســتثمر العقــاري تتبُّ العقــاري بشــكل يمكــن مــن خال

أداء القطــاع وإجــراء المقارنــات الازمــة عبــر الزمــن.

بينــه  والرأســي  األفقــي  واالرتبــاط  العقــاري  القطــاع  ألهميــة  ونظــًرا 
الســنوي ألداء  التقريــر  يقــدم  المختلفــة؛  القطاعــات االقتصاديــة  وبيــن 
 ألداء القطــاع؛ مــن خــال أربعــة فصــول 

ً
 شــاما

ً
القطــاع العقــاري تحليــا

رئيســية، يتنــاول الفصــل األول بعنــوان “نمــو القطــاع العقــاري ودوره فــي 
 لمعــدالت النمــو المحققــة فــي إمــارة دبــي 

ً
النمــو االقتصــادي” تحليــا

ومقارنتهــا بــدول العالــم المختلفــة لتســليط الضــوء علــى قــوة وصابــة 
األداء االقتصــادي إلمــارة دبــي والمتغيــرات المختلفــة المؤثــرة فــي هــذا 
النمــو، باإلضافــة إلــى ذلــك يتنــاول الفصــل األول دور القطــاع العقــاري 
ومســاهمته فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي إلمــارة دبــي مــن خــال تحليــل 
مــدى مســاهمة القطــاع العقــاري فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
قهــا القطــاع العقــاري 

ّ
إلمــارة دبــي ومعــدالت النمــو االقتصــادي التــي حق

خــال الســنوات الماضيــة.



القطــاع  “أداء  بعنــوان  التقريــر  مــن  الثانــي  الفصــل  ويتنــاول 
للقطــاع  المختلفــة  التشــغيلية  للمؤشــرات   

ً
تحليــا العقــاري” 

المختلفــة،  بأنواعهــا  العقاريــة  التصرفــات  حيــث  مــن  العقــاري؛ 
ــا للجنســية 

ً
واالســتثمارات العقاريــة وتصنيفاتهــا المختلفــة وفق

ونــوع المســتثمر، وغيرهــا مــن الخصائــص، باإلضافــة إلــى تحليــل 
إمــارة  فــي  المختلفــة  اإليجــار  عقــود  وأنــواع  اإليجــارات  لقطــاع 
دبــي واســتخداماتها، ثــم يتعــرض الفصــل إلــى تحليــل المشــروعات 
العقاريــة التــي تــم إنجازهــا خــال عــام 2019، والتــي بــدأت خــال 
نفــس العــام، باإلضافــة إلــى تحليــل مفّصــل للقطاعــات الفرعيــة 
التجزئــة  وقطــاع  الســكني  القطــاع  مثــل  العقــاري  القطــاع  فــي 

الفنــادق. وقطــاع  المكاتــب  وقطــاع 

متغيــر  فصــل  وهــو  التقريــر  مــن  الثالــث  الفصــل  يتنــاول  بينمــا 
يتنــاول أحــد القضايــا المهمــة بالنســبة للقطــاع كل عــام، ويتنــاول 
كورونــا  فيــروس  “أثــر  بعنــوان  العــام  هــذا  الثالــث  الفصــل  هــذا 
علــى أداء القطــاع العقــاري” اآلثــار المحتملــة والمتوقعــة ألداء 
االنتشــار  فرضهــا  التــي  القيــود  ظــال  فــي  العقــاري  القطــاع 
الواســع لفيــروس كوفيــد19-، وتوقــف األنشــطة االقتصاديــة فــي 
معظــم دول العالــم؛ نتيجــة القيــود واإلجــراءات االحترازيــة التــي 
ــا 

ً
قامــت بهــا العديــد مــن دول العالــم، ويتنــاول الفصــل الثالــث أيض

أهــم المبــادرات التــي اتخذتهــا حكومــة إمــارة دبــي للحفــاظ علــى 
اســتمرارية األعمــال وضمــان بيئــة أعمــال جاذبــة فــي ظــل جائحــة 

كورونــا.

أداء  “توقعــات  بعنــوان  التقريــر  مــن  الرابــع  الفصــل  ويتنــاول 
االقتصــادي  لــأداء  المتوقعــة  االتجاهــات  العقــاري”؛  القطــاع 
إلمــارة دبــي، ونمــو القطــاع العقــاري المتوقــع؛ مــن خــال التعــرف 
علــى االتجاهــات العالميــة المتوقعــة ومعــدالت النمــو العالمــي 
 عــن تحليــل لمؤشــرات أداء القطــاع وتوقعاتهــا 

ً
المتوقعــة فضــا

المســتقبلية.



نمو القطاع العقاري 
ودوره في النمو 

االقتصادي

الفصل األول
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معدل النمو االقتصادي إلمارة دبي
يمثــل القطــاع العقــاري فــي إمــارة دبــي أحــد القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة في 
ــال فــي النمــو االقتصــادي فــي إمــارة  النمــو االقتصــادي، ويســاهم بشــكل فّع
 بمعــدل نمــو قيمــة الناتــج المحلــي 

ً
دبــي، ويمثــل معــدل النمــو االقتصــادي ممثــا

اإلجمالــي باألســعار الثابتــة أحــد المؤشــرات الرئيســية لــأداء االقتصــادي.

قــت إمــارة دبــي خال الســنوات الماضية معدالت نمو اقتصادّي قياســية 
ّ

وقــد حق
مدفوعــة بالمبــادرات االقتصاديــة والحوافــز التــي تقــوم حكومــة دبــي بإجرائهــا 

بهــدف رفــع النمــو االقتصــادي وتنشــيط القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.

وبلغــت قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة دبــي 407 مليــارات درهــم خــال 
عــام 2019؛ مقارنــة بقيمــة 389 مليــارات درهــم فــي 2018 بمعــدل نمــو بلــغ 2.2%.

ــا 
ً
ا ملحوظ وقــد حقــق معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة دبــي نمــوًّ

الســت  باألشــهر  بنســبة %2.1 مقارنــة  مــن 2019  األولــى  الســت  األشــهر  خــال 
ــا لبيانــات مركــز دبــي لإلحصــاء.

ً
األولــى مــن 2018 بنســبة %1.7 وفق

ــر بشــكل 
َّ
وخــال األشــهر األولــى مــن عــام 2020 اجتــاح العالــم وبــاء صحــي جديــد أث

مباشــر علــى ممارســة األنشــطة االقتصاديــة علــى مســتوى العالــم وأّدى إلــى 
تراجــع ملحــوظ فــي معــدالت النمــو العالميــة؛ نتيجــة اإلغــاق التــام الــذي قامــت 
التجــارة  علــى حركــة  بشــكل ملحــوظ  ــر 

ّ
أث العالــم؛ ممــا  بتطبيقــه معظــم دول 

 عــن تأثيــره الشــديد علــى الســياحة بكافــة 
ً
وتوقــف سلســلة اإلنتــاج العالميــة فضــا

أنواعهــا.

فــي ديســمبر 2019 ظهــر فيــروس جديــد مــن فصيلــة فيروســات كورونــا، وُســّمي 
covid-19 فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، وتفشــى بعدهــا هــذا الفيــروس إلــى 
ــغ عــدد المصابيــن بهــذا الفيــروس حتــى 27/04/2020  ــم، وبل معظــم دول العال
مــا يزيــد عــن 3 ماييــن مصــاب فــي أكثــر مــن 180 دولــة علــى مســتوى العالــم، 
ــغ عــدد الوفيــات نتيجــة هــذا الفيــروس مــا يزيــد عــن 200 ألــف شــخص علــى  وبل

مســتوى العالــم.

وعلــى الرغــم مــن بــدء تفشــي الفيــروس فــي الصيــن إال أن األعــداد الحاليــة 
للمصابيــن أصبحــت مســتقرة فــي الصيــن، وتتزايــد بشــكل ملحــوظ فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة والــدول األوروبيــة، وأصبحــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
هــي األولــى مــن حيــث عــدد اإلصابــات وعــدد الوفيــات علــى مســتوى العالــم بمــا 
يقــارب مليــون حالــة إصابــة و55 ألــف حالــة وفــاة، وتليهــا إســبانيا بعــدد حــاالت 
إصابــة 226 ألــف حالــة، و23 ألــف حالــة وفــاة، وتليهــم كّل مــن إيطاليــا وفرنســا 

وألمانيــا والمملكــة المتحــدة وتركيــا.
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ــر انتشــار الفيــروس فــي معظــم دول العالــم علــى حركة التجارة والنشــاط 
ّ
وقــد أث

االقتصــادي العالمــي؛ نظــًرا التخــاذ كافــة دول العالــم تدابيــر وقائيــة؛ للحــّد مــن 
انتشــار الفيــروس، والســيطرة علــى تفشــي الوبــاء، فقامــت معظــم دول العالــم 
بإيقــاف الرحــات الجويــة بينهــا وبيــن باقــي دول العالــم، وفرضــت حظــر تجــوال 
علــى ســكانها؛ ممــا اســتدعى إيقــاف النشــاط االقتصــادي واإلنتــاج فــي معظــم 

دول العالــم، وارتفعــت معــدالت البطالــة بشــكل غيــر مســبوق.

ــا لتلــك المعطيــات؛ فقــد عدلــت كافــة المؤسســات الدوليــة وكافــة دول 
ً

ووفق
العالــم توقعاتهــا بخصــوص معــدل النمــو خــال عــام 2020 بعــد أن كان عاًمــا 
ــا مــن المتوقــع أن يســتعيد فيــه االقتصــاد العالمــي زخــم النمــو وتتحســن  تفاؤليًّ
معــدالت النمــو علــى مســتوى العالــم، إال أنــه فــي ظل األزمــة الحالية فقد خفض 
صنــدوق النقــد الدولــي توقعــات النمــو لعــام 2020 فــي ظــل افتــراض إيجــاد حــّل 
ــي فيــروس كورونــا النصــف الثانــي مــن العــام 2020 إلــى 3-% 

ّ
جــذري ألزمــة تفش

علــى أن يعــاود االقتصــاد العالمــي نمــوه فــي 2021 ليصــل إلــى %5.8، وهــو مــا 
انعكــس علــى معــدالت البطالــة فــي معظــم دول العالــم، والــذي ُيتوقــع أن 
يصــل إلــى مــا يزيــد عــن %10 فــي دول منطقــة اليــورو، ومــا يزيــد عــن %7 فــي 

مجموعــة الــدول المتقدمــة.

وقــد انعكــس هــذا التراجــع فــي معــدالت النمــو العالمــي علــى معظــم دول 
العالــم وعلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى وجــه الخصــوص؛ حيــث مــن 
المتوقــع أن ينخفــض معــدل النمــو فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى 

%3.5- وهــو أقــل مــن معــدل النمــو العالمــي المتوقــع.

ومــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل النمــو لــكلٍّ مــن البحريــن إلــى مــا دون 3.6%-، 
وإلــى مــا دون %4.3- لدولــة قطــر، فــي حيــن كان االنخفــاض األقــل بيــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ســلطنة عمــان بانخفــاض متوقــع قــدره 1.1%- 

خــال عــام 2020.

وعلــى الرغــم مــن التوقعــات الســلبية لمعــدالت النمــو فــي دول مجلــس التعــاون 
ــا 

ً
الخليجــي والعالــم بشــكل عــام، إال أن عــام 2021 مــن المتوقــع أن يشــهد انتعاش

فــي معــات النمــو لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ حيــث مــن المتوقــع أن يبلــغ 
معــدل النمــو لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة %3.3 فــي 2021، ومــن المتوقــع 
أن يبلــغ معــدل النمــو %2.9 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و%3 لســلطنة 

عمــان، و%3 للبحريــن و%3.4 لدولــة الكويــت.  
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ومــن المتوقــع أن يتأثــر اقتصــاد إمــارة دبــي بالتراجــع فــي معــدالت النمــو 
العالميــة نتيجــة الظــروف الصحيــة الطارئــة التــي يمــر بهــا العالــم وتأثيرهــا 
القيــادة  أن  إال  العالــم،  دول  معظــم  فــي  االقتصــادي  النشــاط  علــى 
الرشــيدة مــن خــال اإلجــراءات الفوريــة وحــزم الدعــم االقتصاديــة الســريعة 
التــي قامــت بتقديمهــا لدعــم النشــاط االقتصــادي فــي إمــارة دبــي؛ مــن 
ــة المختلفــة  ــز ودعــم األنشــطة االقتصادي المتوقــع أن تســاهم فــي تعزي
فــي إمــارة دبــي، وتســاعد بشــكل كبيــر علــى ســرعة التعافــي ومعــاودة 
النشــاط االقتصــادي المعتــاد؛ حيــث قامــت حكومــة دبــي باتخــاذ عــدد مــن 
اإلجــراءات وإطــاق حــزم مــن المبــادرات للحــّد مــن اآلثــار المترتبــة علــى 

فيــروس كوفيــد19-.
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مساهمة القطاع العقاري في النمو االقتصادي

بلغــت نســبة مســاهمة قطــاع األنشــطة العقاريــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
إلمــارة دبــي %7.2 خــال 2019، وحقــق القطــاع قيمــة مضافــة تخطــت 29.4 مليــار 

درهــم إماراتــي بمعــدل نمــو بلــغ %3.3 مقارنــة بعــام 2018.

ــال خــال الســنوات الماضيــة فــي  وســاهم قطــاع األنشــطة العقاريــة بشــكل فّع
النمــو االقتصــادي إلمــارة دبــي، وتراوحــت نســب مســاهمة القطــاع مــا بيــن 6.3% 
خــال عــام 2014، ووصــل إلــى أعلــى قيمــة ســنوية %7.2 فــي 2019، وهــو األمــر 
الــذي يعكــس األهميــة البالغــة للقطــاع العقــاري فــي النشــاط االقتصــادي فــي 

إمــارة دبــي.

ــا فــي نســبة مســاهمة القطــاع 
ً
ا ملحوظ ــا نمــوًّ

ً
وقــد شــهد قطــاع التشــييد أيض

فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة دبــي، وبلغــت نســبة مســاهمة قطــاع 
ــج المحلــي اإلجمالــي %6.3 خــال عــام 2019، وحقــق القطــاع  التشــييد فــي النات
قيمــة مضافــة تخطــت 25.6 مليــار درهــم بمعــدل نمــو بلــغ %0.5 مقارنــة بعــام 

.2018

وحقــق قطــاع التشــييد معــدالت نمــو متزايــدة مــن حيــث نســبة المســاهمة فــي 
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة دبــي، فمنــذ عــام 2016، ويحقــق القطــاع 

معــدالت نمــو متزايــدة بلغــت %6.1 فــي 2016، ووصلــت إلــى %6.3 فــي 2019.



أداء القطاع العقاري

الفصل الثاني
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تحليل نشاط السوق العقاري في إمارة دبي

التصرفات العقارية 
عدد وقيمة التصرفات العقارية

ــا مــن حيــث عــدد وقيمــة 
ً
ا ملحوظ حققــت التصرفــات العقاريــة خــال عــام 2019 نمــوًّ

التصرفــات العقاريــة، واســتمر هــذا التحســن خــال األشــهر األولــى مــن 2020، 
ــق فــي عــدد التصرفــات العقاريــة %8 خــال عــام 2019 

ّ
وبلغــت نســبة النمــو المحق

بعــدد تصرفــات تخطــى 57 ألــف تصــّرف عقــاري مقارنــة بعــدد تصرفــات تخطــى 52 
ألــف تصــرف عقــاري خــال عــام 2019.

ويرجــع هــذا النمــو فــي عــدد التصرفــات العقاريــة إلــى النمــو الملحــوظ فــي عــدد 
ا بنســبة %18 خــال عــام 2019 بعــدد  المبايعــات؛ حيــث حققــت المبايعــات نمــوًّ
مبايعــات 40 ألــف مبايعــة مقارنــة بعــدد مبايعــات 34 ألــف مبايعــة خــال عــام 
2018، بينمــا بلغــت قيمــة الرهونــات العقاريــة مــا يزيــد عــن 12 ألــف رهــن عقــاري 

تــم تســجيله خــال عــام 2019.

ومــن حيــث قيمــة التصرفــات العقاريــة فقــد بلغــت قيمــة التصرفــات العقاريــة 
226 مليــار درهــم تقريًبــا خــال عــام 2019 مقارنــة بقيمــة تصرفــات بلغــت 221 
فــي  التحســن  هــذا  ويرجــع   ،2.1% بلــغ  نمــو  بمعــدل   2018 فــي  درهــم  مليــار 
قيمــة التصرفــات العقاريــة إلــى النمــو الملحــوظ فــي قيمــة كّل مــن المبايعــات 
والرهونــات؛ حيــث بلغــت قيمــة المبايعــات العقاريــة 81 مليــار درهــم خــال عــام 
2019 مقارنــة بقيمــة 77 مليــار خــال عــام 2018 بمعــدل نمــو %5 تقريًبــا، كمــا بلغــت 
قيمــة الرهونــات العقاريــة 125 مليــار درهــم خــال عــام 2019، مقارنــة بقيمــة 120 

مليــار درهــم خــال عــام 2018 بمعــدل نمــو %4 تقريًبــا.
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وعلــى الرغــم مــن التفــاوت الواضــح فــي عــدد التصرفــات العقاريــة مــن المبايعــات 
بالنســبة للرهونــات العقاريــة، إال أن قيمــة التصرفــات العقاريــة مــن الرهــون أعلــى 
بشــكل واضــح مــن قيمــة المبايعــات العقاريــة، وهــو مــا يفّســر اتجــاه المســتثمر 

العقــاري إلــى الرهــن العقــاري كلمــا ارتفعــت قيمــة العقــار.

ا لحالة العقار 
ً

عدد التصرفات العقارية وفق

ــا لحالــة العقــار وقــت إنجــاز المعاملــة تشــير النتائــج إلــى تزايــد مســتمر منــذ 
ً

وفق
 )off-plan( اإلنجــاز  قيــد  العقــارات  علــى  العقاريــة  التصرفــات  نســبة  فــي   2012
مقارنــة بالعقــارات الجاهــزة )Exist( حتــى عــام 2017، وحــدث تغيــر طفيــف خــال 
عــام 2018، ولكــن ســرعان مــا عــاد االتجــاه مــرة أخــرى خــال عــام 2019، وبلغــت 
نســبة التصرفــات العقاريــة علــى العقــارات الجاهــزة %58 فــي مقابــل %42 علــى 
العقــارات قيــد اإلنجــاز مقارنــة بنســبة %66 علــى العقــارات الجاهــزة و%34 علــى 
العقــارات قيــد اإلنجــاز خــال عــام 2018، وهــو مــا يعكــس ثقــة المســتثمر  فــي 
ــداوالت علــى  ــادة فــي الت ــح معــه نســبة الزي القطــاع العقــاري؛ األمــر الــذي أصب

ــد اإلنجــاز أعلــى مــن مثيلتهــا للعقــارات الجاهــزة. العقــارات قي

عدد
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ا لنوع التملك
ً

توزيع التصرفات العقارية وفق

ــا لنــوع التملــك فــإن نســبة التصرفــات 
ً

ــا لتوزيــع عــدد التصرفــات العقاريــة؛ وفق
ً

وفق
العقاريــة فــي مناطــق التملــك الحــر أعلــى مــن نظيرتهــا فــي مناطــق التملــك غير 
الحــر بنســبة كبيــرة، وقــد أخــذت نســبة التصرفــات العقاريــة فــي مناطــق التملــك 
الحــر فــي التزايــد منــذ 2014 وحتــى عــام 2017، وتراجــع مــرة أخــرى فــي 2018 
بنســبة %90 فــي مناطــق التملــك الحــر و%10 فــي مناطــق التملــك غيــر الحــر، 
وفــي 2019 عــادت مــرة أخــرى إلــى االرتفــاع بنســبة %93 فــي مناطــق التملــك 

الحــر فــي مقابــل %7 فــي مناطــق التملــك غيــر الحــر.

كل  فــي  الســائدة  العقاريــة  التصرفــات  طبيعــة  نحــو  التحليــل  مــن  وبمزيــد 
المناطــق، نجــد أن نســبة التصرفــات العقاريــة فــي مناطــق التملــك الحــر أغلبهــا 
مــن المبايعــات بنســبة %74 مــن إجمالــي عــدد التصرفــات فــي مناطــق التملــك 
الحــر، و%19 للرهونــات العقاريــة، وعلــى العكــس فــي مناطــق التملــك غيــر الحــر؛ 
 بالمبايعــات بنســبة %57 للرهونــات 

ً
حيــث ترتفــع نســبة الرهونــات العقاريــة مقارنــة

العقاريــة فــي مقابــل %33 للمبايعــات، وهــو األمــر الــذي يلقــي الضــوء علــى 
الحــر  التملــك  مناطــق  مــن  كل  فــي  المختلفــة  العقــاري  المســتثمر  طبيعــة 

ومناطــق التملــك غيــر الحــر.

ــا لحالــة العقــار ونــوع التملــك، 
ً

ويؤكــد ذلــك تحليــل توزيــع التصرفــات العقاريــة وفق
وتشــير النتائــج إلــى أن %96 مــن التصرفــات العقاريــة فــي مناطــق التملــك غيــر 
الحــّر كانــت علــى عقــارات جاهــزة فــي مقابــل %4 مــن التصرفــات علــى عقــارات 
قيــد اإلنشــاء، وفــي المقابــل %55 مــن التصرفــات فــي مناطــق التملــك الحــر علــى 
عقــارات جاهــزة فــي مقابــل %45 علــى عقــارات قيــد اإلنشــاء، وهــو األمــر الــذي 
يؤكــد علــى الطبيعــة المغايــرة للمســتثمر العقــاري فــي مناطــق التملــك الحــّر 

عنهــا فــي مناطــق التملــك غيــر الحــر.
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ا لحالة العقار
ً

ا لصنف المتعاملقيمة التصرفات العقارية وفق
ً

االستثمارات العقارية وفق

ــا لحالــة العقــار فــي تاريــخ التصــرف العقــاري، فمنــذ عــام 2011 وبعــد تعافــي 
ً

وفق
القطــاع العقــاري مــن آثــار األزمــة العالميــة فــي 2008، نجــد أن نســبة التصرفــات 
العقاريــة علــى عقــارات قيــد اإلنشــاء فــي تزايــد مســتمر، فــي حيــن أن نســبة 
التصرفــات العقاريــة علــى عقــارات جاهــزة فــي تناقــص مســتمر، وإن كانــت مازالــت 

أعلــى مــن نظيرتهــا للعقــارات قيــد اإلنشــاء.

وفــي 2019 بلغــت نســبة التصرفــات العقاريــة علــى عقــارات جاهــزة %58 مقارنــة 
التصرفــات  نســبة  بلغــت  حيــن  فــي   ،2017 فــي  2018، و62%  فــي  بنســبة 66% 
العقاريــة علــى عقــارات قيــد اإلنشــاء %42 فــي 2019، مقارنــة بنســبة %34 فــي 

2018 و%38 فــي 2017.

ــا  بلغــت نســبة التصرفــات العقاريــة التــي كان أحــد طرفــي التصــرف شــخًصا طبيعيًّ
%56.6 فــي مقابــل %43.4 مــن التصرفــات العقاريــة كان أحــد أطرافهــا شــخًصا 
ــا لحالــة العقــار؛ فــإن التصرفــات العقاريــة 

ً
ــا؛ وذلــك خــال عــام 2019، ووفق اعتباريًّ

ــا علــى عقــارات جاهــزة كانــت أكبــر مــن  التــي كان أحــد طرفيهــا شــخًصا طبيعيًّ
مثيلتهــا بالنســبة لأشــخاص االعتباريــة بنســبة %64.6 لأفــراد الطبيعيــة و59.4% 
لأشــخاص االعتباريــة، وفــي المقابــل بلغــت نســبة التصرفــات العقاريــة التــي أحــد 
ــا علــى عقــارات قيــد اإلنشــاء %40.6، وهــي أكبــر مــن  أطرافهــا شــخًصا اعتباريًّ

ــا. مثيلتهــا بالنســبة للتصرفــات العقاريــة التــي أحــد أطرافهــا شــخًصا طبيعيًّ
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ا لفئة المتعامل
ً

ــا للفئــة العمريــة توزيع التصرفات العقارية وفق
ً

توزيــع التصرفــات العقاريــة وفق
للمتعامــل )أفــراد فقــط(

ــا 50% 
ً
بلغــت نســبة التصرفــات العقاريــة التــي كان أحــد أطرافهــا مشــترًيا أو راهن

التصرفــات  نســبة  بلغــت  بينمــا  العقاريــة،  التصرفــات  عــدد  إجمالــي  مــن  تقريًبــا 
العقاريــة التــي كان أحــد أطرفهــا بائًعــا %33 مــن إجمالــي عــدد التصرفــات العقارية 

خــال عــام 2019.

ــة  ــر مــن عــدد التصرفــات العقاريــة خــال عــام 2019 فــي الفئ بلغــت النســبة األكب
العمريــة 35 إلــى 45 عــام بنســبة %30.7، ويليهــا الفئــة العمريــة مــن 45 حتــى 55 
عاًمــا بنســبة %23.7 ويليهــا الفئــة العمريــة مــن 25 حتــى 35 عاًمــا بنســبة 17.9%.
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ا للجنسية )أفراد فقط(
ً

توزيع التصرفات العقارية وفقا الستخدام العقار توزيع التصرفات العقارية وفق

ــا للجنســية بلغــت نســبة التصرفــات العقاريــة مــن المتعامليــن مــن دولــة 
ً

وفق
المتعاملــون  ويليهــا   ،19% بنســبة  األكبــر  النســبة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مــن جمهوريــة الهنــد بنســبة %16، ويليهــم كّل مــن المتعامليــن مــن المملكــة 
المملكــة  مــن  المتعاملــون  ثــم  منهمــا،  لــكلٍّ   7% بنســبة  وباكســتان  المتحــدة 

بنســبة 4%. الصيــن  المتعاملــون مــن  يليهــا  بنســبة 5%  الســعودية  العربيــة 

ــا الســتخدام العقــار، بلغــت النســبة األكبــر مــن التصرفــات العقاريــة علــى 
ً

وفق
عقــارات ســكنية بنســبة %64.7 مــن إجمالــي عــدد التصرفــات العقاريــة خــال عــام 
2019، ويليهــا التصرفــات العقاريــة علــى عقــارات تجاريــة بنســبة %32.3 ويليهــا 
التصرفــات األخــرى المتمثلــة فــي االســتخدامات الزراعيــة والصناعيــة والهيئــات 

الحكوميــة بنســبة 2.9%.

يسكنيتجار
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توزيع التصرفات العقارية وفقا لعدد الغرف

اســتحوذت التصرفــات العقاريــة علــى وحــدات أســتوديو وحتــى أربــع غــرف علــى مــا 
يزيــد عــن %96 مــن عــدد التصرفــات العقاريــة، وبلغــت نســبة التصرفــات العقاريــة 
علــى عقــارات مــن غرفــة واحــدة %32، يليهــا التصرفــات علــى عقــارات مــن غرفتيــن 
 
َّ
بنســبة %24.3، ويليهــم التصرفــات علــى أســتوديو بنســبة %17.6، بينمــا لــم تتخــط

نســبة التصرفــات العقاريــة علــى عقــارات أكبــر مــن 4 غــرف نســبة %3 تقريًبــا.
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االستثمارات العقارية

عدد وقيمة االستثمارات العقارية

ــغ عــدد االســتثمارات العقاريــة خــال عــام 2019 مــا يزيــد عــن 47 ألــف اســتثمار  بل
بلــغ %18 مقارنــة بعــدد االســتثمارات العقاريــة خــال عــام 2018،  بمعــدل نمــو 
والــذي حقــق 40 ألــف اســتثمار عقــاري، كمــا شــهد عــدد المســتثمرين العقارييــن 

ــا خــال عــام 2019 مقارنــة باألعــوام الســابقة.
ً
ا ملحوظ ــا نمــوًّ

ً
أيض

وبلــغ عــدد المســتثمرين العقارييــن خــال عــام 2019 مــا يزيــد عــن 34 ألــف مســتثمر 
 ،2018 عــام  خــال  المســتثمرين  بعــدد  مقارنــة   14% بلــغ  نمــو  بمعــدل  عقــاري 
ــا، ويعتبــر عــدد المســتثمرين العقارييــن خــال  والــذي بلــغ 29,846 مســتثمًرا عقاريًّ
ــا مــن عــدد المســتثمرين خــال عــام 2016 الــذي بلــغ 32 ألــف 

ً
عــام 2019 أعلــى أيض

ــا. مســتثمر عقــارّي تقريًب

ولــم تقتصــر الزيــادة فــي كّل مــن عــدد االســتثمارات العقاريــة وعــدد المســتثمرين، 
ــا خــال عــام 2019؛ 

ً
ــا أيض

ً
ا ملحوظ بــل شــهدت قيمــة االســتثمارات العقاريــة نمــوًّ

حيــث بلغــت قيمــة االســتثمارات العقاريــة 81 مليــار درهــم إماراتــي بمعــدل نمــو 
ــا، مقارنــة بعــام 2018 الــذي بلغــت فيــه قيمــة االســتثمارات العقاريــة  %10 تقريًب

74 مليــار درهــم إماراتــي. 



التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020 - الفصل الثانيالتقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020 - الفصل الثاني

5657 DubaiLandDepartment Land_Department Dubai Land Department LandDptDubaiwww.dubailand.gov.aeinfo@dubailand.gov.ae800 44 88

ا للمنطقة
ً

االستثمارات العقارية وفق

االســتثمارات  عــدد  حيــث  مــن  األولــى  المرتبــة  دبــي  مرســى  منطقــة  احتلــت 
ــا، وتليهــا  العقاريــة خــال عــام 2019؛ بعــدد اســتثمارات بلــغ 3,920 اســتثماًرا عقاريًّ
منطقــة الخليــج التجــاري بعــدد اســتثمارات 3,508 اســتثمارات، ثــم منطقــة الخيــران 
األولــى بعــدد اســتثمارات 3,142 اســتثماًرا، يليهــا منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن 
راشــد بعــدد اســتثمارات 2,833 اســتثماًرا، ثــم منطقــة بــرج خليفــة بعــدد اســتثمارات 

2,721 اســتثماًرا.

أمــا علــى مســتوى قيمــة االســتثمارات العقاريــة خــال عــام 2019، فقــد احتلــت 
منطقــة بــرج خليفــة المرتبــة األولــى بقيمــة اســتثمارات بلغــت 7.79 مليــار درهــم 
إماراتــي،  بقيمــة 7.785 مليــار درهــم  دبــي  إماراتــي، وتليهــا منطقــة مرســى 
وتأتــي فــي المرتبــة الثالثــة منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن راشــد بقيمــة 4.6 

ــار درهــم إمارتــي. ملي
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ا لنوع التملك
ً

ا لحالة العقاراالستثمارات العقارية وفق
ً

االستثمارات العقارية وفق

ــا لنــوع التملــك؛ فقــد احتلــت االســتثمارات فــي مناطــق التملــك الحــر النســبة 
ً

وفق
األكبــر مــن حيــث كّل مــن عــدد االســتثمارات وقيمــة االســتثمارات؛ حيــث مثلــت نســبة 
الحــر %97 مــن إجمالــي عــدد االســتثمارات  التملــك  االســتثمارات فــي مناطــق 
العقاريــة فــي إمــارة دبــي خــال عــام 2019، ومثلــت %91 مــن إجمالــي قيمــة 
مناطــق  فــي  االســتثمارات  مثلــت  بينمــا   ،2019 خــال  العقاريــة  االســتثمارات 
التملــك غيــر الحــر %3 مــن إجمالــي عــدد االســتثمارات و%9 مــن إجمالــي قيمــة 

االســتثمارات.

بلغــت نســبة االســتثمارات العقاريــة علــى العقــارات الجاهــزة %42 مــن إجمالــي 
عــدد االســتثمارات، فــي حيــن بلغــت %58 مــن إجمالــي قيمــة االســتثمارات، وهــو 
 مــا يكــون أعلــى مــن ســعر 

ً
أمــر منطقــي؛ حيــث إن ســعر العقــار الجاهــز عــادة

العقــار قيــد اإلنشــاء، كمــا بلغــت نســبة التصرفــات العقاريــة علــى عقــارات قيــد 
اإلنشــاء %58 مــن إجمالــي عــدد التصرفــات العقاريــة، و%42 مــن إجمالــي قيمــة 

التصرفــات العقاريــة خــال عــام 2019.
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ا الستخدام العقار
ً

ا للجنسيةاالستثمارات العقارية وفق
ً

استثمارات األفراد وفق

بلغــت نســبة االســتثمارات العقاريــة علــى عقــارات تجاريــة %29 مــن إجمالــي عــدد 
االســتثمارات العقاريــة؛ مقارنــة بنســبة %67 علــى عقــارات ســكنية، فــي حيــن 
بلغــت نســبة االســتثمارات العقاريــة علــى عقــارات تجاريــة %46 مــن إجمالــي قيمــة 
االســتثمارات العقاريــة، مقارنــة بنســبة %49 للعقــارات الســكنية، وهــو األمــر الذي 
يوضــح أنــه علــى الرغــم مــن الفــرق الواضــح فــي عــدد االســتثمارات العقاريــة 
الســكنية بالنســبة لاســتثمارات فــي عقــارات تجاريــة إال أن قيمــة العقــار التجــاري 
ــع نســبة االســتثمارات 

َ
أكبــر إلــى حــد مــا مــن قيمــة العقــار الســكني، وهــو مــا دف

ــر مــن نســبة  مــن حيــث القيمــة إلــى االرتفــاع فــي العقــارات التجاريــة بنســبة أكب
عــدد االســتثمارات العقاريــة خــال عــام 2019.

ــل المســتثمرون مــن جمهوريــة الهنــد العــدد األكبــر مــن حيث عدد المســتثمرين 
َّ
مث

فــي القطــاع العقــاري خــال عــام 2019، وبلــغ عــدد المســتثمرين مــن جمهوريــة 
اإلمــارات  دولــة  مــن  المســتثمرون  ويليهــم  ــا،  عقاريًّ مســتثمًرا    5,246 الهنــد 
ــا، ويليهــم بفــارق  العربيــة المتحــدة بعــدد مســتثمرين بلــغ 5,172 مســتثمًرا عقاريًّ
كبيــر المســتثمرون مــن كّل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والمســتثمرون مــن 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية والمملكــة المتحــدة بعــدد 2,198 و 2,096 و 2,088 
ــا علــى التوالــي، ويأتــي فــي المراتــب الخمــس الثانيــة كّل مــن  مســتثمًرا عقاريًّ

باكســتان ومصــر واألردن والواليــات المتحــدة وكنــدا.

أمــا مــن حيــث قيمــة االســتثمارات العقاريــة؛ فقــد احتــل المســتثمرون مــن اإلمارات 
درهــم  مليــار   10.9 بلغــت  اســتثمارات  بقيمــة  األول  المركــز  المتحــدة  العربيــة 
إماراتــي خــال عــام 2019، ويليهــا المســتثمرون مــن جمهوريــة الهنــد بقيمــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  كّل  ويليهــم  درهــم،  مليــار   8.1 اســتثمارات 
والمملكــة المتحــدة وجمهوريــة الصيــن الشــعبية بقيمــة 4.9 مليــار درهــم و3.9 

مليــار درهــم و3.6 مليــار درهــم علــى التوالــي.
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ا لنوع المستثمر
ً

استثمارات األفراد وفق

بلــغ عــدد االســتثمارات العقاريــة التــي قامــت بهــا المــرأة خــال عــام 2019 مــا يزيــد 
عــن 13 ألــف اســتثمار عقــاري، بقيمــة إجماليــة تخطــت 17.4 مليــار درهــم، وبلــغ عــدد 
االســتثمارات العقاريــة التــي قــام بهــا مســتثمرون ذكــور مــا يزيــد عــن 30 ألــف 

اســتثمار عقــاري بقيمــة تخطــت 46.5 مليــار درهــم إماراتــي.

ا للفئة العمرية
ً

استثمارات األفراد وفق

احتلــت الفئــات العمريــة الثــاث مــن 25 حتــى 55 عاًمــا النصيــب األكبــر مــن حيــث 
عــدد وقيمــة االســتثمارات العقاريــة خــال عــام 2019؛ حيــث بلــغ عــدد االســتثمارات 
العقاريــة للفئــة العمريــة مــن 35 حتــى 45 عاًمــا: 15 آالف اســتثمار عقــاري تقريًبــا 
بقيمــة إجماليــة بلغــت 15 مليــاًرً درهــم تقريًبــا، وتاهــا مــن حيــث عــدد وقيمــة 
ــا بعــدد اســتثمارات تخطــى 10  االســتثمارات الفئــة العمريــة مــن 45 حتــى 55 عاًم
آالف اســتثمار عقــاري بقيمــة تخطــت 16 مليــار درهــم، وتلتهــم الفئــة العمريــة 
مــن 25 حتــى 35 عاًمــا بعــدد اســتثمارات تخطــت 9 آالف اســتثمار وقيمــة بلغــت 11 

ــا. مليــار درهــم تقريًب
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المشروعات العقارية

المشروعات الجديدة

تعبــر المشــروعات العقاريــة عــن نشــاط وحركــة القطــاع العقــاري مــن وجهــة نظــر 
المطوريــن العقارييــن والفــرص االســتثمارية التــي يراهــا المطــورون العقاريــون 
فــي  االســتثماري  للقــرار  الرئيســي  المحــرك  تعتبــر  والتــي  المســتقبل،  فــي 

المشــروعات العقاريــة المختلفــة فــي إمــارة دبــي.

وبلغــت عــدد المشــروعات المســجلة لــدى دائــرة األراضــي واألمــاك فــي مناطــق 
ــا، منهــا 814 مشــروًعا منتهًيــا، و314  التملــك الحــر فقــط 1,894 مشــروًعا عقاريًّ
مشــروًعا مــازال قيــد اإلنشــاء، وفــي عــام 2019 فقــط تــم تســجيل 70 مشــروًعا 
ــا خــال  ــا لــدى دائــرة األراضــي واألمــاك، وتــم تســجيل 14 مشــروًعا عقاريًّ عقاريًّ

النصــف األول 2020.

عــدد  بلــغ  واألمــاك،  األراضــي  دائــرة  لــدى  المشــروع  تســجيل  لتاريــخ  ــا 
ً

وفق
المشــروعات العقاريــة فــي مناطــق التملــك الحــر، والتــي تــم تســجيلها لــدى 
ــا فــي 2019، فــي حيــن بلــغ عــدد  دائــرة األراضــي واألمــاك 70 مشــروًعا عقاريًّ
المشــروعات التــي تــم تســجيلها خــال عــام 2018 لــدى دائــرة األراضــي واألمــاك 

خــال عــام 109 مشــروعات عقاريــة.

ــا لتاريــخ التســجيل أكبــر قيمــة لــه فــي 
ً

وبلــغ عــدد المشــروعات العقاريــة وفق
ــا مــع إعــان فــوز دولــة اإلمــارات العربيــة 

ً
2014 بعــدد 210 مشــروعات عقاريــة؛ تزامن

المتحــدة وإمــارة دبــي بتنظيــم معــرض إكســبو 2020.
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ــة التــي تــم تســجيلها خــال عــام 2019؛  ــد مــن التحليــل للمشــاريع العقاري وبمزي
فــإن النســبة األكبــر مــن تلــك المشــاريع كانــت لمشــاريع المبانــي بنســبة 69%، 
فــي مشــروعات  الفلــل، و7%  فــي مشــروعات مجمعــات  بنســبة 24%  مقارنــة 

الفلــل.

ومــن المتوقــع أن تضيــف تلــك المشــروعات 13,881 شــقة عنــد انتهائهــا بمســاحة 
تخطــت مليــون متــر مربــع، فــي حيــن مــن المتوقــع أن تضيــف 4,416 مــن الفلــل 

بمســاحة تخطــت 800 ألــف متــر مربــع عنــد االنتهــاء مــن تســليمها.
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المشاريع المنتهية
ــغ عــدد المشــروعات العقاريــة المنتهيــة خــال  ــا لســنة اكتمــال المشــروع بل

ً
وفق

عــام 2019، والمســجلة فــي دائــرة األراضــي واألمــاك فــي مناطــق التملــك الحــر 
ــا فــي  ــا مقارنــة بعــدد مشــروعات بلــغ 63 مشــروًعا عقاريًّ فقــط 78 مشــروًعا عقاريًّ
2018، وتمثــل المشــروعات المنتهيــة خــال عــام 2019 ثالــث أكبــر عــدد مشــروعات 
ــا. تــم تســليمها خــال عــام منــذ عــام 2015 الــذي شــهد اكتمــال 92 مشــروًعا عقاريًّ

وتنوعــت المشــروعات المنتهيــة فــي مناطــق التملــك الحــر والمســجلة لــدى 
دائــرة األراضــي واألمــاك خــال عــام 2019 مــا بيــن مشــروعات مبانــي ومشــروعات 
فلــل ومجمعــات فلــل، وبلغــت نســبة مشــروعات المبانــي النصيــب األكبــر بنســبة 
%65 مــن إجمالــي عــدد المشــروعات المنتهيــة خــال عــام 2019 يليهــا مشــروعات 

الفلــل بنســبة %18 ثــم مشــروعات مجمعــات الفلــل بنســبة 9%.

 إلــى المخــزون 
ً

 جديــدة
ً

ومثلــت المشــروعات المنتهيــة خــال عــام 2019 إضافــة
العقــاري فــي إمــارة دبــي مــن فلــل ومبــاٍن وأراٍض وشــقق ومجمعــات فلــل فــي 

مناطــق التملــك الحــر.

واحتلــت الشــقق النصيــب األكبــر بعــدد 16 ألــف وحــدة تقريًبــا بإجمالــي مســاحة 
وبإجمالــي  تقريًبــا،  آالف   6 بعــدد  الفلــل  ويليهــا  مربــع،  متــر  مليونــي  تخطــت 
مســاحة تخطــت مليونــي متــر مربــع، ومجمعــات الفلــل والتــي بلغــت 445 مجمــع 

فلــل، بإجمالــي مســاحة تخطــت 636 ألــف متــر مربــع.
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المشروعات قيد اإلنجاز
بلــغ عــدد المشــروعات التــي مازالــت قيــد اإلنشــاء والمســجلة لــدى دائــرة األراضــي 
ــا 

ً
ــا، ووفق واألمــاك حتــى النصــف األول مــن عــام 2020 عــدد 314 مشــروًعا عقاريًّ

لتاريــخ تســجيل المشــروع فقــد بلــغ عــدد المشــروعات قيــد اإلنشــاء والمســجلة 
تــم  ــا  61 مشــروًعا عقاريًّ بعــدد  ــا؛ مقارنــة  عــام 2019: 53 مشــروًعا عقاريًّ خــال 
ــا تــم  تســجيلها فــي 2018، ومازالــت قيــد اإلنشــاء، بينمــا بلغــت 75 مشــروًعا عقاريًّ
ــا تــم تســجيلها  تســجيلها فــي 2017 ومازالــت قيــد اإلنشــاء، و45 مشــروًعا عقاريًّ

فــي 2016.

ومثلــت مشــروعات المبانــي النســبة األكبــر مــن المشــروعات قيــد اإلنشــاء، والتــي 
تــم تســجيلها خــال عــام 2019 بعــدد مشــروعات بلــغ 34 مشــروًعا تمثــل 64% 
مــن المشــروعات قيــد اإلنجــاز التــي تــم تســجيلها خــال عــام 2019، بينمــا مثلــت 
الفلــل 10%  الفلــل %26 بعــدد 14 مشــرًوعا، ومشــروعات  مشــروعات مجمعــات 

بعــدد 5 مشــروعات.

ومــن المتوقــع أن تضيــف المشــروعات قيــد اإلنشــاء والتــي تــم تســجيلها خــال 
عــام 2019 مــا يزيــد عــن 9 آالف شــقة بإجمالــي مســاحة 847 ألــف متــر مربــع، 
باإلضافــة إلــى 3,605 وحــدات مــن الفلــل، بإجمالــي مســاحة 739 ألــف متــر مربــع، 

و734 مجمــع فلــل بإجمالــي مســاحة 737 ألــف متــر مربــع.
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ا لحالة العقداإليجارات
ً

عدد عقود اإليجار وفق
لــدى دائــرة األراضــي واألمــاك  بلــغ عــدد عقــود اإليجــار الفعالــة و المســجلة 
 5% بنســبة  ا  نمــوًّ محققــة  العقــد  تســجيل  لتاريــخ  ــا 

ً
وفق إيجــار  عقــد   469,310

ــة بعــدد العقــود اإليجاريــة  فــي عــدد العقــود المســجلة خــال عــام 2019، مقارن
إيجــار. بلغــت 448,564 عقــد  عــام 2018، والتــي  المســجلة خــال 

ــا لحالــة العقــد، 
ً

وتشــير النتائــج التفصيليــة لعــدد العقــود اإليجاريــة المســجلة وفق
إلــى ارتفــاع عــدد عقــود اإليجــار المجــددة بنســبة أكبــر مــن عــدد عقــود اإليجــار 
الجديــدة منــذ بدايــة عــام 2015؛ حيــث بلغــت نســبة العقــود المجــددة خــال عــام 
2015 مــا يعــادل %52 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار مقارنــة بنســبة %44 خــال 
عــام 2014، وحافظــت نســبة عقــود اإليجــار المجــددة مــن إجمالــي عــدد عقــود 
اإليجــار علــى تقدمهــا حتــى عــام 2019، والــذي بلغــت فيــه نســبة عــدد عقــود 
اإليجــار المجــددة %57 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار فــي مقابــل %43 للعقــود 
الجديــدة، وهــو مــا يؤكــد علــى االســتقرار النســبي فــي قطــاع اإليجــارات فــي 

القطــاع العقــاري والتوافــق الضمنــي بيــن المؤجــر والمســتأجر.
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ا لمدة العقد
ً

عدد عقود اإليجار وفق
ــا لمــدة عقــد اإليجــار فقــد تفاوتــت عقــود اإليجــار الســنوية وغيــر الســنوية 

ً
ووفق

المســجلة خــال عــام 2019، حيــث بلغــت نســبة عقــود اإليجــار الســنوية للعقــود 
المســجلة %82 بعــدد عقــود إيجــار 473,943 عقــد إيجــار، فــي مقابــل 72,753 عقــد 

إيجــار غيــر ســنوي بنســبة %13 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار. 

ــا لمــدة ونــوع عقــد اإليجــار، فــإن النســبة األكبــر مــن عقــود اإليجــار الســنوية 
ً

ووفق
كانــت عقــود إيجــار مجــددة بنســبة %55 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار الســنوية، 
ــر مــن عقــود اإليجــار غيــر الســنوي لعقــود اإليجــار  فــي حيــن كانــت النســبة األكب

الجديــدة بنســبة %64 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار غيــر الســنوية.
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ا لنوع التملك
ً

عدد عقود اإليجار وفق
ــا لنــوع التملــك بلغــت نســبة عــدد عقــود اإليجــار فــي مناطــق التملــك الحــر 

ً
وفق

%42 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار المســجلة خــال عــام 2019 بعــدد عقــود 
إيجــار بلــغ 228,657 عقــد إيجــار، فــي حيــن بلغت نســبة عدد عقود اإليجار المســجلة 
فــي مناطــق التملــك غيــر الحــر خــال عــام 2019: %58 بعــدد عقــود إيجــار بلغــت 

318,039 عقــد إيجــار.

ــج إلــى أن عــدد عقــود اإليجــار المجــددة فــي مناطــق التملــك غيــر  وتشــير النتائ
الحــر أكبــر مــن نظيرتهــا فــي مناطــق التملــك الحــر، وبلغــت عــدد عقــود اإليجــار 
المجــددة فــي مناطــق التملــك غيــر الحــر 186,861 عقــد إيجــار مجــدد فــي مقابــل 
131,178 عقــد إيجــار جديــد، فــي حيــن بلغــت عــدد عقــود اإليجــار المجــددة فــي 
مناطــق التملــك الحــر 96,986 عقــد إيجــار مجــدد فــي مقابــل 131,671 عقــد إيجــار 
جديــد، وهــو مــا يلقــي الضــوء علــى أن المؤجــر والمســتأجر فــي مناطــق التملــك 

غيــر الحــر أكثــر ليونــة واســتجابة لظــروف الســوق العقــاري.

كمــا تشــير النتائــج إلــى أنــه وفــق نــوع التملــك ومــدة عقــد اإليجــار فــإن النســبة 
األكبــر مــن عقــود اإليجــار المســجلة خــال عــام 2019 كانــت عقــود اإليجــار الســنوية 
فــي مناطــق التملــك غيــر الحــر بنســبة %58 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار 
فــي  المســجلة  الســنوية  اإليجــار  عقــود  ويليهــا   ،2019 عــام  خــال  المســجلة 
مناطــق التملــك الحــر بنســبة %29 مــن إجمــال عــدد عقــود اإليجــار المســجلة خــال 

عــام 2019.
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ا لصنف المستأجر
ً

عدد عقود اإليجار وفق
بلــغ عــدد عقــود اإليجــار المســجلة خــال عــام 2019 لمســتأجرين أفــراد 362,012 
عقــد إيجــار بنســبة %66 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار المســجلة خــال 2019، 
فــي مقابــل 184,684 عقــد إيجــار تــم تســجيلها لمســتأجرين مــن الشــركات بنســبة 

%34 مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار المســجلة خــال 2019.

ــا لنــوع عقــد اإليجــار فــإن 
ً

ــا لتوزيــع عقــود إيجــار األفــراد والشــركات وفق
ً

ووفق
النســبة األكبــر مــن عقــود اإليجــار كانــت لعقــود إيجــار األفــراد المجــددة والجديــدة 
بنســبة %33 و%32 علــى التوالــي مــن إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار المســجلة خــال 
عــام 2019، فــي مقابــل %19 و%15 لعقــود إيجــار الشــركات المجــددة والجديــدة 

علــى التوالــي. 
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القطاع السكني
القطــاع  فــي  الطلــب  ومحفــزات  مكونــات  أهــم  أحــد  الســكني  القطــاع  يمثــل 
العقــاري، ويؤثــر بشــكل رئيســي علــى كّل مــن مؤشــرات االقتصــاد الكلــي الخاصــة 
المبايعــات  حركــة  مــن  التشــغيلي  األداء  مؤشــرات  إلــى  باإلضافــة  بالقطــاع، 
ــا، 

ً
ا ملحوظ واإليجــارات وغيرهــا. وحقــق القطــاع الســكني خــال الفتــرة األخيــرة نمــوًّ

ــال فــي أداء القطــاع العقــاري مــن خــال المســاهمة فــي  وســاهم بشــكل فعَّ
نشــاط القطــاع المتمثــل فــي المشــروعات والمبايعــات العقاريــة الســكنية.

وبلــغ عــدد الوحــدات الســكنية التــي تــم إضافتهــا إلــى القطــاع العقــاري خــال عام 
2019 مــا يزيــد عــن 17 ألــف عقــار تنوعــت بيــن وحــدات وفلــل ومجمعــات فلــل ومبــاٍن 
وأراٍض ســكنية بمســاحة إجماليــة 4 مايــن متــر مربــع تقريًبــا، مقارنــة بعــدد عقــارات 
ســكنية بلــغ 10،996 تــم إضافتهــا خــال عــام 2018 مــن المشــروعات المنتهيــة 

ــا لتاريــخ انتهــاء المشــروع بمســاحة إجماليــة مليــون متــر مربــع تقريًبــا.
ً

وفق

ومــن الماحــظ أن عــام 2019 كان األكبــر علــى اإلطــاق بالنســبة لعــدد ومســاحة 
العقــارات الســكنية التــي تــم إضافتهــا إلــى القطــاع العقــاري، وهــو أمــر متوقــع 
نتيجــة االســتعدادات التــي قامــت بهــا إمــارة دبــي لتغطيــة الزيــادة المتوقعــة 
فــي الطلــب خــال معــرض اكســبو 2020 قبــل أن يتــم تأجيلــه إلــى عــام 2021 نتيجــة 

الظــروف الطارئــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا.

العقاريــة  المشــروعات  مــن  إضافتهــا  تــم  التــي  الســكنية  الشــقق  عــدد  بلــغ 
ــر  المنتهيــة 9,951 شــقة ســكنية خــال عــام 2019 بإجمالــي مســاحة 905,322 مت
مربــع، فــي حيــن تــم إضافــة 3,401 فلــة ســكنية خــال نفــس العــام بإجمالــي 

مربــع. متــر   1,216,197 مســاحة 
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ــا 
ً

أيض عــام 2019  المنتهيــة فقــد شــهد  الســكنية  المشــروعات  إلــى  باإلضافــة 
إلــى  المتوقــع أن تضيــف  التــي مــن  العقاريــة  تســجيل عــدد مــن المشــروعات 
مخــزون العقــارات الســكنية خــال الســنوات الثاثــة القادمــة؛ حيــث شــهد عــام 
ا  2019 تســجيل مشــروعات عقاريــة مــن المتوقــع أن تضيــف 13,241 عقــاًرا ســكنيًّ
مــن  ســكنية  عقــارات  بعــدد  مقارنــة  مربًعــا  متــًرا   1,395,523 مســاحة  بإجمالــي 
المتوقــع إضافتهــا مــن المشــروعات الســكنية خــال عــام 2018 بلــغ 25,689 عقــاًرا 

ا بإجمالــي مســاحة 3,378,461 متــًرا مربًعــا. ســكنيًّ

ومــن المتوقــع إضافــة 12،357 شــقة ســكنية مــن المشــروعات التــي تــم تســجيلها 
خــال عــام 2019 بإجمالــي مســاحة 1،075،997 متــر مربــع، باإلضافــة إلــى 740 مــن 
الفلــل الســكنية بإجمالــي مســاحة 160،906 متــر مربــع عنــد انتهــاء المشــروعات 

التــي تــم تســجيلها خــال عــام 2019.
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ــا 
ً
ا ملحوظ وحققــت كّل مــن عــدد وقيمــة المبايعــات فــي القطــاع الســكني نمــوًّ

خــال عــام 2019، وبلــغ عــدد المبايعــات علــى عقــارات ســكنية 27,312 مبايعــة خــال 
عــام 2019، مقارنــة بعــدد مبايعــات بلــغ 23,129 مبايعــة خــال عــام 2018، كمــا 
بلغــت قيمــة المبايعــات علــى عقــارات ســكنية 38.3 مليــار درهــم إماراتــي خــال 
عــام 2019 مقارنــة بقيمــة مبايعــات بلغــت 29.7 مليــار درهــم إماراتــي خــال عــام 

.2018

ا فــي عــدد عقــود اإليجــار التــي بــدأت خــال عــام  ــا نمــوًّ
ً

وشــهد عــام 2019 أيض
2019 بعــدد 27،136 عقــد إيجــار بمعــدل نمــو بلــغ %2.2 مقارنــة بعــام 2018 الــذي 
شــهد بدايــة 26،547 عقــد إيجــار جديــد. ويعتبــر عــام 2019 األكبــر علــى اإلطــاق 
مــن حيــث عــدد عقــود اإليجــار التــي بــدأت خــال العــام بمعــدل نمــو بلــغ 247% 

مقارنــة بعــدد عقــود اإليجــار التــي بــدأت خــال عــام 2012.
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التجزئة
الســوق  إلــى  إضافتهــا  تــم  ــا جديــًدا  تجاريًّ  

ً
871 محــا إضافــة  عــام 2019  شــهد 

العقــاري بإجمالــي مســاحة 243,529 متــًرا مربًعــا، وتعتبــر هــذه اإلضافــة هــي 
ــا   تجاريًّ

ً
األكبــر خــال الســنوات الماضيــة والتــي كانــت تشــهد إضافــة 250 محــا

ــا لتاريــخ 
ً

ــا وفق  تجاريًّ
ً
ا فــي المتوســط، وشــهد عــام 2018 إضافــة 238 محــا ســنويًّ

اكتمــال المشــروع بإجمالــي مســاحة بلغــت 39,262 متــر مربــع.

باإلضافــة لذلــك مــن المتوقــع أن تضيــف المشــروعات الجديــدة التــي بــدأت خــال 
 بإجمالــي مســاحة 24,252 متــًرا 

ً
عــام 2019 عــدًدا مــن محــات التجزئــة بلــغ 154 محــا

مربًعــا، وهــي األقــل علــى اإلطــاق منــذ 2012.

وفيمــا يخــص عقــود اإليجــار فقــد شــهد عــام 2019 بدايــة 49,371 عقــد إيجــار محــل؛ 
مقارنــة بعــدد عقــود إيجــار بــدأت خــال عــام 2018 بلغــت 51,115 عقــد إيجــار، ومنــذ 
عــام 2014 وهنــاك اســتقرار نســبي فــي عــدد عقــود اإليجــار التــي تبــدأ خــال 
العــام بمتوســط 47000 عقــد إيجــار تقريبــا تبــدأ كل عــام علــى خــاف عــدد عقــود 

اإليجــار التــي بــدأت خــال عــام 2013 والتــي بلغــت 43,508 عقــد إيجــار.
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المكاتب 
ــذ عــام 2012 انخفــاض عــدد المكاتــب  مــن الماحــظ خــال الســنوات الماضيــة ومن
الجديــدة التــي يتــم إضافتهــا إلــى القطــاع العقــاري، وذلــك اســتجابة للعــرض 
العقــاري المتوفــر مــن المكاتــب والطلــب المتوقــع، ويعتبــر عامــا 2015 و2017  
هــم األكبــر علــى اإلطــاق مــن حيــث عــدد ومســاحة المكاتــب المنتهيــة التــي تــم 
ــا لتاريــخ اكتمــال المشــروع حيــث بلــغ عــدد 

ً
إضافتهــا إلــى القطــاع العقــاري وفق

المكاتــب المضافــة مــن المشــروعات المكتملــة 2,179 مكتًبــا خــال عــام 2015 فــي 
مقابــل 1,132 مكتًبــا تــم إضافتهــا مــن المشــروعات المنتهيــة خــال عــام 2017، ولــم 
ا مــن  يشــهد عامــا 2018 و 2019 إضافــة مكاتــب جديــدة باســتثناء عــدد محــدود جــدًّ

المكاتــب.

ــا علــى عــدد المكاتــب المتوقــع إضافتهــا الجديــدة 
ً

وانعكــس هــذا التوجــه أيض
ــا لتاريــخ تســجيل المشــروع والتــي توضــح أن المشــاريع التــي بــدأت خــال 

ً
وفق

عــام 2012 بصــرف النظــر عــن حالــة المشــروع الحاليــة كان لهــا النصيــب األكبــر مــن 
المكاتــب المتوقــع إضافتهــا بعــدد مكاتــب 1,026 مكتًبــا تــم إضافتهــا إلــى مخــزون 
القطــاع العقــاري مــن المكاتــب خــال الســنوات الماضيــة، بينمــا منــذ عــام 2015 لــم 
ــا لتاريــخ 

ً
تشــهد أيٌّ مــن المشــاريع المســجلة لــدى دائــرة األراضــي واألمــاك وفق

تســجيل المشــروع أّي إضافــة متوقعــة فــي عــدد المكاتــب فيمــا عــدا أعــداد ال 
ــر مــن المكاتــب التــي ال تتخطــى حاجــز 40 مكتًبــا تــم تســجيلها خــال عــام 2019.

َ
ك

ْ
ذ

ُ
ت



التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020 - الفصل الثانيالتقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020 - الفصل الثاني

9293 DubaiLandDepartment Land_Department Dubai Land Department LandDptDubaiwww.dubailand.gov.aeinfo@dubailand.gov.ae800 44 88

ــت خــال عــام 2019  55,925 عقــد إيجــار  بلــغ عــدد عقــود اإليجــار للمكاتــب التــي تمَّ
مقارنــة بعــدد إيجــارات خــال عــام 2018 بلغــت 57,014 عقــد إيجــار مكتــب، ومــن 
فــي  تبلــغ  عــام  كل  خــال  تبــدأ  التــي  المكاتــب  إيجــار  عقــود  عــدد  أن  الماحــظ 
المتوســط 55,000 عقــد إيجــار تقريًبــا منــذ عــام 2014 وحتــى عــام 2019، بينمــا بلــغ 
عــدد عقــود اإليجــار التــي بــدأت خــال عــام 2013 أدنــى قيمــة لهــا بعــدد مكاتــب 

37,203 عقــد إيجــار.
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الفنادق
ــا فــي 2019 مقارنــة بعــدد فنــادق 

ً
بلــغ عــدد الفنــادق فــي إمــارة دبــي 544 فندق

ــا لبيانــات مركــز دبــي 
ً

ــا فــي 2018 بمعــدل نمــو بلــغ %5 تقريًبــا وفق
ً

بلــغ 519 فندق
لإلحصــاء، وانعكــس هــذا النمــو فــي عــدد الفنــادق علــى عــدد الغــرف الفندقيــة 
خــال عــام 2019، والــذي بلــغ 100,744 غرفــة فندقيــة؛ مقارنــة بعــدد غــرف فندقية 

بلــغ 91,085 غرفــة فندقيــة فــي 2018 بمعــدل نمــو %11 تقريًبــا.

باإلضافــة للنمــو فــي عــدد الفنــادق وعــدد الغــرف الفندقيــة شــهد عــام 2019 
 فــي عــدد الشــقق الفندقيــة وبلغــت 25,376 شــقة فندقيــة 

ً
ا مماثــا ــا نمــوًّ

ً
أيض

خــال عــام 2019 مقارنــة بعــدد شــقق فندقيــة بلــغ 24,882 شــقة فندقيــة فــي 
2018 بمعــدل نمــو بلــغ %2 تقريًبــا.

قــه قطــاع الفنــادق مــن حيــث عــدد الفنــادق 
ّ

ويمكــن القــول: إن النمــو الــذي حق
الجديــدة وعــدد الشــقق الفندقيــة والغــرف الفندقيــة التــي تــم إضافتهــا خــال 
عــام 2019 كان نتيجــة تخطيــط مســبق لاســتجابة للطلــب المتوقــع أن ينجــم عــن 
عــدد  فــي  المتوقــع  االرتفــاع  إلــى  باإلضافــة  اكســبو 2020،  اســتضافة معــرض 
قــه عــدد الــزوار خــال 

َّ
الــزوار والــذي تشــير البيانــات إلــى النمــو الملحــوظ الــذي حق

عــام 2019 بنســبة %5 تقريًبــا وبلــغ عــدد الــزوار 16.7 مليــون زائــر فــي 2019 مقارنــة 
بعــدد زوار بلــغ 15.9 مليــون زائــر فــي 2018.
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أثر فيروس كورونا على 
القطاع العقاري

الفصل الثالث
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سيناريوهات التعافي المحتملة

V 1. سيناريو التعافي على شكل حرف

U 2. سيناريو التعافي على شكل حرف

مســتوياتها  إلــى  االقتصاديــة  األنشــطة  عــودة  فــإن  الســيناريو  لهــذا  ــا 
ً

وفق
الطبيعيــة قبــل الجائحــة يمكــن أن تحــدث بســرعة كبيــرة، وال يســتمر وضــع التراجــع 
األنشــطة  فــي  ا  حــادًّ تراجًعــا  يمثــل  حيــث  طويلــة؛  فتــرة  العالمــي  االقتصــادي 

يصاحبــه انتعــاش بنفــس الحــدة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة.

وهــو ســيناريو متفائــل إلــى حــد كبيــر، ويفتــرض عــدم وجــود أّي آثــار هيكليــة علــى 
االقتصــاد نتيجــة حالــة التراجــع التــي نتجــت عــن الجائحة.

ــا لهــذا الســيناريو فــإن التراجــع الحــاّد فــي األنشــطة االقتصاديــة يســتمر 
ً

ووفق
ا مــن الفتــرة الزمنيــة فــي الســيناريو األول )V(، ويحتــاج  لفتــرة زمنيــة أطــول نســبيًّ
ا  التعافــي والعــودة إلــى معــدالت النمــو مــا قبــل الجائحــة إلــى وقــت أطــول نســبيًّ

قبــل لعــودة إلــى المســتويات الطبيعيــة لمــا قبــل الجائحــة.

العالمــي  االقتصــاد  لتعافــي  المرّجحــة  الســيناريوهات  مــن  عــدد  هنــاك 
وعــودة معــدالت النشــاط االقتصــادي إلــى طبيعتهــا مــرة أخــرى، وتعبــر هــذه 
الســيناريوهات عــن االتجــاه المتوقــع ومــدى ســرعة التعافــي مــن آثــار الجائحــة، 

رئيســية: ســيناريوهات  أربــع  فــي  الســيناريوهات  هــذه  أهــم  حصــر  ويمكــن 

W 3. سيناريو التعافي على شكل حرف
ــا لهــذا الســيناريو فــإن عمليــة التعافــي تتم على مرحلتيــن تتضمن المرحلة 

ً
ووفق

ــا غيــر دائــم فــي األنشــطة االقتصاديــة، ولكــن 
ً

ــا وانتعاش
ً
األولــى تعافًيــا مؤقت

دون الوصــول إلــى المعــدالت الطبيعيــة لمــا قبــل الجائحــة ثــم يعقبهــا تراجــع مــرة 
ا  أخــرى ال يســتمر لفتــرة طويلــة مــن الزمــن ويعقبــه عــودة مرنــة وســريعة نســبيًّ

إلــى المعــدالت الطبيعيــة لمــا قبــل الجائحــة.

4. سيناريو التعافي على شكل الجذر التربيعي
ــا لهــذا الســيناريو يحــدث تباطؤ شــديد في األنشــطة االقتصاديــة، وال يصاحبه 

ً
وفق

عــودة ســريعة بــل يحتــاج االقتصــاد إلــى وقــت طويــل للتعافــي مــن آثــار الجائحــة، 
ــاج إلــى وقــت طويــل  ــل هيكلــي فــي االقتصــاد يحت ويصاحــب هــذا الســيناريو خل
ا لتداركــه وعــاج آثــار الجائحــة، وترجــح العديــد مــن المؤسســات الدوليــة هــذا  نســبيًّ

الســيناريو كأحــد الســيناريوهات األقــرب إلــى الواقــع خــال جائحــة كورونــا.

L 5. سيناريو التعافي على شكل حرف
ُيعد هذا الســيناريو أكثر الســيناريوهات المحتملة تشــاؤًما؛ حيث ال يعود النشــاط 
االقتصــادي إلــى مســتويات مــا قبــل الجائحــة أبــًدا، ويحتــاج إلــى وقــت طويــل 
ا،  ا للبــدء فــي عمليــة التعافــي، والتــي تحــدث بَدْورهــا بشــكل بطــيء نســبيًّ جــدًّ
إلــى المعــدالت  ــا لهــذا الســيناريو 

ً
النمــو االقتصــادي وفق وال تعــود معــدالت 

ــة التراجــع الحــاد. ــل حال المتوقعــة قب
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القطاع العقاري وكوفيد-19

ــر  ــر االقتصــادي لفيــروس كوفيــد19- ســيمتد إلــى التأثي ممــا ال شــك فيــه أن األث
المباشــر وغيــر المباشــر علــى القطــاع العقــاري فــي معظــم دول العالــم وفــي 
إمــارة دبــي، إال أن اإلجــراءات االســتباقية التــي قامــت بهــا حكومــة دبــي والتحــول 
الرقمــي والتقــدم التكنولوجــي فــي تقديــم كافــة الخدمــات الحكوميــة والخاصــة 
ا  فــت بشــكل كبيــر جــدًّ

َّ
التــي يشــهدها القطــاع العقــاري فــي إمــارة دبــي قــد خف

مــن حــدة األثــر المتوقــع لفيــروس كوفيــد19- علــى القطــاع العقــاري، وســاهمت 
فــي تعزيــز ودعــم األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة فــي إمــارة دبــي، وســاعدت 
بشــكل كبيــر علــى ســرعة التعافــي ومعــاودة النشــاط االقتصــادي المعتــاد؛ حيــث 
قامــت حكومــة دبــي باتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات وإطــاق حــزم مــن المبــادرات للحــد 

مــن اآلثــار المترتبــة علــى فيــروس كوفيــد19- ٫

ــر الملمــوس علــى القطــاع العقــاري فــي إمــارة دبــي  ويلخــص هــذا الفصــل األث
نتيجــة اإلغــاق التــام الــذي قامــت بــه العديــد مــن الــدول واإلجــراءات االحترازيــة 
التــي قامــت بهــا إمــارة دبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ للحــّد مــن انتشــار 
الفيــروس والســيطرة عليــه، وذلــك مــن خــال قيــاس أثــر اإلجــراءات االحترازيــة 
الناجمــة عــن الفيــروس علــى نشــاط القطــاع العقــاري الكلــي، وعلــى كّل مــن 
واالســتثمارات  التصرفــات  حيــث  مــن  بالقطــاع  الخاصــة  التشــغيلية  المؤشــرات 

والمشــروعات. واإليجــارات  العقاريــة 

فــي  حــاّد  انخفــاض  إلــى  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  الدوليــة  التوقعــات  وتشــير 
قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بمعــدل %4.9- خــال عــام 2020 كمــا 
تمــت اإلشــارة اليــه فــي الفصــل األول، وعلــى الرغــم مــن هــذا التراجــع العالمــي 
فــي معــدالت النمــو االقتصــادي اســتطاع القطــاع العقــاري أن يحقــق معــدالت 
نمــو إيجابيــة خــال الربــع األول مــن 2020، ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا األداء 
إلــى  االقتصاديــة  األنشــطة  عــودة  نتيجــة   2020 الثانــي  الربــع  خــال  اإليجابــي 

طبيعتهــا فــي إمــارة دبــي.
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حزم مبادرات إمارة دبي خالل جائحة كورونا

إطــاق حــزم حوافــز اقتصاديــة بقيمــة 6.3 مليــار درهــم بهــدف دعــم 
الشــركات وقطــاع األعمــال فــي دبــي وتعزيــز الســيولة الماليــة.

المنشــآت  علــى جميــع  البالــغ 2.5%  األســواق  تطبيــق رســم  تجميــد 
العاملــة فــي اإلمــارة لمــدة ثاثــة أشــهر.

للبضائــع  والمدفوعــة   5% البالغــة  الجمركيــة  التعرفــة  مــن   20% رد 
ــا، وذلــك علــى الــواردات مــن جميــع  المســتوردة التــي يتــم بيعهــا محليًّ

ــة اإلمــارات. ــاع فــي الســوق المحليــة لدبــي ودول ب
ُ
ــع التــي ت البضائ

إلغــاء الضمــان البنكــي أو النقــدي المطلــوب لمزاولــة نشــاط التخليــص 
الجمركــي والمحــدد بمبلــغ 50,000 درهــم.

رد الضمانــات البنكيــة والنقديــة المقدمــة لشــركات التخليــص الجمركــي 
القائمة.

الجمركيــة  المســتندات  تقديــم  رســوم  علــى   90% بنســبة  تخفيــض 
للشــركات.

إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية.

إعفــاء المراكــب التجاريــة الخشــبية التقليديــة المســجلة فــي الدولــة 
ورســوم  والمغــادرة،  القادمــة  للســفن  الرســو  خدمــات  رســوم  مــن 
التحميــل المباشــر وغيــر المباشــر فــي مرفــأ دبــي ومينــاء الحمريــة.

تقســيط  لطالــب   25% بنســبة  المحــدد  األولــى  الدفعــة  شــرط  إلغــاء 
الترخيــص. وتجديــد  بالترخيــص  الخاصــة  الحكوميــة  الرســوم 

السماح بتجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود اإليجار.

التجاريــة  والعــروض  التنزيــات  تصاريــح  رســوم  مــن  الشــركات  إعفــاء 
الجديــدة.

خفــض رســم البلديــة بنســبة %50 علــى مبيعــات الفنادق ليصبح الرســم 
 عــن %7. بعــد تخفيضهــا مــن %10 في 2018.

ً
%3.5 بــدال

إعفــاء الشــركات مــن رســوم التأجيــل واإللغــاء للفعاليــات الســياحية 
والرياضيــة خــال العــام 2020.

تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق.

تجميــد تطبيــق رســوم التذاكــر وإصــدار التصاريــح وغيرهــا مــن الرســوم 
الحكوميــة علــى الفعاليــات الترفيهيــة وفعاليــات األعمــال.

خصــم %10 مــن قيمــة فاتــورة اســتهاك الميــاه والكهربــاء لكافة فئات 
المســتهلكين )الســكني والتجاري والصناعي( لمدة ثاثة أشــهر.

تخفيض %50 من قيمة التأمين لخدمات توصيل المياه والكهرباء.
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ا بنســبة 3.66%  وحقــق القطــاع العقــاري خــال الربــع األول مــن عــام 2020 نمــوًّ
ــق معــدل نمــّو بلــغ %3.09 علــى الرغــم مــن 

َّ
مقارنــة بالربــع األول 2019 الــذي حق

بــدء تفشــي فيــروس كوفيــد19-، وقيــام العديــد مــن دول العالــم باتخــاذ التدابيــر 
االحترازيــة، وبــدء حالــة اإلغــاق التــام لأنشــطة االقتصاديــة فــي معظــم دول 

العالــم.

ــا لبيانــات اللجنــة العليــا إلدارة األزمــات والكــوارث فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ً

وفق
األراضــي  دائــرة  فــي  المســجلة  العقاريــة  التصرفــات  لبيانــات  ــا 

ً
المتحــدة ووفق

واألمــاك فــإن عمليــة التســجيل العقــاري ونشــاط القطــاع العقــاري لــم تتوقــف 
قــط علــى الرغــم مــن حالــة اإلغــاق التــام التــي بــدأت فــي 26 مــارس 2020 مــع 
بــدء برنامــج التعقيــم الوطنــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبلــغ عــدد 
التصرفــات العقاريــة فــي ينايــر 4,306 تصرفــات عقاريــة، ولــم تظهــر ســوى 4 
ا  حــاالت مؤكــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وشــهد شــهر فبرايــر نمــوًّ
فــي عــدد التصرفــات مقارنــة بشــهر ينايــر بنســبة %40، وبلــغ عــدد التصرفــات 
العقاريــة فــي فبرايــر 2020 مــا يزيــد عــن 6,000 تصــرف عقــاري، وبلغــت عــدد 
الحــاالت المؤكــدة خــال شــهر فبرايــر 17 حالــة، وفــي مــارس بــدأ المعــدل المتزايــد 
فــي أعــداد الحــاالت الجديــدة، وبــدأ أداء القطــاع العقــاري فــي التأثــر إلــى حــد مــا، 
ــا، وعلــى  ــا عقاريًّ

ً
وبلــغ عــدد التصرفــات العقاريــة خــال مــارس 2020  4,629 تصرف

الرغــم مــن بــدء برنامــج التعقيــم الوطنــي فــي 26 مــارس 2020 فقــد اســتطاع 
ــق 

ّ
ــا خــال شــهري أبريــل ومايــو، وحق ــا عقاريًّ

ً
القطــاع العقــاري تســجيل 4,255 تصرف

ــا خــال شــهر يونيــو بنســبة %73 تقريًبــا مقارنــة بعــدد 
ً
ا ملحوظ عــدد التصرفــات نمــوًّ

ــا 
ً

بلــغ 3,574 تصرف التصرفــات المســجلة فــي شــهر مايــو 2020 بعــدد تصرفــات 
ــا. عقاريًّ
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ــا علــى القطــاع العقــاري حتــى  ــر المحــدود لجائحــة كورون وعلــى الرغــم مــن األث
اآلن إال أن اآلثــار طويلــة األجــل وغيــر المباشــرة علــى القطــاع العقــاري والقطاعات 
االقتصاديــة األخــرى فــي إمــارة دبــي ســتفرض بالضــرورة عــدًدا مــن التغيــرات 

الجذريــة علــى طريقــة وطبيعــة ممارســة األعمــال، ومــن أبــرز تلــك التغيــرات: 

التكنولوجيــا فــي كافــة مراحــل  المتزايــد علــى  االعتمــاد 
القيــام  وطبيعــة  العمــل  ســوق  طبيعــة  وتغيــر  اإلنتــاج 
باألعمــال، وفيمــا يخــص القطــاع العقــاري فمــن المتوقــع 
مــن  جديــدة  تقديــم مجموعــة  خــال  مــن  ــا 

ً
أيض يتأثــر  أن 

العقــاري. الســوق  إلــى  إضافيــة  وخيــارات  المنتجــات 

العمــل  أســلوب  فــي  تطــور  يحــدث  أن  المتوقــع  مــن 
والمعيشــة والترفيــه وظهــور نمــاذج ســكنية جديــدة تأخــذ 
فــي عيــن االعتبــار الطبيعــة الجديــدة لأنشــطة االقتصاديــة 
والعمــل عــن ُبعــد، وتراعــي تفضيــل األفــراد الشــخصية فــي 
الحصــول علــى مســاحات ســكنية أكبــر ومســاحات خضــراء 

ــر. بشــكل أكب

ــا تراجــع فــي الســكن 
ً

باإلضافــة لذلــك مــن المتوقــع أيض
المشترك أو المزدحم ولجوء المستثمرين نحو المساحات 
المســتقلة وتغيير طرق المعيشــة ذات الكثافة المرتفعة 
واالهتمــام بشــكل أكبــر بالمســاحات اإلضافيــة التــي يمكــن 

توفيرهــا فــي الوحــدات الســكنية.

ــا أن يشــهد قطــاع المكاتــب التغييــر 
ً

ومــن المتوقــع أيض
األكبــر مقارنــة بالقطاعــات العقاريــة األخــرى، نظــًرا العتمــاد 
معظــم الشــركات علــى آليــات العمــل عــن ُبعــد خــال فتــرة 
الجائحــة، ومــن المرجــع أن يشــهد هــذا القطــاع تغيــًرا فــي 
ــا واســتدامة 

ً
طبيــع المكاتــب مــن حيــث توفيــر بيئــة أكثــر أمن

تراعــي التباعــد االجتماعــي والصحــة العامــة للعامليــن.



توقعات أداء القطاع 
العقاري

الفصل الرابع
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توقعات النمو العالمي

ــا لتوقعــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي يوليــو 2020 فإن االقتصــاد العالمي 
ً

وفق
ــا أكثــر حــدة مــن التوقعــات الخاصــة بشــهر أبريــل 

ً
مــن المتوقــع أن يشــهد انخفاض

ــا فــي معــدل النمــو العالمــي 
ً

عــام 2020، وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي انكماش
ــا بنســبة %3 فــي أبريــل 2020، أي بزيــادة 

ً
بنســبة %4.9 بعــد أن كان توقــع انكماش

قــدرت بنســبة %1.9، مــع إمكانيــة المراجعــة خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2020.

وتعتبــر مجموعــة االقتصــادات المتقدمــة هي األكثر تأثًرا بالجائحة، ومن المتوقع 
ــا بنســبة %8 خــال عــام 2020، فــي حيــن تعتبــر مجموعــة دول 

ً
أن تشــهد انكماش

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة األقــل تأثــًرا بالجانحــة بمعــدل انكمــاش 
ــا لتوقعــات صنــدوق النقــد الدولــي 

ً
أقــل مــن المعــدل العالمــي بنســبة %3، ووفق

ــدرت بنســبة 5.4% 
ُ

مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2021 معــدالت نمــو إيجابيــة ق
المتقدمــة،  االقتصــادات  لمجموعــة  و4.8%  العالمــي  النمــو  لمعــدل  بالنســبة 

و%5.9 لمجموعــة دول األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.

بينمــا جــاءت توقعــات البنــك الدولــي أكثــر تشــاؤًما فيمــا يخــص عــام 2020؛ حيــث 
ــا فــي معــدل النمــو العالمــي بنســبة %5.2 خــال 

ً
توقــع البنــك الدولــي انكماش

البنــك  ويتوقــع  الصنــدوق،  لتوقعــات  ــا 
ً

وفق  4.9% بنســبة  مقارنــة   2020 عــام 
الدولــي أن تعــود معــدالت النمــو العالميــة إلــى النمــو اإليجابــي خــال عــام 2021 

بمعــدل نمــو 4.2%.

كمــا تشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى أن مجموعــة دول االقتصــادات 
عــام 2020  يشــهد  أن  المتوقــع  ومــن  بالجائحــة،  تأثــًرا  األكثــر  هــي  المتقدمــة 
ــا فــي معــدل النمــو لمجموعــة الــدول المتقدمــة بنســبة %7، بينمــا تشــير 

ً
انكماش

توقعــات معــدل النمــو العالمــي لمجموعــة دول األســواق الناشــئة واالقتصــادات 
ــا لتوقعــات البنــك الدولــي إلــى انكمــاش أقــل حــدة مــن نظيــره فــي 

ً
الناميــة وفق

مجموعــة االقتصــادات المتقدمــة بمعــدل اكمــاش متوقــع %2.5 خــال عــام 2020.
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توقعات النمو إلمارة دبي

ا  قــت نمــوًّ
َّ

تشــير البيانــات الســنوية لمركــز دبــي لإلحصــاء إلــى أن إمــارة دبــي حق
ــا خــال عــام 2019 بلغــت نســبته %2.2 مقارنــة بمعــدل نمــو %2.1 خــال عــام  إيجابيًّ
2018، وكان مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2020 انطاقــة قويــة فــي معــدالت 
ــا مــع اســتضافة اإلمــارة لمعــرض اكســبو 2020 

ً
النمــو الخاصــة بإمــارة دبــي تزامن

العالمــي، وتعافــي حركــة التجــارة العالميــة، واالســتقرار النســبي فــي أســعار 
ى إلــى توقــع معــدل نمــو فــي اقتصــاد إمــارة دبــي بنســبة  النفــط، وهــو مــا أدَّ
%3.2 خــال عــام 2020 قبــل جائحــة كورونــا، ولكــن نظــًرا للقيــود التــي فرضتهــا 
العالــم،  دول  معظــم  فــي  االقتصاديــة  لأنشــطة  الكلــي  والتوقــف  الجائحــة 
الجائحــة،  خــال  والبضائــع  األفــراد  تنقــات  حركــة  علــى  فرضــت  التــي  والقيــود 
باإلضافــة إلــى انحســار فــي النمــو االقتصــادي العالمــي؛ فتأثــرت إمــارة دبــي بــكل 
ــا 

ً
هــذا، وبلــغ معــدل النمــو االقتصــادي لإلمــارة خــال الربــع األول 2020 %3.5- وفق

ــات مركــز دبــي لإلحصــاء. لبيان

وعلــى الرغــم مــن معــدالت النمــو االقتصــادي الســلبية إلمــارة دبــي خــال الربــع 
األول 2020 إال أن أداء القطــاع العقــاري، ومســاهمته فــي نمــو الناتــج المحلــي 
ــا، وانعكــس بشــدة علــى قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي  اإلجمالــي مــازال إيجابيًّ

إلمــارة دبــي خــال الربــع األول 2020.

ا بنســبة  ــا لبيانــات مركــز دبــي لإلحصــاء حقــق قطــاع األنشــطة العقاريــة نمــوًّ
ً

وفق
%3.7 خــال الربــع األول 2020 مقارنــة بالربــع األول 2019، باإلضافــة لذلــك ســاهم 
قطــاع األنشــطة العقاريــة بنســبة %8 خــال الربــع األول 2020، وهــي المســاهمة 
هــذا  يســتمر  أن  المتوقــع  ومــن   ،2017 األول  الربــع  منــذ  اإلطــاق  علــى  األكبــر 
االتجــاه اإليجابــي لمعــدالت النمــو الخاصــة بالقطــاع العقــاري خــال عــام 2020 
واألعــوام القادمــة؛ ليؤكــد بذلــك القطــاع العقــاري علــى دوره المحــوري فــي 

تحقيــق الريــادة االقتصاديــة إلمــارة دبــي.



التقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020 - الفصل الرابعالتقرير  السنوي - أداء القطاع العقاري 2020 - الفصل الرابع

118119 DubaiLandDepartment Land_Department Dubai Land Department LandDptDubaiwww.dubailand.gov.aeinfo@dubailand.gov.ae800 44 88

المبايعاتالتصرفات العقارية

ــا فــي 
ً
ا ملحوظ ــق القطــاع العقــاري خــال الربــع األول مــن عــام 2020 نمــوًّ

ّ
حق

عــدد التصرفــات العقاريــة، وهــو أكبــر عــدد تصرفــات عقاريــة ربــع ســنوية منــذ 2018 
بخــاف الربــع الرابــع 2019، وبلــغ عــدد التصرفــات العقاريــة خــال الربــع األول 2020: 
ــا 

ً
ــا، مقارنــة بعــدد تصرفــات عقاريــة بلــغ 12,868 تصرف ــا عقاريًّ

ً
عــدد 14,825 تصرف

ــا خــال الربــع األول مــن 2019 بمعــدل نمــو 15%. عقاريًّ

ا بوتيــرة أفضــل، خاصــة بعــد  ومــن المتوقــع أن تحقــق التصرفــات العقاريــة نمــوًّ
انتهــاء برنامــج التعقيــم الوطنــي وعــودة الحيــاة االقتصاديــة إلــى طبيعتهــا مــرة 

أخــرى.

ــا خــال الربــع األول 
ً
ا ملحوظ حقــق كّل مــن عــدد وقيمــة المبايعــات العقاريــة نمــوًّ

2020، وبلــغ عــدد المبايعــات العقاريــة 10،220 مبايعــة مقارنــة بعــدد مبايعــات 
بلــغ 918 مبايعــة خــال الربــع األول 2019 بمعــدل نمــو %13.3 وبمعــدل نمــو 12.8% 

مقرنــة بالربــع األول 2018.

وانعكــس هــذا النمــو فــي عــدد المبايعــات العقاريــة علــى النمــو فــي قيمــة 
المبايعــات، وحققــت قيمــة المبايعــات العقاريــة خــال الربــع األول 2020 مــا يزيــد 
عــن 21 مليــار درهــم إماراتــي مقارنــة بقيمــة مبايعــات 20 مليــار درهــم خــال الربــع 

األول 2019 و19 مليــار درهــم خــال الربــع األول 2018.
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المشروعات العقاريةاإليجارات

يعتبــر قطــاع اإليجــارات مــن أكثــر القطاعــات العقاريــة تأثــًرا بجائحــة كورونــا، وخاصــة 
اإليجــارات التجاريــة، إال أنــه وبســبب طبيعــة العاقــة اإليجاريــة طويلــة األجــل بيــن 
المؤجــر والمســتأجر، باإلضافــة إلــى اإلجــراءات االحترازيــة والمبــادرات االســتباقية 
فتــرة  خــال  اإليجاريــة  اإلخــاءات  إيقــاف  دبــي، ومنهــا  اتخذتهــا حكومــة  التــي 
الجائحــة؛ لــم تتأثــر عقــود اإليجــار الجديــدة والمجــددة بشــكل كبيــر بجائحــة كورونــا، 
وبلغــت نســبة عقــود اإليجــار الجديــدة خــال الربــع األول 2020: %45.7 مــن إجمالــي 

عــدد عقــود اإليجــار، فــي مقابــل %54.3 عقــود إيجــار مجــددة. 

 فــي عــدد 
ً

ومــن المتوقــع أن يشــهد الربــع الثالــث والرابــع مــن عــام 2020 زيــادة
عقــود اإليجــار الجديــدة والمجــددة بشــقيها الســكني والتجــاري كنتيجــة لعــودة 

األنشــطة االقتصاديــة وفتــح األســواق مــرة أخــرى.

ــا جديــًدا لــدى دائــرة األراضــي  شــهد الربــع األول 2020 تســجيل 11 مشــروًعا عقاريًّ
ــا لتصنيــف المشــروع فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المشــروعات 

ً
واألمــاك، ووفق

بنســبة  مبانــي  كانــت مشــروعات  األول 2020  الربــع  خــال  تســجيلها  تــم  التــي 
%91 فــي مقابــل %9 مشــروعات مجمعــات فلــل، ومــن المتوقــع أن تضيــف هــذه 
ــا 

ً
المشــروعات عنــد اكتمالهــا مــا يزيــد عــن 900 فيــا و3300 وحــدة موزعــة وفق

لاســتخدامات المختلفــة.
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ــا إلــى أن الربــع األول مــن عــام 2020 قــد شــهد 
ً

كمــا تشــير بيانــات المشــروعات أيض
ــا لتاريــخ انتهــاء المشــروع الفعلــي، وأضافــت تلــك 

ً
ــا وفق انتهــاء 25 مشــروًعا عقاريًّ

المشــروعات مــا يزيــد عــن 1400 فيــا ومــا يزيــد عــن 8,000 شــقة تمثــل الشــقق 
الســكنية منهــا مــا يزيــد عــن 98%.
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