
الفصل الثامن | التشييد واألنشطة العقارية

من المتوقع نمو قطاعي 
التشييد والعقارات

ية والتشييد هما خامس وسادس أكبر قطاعات مساهمة في الناتج المحلي األنشطة العقار
وتسعى القوانين والمشاريع الجديدة لتعزيزهذين القطاعين مع اقتراب اإلجمالي لدبي، 

 2020. انطالق معرض إكسبو 

لتشييد ا
ظف يو ،  بي لد ليجماإلا لمحليا ـجتـ لنا ا ـنمـ %6.5

ـبة نسـ كبر أ( بيد في لةلعماا ليجماإ من %27.6
 )ملة لعا ا ةلقوا من ـةيـمئو

 ية ر لعقا ا نشطةألا
ظف يو ،  بيلد لي جما إلا لمحلي ا ـجتـلناا ـنمـ %6.8

 بي د في لة لعماا ليجماإ ـنمـ %2.6

 يدب ور خ روع شم
ق تسو منطقةو ـكنيةسـ منطقة • 

أن ع وقتمال ن م ي، دب ور خ رج ــب • 
ة يد لجدا ةزر لبا ا لمية لعاا تمالعالا من نـويكـ

 .خليفة ج لبر بهة لمشا ا

ـدشـار بن محمد ينةمد
ـكنية لسـا ت لمنتجعاا علىزك ير ي رعقايرتطو • 

عا دب إل وا ون نفل ا و ةي ح اي س ل ا و

 • 2020 معا لبحلو ـالفيـ 1500

رةديال زر ج
بطة امتر ر جز 4 • 

بع مر متركيلو 15 بةا قر حةـامسـ تغطي • 

ينا رما و ئةتجز جرمتاو حية سياو سكنية يعرـامشـ • 

ية ر لعقا ا نشطة ألا و لتشييد ا مية لحكو ا ت اردلمبا ا 1 2 

 ة اصخال ادرات بم ال 3

%27.6 
 لة لعما ا لي جما إ من
 تشتغل بي د في
 لتشييد ا في

لبنى ا يع رمشا في همرد رمليا 23 ر ـتثماسـ ا ـيتمسـ
 2020 كسبوإ فة ـتضاسـال لتحتيةا

في 300.000ر(زائ ون يلم 25 فة ـتضاسـا قعلمتو ا من
 2020 و بــسالل إكام خعك ال  ذل يوم) فيال

ين ـتثمرلمسـا ـتمنحسـ 2018 ام ع ي ف دة ديجال ن يوانقال
ك متال ا على للتشجيع تا ـنوسـ 10 دة مل ة امإق رات يــأشت
اراتقعال

ع فريد من نوعهجمم دبي الجنوب
للمعرض ومركز اقتصادي وثقافي جديد

ربط دبي الجنوب 
بشبكات خدمات 
الصرف والمياه 

والكهرباء

توسيع الطرق السريعة

15 خط مترو جديد بطول 
إلى موقع إكسبو كيلومتر 

جسور وشبكات 
سكك حديدية وطرق 

لدبي الجنوب جديدة 

مطار آلمطار جديد 
مكتوم الدولي ليصبح األكبر 

في العالم مستقبال

143 Dubai_DED DubaiDED Dubai DED

      
       

   

 
      

     

    

  
     

  

   
    

   

     

   

      

      

   

   
   

  

       
   

     
 

  
    

 

ّ

ً

ّ ُ

 2018 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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