
 

 خبر صحافي
 

 مليار درهم  6.049إلى لتصل  %44 ةبنسببدبي  ةنمو المبيعات العقاري
 

 مليار درهم  1.384إلى  %15نمو صافي أرباح "إعمار العقارية" بنسبة 
 2017مليون دوالر( في الربع األول من  377)

 
  مليار دوالر(  1.109مليار درهم ) 4.072إلى  %15بنسبة  2017نمو إيرادات الربع األول من 
  مليار درهم  1.592اإليرادات المستمرة من أعمال "إعمار" في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه تصل إلى

 من إجمالي إيرادات المجموعة  %39مليون دوالر( أي ما يعادل  433)
  20مليون دوالر( أي ما يعادل  219مليون درهم ) 806لتبلغ  %62تحقق نمواً بنسبة  الدوليةالعمليات إيرادات% 

 من إجمالي اإليرادات 
  مليون دوالر( أي  292مليار درهم ) 1.074بقيمة  2016توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية

 من رأس مال الشركة   %15ما يعادل 
 

مليار درهم  1.384" أرباحًا صافية بقيمة .حققت "إعمار العقارية ش.م.ع: 2017مايو  14العربية المتحدة، دبي، اإلمارات 
 مقارنة بصافي أرباح الربع األول من %15بنمو نسبته  2017مليون دوالر( في الربع األول )يناير إلى مارس( من عام  377)

 مليون دوالر(. 328مليار درهم ) 1.205والتي بلغت  2016 عام
 

مقارنة  %15مليار دوالر(، بنمو نسبته  1.109مليار درهم ) 4.072إلى  2017إجمالي اإليرادات في الربع األول من  ووصل
 مليون دوالر(. 961مليار درهم ) 3.529والتي بلغت  2016 عام بإيرادات الربع األول من

 
مليون  433مليار درهم ) 1.592اإليرادات المستمرة من أعمال "إعمار" في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه وبلغت 

 .من إجمالي إيرادات المجموعة %39 ، أي ما يعادل2017 عام دوالر( خالل الربع األول من
 

 عام مليون دوالر( في الربع األول من 219) مليون درهم 806قيمة ب"إعمار" في األسواق العالمية إيرادات  عملياتوحققت 
مليون دوالر(، أي ما  136مليون درهم ) 499البالغة  2016 عام مقارنة بإيرادات الربع األول من %62، بنمو نسبته 2017
 .من إجمالي إيرادات المجموعة %20يعادل 

 
مليار درهم  1.074العقارية" على توزيع أرباح نقدية بقيمة "إعمار  جتماع السنوي للجمعية العمومية لـاال وافق المساهمون خاللو 
 .س مال الشركةأمن ر  %15مليون دوالر(، أي  292)
 

 التركيز على تحقيق القيمة
هذه النتائج اإليجابية التي سجلتها "إعمار" في مختلف عملياتها هي  د محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، أن  أك  

ا وقال: "بالتزامن مع النمو الذي سجلته أعمالن .المصلحةأصحاب انعكاس لتركيز الشركة على تحقيق القيمة المستمرة لجميع 
يافة والترفيه قطاعات مراكز التسوق والض، واصلت عملياتنا في في دبي وفي األسواق العالمية الرئيسية في قطاع التطوير العقاري

تحقيق النمو. ويستند هذا النجاح إلى استراتيجيتنا الرقمية الجديدة التي تضع العمالء في المقام األول، وتتيح لنا االستفادة المثلى 
 من مواردنا وتعزيز الكفاءة على كافة المستويات". 

 
 



 

 
ال شاريعنا وفق الخطط المحددة. و قارية في دبي، ونواصل العمل على استكمال موأضاف العبار: "شهدنا نموًا في المبيعات الع

للبيئة االقتصادية اإليجابية في دبي، والتي تقوم على الرؤى الحكيمة والتوجيهات  انعكاسهو ‘ إعمار’شك بأن األداء اإليجابي لـ
 رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا". السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

 
 مبيعات عقارية قوية

، بنمو نسبته 2017 عام مليار دوالر( خالل الربع األول من 1.647مليار درهم ) 6.049بقيمة  حققت "إعمار" مبيعات عقارية
مليار درهم  4.194والتي بلغت  2016 عام مقارنة بقيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خالل الربع األول من 44%

 765مليار درهم ) 2.810والتي بلغت  2016 عام مقارنة بمبيعات الربع الرابع من %115مليار دوالر(، ونمو نسبته  1.142)
 يف ستساهم( أمريكي دوالر مليار 12.591) درهم مليار 46.245 بقيمة التطوير قيد مشاريع حالياً  الشركة مليون دوالر(. ولدى

 .المقبلة السنوات خالل الشركة إيرادات تعزيز
 

مدفوعًا بإطالق مشاريع سكنية جديدة في "وسط مدينة دبي" و"مرسى دبي" إضافة إلى مشاريع مشتركة في دبي وجاء هذا النمو 
 في "دبي هيلز استيت" و"خور دبي" و"إعمار الجنوب". 

 
وحققت "إعمار" إنجازًا الفتًا مع االنتهاء من أعمال وضع األساسات في البرج الجديد المرتقب في "خور دبي"، والذي صممه 
سانتياغو كاالترافا. كما قطعت "إعمار" أشواطًا هامة في تطوير مشاريع ضمن "دبي هيلز استيت" الذي تم االنتهاء من أعمال 

 ات والممرات الخضراء فيه. الطرق والمسطحات المائية والبحير 
 

" في منطقة زعبيل 2"داون تاون فيوز  2017وتضمنت قائمة المشاريع العقارية الجديدة التي تم إطالقها خالل الربع األول من 
"أوربانا  فللو دبي"؛ و"جولف فيوز""كريك جيت" و"هاربور جيت" في "خور و"فيدا رزيدنسز" في "مرسى دبي"؛ وبوسط مدينة دبي؛ 

 في "إعمار الجنوب".  المتالصقة "3
 

 في قطاعي مراكز التسوق والضيافة التوسع
 228مليون درهم ) 836، إيرادات بقيمة EMAARMALLSحققت "إعمار مولز"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز 

مليون درهم  833والتي بلغت  2016 عام ، وهي مماثلة إليرادات الربع األول من2017 عام مليون دوالر( في الربع األول من
 . مليون دوالر( 227)
 

 147مليون درهم ) 539إلى  2017 عام مراكز التسوق خالل الربع األول من قطاع ووصل صافي أرباح أعمال الشركة في
مليون  144رهم )مليون د 529والبالغ  2016 عام صافي األرباح المحقق في الربع األول منما يعادل تقريبًا  ، أيمليون دوالر(

 مليون دوالر(.  123مليون درهم ) 452والذي بلغ  2016 عام مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من %19نمو نسبته بو دوالر(، 
 

 عام مليون زائر خالل الربع األول من 34واستقبلت مراكز التسوق التابعة لـ "إعمار مولز"، بما في ذلك "دبي مول"، أكثر من 
مليون قدم مربعة  6. ولدى "إعمار مولز" نحو 2016 عام مقارنة بعدد الزوار خالل الربع األول من %10سبته ، بنمو ن2017

األزياء في "دبي مول" عبر إضافة مليون قدم  ركنمن المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وتعمل هذا العام على توسعة 
 مشروع لىإ إضافة" فيوز فاونتنو" ،البوليفارد عبر" مول دبي" توسعة على أيضاً  العمل يجري مربعة إلى مساحة البناء. كما

 .يحتضنها التي والترفيهية التجارية الخيارات يثري مما زعبيل توسعة
 

مليون دوالر( خالل  206مليون درهم ) 756وحققت أعمال "إعمار" في قطاعات الضيافة والتأجير التجاري والترفيه إيرادات بقيمة 
 197مليون درهم ) 722والتي بلغت  يمقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماض %5، بنمو نسبته 2017 عام منالربع األول 

 مليون دوالر(.



 

 
هما "العنوان بوليفارد"، المنتجع  ،2017 عام وافتتحت وحدة أعمال الضيافة في "إعمار" فندقين جديدين خالل الربع األول من

لفئة المدينة الطبية" العصري من ا ڤالعصري المنضوي تحت مظلة العالمة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات"، وفندق "رو 
دبي فنادق في  10المشروع المشترك مع "ِمراس القابضة" والتي تخطط الفتتاح للفنادق"  ڤالمتوسطة من العالمة التجارية "رو 

 . 2020بحلول عام 
 

خالل  %92وحققت "العنوان للفنادق والمنتجعات"، العالمة التجارية الراقية من "مجموعة إعمار للضيافة"، نسبة إشغال بلغت 
، متفوقة بذلك على المعدالت السائدة في القطاع. وتواصل "إعمار" توسعة نطاق أعمالها في قطاع 2017الربع األول من عام 

 مشروعًا جديدًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين.  26ر الضيافة عب
 

 ،الرئيسية العالمية مليون متر مربع في دولة اإلمارات العربية المتحدة واألسواق 190ولدى "إعمار" رصيد من األراضي يبلغ 
 مليار دوالر(.  49)مليار درهم  179وتقد ر قيمة أصولها بنحو 

 -انتهى-
 

 معلومات للمحررين
 

 نبذة عن إعمار العقارية:
"إعمار العقارية ش.م.ع."، شـــــــــركة مدرجة في ســـــــــوق دبي المالي، وهي من الشـــــــــركات الرائدة عالميًا في مجال التطوير العقاري ومن أهم مطوري 

وير طمشاريع الحياة العصرية في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر "إعمار" واحدة من أكبر شركات الت
 مليون متر مربع في دبي واألسواق الرئيسية العالمية. 190يصل إلى عقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من األراضي ال

وحدة  42100نحو  2001لمواعيد المحددة، وســــلمت منذ تأســــيســــها في العام وفقًا لولدى "إعمار" ســــجل حافل باإلنجازات في اســــتكمال المشــــاريع 
فندقًا ومنتجعًا تضـم  16وألف متر مربع من األصـول التي تولد إيرادات مسـتمرة،  690سـكنية في دبي واألسـواق العالمية. ولدى الشـركة أكثر من 

مار" ع. وتســاهم عمليات الشــركة في قطاعات مراكز التســوق وتجارة التجزئة والضــيافة والترفيه، باإلضــافة إلى أنشــطة "إ غرفة 3100ما يزيد على 
 .من إجمالي إيرادات الشركة %59 بنحوفي األسواق العالمية، 

مار" عويعتبر كل من "برج خليفة"، أطول مبنى في العالم؛ و"دبي مول"، أكبر وجهات التســــــوق والترفيه في العالم، من أهم المشــــــاريع التي قامت "إ 
رجى زيارة ي ،عمرانيًا عالميًا ضــــمن مشــــروع "خور دبي". للمزيد من المعلومات كما أطلقت "إعمار" برجًا جديدًا ســــيكون معلماً  بتطويرها حتى اليوم.

، www.facebook.com/emaardubai. ويـــمـــكـــن زيـــــــارة صـــــــــــــــــفـــحـــــــات الشـــــــــــــــــركـــــــة عـــلـــى www.emaar.comالـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي 
 .www.instagram.com/emaardubai، وwww.twitter.com/emaardubaiو
 

 يرجى االتصال بـ: ،للمزيد من المعلومات
  مارستيلر  -كيلي هوم / نيفين وليم  |  أصداء بيرسون

 +971 4 4507600هاتف: |  اإلمارات العربية المتحدةدبي، 
nivine.william@bm.com|  kelly.home@bm.com 
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