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  بعض دبي  ة فيسوق العقاريالحول البيانات والتقارير الصحفية األخيرة بعض أثارت

 .غير مستدامةقد تكون في خضم طفرة جديدة كانت السوق اذا ما بشأن  المحاذير

المعروض في المرتقبة أن الزيادة اال  ،في االرتفاع االسعار يتوقع أن تستمر وفيما

وبعد األزمة . الحالي خالل العام االرتفاعهذا ة وتيرفي التخفيف من قد تساهم  السكني

ستمرار الزيادات المتسارعة في الحريصة على وضع حد  السلطاتإن ف المالية،

    اإلحترازية الكلية.اإلجراءات بعض حيث من المحتمل أن يتم تفعيل  ،األسعار

  إكسبو التحسن الكبير في ثقة المستثمرين بعد فوز دبي باستضافة معرض  أدىوقد

 .5526المبيعات خالل الربع األخير من العام  وتيرة في تسارع 5555ي ولالد

االنتعاش بفضل  4102خالل معظم العام  كانت صلبةثقة المستثمرين  أنورغم 

 قد ساهم الفوز باستضافة المعرض الدولي إال أن، دبي المستمر الذي يشهده اقتصاد

ما أدى الى دخول عدد كبير من المشترين  ،إضافيثقة المستثمرين بشكل تعزيز في 

 بالحصول على عوائد ضخمة. أمالالى سوق العقار 

  المبيعات في هذا  تسجلحيث  ،األسعار في قطاع الشقق أكبر على ضغوطاتالتبدو

على في المتوسط  ٪65 نموا كبيرا بلغ 5526األخير من العام خالل الربع القطاع 

ووفقاً لشركة الخدمات العقارية على أساس ربع سنوي.  ٪56أساس سنوي و

على أساس سنوي  ٪23 بلغنسبياً  أكثر اعتداالنمواً  الفللمبيعات شهدت  ،أستيكو

وذلك خالل الربع األخير من العام الماضي. وبالنسبة  ،على أساس ربع سنوي ٪01و

منذ  مرةألول  الفللفقد تبين أن أسعار مبيعات الشقق فاقت أسعار  ،بأكمله 4102للعام 

     األزمة االقتصادية.

  .وتقوم شركة أستيكو بتتبع  كما تقود البيانات من مصادر أخرى إلى االستنتاج نفسه

التي تشمل سوق الكما تقوم بتغطية شريحة كبيرة من  ،ثماني مناطق رئيسة في دبي

نشاط العقارات . وتشير البيانات الى أن العقارات الفاخرة والعقارات المتوسطة السعر

يشير الى  أيضا األمر الذي ،4102قد شهد تحسناً خالل معظم العام  المتوسطة السعر

    تعافي قطاع العقار بشكل عام.    

 ترجع هذه  و. التي ظهرت سابقا  النمو لموجة في األسعار مشابهة  تعتبر هذه الزيادةو

من االنخفاض الحاد الذي شهدته خالل الفترة ما بين  الى تعافي األسعار الزيادة جزئياً 

أعلى دون  متوسط سعر الوحدة السكنيةبقاء شركة أستيكو  ترجحو .4100و 4112

. ولكن وفقاً لوتيرة ٪40بواقع  4112في العام  سجلهله على االطالق الذي مستوى 

 .4102خالل المستوى  ذلكمتوسط ال يتخطىفمن المحتمل أن  ،الزيادة الحالية

  سعار في االرتفاع خالل العام الحالي ولكن بوتيرة األمن المتوقع أن يستمر متوسط

 جونز النغ شركةوترجح . السكنيالمعروض وذلك نتيجة الزيادة الضخمة في  ،أبطأ

على أساس سنوي خالل العام  ٪2الوحدات السكنية الجديدة بواقع  عدد نمو السال

وذلك نتيجة استكمال تنفيذ المشاريع واستعادة نشاط المشاريع المتوقفة. ويعتبر  ،الحالي

   منذ أربع سنوات. النمو هذا األعلىمعدل 

  كما أعلنت شركة نخيل  ،خمسة مشاريع جديدة ةالعقاريإعمار لقد أطلقت شركة

بينما تقوم مؤسسة  .ضمن مشاريعها الرئيسية عرضها قطع أراض للبيعالعقارية عن 

مليار درهم خالل العام  2.3دبي لالستثمار بالتخطيط إلطالق مشاريع تبلغ قيمتها 

 أسعار العقارات السكنية
 (٪ سنوىال النمو)

 

 
 دبيفي المساكن عدد  

 (٪ سنوىال النمو) (

 

 
 العقارية في دبي الصفقات

 (األشهر الثالثة األخيرةمتوسط  ،٪ سنوىال النمو)

 

 
 قروض الرهن العقاري

( 

 

 
 

 دائرة األراضي واألمالك، جونز النغ السال، شركة أستيكو، البنك المركزي اإلماراتي المصدر:
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والذي  "غرين كوميونيتي" هاحيث ستقوم بإطالق المرحلة الثالثة من مشروع ،الحالي

سكنية. كما  فلالستكون منها  411 أكثر من ،وحدة سكنية 431سوف يضم ما يقارب 

الذي  ،"مردفتالل " ستقوم أيضاً بإعادة إطالق مشروعها التنموي متعدد األهداف

 شقة سكنية. 021والذي من المتوقع أن يضم  ،مليارات درهم 2بنحو تقدر قيمته 

  إال أن السلطات ،األسعار هذا العام على ضغوطاتالولكن على الرغم من اعتدال 

لسلطات وقد اقترحت ا .اقتصاد دبي تداعيات األزمة علىفي صدد منع تكرار  المحلية

اإلماراتية عدداً من القوانين التي من شأنها التخفيف من المخاطر التي تعترض 

وخروجها عن  األسعارارتفاع  منحد وال ،المضاربةوالحد من  ،ميزانيات البنوك

    السيطرة.

  من  والذي ،قيمة العقارقتراض من لالالقصوى نسبة تخفيض الاللوائح الجديدة وتضم

كبح جماح باإلضافة الى  ،قطاع العقارلمخاطر تعّرض البنوك حد من شأنه ان ي

في صدد طرح قوانين جديدة هذا  في دبي األراضي واألمالك ةرئ. كما أن داالمضاربة

فقد  ،التي ُتباع قبل استكمالها. في الوقت نفسهالمضاربة على العقارات العام للحد من 

خالل أكتوبر من  ٪2الى  ٪4من  ،زيادة رسوم صفقات األراضي الى الضعفل كان

  أثراً مباشراً على الصفقات. ،4102العام 

 البنوك ان الى تشير الرسمية غير  البياناتبعض والحديثة البيانات فإن  ،مع ذلك

 إذ بات ،السابقة النمووذلك على خالف موجة  ،األسعاررفع في تلعب دورا محدودا 

عند معتدال في اإلمارات االئتمان نمو بقي  . وفي الواقع،اليوم أكثر انتشاراً نقدا الشراء 

أن يكون أثر تقلبات األسعار العقارية على المتوقع . ومن 4102بحلول نهاية العام  1٪

  السابقة.االسعار  ةطفركانت عليه في  مامأقل في الفترة القادمة البنوك 

  في العديد من المجاالت  لحد من التقلبات المستمرة في قطاع العقارأهمية ا تبرزكما

القتصاد ستقرار االعدم من حالة  خلقالحادة من شأنها أن تأن التقلبات حيث  األخرى،

نظراً لألهمية الكبيرة التي يشكلها القطاع في تنمية  وذلك ،وضعف في االستثمار دبي

يشكل جار يأن اإلنظرا إلى  ،كبيراً على التضخمتأثيرا لسوق العقار  أنكما  .اإلمارة

ة ينافستالالقدرة على بدوره يؤثر االمر الذي قد  ،مؤشر اسعار المستهلكمن سلة  22٪

عن  سوق العقار تقلبات من المحتمل أن تراقب السلطات ،لهذه األسبابدبي. القتصاد 

  كثب.

  فقاعةحدوث  بعض المخاوف منهذا االرتفاع الحاد في أسعار المبيعات  يبعثوبينما 

فمن المؤكد أن هنالك شركات تستفيد بشكل كبير من هذه الزيادات  ،عقارية أخرى

لقد ساهمت زيادة أسعار األصول في توفير فرصة  ،فعلى سبيل المثال في األسعار.

ديونها باكراً. كما ساهمت هذه بتسديد حكومة دبي ب للشركات والمؤسسات المرتبطة

اقتصادي هام في المنطقة. كمركز التأكيد على مكانة دبي الزيادات في انعاش الثقة و

   .هأمراً مرغوباً في اعتداال لكن يبقى ارتفاع األسعار بوتيرة أكثر
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