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محايدالتقييم:

3.3 درهم إماراتيالسعر الحالي:

3.42 درهم إماراتيالسعر المستهدف خالل 12 شهراً

3.6٪التغير

املعلومات األساسية

EMAAR.DU رويرتز 

EMAAR.UH بلومبريغ

اإلمارات العربية املتحدةالبلد 

تطوير العقاراتالقطاع 

سوق دبي املايلاإلدراج

20.101 مليار درهم إماراتيالقيمة السوقية

 2.39/3.51 )أعىل/أدنى( د. إ.السعر خالل آخر 52 أسبوعا:

للسعر البياني  الرسم 

• التغير في مزيج اإليرادات: تأسست إعمار كشركة للتطوير العقاري ولغاية نهاية عام 2007 ساهمت 	
مبيعات العقارات بنسبة 97% تقريباً من إجمالي إيرادات الشركة. ولكن األزمة المالية العالمية والتي 
أدت إلى انهيار مفاجئ في أس�عار المنازل، دفعت الش�ركة الى مراجعة حساباتها وبدأت في تنويع 
مص�ادر إيراداتها. حيث س�اهم قطاع الفنادق وتأجير العقارات في اجمالي االيرادات بنس�بة كبيرة 
وصل�ت إل�ى 41.0% في ع�ام 2011. وخالل الرب�ع األول لعام 2012، ارتفعت هذه النس�بة لتصل 
إلى ما يقارب 56.0%، وبالرغم من هذا التغبر، فس�تبقى إعمار ش�ركة تطوير عقاري وستستمر في 

االعتماد عليه مستقبال.

• دور الربي�ع العرب�ي ف�ي ازدهار قطاع العق�ارات: من أكثر الدول التي اس�تفادت م�ن الثورات في 	
المنطق�ة العربية كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى وجه الخصوص إمارة دبي، والتي كانت 
تواجه منافس�ة ش�ديدة من نظرائها في البحرين ومصر خالل العقد الماضي، حيث انعكس العربي 
تأثير ايجاباً وبش�كل خاص على ش�ركة إعمار من حيث )1( استقطابها سياح مصر والبحرين )2( 

زيادة استثمارات األثرياء في دبي، مما أدي إلى زيادة مبيعات الفلل وبالتالي ارتفاع أسعارها.

• اس�تقطاب م�ول دبي إعداد كبيرة من الزوار: تبعاً لزيادة عدد الس�ياح في دب�ي، فقد زاد عدد زوار 	
األماك�ن الس�ياحية فيها، ومن أهمها مول دبي الذي ش�هد زي�ادة كبيرة في أع�داد الزوار بأضعاف 
مضاعفة فمن 3 مليون زائر في عام 2007 إلى 54 مليون زائر في عام 2011. أيضا، وللعام الحالي، 
بل�غ ع�دد زوار مول دبي 16.3 ملي�ون زائر مقارنة ب 13.4 مليون في الرب�ع األول من عام 2011 
وبنس�بة زيادة 21.6%. وبحس�ب اإلدارة فإن حوالي 80% من إجمالي عدد زوار موالت إعمار يتركز 

في مول دبي. وبتوقع زيادة تدفق السياح خالل أرباع السنة القادمة، ستسمر األرباح في ارتفاعها.

• قط�اع الفنادق قطاع واعد للنمو: قفز معدل إش�غال الغرف في قطاع الفنادق إلى أكثر من 90% في 	
الرب�ع األول من عام 2012 وهو أعل�ى من المعدالت التاريخية لها والبالغ�ة 81%-82%، ونعتقد أن 
هذه الزيادة تعود إلى مهرجان دبي وزيادة تدفق السياح كنتيجة للربيع العربي. ونعتقد باستمرارية 
نمو هذا القطاع، فطبقاً للبيانات الصادرة عن مطار دبي في مارس 2012 والتي تش�ير إلى وصول 
حوالي 4.85 مليون زائر وبنس�بة بزيادة 19.1% على أساس سنوي، وللشهر السادس على التوالي، 

مما يشير الى استمرار الزيادة في اعداد الزوار مقارنة باألشهر الماضية.

• تغي�ر مزيج اإليرادات س�اهم ف�ي ارتفاع الهوام�ش: كان لتأثير التغير في مزيج إي�رادات إعمار أثر 	
إيجابي على هوامش الربحية مع زيادة اإليرادات من قطاع الفنادق والموالت.

ل بيت�ا لجزي�رة كا ث ا بح�ا أ

رشكة إعمار لتطوير العقارات
بدء التغطية | دبي | تطوير العقارات | يوليو 2012

ملخص األداء املايل 

20102011 2012
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

12،1508،1128،3709،29710،17110،679المبيعات

5%9%11%3%-33%44%نمو المبيعات%

2،4771،9182،1732،7803،2603،351صافي المبيعات

3%17%28%13%-23%756%نمو صافي المبيعات%

0.400.290.360.460.540.55ربح السهم 

3%17%28%23%-28%700%نمو ربح السهم%

8.6%9.0%8.2%6.7%6.1%8.2%العائد على حقوق الملكية 

5.3%5.4%4.7%3.6%3.1%3.9%العائد على األصول 

 5.6  5.8  6.7  8.4  8.9  8.9 مكرر الربحية 

 0.49  0.53  0.57  0.60  0.50  0.69 مكرر القيمة الدفترية

املصدر: إعمار، الجزيرة كابيتال

• التقييم نبدأ تغطيتنا لسهم إعمار بتقييم "محايد"، حيث استخدمنا نموذج خصم التدفقات النقدية في 	
تقييمنا للشركة، وتوصلنا الى سعر مستهدف لسهم شركة اعمار بقيمة 3.42 درهم إماراتي، مما يعني 

أن لدى السهم فرصة لالرتفاع تصل إلى 3.6% عن سعر السوق الحالي.
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تقييم الرشكة باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية

قمنا باس�تخدام نموذج خصم التدفقات النقدية للتوصل إىل سعر مستهدف لسهم الرشكة لالثني عرش القادمة. فيما ييل مراحل 
التقييم األساسية واالفرتاضات املستخدمة يف تقييمنا إلعمار: 

توقعات التدفق النقدي الحر ألربع سنوات قادمة. �

احتساب القيمة المستدامة باستخدام نموذج "جوردن" للنمو. �

توقع نمو القيمة المستدامة بنسبة %3. ×

اس�تخدام نموذج تس�عير األصول الرأس�مالية الحتس�اب تكلفة حقوق الملكية هذا ويعتمد نموذج التس�عير على  �
المتغيرات التالية:

العائد الخالي من المخاطر والذي يبلغ 2.5% )2.0%عائد س�ندات الخزينة األمريكية لمدة 10 سنوات + عامل  ×
مخاطرة سيادي خاص باإلمارات العربية المتحدة يبلغ %0.5(.

معدل العائد على االستثمار بنسبة %11.68. ×

معامل بيتا بمعدل 1.45. ×

اس�تخدمنا المتوس�ط المرجح لتكلفة رأسمال في احتس�اب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، ويعتمد احتساب  �
المتوسط المرجح لتكلفة رأسمال على المتغيرات التالية:

تكلفة حقوق الملكية مساوية لقيمة األصول الرأسمالية. ×

تكلفة االقتراض بمعدل %5.4. ×

نسبة حقوق الملكية والقروض في الهيكل الرأسمالي إلعمار بلغت 74% و 26% على التوالي. ×

بناء عىل االفرتاضات أعاله فقد توصلنا إىل قيمة مستهدفة لسهم الرشكة تبلغ 3.42 درهم إماراتي.

النقدية التدفقات  خصم  باستخدام  التقييم 

2015 متوقع2014 متوقع2013 متوقع2012 متوقعالتدفقات النقدية

2،1952،8083،2933،385األرباح قبل الضرائب

801835848878االستهالك

)180()270()260()200(الفوائد على الودائع

701649621698تكلفة التمويل

)173()172()170()160(دخل أخرى

)34()33()28()22(الضرائب

3،5454،0654،5194،805النقد من العمليات التشغيلية

)726()435()1،496(7التغير في صافي رأس المال العامل

)922()1،008()867()1،522(اإلنفاق الرأسمالي

2،0301،7013،0763،157التدفق النقدي الحر

0.581.582.583.58عدد السنوات

0.910.790.670.58معامل الخصم

1،8571،3372،0751،829القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر

PC of TV15،300

22،398مجموع التدفق النقدي الحر

)1،571(صافي القروض

FCFE20،827

3.42القيمة العادلة

16%المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

3%النمو المستدام

املصدر: الجزيرة كابيتال

نبدأ تغطيتنا لس�هم إعمار بتقييم "محايد" وذلك باس�تخدام نموذج خصم التدفقات النقدية يف تقييمنا للرشكة. ويشري السعر 
مستهدف لسهم إعمار 3.42 درهم إماراتي. إىل أن السهم يتم تداوله بنسبة ارتفاع تصل إىل 3.6% عن سعر السوق الحايل.
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مخاطر االستثمار

• هبوط أس�عار العقارات: لالنخفاض الكبير في أس�عار العقارات أثر س�لبي على اإليرادات المتأتية من التطوير العقاري 	
مما يش�كل عامل خطر في تقييمنا للش�ركة. وبما أن مبيعات العقارات تش�كل الجزء األكبر من إيرادات الشركة، فقد أثر 

انخفاض أسعارها سلبا على أرباح الشركة.

• انح�راف المبيعات الفعلية عن تقديراتنا لها: أي اختالف في نتائج المبيعات الفعلية عن افتراضاتنا لها، س�يكون لها أثر 	
على تقييمنا للشركة وذلك بسبب عدم وضوح الصورة المستقبلية للمبيعات. ولذلك قمنا باعتماد مبيعات الشركة المحققة 
في الربع األول لعام 2012 كأس�اس لتحديدنا المبيعات المس�تهدفة لهذه السنة. مما سيزيد من احتمالية حدوث انحراف 

فعلي عن حجم المبيعات المستهدفة.

• انخفاض عدد الزوار الس�نوي: يعتمد إيرادات أقس�ام الموالت على عدد زيارات الزبائن. فكلما زاد عدد الزيارات كلما كان 	
هنالك فرصة للحصول على اإليرادات بشكل مستمر من المناطق القابلة لالستغالل فيها. حيث أن انخفاض عدد الزيارات 
س�ينجم عنها ضعف الطلب على المس�احات في الموالت. وانخفاض عدد الزوار ألقس�ام الموالت عن تقديراتنا لها سيؤثر 

سلبا على تقديرنا للعدد المستهدف من الزوار.

•  بقاء مصر عامل تهديد: تاريخيا واجهت دبي منافس�ة من مصر في مجال قطاع الس�ياحة. وكما إن استقرار األوضاع في 	
مصر من شأنها أن تعمل على جذب بعض السياح من دبي إليها مما سيؤدي إلى انخفاض تدفق السياح إلى دبي.

وبناء عىل عوامل الخطر السابقة فقد قمنا بتحليل حساسة القيمة العادلة لها وأثرها عىل إرباح عام 2012.

االفرتاضات
حالة 

االرتفاع 1
حالة 

االرتفاع 2
حالة 

االرتفاع 3
حالة 

األساس
حالة 

االنخفاض 1
حالة 

االنخفاض 2
حالة 

االنخفاض 3

35%40%45%50%55%60%65%مبيعات الوحدات العقارية في 2012 )تحقق الهدف(

78%83%80%89%92%95%97%نسبة االشغال 

-3%1%10%20.0%25.0%30.0%35.0%النمو السنوي في عدد زوار الموالت

7.265.294.333.422.041.080.42السعر المستهدف خالل اإلثنى عشر شهراً القادمة

املصدر: الجزيرة كابيتال

 تحليل الحساسية

املصدر: الجزيرة كابيتال
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أدرج�ت رشكة إعمار العقارية يف س�وق دبي املايل ولها تواجد عاملي يف 36 س�وق. وتتمثل نش�اطات األعم�ال إلعمار يف مجاالت 
البنايات السكنية واملمتلكات التجارية، وموالت التسوق ومحال التجزئة، الفنادق والتعليم، العناية الصحية والخدمات املالية.

التطوير العقاري

اإلمارات العربية املتحدة

انتهت إعمار اإلماراتية من تسليم 30.120 وحدة سكنية )12.405 فيال و 17.715 شقة( بنهاية عام 2011 وكما قامت إعمار 
ببيع إجمايل مساحة تجارية بلغت 2 مليون قدم مربع. 

تتبع رشكة إعمار منهجية محافظة يف مش�اريعها اإلنش�ائية والتي تعتمد عىل توفر السيولة الكافية للبدء باملشاريع، عدا ذلك يتم 
إعادة جدولة املش�اريع باالتفاق مع املتعاقدين. حاليا، من املتوقع االنتهاء من أعمال مش�اريع قيد اإلنشاء خالل 24 شهر يف حني 

تم بيع ما نسبته 70% يف نهاية عام 2011. 

نبذة عن الرشكة

 تركيبة املساهمني

املصدر: موقع زاوية اإلليكرتوني

لدى إعمار أربع قطاعات أعمال رئيسية

التطوير العقاري - اإلمارات

التطوير العقاري - عاملي

األسواق املركزية 
وأسواق التجزئة

الفنادق واملنتجعات والضيافة

املطور العقاري الرائد يف دبي.
تمثل مبيعات الفلل والفلل املتالصقة أهم مصادر الدخل.

أنشطة يف ١٠ دول عالية النمو مثل السعودية، سوريا، تركيا، لبنان، مرص، األردن، 
الهند، والباكستان من خالل مشاريع مشرتكة. 

رشاكات محلية قوية تسهم يف رفع الخربات املحلية.

تبلغ اجمايل مساحات التجزئة  مايقارب من نصف مليون مرت مربع.
قامت بتطوير أهم األسواق املركزية مثل دبي مول ومارينا مول، باجمايل مساحات 

قابلة للتأجري ٥٫٢٨ مليون مرت مربع

تدير ١٢ فندقاً يبلغ عدد غرفها ١٧٩٠ غرفة.
هي املطور واملالك واملدير لفنادق ومنتجعات أرماني الفاخرة.

املصدر: إعمار

الجمهور ٦٩٪

مؤسسة دبي 
لالستثمارات

٪٣١

تعترب رشكة إعمار للعقارات أكرب رشكات التطوير العقاري يف اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوس�ط وشمال أفريقيا. 
وتعمل الرشكة ضمن نطاق س�ت مجاالت ولها أكثر من 60 رشكة، وإلعمار تواجد قوي يف أس�واق عديدة يف دول الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقيا وآس�يا وأوروبا وأمريكا الشمالية. قامت الرشكة بتأس�يس أعمال لها يف كل من اإلمارات العربية املتحدة، اململكة 
العربية الس�عودية وس�وريا واألردن ولبنان ومرص واملغرب والهند والباكستان وتركيا والصني والواليات املتحدة األمريكية وكندا 
واململكة املتحدة. وكما تعترب إعمار رشكة مساهمة عامة مقرها دبي تمتلك مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية ما نسبته %31.2 

من أسهمها.
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املوالت والتجزئة

يتكون قطاع املوالت والتجزئة للرشكة من األماكن التالية:

 مول دبي 	 

مارينا مول	 

برج خليفة )سوق البحر وغريها من مناطق التجزئة(	 

مركز أعمال برج خليفة	 

مجمع الذهب واألملاس	 

مارينا دبي )تجزئة(	 

تبلغ املساحة القابلة لالستغالل يف موالت إعمار القائمة يف اإلمارات العربية املتحدة 5.28 مليون قدم مربع، هذا ويشغل دبي مول 
مساحة 3.25 مليون قدم مربع منها وبمعدل إشغال يصل إىل %94. 

 مساهمة قطاعات األعمال يف اإليرادات

املصدر: إعمار، الجزيرة كابيتال

إعمار العاملية

لرشكة إعمار العقارية تواجد عاملي يف أكثر من عرش دول من خالل مش�اريعها املش�رتكة مع األطراف املحلية، وقد تم االنتهاء 
من بيع 3.568 وحدة سكنية يف األسواق العاملية. 

كما قامت إعمار باإلعالن عن انطالق استثمارها الثاني يف تركيا بعد استثمارها األويل يف قرية وادي توسكانا، حيث قامت برشاء 
أرايض بلغ�ت قيمتها 430 مليون دوالر أمريكي لبناء مدينة تس�توعب 15000 نس�مة تش�مل بن�اء 1000 منزل، وبناء مول 
بمس�احة 145.000 مرت مربع. ولم نقم بأخذ التدفقات املالية املتوقعة للمرشوع يف دراس�تنا نظراً لعدم وضوح الخط الزمني 

للمرشوع.

ه�ذا وقد قامت رشك�ة Emaar MGF Land يف الهند والتابعة إلعمار بتأجيل طرح االكتتاب العام والبالغة قيمته 1.64 مليار 
دوالر أمريكي. بسبب عدم استقرار سوق األسهم الهندي وضعف الطلب عىل االستثمار.

نمت الرشكة واتس�ع نطاق أعمالها إىل خارج اإلمارات العربية املتحدة يف 17 س�وقاً وبقيمة استثمارية إجمالية بلغت 65 مليار 
دوالر أمريكي.

 ٪٠

 ٪١٠

 ٪٢٠

 ٪٣٠

 ٪٤٠

 ٪٥٠

 ٪٦٠

 ٪٧٠

 ٪٨٠

 ٪٩٠

 ٪١٠٠

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١ ٢٠١٢
متوقع 

٢٠١٣
متوقع  

٢٠١٤
متوقع  

٢٠١٥
متوقع  

٢٠١٦
متوقع  

املبيعات العقارية الفنادق األسواق املركزية
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أنشطة أعمال آخرى

تمتلك إعمار ما نس�بته 30% من حقوق املس�اهمني يف بنك دبي – والتي تركز يف أعمالها عىل الخدمات التجارية املرصفية 	 
والتجزئة.

• مر بنك دبي بأوقات صعبة مع التساؤالت حول القروض الممنوحة، حيث بلغت خسائره حسب آخر تقرير صدر في العام 	
2009 قرابة 291 مليون درهم، ومنذ ذلك الحين، ال يتوافر أية معلومات حول أداء البنك.

• قامت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني بخفض تصنيفها للبنك في مارس 2011، مدفوعة بمخاوف لتوقع تأثر البنك نتيجة 	
لقيام العديد من الشركات في دبي بعمليات إعادة هيكلة خالل العام 2010.

• تواتر أخبار عن حول نية البنوك لالندماج ما بينها، وتأكد في إبريل 2012 موافقة بنك دبي وبنك اإلمارات اإلس�المي على 	
االندماج.

• حس�ب األنباء نقالً عن بنك اإلمارات اإلس�المي، أن حكومة دبي ستتولى أمر ديون بنك دبي، والتي ستتشكل من الفرق بين 	
خسائر بنك دبي ورأس المال الجديد، مما يشير إلى خسائر تتراوح ما بين 0.5 و 2 مليار درهم إماراتي.

يعترب إعمار من أكرب املساهمني يف رشكة امالك للتمويل )48%(، رشكة إماراتية قيادية يف التمويل العقاري اإلسالمي.	 

• تعتبر شركة أمالك من أكبر شركات تمويل القطاع العقاري في دبي، حيث كانت مع شركة تمويل العامل األهم في الطفرة 	
العقارية في اإلمارات العربية المتحدة.

• اعتمدت شركة أمالك على التمويل قصير األجل لتمويل القروض العقارية ولمدد بلغت العشرين عاماً، وكون شركة أمالك 	
غي�ر حاصل�ة علي ترخيص بنكي، فلم تتمكن من تقديم خدمات الودائع الت�ي كان من الممكن أن توفر لها مصدر تمويل 

أقل كلفة.

• ظه�ر الخل�ل الكبير بين المطلوبات قصيرة األجل واألصول غير المتداولة مع أزمة الديون في العام 2008 والتي تس�ببت 	
في انهيار قطاع العقارات.

• منذ األزمة، استمرت شركة أمالك في تحقيق خسائر، وسجلت خسائر بلغت 52.2 مليون درهم إماراتي للعام 2011.	

• تدخلت الحكومة بعد الخس�ائر الكبيرة في العام 2008، مما زاد احتماالت دمج شركتي أمالك وتمويل، األمر الذي أوقفت 	
معه هيئة األوراق المالية والسلع التداول في 23 نوفمبر 2008.

حامت الشكوك حول مستقبل رشكة أمالك مرة أخرى عقب إعالن بنك اإلمارات اإلسالمي عن زيادة ملكيته يف رشكة تمويل 	 
إىل 57% يف 26 نوفمرب 2011، األمر الذي يشري اىل إنقاذ جزئي للرشكة من قبل البنك اململوك من قبل الحكومة.

عدد الغرفالفنادق

160فندق آرماني في برج خليفة - دبي

95فندق آرماني - ميالنو، إيطاليا

196فندق ذي أدِرْس - وسط مدينة دبي، اإلمارات 

197فندق المنزل

186فندق قمر الدين

242فندق القصر - وسط المدينة

244فندق ذي أدِرْس - مول دبي، اإلمارات

200فندق ذي أدِرْس - مارينا مول، اإلمارات

21فندق ذي أدِرْس مونتجومري - دبي، اإلمارات

11نادي المزارع العربية للجولف

90مساكن نوران مارينا ريزيدنس

148مساكن نوران الخضراء

الفنادق

يتأل�ف قط�اع الفنادق والخاضعة إلدارة إعمار من 12 فندق ومنتجع واملتكونة من 1790 غرفة، متضمنا يف ذلك سلس�لة فنادق 
الدرجة الخامسة وفنادق العالمة التجارية الفاخرة أرماني يف برج خليفة وميالنو يف إيطاليا.
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ترضر كثريا قطاع العقارات يف اإلمارات العربية املتحدة نتيجة لألزمة املالية العاملية لعام 2008 وذلك بس�بب زيادة العرض عن 
الطلب، حيث ال يزال الس�وق يعاني من األعداد الكبرية من الوحدات الس�كنية واملس�احات التجارية الغري املستغلة ومن صعوبة 
الحص�ول ع�ىل التمويل االئتماني. وبالرغم من تحس�ن الظروف االقتصادية إال أننا ال زلنا نعتقد باس�تمرارية الزيادة الكبرية يف 
املعروض والتي س�تكون لها اثر يف إضعاف الس�وق ومما سيزيد من تفاقم الوضع س�وءاً هو توقع زيادة العرض خالل األعوام 

القادمة. 

العرض يف أسواق دبي وأبوظبي العقارية

نم�ا قط�اع العقارات يف دبي وأبو ظبي بمعدل زيادة س�نوي مركب بلغ 6% خالل أع�وام 2005-2008. وتعود هذه الزيادة يف 
املعروض من العقارات إىل االزدهار االقتصادي وارتفاع معدل النمو الس�كاني والتوظيف وزيادة الطلب عىل العقارات، ويف عام 
2009 أكثر ما تأثرت باألزمة املالية مدينة دبي وذلك بس�بب انخفاض املساحة القابلة لالستغالل بحوايل 2.9 مليون قدم مربع. 
ويمك�ن أن يع�زى هذا إىل إلغاء أو تأجيل تنفي�ذ العديد من املرشوعات وانخفاض الطلب عليها نظرا لقيام املس�تثمرين األجانب 
باالنسحاب من السوق. يف عام 2010 وبتحسن معنويات السوق، ارتفع الطلب عىل املنازل املعروضة بأسعار معقولة يف كل من 
دبي وأبو ظبي –حيث س�جلت كل منها زيادة يف املعروض حيث بلغت املس�احة القابلة لالستغالل 6.5 مليون قدم مربع و 3.3 

مليون قدم مربع، عىل التوايل.

من املتوقع أن يفوق العرض العقاري الطلب لعام 2012. مواقع وجودة األصول ستستمر يف تحريك الطلب واألسعار. إال أن من 
املتوقع اس�تمرار انخفاض اإليجارات وذلك بزيادة املكاتب املعروضة لإليجار. وعىل الرغم من توقع االنخفاض يف إيجارات قطاع 
املكاتب يف كل من أبو ظبي ودبي، إال أن إيجارات قطاع الفلل والش�قق يف دبي تتجه يف منحنى تصاعدي. بحس�ب دراسات جونز 

النغ السال فإن سوق دبي يف أدنى مستوياته. ويف حني أنه من املتوقع استمرار االنخفاض يف سوق أبو ظبي.

 ارتفع مؤرش أس�عار الش�قق لدبي عىل أس�اس سنوي بنس�بة 7.5% يف يناير 2012، يف حني انخفض املؤرش يف أبو ظبي %4.1. 
تعت�رب املب�ادرات الحكومية مثل تمديد التأش�ريات زيادة توفري قروض عقارية وغريها من الق�روض بآجال طويلة من محركات 
الطلب وتقليل الفجوة ما بني الطلب والعرض عىل املدى املتوسط والطويل األجل. وعىل أي حال فمن املتوقع أن يستمر السوق يف 
مواجه التحديات وذلك بس�بب عدم االس�تقرار السيايس يف املنطقة واس�تمرار أزمة الديون مما أدي إىل خلق حالة من عدم التأكد 

بشأن النمو االقتصادي العاملي. 

نظ�رة ع�ى املع�روض م�ن العق�ارات يف اإلم�ارات

"باأللف"
أبوظبيدبي

2012 متوقع20122011 متوقع2011
8031045270614مكاتب متر2

13281024وحدات سكنية
1626132260مساحات تجزئة متر2

2.34.52.32.4عدد غرف الفنادق

املصدر: جونز لونج السال

من املتوقع اس�تمرار ارتفاع مس�تويات العرض يف دبي وأبو ظبي خالل األعوام القادمة. حيث ستش�هد جميع قطاعات األعمال 
زيادة يف العرض لعام 2012 باستثناء قطاع التجزئة يف دبي. يشهد سوق اإلسكان زيادة يف عدد الوحدات السكنية الجديدة بما 
يبلغ 28.000 وحدة يف دبي و 24.000 وحدة يف أبو ظبي. إن للمبادرات الحكومية يف اس�تكمال العمل يف املش�اريع املعلقة لها 

دور فاعل يف تدعيم زيادة العرض.

قطاع املكاتب - الطلب والعرض والتسعري

�أبو ظبي
• بحس�ب التقرير النهائي لدراس�ات جونز لونج الس�ال، فقد أضيف ما يقارب 182.000 مليون قدم مربع في المس�احة 	

القابلة لالستغالل للمكاتب في أبو ظبي في الربع األول لعام 2012، في حين أنه من المتوقع إضافة 432.000 قدم مربع 
خالل األرباع الس�نوية الثالثة القادمة. وكما أنه من المتوقع إضافة 289.000 مليون قدم مربع و 236.000 مليون قدم 

مربع في عام 2013 و 2014 على التوالي.

• م�ن المتوقع أن يش�كل طلب المؤسس�ات الحكومية الحصة األكبر ف�ي الطلب على المكاتب، حيث تحتل ما نس�بته %24 	
من إجمالي مس�احات المكاتب تليها في ذلك مؤسس�ات الخدمات المالية، المؤسس�ات الهندس�ية، والش�ركات التعاقدية 

واإلنشائية.

قطاع العقارات يف اإلمارات العربية املتحدة 
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قطاع السياحة بعض من االنتعاش 

عىل الرغم من تردي أعمال القطاعات االقتصادية اإلماراتية، إال أن قطاع السياحة سيمنح االقتصاد اإلماراتي بعضا من االنتعاش. 
وبخاصة قطاع العقارات. حيث ارتفع عدد املس�افرين يف يونيو 2012 بنس�بة 16% وعىل أس�اس س�نوي ليصل إىل 4.7 مليون 

مسافر وذلك للشهر العارش عىل التوايل. 

لقد اس�تفاد قطاع الس�ياحة والفنادق من حركات الربيع العربي، والذي نجم عنه نزوح بعض األنش�طة الس�ياحية وقطاعات 
األعمال يف دول الربيع العربي إىل دبي يف عام 2012، وباستمرار عدم استقرار املنطقة، فهنالك فرصة لقطاع السياحة والفنادق 

للمزيد من االستفادة عىل مدى أرباع السنوات القادمة.

اس�تمرت دبي يف االس�تفادة من كونها واحة آمان يف منطقة الرشق األوسط، حيث ستس�تقبل اإلمارات العربية املتحدة املزيد من 
الزوار خالل األش�هر القادمة، مما س�يكون لها دور مس�اند ولكن بوترية بطيئة يف دعم االقتصاد الغري هيدروكربوني اإلماراتي 
املتنامي بثبات. وعىل الرغم من اس�تمرار معاناة دبي من تراكم العقارات والتي س�وف تترضر كثريا من فرض العقوبات الدولية 

عىل إيران )رشيك تجاري رئييس( فال يزال قطاع السياحة يشكل فسحة من األمل لالقتصاد اإلماراتي. 

• م�ن المتوق�ع زيادة نس�بة المكات�ب المعروضة لإليج�ار إلى 30% ف�ي الربع األول لع�ام 2012 )20% ف�ي الربع األول 	
لعام 2011( ومن المتوقع اس�تمرار هذه الزيادة بزيادة العرض من المكاتب. ولذلك من المتوقع ان يش�هد سوق المكاتب 

فائضا في العرض.

دبي 
• بحس�ب التقرير النهائي الصادر لدراس�ات جونز لونج الس�ال. فقد تم إضافة 45.000 قدم مربع من المس�احة القابلة 	

لالس�تغالل للمكات�ب في الربع األول لع�ام 2012، وكما يتوق�ع إضافة مليون ق�دم مربع خالل األرباع الس�نوية الثالثة 
القادمة. سيتم تسليم معظم المكاتب إلى أبراج بحيرة جميرا JLT، مشروع الخليج التجاري Business Bay واالتصاالت 

Telecom A&B

• من المتوقع أن يحرك دمج وتطوير المباني الطلب 	

• زاد عدد المكاتب المعروضة لإليجار، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة، بزيادة العرض في سوق المكاتب. ولذلك فإن اإليجارات 	
في المباني بمس�احات فضلى شهدت استقرارا، في حين ش�هدت انخفاضا في المباني ذات المساحات األقل جودة وذلك 

بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض منها.

قطاع اإلسكان: الطلب، العرض، والتسعري

أبوظبي 
• بحس�ب دراس�ات جونز لونج السال، فقد تسليم 2.800 وحدة س�كنية إضافية في الربع األول لعام 2012، وفي حين تم 	

جدولة تسليم 23.900 وحدة خالل أرباع السنة الثالثة القادمة. وعلى أي حال فمن المتوقع أن يشهد العديد من المشاريع 
المزيد من التأخير خالل المرحلة النهائية للموافقة، من المتوقع تسليم 9.000 وحدة سكنية إضافية )سنويا( خالل أعوام 

2013 و2014.

• بلغت متوسط أسعار قطاع اإلسكان سعر 10.900 درهم إماراتي في الربع األول لعام 2012 وبحسب المصادر السوقية. 	
فمن المتوقع هبوط أس�عار المنازل بحوالي 10% في عام 2012. إضافة لذلك فقد انخفضت اإليجارات الس�كنية بنس�بة 
6.7% على أساس ربعي لتصل إلى 126.000 درهم إماراتي سنويا خالل الربع األول لعام 2012. ومن المتوقع استمرار 

انخفاض االيجارات السكنية كنتيجة لزيادة العرض منها.

دبي 
• من المتوقع أن يش�هد عرض قطاع اإلس�كان نموا قويا في عام 2012، حيث أنه من المتوقع إضافة حوالي 3.000 وحدة 	

خ�الل الربع األول لعام 2012 و 25.000 وحدة ممن تمت جدولتها للتس�ليم خالل األرب�اع الثالثة القادمة. ومن المتوقع 
تسليم 12.000 وحدة و 3.000 وحدة إضافية خالل عام 2013 و 2014 على التوالي.

• بحس�ب دراسات جونز لونج السال، فقد تحسن س�وق الفلل بمعدالت أفضل من تحسن سوق الشقق السكنية. ففي الربع 	
األول لعام 2012، ارتفع مؤشر بيع الفلل بنسبة 3% مقارنة بشهر يناير 2008. هذا ومن المتوقع ارتفاع أسعار الفلل، في 

حين سيستمر استقرار اسعار الشقق في المواقع األساسية.
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أعمال العقارات

ال ي�زال قط�اع أعمال العقارات املصدر الرئيس إليرادات الرشكة )نس�بة مس�اهمته إىل إجمايل إي�رادات إعمار 82% خالل أعوام 
2007-2011(، ه�ذا وع�ىل الرغم من اتجاه إيرادات الرشكة نحو االنخفاض عىل خلفية حاالت عدم التأكد يف س�وق العقارات يف 
اإلمارات العربية املتحدة والنظرة الس�لبية الس�ائدة عىل الصعيد العاملي. هذا وقد اس�تمرت معاناة أس�عار العقارات يف اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة من الفائض الكبري يف العرض وضعف الرشوط االئتمانية. وهذا عدا عن إضافة وحدات جديدة والذي زاد بدوره 
م�ن الفائض يف العرض. أظهرت إعمار تحس�نا يف قيمة اإليرادات لكل وحدة س�كنية )الفلل املتالصق�ة والفلل( حيث وصلت إىل 
2.72 مليون درهم إماراتي يف الربع األول لعام 2012 مقارنة مع 2.50 مليون درهم إماراتي لعام 2011، أي بزيادة 9% وتزامنا 
مع زيادة أسعار عقارات دبي بحسب مؤرش رايدن ألسعار الشقق السكنية يف ابريل 2012 والتي سجلت نموا بنسبة %11.46. 
هذا وقد شهد قطاع الفلل أكرب نسبة ارتفاع يف األسعار حيث سجلت نسبة زيادة وعىل أساس سنوي بلغت 19.6%. وحيث أنه من 

املالحظ بأن الطلب عىل املنتجات الفاخرة يعترب من محركات ارتفاع األسعار.

تعترب حركات الربيع العربي من محفزات هذه الزيادة الكبرية، بتوجه أثرياء ليبيا ومرص وسوريا واليمن والبحرين إىل االستثمار 
يف اإلم�ارات العربي�ة املتحدة نظرا لتمتعها ببيئ�ة أعمال مواتية، ونمط حياة مماثل لهم مقارنة م�ع تلك التي يف الواليات املتحدة 
األمريكية وأوروبا والتي تعاني حاليا من حاالت عدم االستقرار االقتصادي وخاصة أوروبا، وثانيا لعبت إجراءات االنتقال امليرسة 
إىل دب�ي دورا كبريا يف اس�تقطاب أثرياء دول منطق�ة الربيع العربي، مما زاد من الطلب عىل الوحدات الس�كنية الفاخرة. أيضاً، 

نعتقد تزايد انتقال املستثمرين األوروبيني إىل دبي هرباً من التقلبات االقتصادية يف بلدانهم.

أنشطة إعمار

مؤرش رشكة رايدن للعقارات

املصدر: تقارير رشكة رايِدن العقارية

مؤرش رشكة رايدن للعقارات )حسب القطاع(

املصدر: تقارير رشكة رايِدن العقارية

إبريل ٢٠٠٣ إبريل ٢٠٠٤ إبريل ٢٠٠٥ إبريل ٢٠٠٦ إبريل ٢٠٠٧ إبريل ٢٠٠٨ إبريل ٢٠٠٩ إبريل ٢٠١٠ إبريل ٢٠١١ إبريل ٢٠١٢

٥٠٠

٤٥٠
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٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠
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بالرغم من ارتفاع اإليراد لكل وحدة سكنية. إال أن اإليرادات املتحصلة من قطاع العقارات السكنية قد انخفضت بنسبة 33% وذلك 
كنتيجة رئيسية لقيام إعمار بتسليم 158 وحدة يف الربع األول لعام 2012 )يف عام 2011 بلغ متوسط الوحدات الباعة 207 لكل 
رب�ع س�نوي(ومن 158 وحدة مباع�ة قامت الرشكة ببيع 41 وحدة يف الس�وق العاملي)بإس�تثناء EMGF( وه�ي تعترب معدل 
منخفض للمبيعات العاملية واملستهدفة والتي تبلغ 1.407 وحدة، وبينما بلغت املبيعات املستهدفة يف السوق املحيل 1.285 وحدة 
يف حني تم تسليم 117 وحدة فقط. نعتقد أن ارتفاع اإليرادات لكل وحدة مردها زيادة مبيعات الفلل والتي بحسب ما ذكر سابقا 

تعترب من محركات الزيادة يف أسعار العقارات. 

بامليض قدما، وبالنظر إىل املعدل املنخفض لبيع العقارات، سنكون متفائلني جداً إن اعتقدنا أن إعمار ستتمكن من تحقيق العدد 
املس�تهدف للبيع لكامل الس�نة. آخني بعني االعتبار املبيعات املتحققة من مرشوع "بانورما ". والذي يتألف من 224 وحدة تم 
حجزه�ا بالكامل بنهاية ش�هر مايو. نتوقع أن إعمار س�تتمكن من تحقيق 50% من املبيعات املس�تهدفة بما يبلغ 2692 وحدة 

)باستثناء إعمار MGF( لعام 2012.

العقارات التجارية 

حددت مبيعات العقارات التجارية املس�تهدفة لعام 2012 بما يبلغ 300.000 قدم مربع، مقارنة مع معدل املبيعات التاريخي 
املس�جل بم�ا يبل�غ 1.01 مليون ق�دم مرب�ع)2009-2011(. هذا وق�د قامت الرشكة ببي�ع 180.0000 ق�دم مربع من أصل 
300.000 قدم مربع )معدل املبيعات املستهدفة(.مما ييش إىل عدم احتمالية حدوث نمو قوي يف إيرادات بيع العقارات التجارية.

وبالنسبة لعام 2013 فلم تقم الرشكة بوضع أي خطوط عريضة فيما يتعلق بمبيعات الرشكة العقارية التجارية املستهدفة.  

 املبيعات حسب نوع املسكن

املصدر إعمار

مبيعات الوحدات 

املصدر: إعمار، الجزيرة كابيتال

 -    
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مبيعات الوحدات التجارية

املصدر: إعمار، الجزيرة كابيتال

 -    

 ٢٠٠,٠٠٠  

 ٤٠٠,٠٠٠  

 ٦٠٠,٠٠٠  

 ٨٠٠,٠٠٠  

 ١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١,٢٠٠,٠٠٠  

 ١,٤٠٠,٠٠٠  

 ١,٦٠٠,٠٠٠  

٢٠١٥ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩
 متوقع

٢٠١٤
 متوقع

٢٠١٣
 متوقع

٢٠١٢
 متوقع

نعتقد بأن قطاع الفنادق والضيافة سيستمر يف النمو نتيجة )1( الزيادة يف أعداد زوار دبي، مدعوما بذلك بالبيانات الصادرة عن 
مطار دبي والتي تش�ري إىل وصول 4.7 مليون زائر يف يونيو 2012، إي بنس�بة زيادة 16% وعىل أساس سنوي. هذا وقد شهدت 
دبي زيادة مطردة يف عدد الزوار يف ش�هر مارس و للش�هر السادس عىل التوايل. والستمرار التوسع يف الخطوط الجوية اإلماراتية 
دور هام يف دعم هذا النمو وخاصة بفتح خطوط جديدة ألس�واق جنوب آس�يا و)2( الربيع العربي ودوره الهام يف تغيري توجه 

السياح خالل أيام العطل من دول املنطقة إىل دبي وذلك بسبب األحداث السياسية. 

كما نعتقد أن هذا القطاع سيس�تمر يف تحقيق إيرادات وأرباح إضافية للرشكة. حيث تس�اهم بما نسبته 20%-22% من إيرادات 
إعم�ار، ه�ذا ع�ىل الرغم من الخط�ر املحيط بهذا القطاع بإنش�اء املزيد م�ن الفنادق. حيث س�يتم فتح 27 فن�دق جديد يف عام 
2012،وكما أنه من املتوقع فتح 12 فندق يف عام 2013 )بحس�ب دائرة الس�ياحة و التس�ويق التجاري يف دبي( إضافة إىل 312 

فندق عامل حاليا يف دبي.

عدد الركاب القادمني إىل مطار دبي 

املصدر: مطار دبي
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يناير - يونيو ٢٠١٢ متوقع ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨
 ٢٠١٢

يناير - يونيو
 ٢٠١١

قدوم املسافرين النمو ٪

وبالرغم من عدم وضوح الرؤية، فقد افرتضنا أن الرشكة ستقوم ببيع ما يقارب من 500.000 مرت2 من األرايض، وذلك أكرب من 
الرقم املستهدف للعام 2012، وذلك إذا أخذنا بعني االعتبار مبيعات الرشكة يف املايض وفكرة إعادة إحياء دبي، األمر الذي يجعل 

افرتاضنا منطقياً.

قطاع الفنادق والضيافة

ش�هد قطاع إعمار للفنادق والضيافة إلعمار زيادة يف حصتها من إيرادات الرشكة فمن 2% يف عام 2007 إىل 22% يف الربع األول 
لعام 2012، وذلك بسبب )1( زيادة إيرادات قطاع الفنادق والضيافة بمعدل زيادة سنوي مركب بلغ 32% خالل أعوام 2007-

2011 )2( انخفاض إيرادات مبيعات العقارات بمعدل سنوي نمو مركب بلغ -23% خالل أعوام 2011-2007.

شهدت إيرادات قطاع الفنادق والضيافة نموا قويا، وخاصة يف الربع األول لعام 2012، وذلك الرتفاع معدل إشغال الغرف حيث 
بلغت 93% مقارنة مع 83% لعام 2011. إال أننا ال نعتقد باالستمرارية يف تحقيق هذه النسب املرتفعة، حيث تعود معظم الزيادة 
إىل موس�م مهرجان دبي ولذا س�تعود إىل مس�توياتها الطبيعية خالل األرباع الس�نوية القادمة والتي ستش�هد زيادة قليلة عن 

مستوياتها التاريخية والبالغة 81%-83%. وكما نتوقع أن يبلغ معدل إشغال الغرف 89% يف عام 2012. 
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عدد زوار دبي مول السنوي

املصدر: إعمار

األسواق املركزية )املوالت( 

يعترب قطاع تأجري العقارات من مصادر توليد اإليرادات الرئيس�ة إلعمار منذ عام 2009،منذ اكتمال مرافق مول دبي الواقع عىل 
مس�احة 5.28 مليون قدم مربع من إجمايل املس�احة القابلة لالس�تغالل، وبلغ معدل االش�غال الحايل 94% ومن املتوقع تحقيق 
مع�دل اش�غال كيل للم�ول، حيث أن هنالك العديد من عقود اإليج�ار تحت التنفيذ، يقف قطاع أعمال امل�والت إلعمار عىل أرضية 

راسخة. 

هذا وقد كان للربيع العربي دور كبري يف استقطاب العديد من األنشطة السياحية إىل دبي، مما نجم عنه ارتفاع عدد زوار املوالت. 
فق�د ش�هد مول دب�ي اتجاها تصاعديا، حيث زاد عدد زواره من 3 مليون زائر يف ع�ام 2008 إىل 54 مليون زائر يف عام 2011. 
ولغاي�ة الرب�ع األول لعام 2012، بلغ عدد زوار مول دب�ي 16.3 مليون يف حني بلغ 13.4 مليون يف الربع األول لعام 2011. بما 
يعني زيادة كبرية بنسبة 21.6%. وبحسب اإلدارة فإن ما نسبته 80% من إجمايل زوار موالت أعمار يرتكز يف مول دبي. وبزيادة 

تدفق السياح خالل األرباع السنوية القادمة، فمن املتوقع االستمرار يف جني أرباح كبرية من هذا القطاع. 

حقق�ت إي�رادات قط�اع املوالت يف إعمار معدل زيادة س�نوي مركب بلغ 50% خ�الل أعوام 2007-2011 مم�ا نجم عنه زيادة 
مساهمتها يف إيرادات إعمار من 2% يف عام 2007 إىل 36% يف الربع األول لعام 2012. وبامليض قدما نتوقع أن يحقق هذا القطاع 

معدل زيادة سنوية مركبة يبلغ 9% خالل 5 سنوات.

هناك عدد من املوالت س�تفتح أبوابها يف كل من مرص وتركيا، األمر الذي يش�ري إىل أن إيرادات الرشكة من املول يف مرص س�يكون 
تأث�ريه محدوداً نتيجة للوضع الس�يايس يف مرص. ولم نأخذ باإلي�رادات املتوقعة من هذه املوالت نتيجة عدم توافر املعلومات وقت 

إعداد هذا التقرير.

٪٠ 

٪١٠ 

٪٢٠ 

٪٣٠ 

٪٤٠ 

٪٥٠ 

٪٦٠ 

 -    

 ١٠  

 ٢٠  

 ٣٠  

 ٤٠  

 ٥٠  

 ٦٠  

 ٧٠  

 ٨٠  

 ٩٠  

 ٢٠١٠  ٢٠١١ ٢٠١٢ متوقع   ٢٠١٣ متوقع   ٢٠١٤ متوقع  ٢٠١٥ متوقع   ٢٠١٦ متوقع 

عدد زوار دبي مول السنوي

مليون شخص

النمو السنوي ٪

أهم المالحظات المالية
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أهم المالحظات المالية

تغري مزيج اإليرادات سيؤدي إىل تحسن الهوامش

كما ناقشناً سابقاً، فقد أدت الزيادة يف اإليرادات من أنشطة الفنادق والضيافة اىل تحسن الهوامش كما جاء يف نتائج الرشكة للعام 
2011 ونتائج الربع الثاني 2012، ومع اس�تمرار مساهمة أنشطة الفنادق والضيافة، نتوقع ارتفاع هامش الربح قبل الرضائب 
والفوائد اىل 44% خالل فرتة توقعاتنا. كما من املتوقع اس�تمرار ارتفاع هامش الربح التش�غييل للرشكة حيث بلغت 21% و %26 

لعامي 2010 و2011 عىل التوايل. يف حني نتوقع أن تبلغ 32% لعام 2012 نظرا للطبيعة املتكررة لألعمال. 

هيكل القروض

أوضحت لنا رشكة إعمار التغيري يف اسرتاتيجيتها، حيث أنها تستهدف القروض طويلة األجل بدالً من القروض قصرية األجل التي 
حصل�ت عليها الرشكة يف فرتات س�ابقة. ونحن نعتقد أن هذا هو املنحى الصحي�ح حيث توفر القروض طويلة األجل مرونة أكرب 

للتدفقات النقدية. وقد أوضحت الرشكة أن نسبة القروض إىل األصول لن تزيد عن %30.

فقد قامت إعمار بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي )1.830 مليون درهم إماراتي( تس�تحق بعد س�بع س�نوات 
بعائد 6.4%. وقد أوضحت الرشكة أن عائد هذا اإلصدار سيستخدم إلعادة تمويل القروض قصرية األجل.

تواجه عمليات الرشكة يف الهند من خالل مرشوعها املشرتك مع رشكة MGF حصتها من املتاعب

تواجه رشكة اعمار -MGF عدداً من املصاعب، مع تورطها يف الئحة االتهام يف قضية أندرا براديش APPIC، كما أنها لم تستطيع 
تنفي�ذ ط�رح االكتتاب العام، وذلك بعد عدة محاوالت الختبار الس�وق دون نجاح. وترك�ز إدارة الرشكة حالياً عىل بيع مرشوعها 

الحايل دون وضوح الرؤية بشأن أية مشاريع مستقبلية.

نظرة عى األمور املالية

• حقق�ت إعم�ار إيرادات للعام 2011 بلغ�ت 8.112 مليون درهم إمارات�ي، مقارنة 12.150 مليون دره�م للعام 2010، 	
بانخفاض بلغت نس�بته 33% نتيجة النخفاض مبيعات العقارات بنس�بة 49%. نتوقع أن تنخفض المبيعات للعام 2012 

بنسبة 11% نتيجة انخفاض العائد من العقارات التجارية بنسبة %78.

• من المتوقع أن تحقق الشركة تحسناً في الربحية نتيجة لزيادة اإليرادات من عمليات اإليجار والتي نتوقع أن يصل الهامش 	
اإلجمالي إلى ما يقارب 80%، حيث ارتفعت مساهمة اإليجارات إلى إجمالي اإليرادات من نسبة 16% في العام 2010 إلى 

36% للربع األول من العام 2012.

• من المتوقع أن يبلغ هامش الربح الصافي لشركة إعمار 27% مقارنة بنسبة 24% المحققة في 2011، كما أنه من المتوقع 	
أن تحس�ناً في معدل العائد على حقوق الملكية في ضوء تحس�ن هامش الربح الصافي، حيث بلغ 1.6% في العام 2011، 

ونتوقع أن يرتفع إلى %8.4.

• م�ن المتوق�ع أيضاً ارتفاع الميزانية العمومية إلعمار بمعدل س�نوي مركب للفترة م�ن 2011 وحتى 2015 يبلغ 2%، كما 	
نتوقع زيادة في النقد لنفس الفترة بمعدل سنوي مركب يبلع %23.

• نتوقع أن تكون نسبة القروض إلى األصول بحدود 30% خالل فترة توقعاتنا من عام 2012 وحتى عام 2015.	
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قائمة الدخل للسنوات املالية 2010 - 2015

مليون درهم إماراتي 
2012 20102011مالم يذكر خالف ذلك

متوقع 
 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

12،1508،1128،3709،29710،17110،679المبيعات

5%9%11%3%-33%44%نمو المبيعات%

7،6043،8773،7264،0624،4164،626تكلفة ال المبيعات

4،5474،2364،6445،2355،7556،053الربح اإلجمالي

5%10%13%10%-7%11%نمو الربح اإلجمالي%

346173168162177185دخل آخر من التشغيل

)120()115()106()107()116()233(مصروفات تشغيلية أخرى

)2،157()2،113()2،034()1،938()1،925()2،028(مصروفات عمومية وإدارية

)698()621()649()701()562()355(تكلفة التمويل

265392200260270180الفوائد على الودائع

612160160170172173دخل - أخرى

2،4781،9542،1952،8083،2933،385الربح قبل الضرائب

)34()33()28()22()36()1(ضريبة الدخل )مصروف( / إيراد

2،4771،9182،1732،7803،2603،351صافي األرباح للسنة

3%17%28%13%-23%756%نمو صافي األرباح%

0.400.290.360.460.540.55ربح السهم )درهم إماراتي(

املصدر: التقارير املالية لرشكة إعمار، الجزيرة كابيتال
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قائمة امليزانية للسنوات املالية 2010 - 2015

مليون درهم إماراتي 
2012 20102011مالم يذكر خالف ذلك

متوقع 
 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

األصول

األصول المتداولة

5،0422،8651،3691،7843،2145،342النقد واألرصدة لدى البنوك

902776803841892936ذمم مدينة

2،8552،7582،8463،0013،0332،993إيداعات، مصروفات مدفوعة مقدماِ، ومدينين آخرين

26،49226،61127،48327،83128،22428،533تطوير عقارات

694897897897897897أوراق مالية 

أصول طويلة األجل

2،2323،1173،1173،1173،1173،117قروض مقدمة لشركات الحليفة

7،5926،6846،6846،6846،6846،684استثمارات في شركات الحليفة

8،5398،3008،4578،4458،5198،561ممتلكات وأجهزة ومعدات

8،1107،9997،6927،3887،0816،775عقارات لالستثمار

464646464646شهرة 

62،50460،05459،39460،03461،70863،884اجمالي األصول

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات قصيرة األجل

9،8898،1457،2646،2505،1123،923دفعات مقدمة من العمالء

8،9398،3149،3159،0279،81310،281ذمم دائنة وتجارية

مطلوبات طويلة األجل

9،4107،5293،4853،4152،9785،099قروض وتسهيالت بفوائد 

-1،7581،7721،7721،7721،772أوراق مالية متاحة للبيع

1،8213،6413،6413،6413،641صكوك 

1،149815815815815815مطلوبات مستحقة الدفع

5970808895103مخصص نهاية الخدمة للموظفين

31،20428،46526،37125،00824،22623،861اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

حقوق الملكية لمالكي الشركة األم

6،0916،0916،0916،0916،0916،091رأس المال

أسهم خزينة 

)2()2()2()2()2()2(برنامج أسهم لكفائة الموظفين

14،92414،70714،70714،70714،70714،707احتياطيات 

373737373737أوراق مالية قابلة للتحويل إلى حقوق ملكية

10،01810،47511،90813،91316،36918،910أرباح مبقاة

231281281281281281حصة غير مسيطرة

31،30031،58933،02235،02737،48340،024اجمالي حقوق الملكية

62،50460،05459،39460،03461،70863،884اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

املصدر: التقارير املالية لرشكة إعمار، الجزيرة كابيتال
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قائمة التدفق النقدي للسنوات املالية 2010 - 2015

مليون درهم إماراتي 
2012 20102011مالم يذكر خالف ذلك

متوقع 
 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

األنشطة التشغيلية

2،4781،9542،1952،8083،2933،385األرباح قبل الضرائب

805762801835848878االستهالك

498676550422378542تدفقات نقدية أخرى من التشغيل

)726()435()1،496(7)2،634()3،317(التغير في رأس المال العامل

4647593،5522،5694،0844،079التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)922()1،008()867()1،522()357()164(ممتلكات، أجهزة، ومعدات

)51()52()53()62(238)2،635(أنشطة استثمارية أخرى

)973()1،060()921()1،584()119()2،798(التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

349)437()69()2،224()45(2،654قروض وتسهيالت بفوائد

)609()609()609()609()588()1(توزيع أرباح

)719()547()556()631()659()394(أنشطة تمويلية أخرى

)979()1،593()1،234()3،464()1،293(2،259التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

4141،4312،127)1،496()653()75(التغير في التدفقات النقدية

1،8601،7732،8651،3691،7843،214النقد في بداية المدة

----)41()12(صافي فرق تحويل عملة

1،7731،0801،3691،7843،2145،342صافي التدفق النقدي

----3،2681،786ودائع لدى البنوك كضمانات

5،0422،8651،3691،7843،2145،342التنقد في نهاية المدة

املصدر: التقارير املالية لرشكة إعمار، الجزيرة كابيتال
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النسب املالية 2010 - 2015

20102011 2012
متوقع 

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

نسب السيولة

 2.29  2.15  2.07  1.88  1.83  1.61 النسبة النقدية

 0.28  0.26  0.25  0.22  0.21  0.20 النسبة السريعة

نسب الكفائة

غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/ممعدل دوران الذمم المدينة )يوم(

غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/ممعدل دوران المخزون )يوم(

غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/ممعدل دوران الذمم الدائنة )يوم(

غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مدورة النقد

 0.19  0.18  0.17  0.16  0.14  0.13 معدل دوران األصول

الربحية 

8.6%9.0%8.2%6.7%6.1%8.2%العائد على متوسط حقوق الملكية

5.3%5.4%4.7%3.6%3.1%3.9%العائد على متوسط األصول

 ROIC%6.2%5.8%5.9%5.8%5.5%5.2

57%57%56%55%52%37%الهامش االجمالي

 EBITDA 45%44%43%42%36%28%هامش

 EBIT 37%36%34%32%26%21%هامش

31%32%30%26%24%20%هامش الربح الصافي

معدالت الرفع

22%22%25%27%35%36%القروض إلى حقوق الملكية

18%18%20%21%26%26%القروض إلى رأس المال

14%14%15%15%19%18%القروض إلى األصول

 5.59  5.87  4.93  3.85  3.78  7.23 مكرر الفترة الزمنية إليرادات الفوائد

التقييم 

3.0%3.0%3.0%3.0%3.9%0.0%العائد على السهم

5.145.195.465.826.256.71القيمة الدفترية للسهم )درهم إماراتي(

21,62415,65420.10120.10120.10120.101القيمة السوقية )درهم إماراتي(

27,75123,91027,41626,72524,67722,671القيمة الشركة )درهم إماراتي(

8.98.98.46.75.85.6مكرر الربحية

0.690.500.600.570.530.49مكرر القيمة الدفترية

EV/EBITDA 8.238.287.676.425.364.67مكرر

املصدر: التقارير املالية للرشكة، الجزيرة كابيتال
* أخذنا أسعار االغالق يف 31 ديسمرب للسنوات 2010  و2011، بينما للسنوات 2012 والالحقة أخذنا أسعار االغالق بتاريخ 4 سبتمرب 2012 



شركة  وهي  الجزيرة،  لبنك  االستثماري  الذراع  كابيتال(  )الجزيرة  المالية  لألسواق  الجزيرة  شركة  تعد 

سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام الشريعة االسالمية 

تم  لقد  السعودية.  المال  سوق  هيئة  اشراف  تحت  كابيتال  الجزيرة  تعمل  تعامالتها.  جميع  في 

ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال األوراق المالية بصفة 

الجزيرة  إن  المشورة.  وتقديم  والترتيب  والحفظ  االدارة  وخدمات  بالتغطية  والتعهد  وكيل  و  اصيل 

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 . 1

10 ٪ عن مستويات  بأكثر من  أن يرتفع سعرها  المراكز” يتوقع  “زيادة  شهرا. واألسهم المصنفة 

األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة . 2

عن   ٪  10 من  بأكثر  سعرها  ينخفض  أن  يتوقع  المراكز”  “تخفيض  المصنفة   األسهم  و  شهرا.   12

مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. . 3

والسهم المصّنف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪  عن مستويات األسعار الحالية 

خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معّلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود . 4

تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة 

بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

كابيتال
جزيرة 

ن ال
نبذة ع

ف
صني

ت الت
حا

طل
ص

م

لمزيد من المعلومات حول خدماتنا المتميزة، نرجو االتصال على الرقم المجاني )9999 116 800(



إدارة األصول    الوساطة    تمويل الشركات    خدمات الحفظ   المشورة
اإلدارة العامة: المساعدية - طريق المدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 المملكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02  فاكس: 02-6697761

إفصاحات وإقرارات وإخالء المسؤولية

�إن �لغاية من �إعد�د هذ� �لتقرير هي تقدمي �شورة عامة عن �ل�شركة �أو �لقطاع �القت�شادي �أو �ملو�شوع �القت�شادي حمل �لبحث، ولي�س �لهدف تقدمي تو�شية ببيع �أو �شر�ء 
�أو �الحتفاظ باأية �أور�ق مالية �أو �أ�شول �أخرى. بناًء على ما �شبق، ال ياأخذ هذ� �لتقرير بعني �العتبار �لظروف �ملالية �خلا�شة بكل م�شتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل 
�ملخاطر �ملتعلقة باال�شتثمار يف �الأور�ق �ملالية �أو �الأ�شول �الأخرى، وبالتايل قد ال يكون منا�شبًا جلميع �لعمالء باختالف �أو�شاعهم �ملالية وقدرتهم ورغبتهم  يف حتمل 
�ملخاطر. يف�شل عمومًا �أن يقوم �مل�شتثمر باأخذ �مل�شورة من عدة جهات وم�شادر متعددة عندما يتعلق �الأمر بالقر�ر�ت �ال�شتثمارية و�أن يدر�س تاأثري هذه �لقر�ر�ت على 
و�شعه �ملايل و�لقانوين و�ل�شريبي وغريه قبل �لدخول بهذه �ال�شتثمار�ت �و ت�شفيتها جزئيًا �أو كليًا. �إن �أ�شو�ق �الأ�شهم و�ل�شند�ت و�ملتغري�ت �القت�شادية �جلزئية 
و�لكلية ذ�ت طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلبات مفاجئة بدون �شابق �إنذ�ر، لذلك قد يتعر�س �مل�شتثمر يف �الأور�ق �ملالية �أو �الأ�شول �الأخرى خماطر وتقلبات غري متوقعة. 
جميع �ملعلومات و�الآر�ء و�لتوقعات و�لقيم �لعادلة �أو �الأ�شعار �مل�شتهدفة �لو�ردة يف �لتقرير م�شتقاة من م�شادر تعتقد �شركة �جلزيرة لالأ�شو�ق �ملالية باأنها موثوقة، لكن 
�أن تكون هذه �ملعلومات خمت�شرة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب �شركة  لذلك قد يحدث  �ملالية بتفنيد هذه �ملعلومات ب�شكل م�شتقل،  مل تقم �شركة �جلزيرة لالأ�شو�ق 
�جلزيرة لالأ�شو�ق �ملالية غري م�شوؤولة عن مدى دقة �أو �شحة �ملعلومات و�لتوقعات �ملبنية عليها �لو�ردة يف �لتقرير وال تتحمل �أية م�شوؤولية عن �أية خ�شارة مادية �أو 
معنوية قد حتدث ب�شبب ��شتخد�م هذ� �لتقرير �أو �أجز�ء منه. ال تقدم �شركة �جلزيرة لالأ�شو�ق �ملالية �أية �شمانات بخ�شو�س �لتوقعات �أو �الأ�شعار �لعادلة �أو �الأ�شعار 
�إ�شعار م�شبق. �الأد�ء  �أو �لتعديل بدون  �أو �الأرقام �لو�ردة بالتقرير وجميع �لتوقعات و�لبيانات و�الأرقام و�لقيم �لعادلة و�الأ�شعار �مل�شتهدفة قابلة للتغيري  �مل�شتهدفة 
�لو�ردة  �مل�شتهدف و�لتوقعات و�لت�شريحات بخ�شو�س �الآفاق �مل�شتقبلية  �ل�شعر  �أو  �لعادل  �ل�شعر  ��شتثمار ال يعترب موؤ�شرً� لالأد�ء �مل�شتقبلي. تقدير�ت  �ل�شابق الأي 
بالتقرير قد ال حت�شل فعليا. قد ترتفع �أو تنخف�س قيمة �الأ�شهم �أو �الأ�شول �ملالية �الأخرى �أو �لعائد منها. �أي تغري يف �أ�شعار �لعمالت قد يكون له �أثر �إيجابي �أو �شلبي 
على قيمة/عائد �ل�شهم �أو �الأور�ق �ملالية �لو�ردة يف �لتقرير. قد يح�شل �مل�شتثمر على مبلغ �أقل من �ملبلغ �الأ�شلي �مل�شتثمر يف حاالت معينة. بع�س �الأ�شهم �أو �الأور�ق 
�ملالية قد تكون بطبيعتها قليلة �ل�شيولة / �لتد�ول �أو ت�شبح كذلك ب�شكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد �ملخاطرة على �مل�شتثمر. قد تطبق ر�شوم على 
�ال�شتثمار�ت يف �الأ�شهم. مت �إعد�د هذ� �لتقرير من قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة �جلزيرة لالأ�شو�ق �ملالية، وهم يتعهدون باأنهم وزوجاتهم و�أوالدهم ال ميتلكون 
�أ�شهمًا �أو �أور�ق مالية �أخرى يت�شمنها هذ� �لتقرير ب�شكل مبا�شر وقت �إ�شد�ر هذ� �لتقرير. مت �إعد�د هذ� �لتقرير ب�شكل منف�شل وم�شتقل من قبل �إد�رة �الأبحاث يف �شركة 
�جلزيرة لالأ�شو�ق �ملالية ومل يتم �إطالع �أي �أطر�ف د�خلية �أو خارجية قد يكون لها م�شلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف حمتويات هذ� �لتقرير، كما مل يكن لدى �إد�رة 
�الأبحاث يف �شركة �جلزيرة لالأ�شو�ق �ملالية �أية معلومات وقت �إعد�د هذ� �لتقرير تفيد بوجود م�شالح م�شرتكة �شو�ء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بني �ل�شركة / �ل�شركات 
حمل �لبحث يف �لتقرير وبني �أع�شاء جمل�س �الإد�رة و/�أو �الإد�رة �لتنفيذية و/�أو �ملوظفني يف �شركة �جلزيرة لالأ�شو�ق �ملالية �أو �أية �شركة �أخرى من �شركات جمموعة 
بنك �جلزيرة. ال ي�شمح بن�شخ هذ� �لتقرير �أو �أي جزء منه للتوزيع الأي جهة �شو�ًء د�خل �أو خارج �ململكة �لعربية �ل�شعودية بدون �حل�شول على �إذن خطي م�شبق من 

�شركة �جلزيرة لالأ�شو�ق �ملالية. على �الأفر�د و�جلهات �ملتلقية لهذ� �لتقرير �اللتز�م بهذه �لقيود، و�لقبول بهذ� �لتقرير يعني قبول �اللتز�م بالقيود �ل�شابقة.


