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الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

العقارية إعمار  رشكة 

املراكز” إىل أساس “زيادة  تقييمنا  تحديث 

 EMAR.DUكود رويترز
EMAAR UHكود بلومبرغ

اإلمارات العربية المتحدةالدولة
التطوير العقاريالقطاع

سوق دبي المالياإلدراج الرئيسي
36,060 مليون درهم إماراتيالقيمة السوقية )مليون درهم إماراتي(

2.76/5.97 أعلى/أدنى سعر خالل 52 أسبوع )درهم إماراتي(

بيانات الرشكة

سعر السهم وحركة السوق

زيادة المراكزالتقييم الجديد

محايدالتقييم القديم

7.39 درهم إماراتيالسعر المستهدف )12 شهراً( الحالي

5.17 درهم إماراتيالسعر المستهدف )12 شهراً( السابق

5.92 درهم إماراتيالسعر الحالي

24.75%التغير المتوقع في السعر

سوق دبي املالياعمار العقارية
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تحديث التقرير | دبي | قطاع التطوير العقاري | نتائج الربع األول 2013

تحديث التقييم – قمنا برفع الس��عر المستهدف للسهم لالثني عشر شهرا القادمة لشركة اعمار العقارية 	 
بنس��بة 43% ليصل إلى 7.39 درهم اماراتي، وذلك نتيجة الرتفاع الطلب على مشروعات إعمار ، تحسن 
أسعار العقارات في دبي والتوسعات في مول دبي. يتداول السهم حاليا بمكرري ربحية وقيمة دفترية بما 
يبلغ 17.45 مرة و1.1 مرة على التوالي. عند مس��توى الس��عر الحالي للسهم )كما هو في تاريخ 28 مايو 
2013( فإننا نتوقع أن يتداول س��هم الش��ركة بمكرر ربحية يبلغ 13.6 مرة و 10.3 مرة لعامي 2013 
و2014 على التوالي. قمنا بتعديل تقييمنا لس��هم إعمار إلى أساس “زيادة المراكز” وكما ان السهم يوفر 

فرصة لالرتفاع بنسبة %24.75.

تعافي قوي لعقارات دبي - قمنا بتعديل نظرتنا لعقارات دبي على إثر التحس��ينات األخيرة التي طرأت 	 
على عوائد اإليجارات واس��عار بيع الوحدات السكنية. وفقاً لتقرير شركة أستيكو للربع األول 2013، فقد 
ارتفعت ايجارات الش��قق والفلل بمعدل س��نوي بلغ 19% و 21% على التوالي، في حين ارتفعت اس��عار 
بيع الش��قق والفلل بمعدالت س��نوية اكبر حيث بلغت 27% و24% على التوالي. نعتقد أنه نتيجة لطول أمد 
األوضاع الغير المس��تقرة في المنطقة تبعا ألحداث الربيع العربي فإن دبي ستس��تفيد من موقعها كواحة 

أمان.

المبالغ بالمليون درهم إماراتي
2016 متوقع2015 متوقع2014 متوقع2013 متوقع2012ما لم يذكر خالف ذلك

 14,431  12,335  10,606  9,145  8,240 المبيعات
17%16%16%11%2%النمو السنوي %

 4,860  4,070  3,534  2,687  2,107 صافي الربح
19%15%32%28%10%نمو صافي الربح السنوي السنوي %

0.350.440.580.670.80ربح السهم )درهم إماراتي(
19%15%32%28%19%النمو %

11.3%10.4%9.8%7.9%6.5%العائد على متوسط حقوق الملكية
7.0%6.1%5.6%4.4%3.5%العائد على متوسط األصول

 7.4  8.9  10.2  13.4  15.6 مكرر الربحية
 0.80  0.88  0.96  1.04  1.00 مكرر القيمة الدفترية

كابيتال.  الجزيرة  أبحاث  للرشكة،  الربع سنوية  التقارير  املصدر: 

التحديثات املالية الرئيسة 
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نسب متوسط  اتجاه  اىل  تشري  أدناه  البياني  الرسم  خطوط 
سنوي ربع  أساس  عىل  وااليجارات  املبيعات 

محلل

جاسم اجلبران
+966 2 6618602

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

طلحة نزر
+966 2 6618603

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

ال تغيير على توقعاتنا لعام 2013 وللنمو في األعوام القادمة: حققت شركة اعمار صافي ربح في الربع األول 2013 بلغ 556 مليون درهم إماراتي، وذلك أقل من توقعاتنا لها بنسبة 
16.4% لهذا الربع. وعلى أي حال فإننا نس��تمر في توقعاتنا لعام 2013 دون أي تغيير، على فرض أن الش��ركة س��وف تشهد تحسنا في أرباحها خالل أرباع السنة المتبقية للعام الجاري. أما 

بالنسبة لتوقعاتنا لما بعد عام 2013، نتوقع أن تبدأ توسعة مول دبي كما نتوقع ارتفاع مبيعات واسعار العقارات في دبي حيث أن هنالك خططا لتنفيذ العديد من المشاريع.

بيانات أستكو للعقارات في دبي

أستكو املصدر: 



العقارية إعمار  رشكة 

اإلدارة العامة: املساعدية - طريق املدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 اململكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02 فاكس: 02-6697761

اإدارة الأ�شول    الو�شاطة    متويل ال�شركات    خدمات احلفظ    امل�شورة

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ث

إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

ف
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إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية

إن الغاي�ة م�ن إع�داد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القط�اع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببي�ع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو أصول 
أخرى. بناًء عىل ما سبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مستثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، وبالتايل قد ال يكون 
مناسباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املستثمر بأخذ املشورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق األمر بالقرارات االستثمارية وأن 
يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االس�تثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أس�واق األس�هم والس�ندات واملتغريات االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة 
متغرية وقد تش�هد تقلبات مفاجئة بدون س�ابق إنذار، لذلك قد يتعرض املس�تثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى مخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األس�عار 
املس�تهدفة الواردة يف التقرير مس�تقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألس�واق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه 
املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألس�واق املالية غري مس�ؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مس�ؤولية عن أية خس�ارة 
مادية أو معنوية قد تحدث بس�بب اس�تخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألس�واق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو األسعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير 
وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألس�عار املس�تهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إش�عار مسبق. األداء السابق ألي اس�تثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر 
املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون 
له أثر إيجابي أو س�لبي عىل قيمة/عائد الس�هم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املس�تثمر عىل مبلغ أقل من املبلغ األصيل املس�تثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها 
قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. قد تطبق رسوم عىل االستثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف 
رشكة الجزيرة لألسواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير. تم إعداد هذا التقرير بشكل منفصل 
ومستقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير، كما لم يكن لدى إدارة األبحاث 
يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية معلومات وقت إعداد هذا التقرير تفيد بوجود مصالح مشرتكة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش بني الرشكة / الرشكات محل البحث يف التقرير وبني أعضاء مجلس اإلدارة و/

أو اإلدارة التنفيذية و/أو املوظفني يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أية رشكة أخرى من رشكات مجموعة بنك الجزيرة. ال يسمح بنسخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة 
العربية السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

مساعد املدير العام - األبحاث

عبداهلل عالوي
+966 2 6618275

a.alawi@aljaziracapital.com.sa

محلل أول 

سيد تيمور أختر 
+966 2 6618271

s.akhtar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

طلحة نزر
+966 2 6618603

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل

صالح القعيطي
+966 2 6618253

s.alquati@aljaziracapital.com.sa

محلل

جاسم اجلبران
+966 2 6618602

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

مدير عام ادارة الوساطة

عالء اليوسف
+966 1 2256000

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد- 
رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية

لؤي جواد املطوع
+966 1 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الشرقية ومنطقة القصيم

عبداهلل الرهيط
+966 6 3617547

aalrahit@aljaziracapital.com.sa

مدير املبيعات واملراكز في املنطقه الوسطى

سلطان ابراهيم املطوع
+966 2  2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الغربية واجلنوبية

عبداهلل املصباحي
+966 2 6618404

a.almisbahi@aljaziracapital.com.sa


