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during the first quarter of this year, leaving average villa prices -4.3% 
down on this time last year. 

The Federal Mortgage Caps have been in place for over a year now 
and the impact on the villa market has been particularly pronounced. 
The anniversary of the game changing Federal Law has passed 
relatively unnoticed, however the influence this has had on the level 
of transactions is stark. During 2014, just under 1,300 villas changed 
hands, down 52% on 2013. The number of transactions during Q1 
2015 was down 36% on the same quarter last year. 

Residential values weaken further
After residential capital values slipped by nearly -0.3% in Q3 2014, 
the final quarter of the year registered a further -0.5% drop, leaving 
the total increase in average house prices in 2014 at 3.4%. This was 
sharply down on the record 51% rise in 2013. 

Headwinds in the form of an upward creep in completions, the 
delayed impact of the implementation of the Federal Mortgage Cap 
and the general dent to sentiment as a result of the slowing rate of 
house price growth have persisted into 2015. The first quarter of the 
year saw overall prices dip by a further -0.8%, taking the year-on-year 
change to -0.5%. The latest change in house prices has left values 
19.4% below the Q3 2008 market peak. 

Slide in villa prices accelerates
As expected, the villa market continues to weaken at a quicker pace 
than apartments, with values sliding by -1.2% in Q3 2014, before 
dropping by an additional -0.9% in Q4 2014 and a further -1.7% 
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3.4% 

Residential capital value growth during 
2014

-0.8% 

Change in residential values during 
Q1 2015

Source: Cluttons Source: Cluttons
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As illustrated previously, the total amount of upfront equity required 
for the purchase of a AED 5.5 million villa went from 20% to 42% with 
the introduction of the mortgage caps, which meant that households 
aspiring to purchase had to make a substantial increase in provisions to 
make the transition from rented accommodation. This was particularly 
acute for properties priced north of AED 5 million, where loan-to-value 
ratios changed from 75:25 to 65:35 for expatriates. 

The sustained growth in rents over the past 18 months has 
exacerbated the challenges of amassing a deposit, while the cost 
of living has continued to rise. There may be some respite on the 
horizon as the dirham continues to strengthen, driving down inflation. 
Inflation fell by -0.2% to 4.3% in February, with further falls likely as 
import costs continue to weaken. 

Villa supply pipeline strengthening
In addition to the rebalancing of household finances, the 
strengthening supply pipeline is expected to drive down villa values 
further. During 2015 alone, we expect a further 4,000 villas to be 
delivered to the market, followed by just over 6,000 in 2016 and an 
additional 3,700 in 2017. The step change in the rate of villa deliveries 
will be met with a financing landscape that is vastly different to when 
some of these schemes were conceived. The secondary market in 
particular will be hardest hit by the rising supply. 

Sluggish outlook for capital values
With villa vendors in the secondary market now very much on the 
back foot and properties showing signs of “sticking”, we are recording 
substantive price declines by a handful of distressed sellers. Elsewhere, 
without downward adjustments, vendors are only able to drum up 
limited interest. A new ‘sweet spot’ appears to be emerging around 
the AED 3-3.25 million mark, where transactions are still taking 
place. The off-plan market has been a particular beneficiary of this 
emergent affordable price hot spot, with many developers homing in 
on this price bracket. 

 While villa prices are expected to continue slipping by 2-4% per 
quarter over the second half of the year, apartments, which have 
shown more resilience, are also expected to weaken by between 0.5-
1% each quarter this year. The lure of 6-8% yields and the growing 
proportion of apartments priced in the AED 300,000-500,000 bracket 
is likely to help dampen any sharp declines. 

Despite this sluggish outlook, demand is expected to remain very 
stable in the medium to long term, particularly as the government 
continues to drive economic diversification, which will fuel job 
creation levels. 

While lower inflation from falling import 
costs will benefit the domestic market, 
sterling, Indian rupee and Euro continue 
to lose ground to the dollar, making a 
Dubai based investment significantly 
more expensive than this time last year  

Currency fluctuation threat
On a more macro level, the strong dollar (and therefore dirham) 
environment is a double edged sword, which must not be under 
estimated. While lower inflation from falling import costs will 
benefit the domestic market, sterling, Indian/Pakistani rupee and 
Euro continue to lose ground to the dollar, making a Dubai based 
investment significantly more expensive than this time last year; which 
is particularly important given that a large proportion of residential 
investment originates from Indian, Pakistani and UK nationals. 

However with the IMF still warning of an extended period of low 
global growth and the Greek financial woes yet to play out, things 
may change rapidly on this front in the second half of the year, so 
this remains a downside risk high on our watch list. 

Rental market softens further
Away from the sales market, residential rents have also continued 
to slowly soften. During Q4 2014, rents dipped by -1.9%, leaving 
the total rental value growth last year at a marginal 0.4%. This has 
however been completely negated by the -0.4% dip in average 
rents during the first quarter, which now leaves rents -1.5% below 
this time last year. 

Both apartments (-0.3%) and villas (-0.5%) continued to 
experience marginal decreases in average rents during the first 
quarter, however many households are yet to feel the benefit 

Source: Cluttons

Performance of capital values - key villa submarkets
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of this. With the RERA Rent Index system yet to evolve into a 
complex rental matrix that factors variables such as views, size 
of units, age of the building, etc., it will continue to lag reality, 
leaving tenants somewhat constrained by a rental index that does 
not fully reflect market conditions.

Supply threat may be over exaggerated
That said, with supply levels continuing to edge up, landlords are 
growing wary of the threat of longer void periods. This may trigger 
a period of “off-grid” deals, where landlords and tenants agree to 
rents that are not in sync with RERA’s recommendations. However, 
with just over 12,600 units expected to come to market by the 
end of next year and a further 15,800 completions scheduled 
between 2017 and 2018, the risk of an oversupply appears to be 
minimal, given the expected growth in population of just under 
400,000 over this period. It is worth noting that 4,000 of the units 
expected in 2017/18 will be in the form of affordable homes on 
the former Dubai Waterfront site, as announced by Nakheel.

What the additional supply does mean however is that the 
supply-demand equilibrium is likely to be maintained as 
the population grows in tandem with the rising number of 

completions, suggesting that any strong turn around in rental 
value growth is unlikely, given the current projections. 

With the sources of current and pipeline tenant demand 
remaining robust and underpinned by the growth in new jobs, 
linked to both economic growth and diversification, and the 
reverse migration from Sharjah, the current stabilisation in rents is 
expected to persist.

Any boost from Iran too early to call
Furthermore, with Iran remaining on the verge of a normalisation 
in global relations, we expect to see a number of international 
businesses take up position in Dubai to service any expansion into 
Iran. The resultant impact will be a rise in office demand, job creation 
and therefore demand for accommodation, although this is still too 
early to assess. It is however a factor that we will continue to monitor 
closely as the close historic trading links between Dubai and Iran 
mean that Dubai is likely to resume its position of being the main 
entry and exit gateway for all goods heading into or out of Iran.  High end villas, such as those on the Palm Jumeirah have seen rents hold steady during Q1

Benefits of affordable housing 

The issue of affordability has been one that has been quietly 
bubbling away in the background for some time. With the 
introduction of the Federal Mortgage caps and the doubling 
of property registration fees, we saw genuine end users in the 
market forced into a holding pattern as they attempted to 
make the transition from rented accommodation to owner 
occupation. The surging rents, driven by the exceptionally 
strong underlying demand, which is linked to the robust 
economic growth, means that household finances have come 
under tremendous pressure on several fronts. 

Now of course, with rents starting to show greater stability, 
households have a window of opportunity to consolidate their 
finances and make the leap to owner occupation. 

A new proposal  by Dubai Municipality is aimed at those on 
monthly incomes of between AED 4,000 and AED 12,000. With 
these households being placed in a better position to control their 
rental outgoings, the speed at which deposits can be amassed will 
no doubt rise, therefore aiding property ownership aspirations. 

It is unclear how the authorities will implement affordable 
housing quotas, but for developers, the prospect of diversifying 
their books with income producing residential assets in a rental 
market with buoyant long term prospects should be welcome. 

The introduction of this asset class in Dubai is likely to bring 
a surge in institutional investor interest, especially if the 
affordable quotas are reasonably high; say in the region of 20% 
to 30% of the total number of units being built. The creation 
of this new residential investment class should then pave 
the way for partnerships between local developers and large 
multinational funds, effectively catapulting the emirate’s real 
estate market to the next stage of its evolution.

Source: Cluttons

Q1 performance of rental rates – villas
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High End Mid Range Low end

Low End - Springs, Jumeirah Village, Al Reem, Falcon City, The Villa

Mid range - Meadows, Arabian Ranches, The Lakes, Cedre Villas, Up Town Mirdiff, Victory Heights

High End - Palm Jumeirah, Jumeirah Islands, Hattan at Lake, Hattan at Arabian Ranches
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استمرار تراجع قيم اإليجارات 
بعد تراجع القيم الرأسمالية للعقارات السكنية بنسبة قاربت %0.3- خالل 

الربع الثالث من العام 2014، سّجل الربع األخري من ذات العام انخفاضًا آخر 
بلغ %0.5-، ما جعل الزيادة الكلية يف متوسط أسعار املنازل عند مستوى 

%3.4. وهو ما يعترب انخفاضًا حادًا مقارنة باالرتفاع القياسي الذي حققته 
العقارات السكنية خالل العام 2013. 

 يستمر الرتاجع خالل العام اجلاري 2015  ويتمثل هذا التوجه بزيادة املشاريع 
املنجزة واألثر املؤجل لتطبيق حد سقف الرهن االحتادي، واالنخفاض العام 
يف التوجهات نتيجة تباطؤ منو أسعار املنازل. وشهد الربع األول من العام 

اجلاري انخفاضًا عامًا يف األسعار بلغ %0.8، وهو ما يعني تراجع سنوي بنسبة 
%0.5. وقد تسبب الرتاجع األخري يف أسعار املنازل إىل انخفاض القيم بنسبة 

%19.4 مقارنة بأعلى نسبة حققتها السوق خالل الربع الثالث من العام 2008. 

انخفاض سريع يف أسعار الفيالت  
وكما كان متوقعًا، استمر انخفاض سوق الفيالت بوترية أسرع من الشقق، 

حيث انخفضت اإليجارات بنسبة %1.2- يف الربع الثالث من العام 2014، تاله 
انخفاٌض آخر بلغ %0.9 يف الربع األخري من ذات العام، وبنسبة %1.7- خالل 

الربع األول من العام اجلاري، لتكون احملصلة اإلجمالية انخفاضًا يف متوسط 
أسعار الفيالت بلغ %4.3- يف هذا الوقت من العام املاضي. 

مضى  أكرث من عام منذ تطبيق قانون حتديد سقف الرهن العقاري مما  أثر 
بشكل خاص على سوق الفيالت، لتمّر السنة األوىل منذ تطبيق هذا القانون 

االحتادي والذي أحدث تغيريًا كبريًا دون اهتمام يذكر، رغم التأثري القوي الذي 
خّلفه يف حجم الصفقات. وخالل العام املاضي 2014، جرى بيع أقل من 
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نشرة توقعات سوق العقارات السكنية

3.4%
منو القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية خالل 

العام 2014 

-0.8%
% تغري يف قيم العقارات السكنية خالل الربع األول 

من العام 2015  
املصدر: كالتونزاملصدر: كالتونز

أداء القيم الرأسمالية- كلها للقطاع السكني
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1.300 فيال، أي أقل بنسبة %52 من املستويات املتحققة خالل العام 2013. 
وانخفض عدد الصفقات خالل الربع األول من العام 2015 بنسبة %36 مقارنة 

مبستواها خالل نفس الربع من العام املاضي. 

وكما أشرنا سابقًا، ارتفعت القيمة اإلجمالية حلقوق امللكية الفعلية الالزمة 
لشراء فيال مببلغ 5.5 مليون درهم من %20 إىل %42 مع تطبيق سقف 

الرهن، ما يعني أنه يتعني على اأُلسر الراغبة يف الشراء أن جتري زيادة كبرية 
يف خمصصاتها لالنتقال من املسكن املؤجر. وقد أثر ذلك بشكل خاص 

يف العقارات التي تبلغ قيمتها 5 ماليني درهم تقريبًا، حيث تغريت نسب 
القرض إىل القيمة من 75:25 إىل 65:35 للوافدين. 

أدى النمو املستمر يف اإليجارات على مدار الـ 18 شهرًا املاضية إىل تفاقم 
حتديات جتميع الدفعة املقدمة، يف الوقت الذي مل تتوقف فيه تكلفة 

املعيشة عن االرتفاع. ورمبا نلمح يف األفق فرتة هدوء واستقرار، علمًا 
بأن الدرهم ال زال يعزز من مكانته وهو ما أدى إىل انخفاض التضخم بنحو 0.2% 

ليسجل %4.3 يف شهر فرباير مع احتمال حدوث انخفاضات أخرى خاصة 
إذا ما علمنا أن تكاليف االسترياد آخذة يف الرتاجع. 

احملاور الرئيسية للفيالت تعزز من مكانتها  
باإلضافة إىل إعادة ضبط املوازنات املالية اأُلسرية، يتوقع أن تشهد قيم 

الفيالت انخفاضًا آخر يف ظل املعروض القوي الذي توفره احملاور الرئيسية 
للفيالت. وخالل العام 2015 وحده، نتوقع أن ُتطرح يف السوق 4.000 فيال أخرى، 

سيتبعها أكرث من 6.000 فيال يف العام املقبل 2016 ثم 3.700 أخرى يف العام 
2017. وسيقابل التغري الهائل يف معدل تسليم الفيالت وضعًا متويليًا يختلف 

كليًا عما كان عليه عندما كانت هذه املشاريع يف طور التصّور والتخطيط. وال 
شك أن السوق الثانوية ستكون أكرب املتضررين من ارتفاع املعروض. 

مستقبل غري مبّشر للقيم الرأسمالية   
يف الوقت الذي أصبح فيه ُتجار الفيالت يف السوق الثانوية يف وضع ال 

يحسدون عليه وهم يرتقبون األحداث من حولهم بعني احلذر ويف ظل 
مؤشرات "االستقرار" التي تظهرها العقارات، فقد سجلنا انخفاضًا كبريًا يف 

األسعار عانى منه كثري من البائعني يف هذا الوضع الضاغط. ويف املناطق 
األخرى وبدون تصحيحات هبوطية مل يتلَق البائعون سوى طلبات حمدودة 

للغاية. ونشأ عن هذا الوضع "منطقة تركيز" جديدة للتعامالت ترتاوح فيها 
األسعار ما بني 3 إىل 3.25 مليون درهم. وكانت سوق العقارات على اخلارطة 

أكرب املستفيدين من هذه املنطقة اجلديدة التي توفر أسعارًا معقولة ال 
سيما وأن الكثري من املطورين يركزون على هذه الشريحة السعرية. 

وإن كنا نتوقع استمرار انخفاض أسعار الفيالت بنسبة ترتاوح من 2 إىل 4% 
كل ربع سنة على مدار النصف الثاين من العام اجلاري، فإننا نتوقع كذلك 

انخفاض يف أسعار الشقق بنسبة ترتاوح ما بني 0.5 إىل %1 كل ربع سنة 
خالل العام اجلاري بعد أن كشفت عن متتعها مبرونة كبرية، غري أن عامل 

اجلذب املتمثل يف عوائد ترتاوح من 6 إىل %8 وحصة الشقق املتنامية 
التي ترتاوح أسعارها من 300.000 إىل 500.000 درهم كفيٌل بأن يقلل من أي 

انخفاضات حادة. 

وبصرف النظر عن هذا املستقبل غري امُلبّشر، يتوقع أن يبقى الطلب مستقرًا 
جدًا على املديني املتوسط والبعيد، السيما وأن احلكومة ما برحت تدفع 

بخطط التنويع االقتصادي التي من شأنها أن ترفع من معدالت إيجاد الوظائف. 

انخفاض اجلنيه اإلسرتليني والروبية الهندية واليورو 
أمام الدوالر، مع استفادة السوق احمللية من 

انخفاض التضخم الناجت عن تراجع تكاليف االسترياد، 
جعل من االستثمارات يف دبي أكرث ُكلفة مقارنة بهذا 

الوقت من العام الفائت

اخلطر اآلتي من تقلب العمالت  
على صعيد آخر، فإن السوق التي تكون فيها السيادة للدوالر )ومن ثم 

الدرهم( تعترب سيفًا ذا حدين، حيث ال ينبغي يف ظل تلك احلالة تقديره بأقل 
من  قيمته احلقيقية. ومن شأن تراجع التضخم الناجت عن انخفاض تكاليف 
االسترياد أن ُيفيد السوق احمللية، ومع استمرار تراجع اجلنيه اإلسرتليني 
والروبية الهندية/الباكستانية واليورو أمام الدوالر، أن يجعل من االستثمار 

يف دبي أكرث ُكلفة مقارنة بهذا الوقت من العام املنصرم، وهو أمر يف 
غاية األهمية خاصة إذا ما علمنا أن نسبة كبرية من االستثمار يف العقارات 

السكنية تأتي من املواطنني الهنود والباكستانيني والربيطانيني. 

ويف الوقت الذي ال يزال صندوق النقد الدويل يحذر من طول أمد انخفاض 
النمو العاملي ورغم أن تداعيات األزمات املالية اليونانية مل تظهر بعد، إال أن  املصدر: كالتونز

احملاور الرئيسية لعرض الفيالت
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أداء القيم الرأسمالية - األسواق الفرعية الكربى للفيالت
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تطبيق سقف الرهن العقاري االحتادي

الينابيعفيكتوري هايتساملرابع العربيةاملروججزر جمريا

حديقة جمرياقرية جمريامدينة السيارات حي الروضة )جممع دبي لالستثمار(
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نشرة توقعات سوق العقارات السكنية يف دبي الربيع عام 2015



الوضع قد يتغري بسرعة على هذه اجلبهة يف النصف الثاين من العام اجلاري، 
ما يجعل منها مْكمن خطورة كبرية قد تؤدي إىل انخفاض األسعار، لذلك 

جندنا ملزمني بأن نضعها على قائمة املراقبة. 

استمرار تراجع سوق اإليجارات  
بعيدًا عن سوق املبيعات، استمر انخفاض اإليجارات السكنية وإن كان بوترية 

ضعيفة. وخالل الربع األخري من العام 2014 انخفضت اإليجارات بنسبة 1.9%-، 
ليصبح النمو اإلجمايل للقيمة اإليجارية خالل العام الفائت %0.4، غري أن هذا النمو 

زال متامًا بعد أن سجل متوسط اإليجارات انخفاضًا بنسبة %0.4- خالل الربع 
األول، لتصبح اإليجارات حاليًا منخفضة بنسبة   %1.5- مقارنة بالعام السابق. 

واستمرت الشقق )%0.3-( والفيالت )%0.5-( تسجالن انخفاضًا هامشيًا 
يف متوسط اإليجارات خالل الربع األول، وإن كانت معظم اأُلسر مل تشعر 

بذلك حتى اآلن. ويف الوقت الذي مل يتطور فيه نظام مؤشر اإليجارات الصادر 
عن مؤسسة التنظيم العقاري إىل مصفوفة إيجار معقدة تأخذ بعني االعتبار 

عوامل متغرية، مثل: اإلطاللة، ومساحة الوحدات، وعمر املبنى، وما إىل 
ذلك، نرى أن هذا النظام سيظل بعيدًا عن الواقع، وهو ما يقيد املستأجرين 

مبؤشر ال يرصد الظروف السوقية الفعلية بشكل واقعي. 

رمبا نبالغ يف اخلوف من املعروض 
بعد كل ما أشرنا  إليه، ومع استمرار ارتفاع معدالت العرض، يخشى املالك 

من اخلطر املتمثل يف فرتات الشغور الطويلة. وقد يرتتب على ذلك عقد 
صفقات "قائمة على أسس خاطئة" يتفق فيها املالك واملستأجرون على 

إيجارات ال تأخذ بعني االعتبار توصيات مؤسسة التنظيم العقاري. ويف ظل 
التوقعات بطرح أكرث من 12.600 وحدة يف السوق بحلول نهاية العام املقبل 
وتوقع االنتهاء من 15.800 وحدة أخرى خالل الفرتة ما بني عامي 2017 و 2018، 
تبدو خطورة ارتفاع املعروض ضئيلة، علمًا بأن منو السكان املتوقع خالل 

تلك الفرتة ال يتجاوز 400.000. وجتدر اإلشارة إىل أن نخيل أعلنت عن توقعها 
بطرح 4.000 وحدة خالل عامي 2017 و 2018 يف شكل وحدات ذات سعر 

معقول مبوقع واجهة دبي املائية السابق. 

وما نستشفه من املعروض اإلضايف من الوحدات يعني أن التوازن بني 

العرض والطلب سيظل قائمًا على األرجح يف ظل منو السكان جنبًا إىل جنب 
مع ارتفاع عدد الوحدات املنجزة، ليؤكد لنا استبعاد حدوث حتول قوي يف منو 

القيمة اإليجارية بالنظر إىل التوقعات احلالية. 

ومع استمرار قوة املصادر األصلية لطلبات املستأجرين احلاليني 
واحملتملني والدعم الذي حتظى به بفعل منو الوظائف اجلديدة واملرتبط 
بنمو االقتصاد وتنويعه والهجرة العكسية من الشارقة، نتوقع أن يستمر 

االستقرار احلايل. 

من املبكر احلديث عن أي َدفعة نتيجة تطبيع العالقات مع إيران 
ومع اقرتاب تطبيع العالقات الدولية مع إيران، نتوقع أن تسارع عدد من 

الشركات الدولية إىل السوق يف دبي خلدمة أي توسع حمتمل يف إيران، 
األمر الذي سيؤدي إىل ارتفاع الطلب على املكاتب وإيجاد الوظائف وبالتايل 

الطلب على العقارات السكنية، إال أنه من السابق ألوانه تقييم أثر ذلك. غري أننا 
سنظل نرصد هذا العامل عن كثب، خاصة إذا ما علمنا أن الروابط التجارية 

التاريخية الوثيقة بني إيران ودبي تعني احتمال عودة دبي ملكانتها لتكون 
املعرب الرئيسي لدخول وخروج كافة السلع املتوجهة من وإىل إيران. 

مزايا املساكن ذات األسعار املعقولة
ظلت القدرة على احتمال األسعار إحدى املسائل التي احتدمت 

كثريًا خلف الكواليس لبعض الوقت. ومع تطبيق سقف الرهن 
االحتادي ومضاعفة رسوم التسجيل العقاري، رأينا وملسنا اضطرار 

املستخدمني النهائيني احلقيقيني إىل اتباع نظام معني للملكية يف 
معرض سعيهم لالنتقال من مسكن مؤجر إىل آخر مملوك لهم. ومن 

خالل اإليجارات املرتفعة بدافع الطلب القوي واالستثنائي املرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بالنمو االقتصادي القوي يتبني لنا أن املوازنات املالية لألسر تقع 

حتت ضغط هائل يحيط بها من جهات عّدة. 

ومع اجتاه اإليجارات نحو مزيد من االستقرار يف الوقت الراهن، بات أمام 
األسر فرصة إلعادة ترتيب وتوحيد ميزانياتها املالية واللجوء إىل نظام 

التملك عوضًا عن اإليجار. 

املقرتح اجلديد  الذي طرحته بلدية دبي يستهدف أصحاب الدخل 
الشهري الذي يرتاوح  ما بني  4.000 درهم و 12.000 درهم. ويف ظل الوضع 
اجليد الذي تتمتع به تلك الشريحة من األسر والذي من شأنه أن ميكنها 

من ضبط مصروفات اإليجار لديها، ال نشك أن وترية جمع الدفعة 
املسبقة )العربون( سرتتفع، ما يدعم املطامح الرامية إىل التملك. 

هناك غموض يكتنف طريقة تنفيذ السلطات حلصص املساكن 
ذات األسعار املعقولة، ولكن يتعني على شركات التطوير االستبشار 

مبستقبل تنويع استثماراتها من خالل أصول سكنية مدرة للعائد يف 
سوق إيجارات يحمل فرصًا وآمااًل قوية على املدى الطويل. 

ومن املرجح أن يؤدي طرح هذه الفئة من األصول يف دبي إىل حتقيق 
طفرة يف اهتمامات الشركات املستثمرة، سيما وأن حصص املساكن 

ذات األسعار املعقولة مرتفعة بشكل مقبول، إذ تستحوذ تقريبًا على 
%20 إىل %30 من إجمايل عدد الوحدات قيد اإلنشاء. وما من شك أن إنشاء 
هذه الفئة اجلديدة من االستثمارات السكنية سيؤدي إىل متهيد الطريق 

نحو إقامة شراكات بني املطورين احملليني والصناديق الكربى متعددة 
اجلنسيات، األمر الذي سيدفع بسوق العقارات يف املدينة نحو املرحلة 

التالية من التطور.  

املصدر: كالتونز

أداء أسعار اإليجارات خالل الربع األول - الفيالت
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مناطق توفر إيجارات منخفضة – الينابيع، قرية جمريا، الرمي، فالكون سيتي، ذا فيال
مناطق توفري إيجارات متوسط – املروج، املرابع العربية، البحريات، سيدري فيال، أب تاون مردف، فيكتوري هايتس

مناطق توفري إيجارات مرتفعة – نخلة جمريا، جزر جمريا، حتان يف البحريات، حتان يف املرابع العربية

مناطق توفري إيجارات مرتفعةمناطق توفري إيجارات متوسط مناطق توفر إيجارات منخفضة
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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 

ريتشارد باول
مدير، رئيس التقييمات السكنية 
richard.paul@cluttons.com

+971 4 365 7700    

فيصل دوراين
مسؤول بقسم األبحاث الدولية

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