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غير مخصص لإلصدار أو النشر أو التوزيع بشكل مباشر أو غير مباشر في كل أو بعض أنحاء الواليات المتحدة، أستراليا، كندا، 
 اليابان أو أي دولة أخرى يُعد فعل ذلك بها غير قانوني

 

 
          

5182 يونيو 81  
 

 .إعمار مصر للتنمية ش.م.مشركة 
 لطرح النهائي لسعر الاإلعالن عن   -الطرح العام األولي 

 
 الواحدللسهم جنيه مصري  8.3لطرح بـ لسعر النهائي ال تحديد

 
، العقاري في مصرشركات التطوير ُكبرى ، )"إعمار مصر" أو "الشركة"( (ش.م.م)مصر للتنمية  إعمارشركة  أعلنت -القاهرة، مصر

بنةا  علة  ، وذلة  (لطةر  العةام األولةي )"الطةر "المطروحةة لككتتةاب بموجةب اسهمها حديد سعر البيع النهائي ألتنجاحها في عن اليوم 
   . ( لشريحة الطر  الخاص والذي تم االنتها  منهbook-building processعملية بنا  سجل األوامر )

 
  سعر الطر "(. جنيه مصري للسهم  8.1أسهم الطر  بة لككتتاب في سعر النهائي التم تحديد"( 

 
 ، أي مليةار جنيةه مصةري  1..8عند اإلدراج حوالي سوف تبلغ القيمة السوقية لشركة "إعمار مصر"  بنا  عل  سعر الطر(

 مليار دوالر أمريكي(  5.8ما يعادل 
 

  (، الزيةاد  كحةد أقصة مةن رأسةمال الشةركة بعةد  %85.11حةوالي نسةبة ُتمثل ) ،سهممليون  111 حتي إصدار يشمل الطر
 فةةي عةةد  بةةكد مةةن هةةمنها جمهوريةةة مصةةر العربيةةة االسةةتثمارية المتةلةةةلمسةةتثمرين مةةن المتسسةةات أمةةام اللبيةةع تةةم طرحهةةا 

 . الطر  العامباالهافة ال  شريحة  ،)الطر  الخاص(
 

  واالفةةراد والمتسسةةات مةةن ذوي الخبةةر  والمكئةةة  االسةةتثمارية المتةلةةةلمتسسةةات مةةن قبةةل اتمةةت تيطيةةة شةةريحة الطةةر  الخةةاص
 مر  بسعر الطر .  88بمقدار  ،المالية

 
 سهممليون  281 الطر  الخاصلشريحة التي تم طرحها ألسهم إجمالي ا تبلي.  

 
 خةكل فتةر  تمتةد لككتتةاب العةام كحةد أقصة ،  ،سةهممليةون  11 حتةي طةر  العربيةةمصر جمهورية عام في يتهمن الطر  ال

 .5182يونيو  52 وحت  5182يونيو 81من يوم 
 

 األسهم في الطر  العام بنفس سعر الطر  الخاص.   الكتتاب في سعر 
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  بكامةةل أسةةهمها الحاليةةة فةةي "إعمةةار  –الشةةركة األم لشةةركة "إعمةةار مصةةر"  –تحةةتفش شةةركة إعمةةار العقاريةةة )ش.م. ( سةةوف
زيةةاد  رأسةةمال كحةد أدنةة  مةةن إجمةالي رأس مةةال "إعمةةار مصةر" بعةةد  %18..1حةةوالي مصةر"، والتةةي مةةن المتوقةع أن تمثةةل 

 .الشركة
 

  األسةهم فةي البورصةة المصةرية تحةت الرمةز "وبةد  تةداول إدراج أن يتم من المتوقعEMFD.CA 5182يوليةو  5" فةي يةوم ،
 . المعنيةأو في حدود ةذا التاريخ، بعد الحصول عل  الموافقات الكزمة من الجهات الرقابية 

 
جدير بالذكر أن شركة "إعمار مصر" قامت بتعيةين المجموعةة الماليةة ةيةرميس وشةركة جةي بةي مورجةان كمنسةقين دوليةين مشةتركين الو 
فيمةةا يخةةص  لطةةر ا يمةةدير مسةةاعد لكشةةركة اإلمةةارات للخةةدمات الماليةةة . كمةةا عينةةت شةةركة "إعمةةار مصةةر" منسةةقين مشةةتركين للطلبةةاتو 

 .الطر  الخاص
 

 النهائي االكتتاب سعر تحديد عن اليوم باإلعالن سعداء نحن " المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدار  "إعمار مصر":وفي ةذه 

 البورصوة فوي األكبور يكوون أن المتوقع من أولي عام طرح في بنجاح، الخاص الطرح شريحة وتغطية مصر إعمار شركة أسهم لطرح
 باالنضمام الراغبة والمصرية واإلقليمية الدولية االستثمارية المؤسسات قبل من االهتمام ومستوى الطلبات حجم إن .العام هذا المصرية

 خطط عن فضالاً الشركة، قبل من المتبع الناجح األعمال ونموذج األسس على واضحة داللة إال هي ما مصر إعمار مساهمي قاعدة إلى
 خططنوا لودعم المسواهمين مون قوية قاعدة بناء على المقبلة الفترة في تركيزنا وسنواصل .بالثقة الجدير اإلداري والفريق الطموحة النمو

 مسويرة مون جديودة مرحلة ودخول بنجاح العام االكتتاب عملية إلتمام قدمااً نتطلع كما.ًاالستراتيجية أهدافنا وتحقيق المستقبلية التطويرية

 ."المصرية البورصة في مدرجة كشركة والتوسع النمو
 

 "مصر إعمار"لمحة عامة عن 
 

ة، وةةي حاليةاش شةركة ، وُتعةد ُكبةرى الشةركات المطةور  للمجتمعةات السةكنية المرموقةة فةي الجمهورية5112عةام  "مصر إعمار"تم تأسيس 
إجمةالي بلةغ يو  ومقرةةا اإلمةارات العربيةة المتحةد . مدرجة في سوق دبي المةاليال( العقارية )ش.م.  إعمارتابعة مملوكة بالكامل لشركة 

شةرق، أربعةة مواقةع متميةز  اسةتراتيجياش فةي عل   ةمليون متر مربع موزع 82.1حوالي  "مصر إعمار"لشركة األراهي المملوكة مساحة 
 الساحل الشمالي.في وغرب، ووسط القاةر ، وكذل  

 
المشةاريع  – "مصةر إعمةار"لمشةروعات ، تبلغ القيمة السوقية االجمالية دي.تي.زد قطر ذ.م.مشركة مستقل أجرته وطبقاش لتقييم عقارات 

.2مليةةةةةةةةةةةةةار جنيةةةةةةةةةةةةةه مصةةةةةةةةةةةةةري 58.1 مةةةةةةةةةةةةةا قُةةةةةةةةةةةةةد ر  بةةةةةةةةةةةةةة 5181ديسةةةةةةةةةةةةةمبر  88بتةةةةةةةةةةةةةاريخ  – بالكامةةةةةةةةةةةةةل االتةةةةةةةةةةةةةي تمتلكهةةةةةةةةةةةةة ةألربعةةةةةةةةةةةةةا

                                                           
 ويمثل ذل  القيمة السوقية اإلجمالية لمشاريع الشركة قبل تعديل صافي الدين وصافي االلتزامات 2
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 استخدام حصيلة الطرح 
 

باإلهةةافة الةة  المةةوارد الماليةةة الحاليةةة بشةةكل أساسةةي فةةي المهةةي قةةدماش  فةةي وتخطةةط "إعمةةار مصةةر" السةةتيكل صةةافي حصةةيلة الطةةر  
استكمال تطوير مشروعات الشركة التي ةي قيةد التنفيةذ حاليةاش، خاصةة فةي القطةا  التجةاري، بمةا فيهةا فةي المقةام األول مشةرو  "إعمةار 

ةا هةةمن مشةةرو  "مراسةةي"، ومنطقةةة "داون تةةاون" هةةمن سةةكوير" بمشةةرو  "أب تةةاون كةةايرو"، والمارينةةا الدوليةةة والفنةةادق المزمةةع إنشةةات 
مشةةرو  "ميفيةةدا" )التةةي تهةةم مسةةاحات تجاريةةة ومكاتةةب إداريةةة(. كمةةا تنةةوي الشةةركة اسةةتيكل جةةز  مةةن صةةافي حصةةيلة الطةةر  لتمويةةل 

لها عبر شرا  قطع   مصاريف وتكاليف مرحلة ما قبل إطكق مشرو  بوابة القاةر  "كايرو جيت"، وكذل  تمويل زياد  األراهي المملوكة
 منتقا  والتي تطابق معايير االستثمار لشركة "إعمار مصر". أراض  

 
 أهم اإلنجازات

 
 في قلب مصر: رائدمطور عقاري 

 مصر العربية إحدى أبرز الشركات المطور  للمجتمعات السكنية المرموقة في جمهورية -
ثكثةةة مشةةاريع تحةةت مليةةون متةةر مربةةع عبةةر أربعةةة مشةةاريع تحتةةل مواقةةع اسةةتراتيجية ، مةةنهم  82.1شةةمل أراهةةي تمحفشةةة  -

 التطوير وواحد بمرحلة التخطيط الرئيسي
 يز يعمل عل  توفير أعل  معايير الجود  المتكاملة للمخطط الرئيسي للمجتمعات المرموقةنموذج عمل متم -
 بها دولياش " التجارية الُمعترف إعمارتحمل عكمة " -

 
 :فرص نمو رائد  ومقومات متميز  للسوق المصري

 فرص النمو الواعد  في السوق المصري الستفاد  من مكانة قوية تمكنها من اتتمتع إعمار مصر ب -
 المحلي وقطا  األعمالتنفيذ الحكومة لمبادرات بيرض جذب االستثمارات األجنبية المباشر  ودعم ثقة المستهل   -
 وتزايد الدخل المتا  للفردنمو التعداد السكاني، ، بما في ذل  متميز عوامل ديموغرافية  -
 ؛ فالقاةر  تقع بين أكثر المدن اكتشاشاش بالسكان في العالمالسكنية والتجارية الحديثة المناطقالطلب عل  وزياد  قو   -
 العالميالمستوى ذات  مراكز التسوقو  المشاريع العرض من حيث سوق تجزئة يمتاز بمحدودية  -

 
 :واعد  األدا  المالي القوي وفرص نمو

 5182مارس  88منذ التأسيس وحت  صافي المبيعات التراكمية  - مصريمليار جنيه  58.1 -
 5182مارس  88 في صافي المبيعات  مصري جنيه ارملي 5.1، و 5181صافي المبيعات في  مصري مليار جنيه 8.. -
 %51.1، بهامش ربح اجمالي يبلغ 5181في إيرادات مصري  جنيه مليار 5.1 -
 مليون متر مربع  1.5 مساحة مبانيو  مليون متر مربع مساحة األراهي المملوكة 82.1 -
فيمةةا يخةةص النشةةاط التجةةاري والمكاتةةب متةةر مربةةع مةةن إجمةةالي المسةةاحات المتاحةةة للتأجير  111,111اسةةتهداف أكثةةر مةةن  -

 فندقيةغرفة وشقة  1111، وحوالي االدارية
 

 التركيز عل  إدار  المخاطر
 بيرض إدار  المخاطر حقوق الملكيةممولة من استثمارات أراهي  -
  عل  المخططالمسبق من خكل إيرادات عمليات البيع  تمويل الذاتي لتكاليف بنا  الوحدات السكنيةعتماد عل  الاال -
التيييرات الطارئةة فةي اتجاةةات السةوق يتوافق مع بما  مستمر،بشكل لتعديل المشاريع  مخطط عام بدرجة عالية من المرونة -

 العمك  ومتطلبات
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 قبل التسليم صيل أغلبية قيمة الوحدات السكنيةحت -
، 5182مةارس  88كمةا فةي جنيةه مليار  1.2رب اما يقالنقدية )بعد خصم الديون(  إذ يبلغ وهع صافي؛ منخفهة مديونية -

 لكقتراض باإلهافة إل  سياسة متحفشة
 

  عالية نمومعدالت  سجل حافل بتحقيقعالية و فريق إداري ذو خبر  
 خبر  واسعة في القطا  العقاري والسوق المصري -

o  العقارية )ش.م. ( إعمارالعبار، رئيس مجلس اإلدار ، رجل أعمال ومتسس شركة محمد 
o  البنةا ، و العقةارات،  مجةاالتفريق إدار  ذو خبر  واسعة بقياد  محمد الدةان، العهةو المنتةدب، بخبرتةه العريقةة فةي

 المالية والصرفية والقطاعات
 النمو في المبيعات، واإليرادات، واألربا  تحقيق ، واستمرار"مصر إعمار"تنفيذ استراتيجية و اإلدار  مستولة عن وهع  -
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 االستثمار  خصائص أبرزنبذة عن 
 

سةةكنية مجتمعةةات تطةةوير علةة  عمةةل الشةةركة . ويرتكةةز نمةةوذج الواعةةدفةةي السةةوق المصةةري ُتعةةد الشةةركة ُكبةةرى شةةركات التطةةوير العقةةاري 
، مةن المزمةع أن يةوفر كةل منهةا أب تاون كةايرو، ومراسةي، وميفيةدا ع عالية الجود ، تشمل ككش منيمن ثكثة مشار تتكون حالياش مرموقة 

مخصصةة مسةاحات . وستتهةمن ةةذه المشةاريع باإلهافة إل  ارتباط كل منهةا بمشةرو  تطةويري رئةيسخيارات سكنية حيوية ومتنوعة، 
  ، ومرافةق ترفيهيةة،ومكعةب للجولةف تشمل مراكةز تجمةع، وحةدائق عامةةوفنادق وعدد من المرافق التي لموالت تجارية ومكاتب إدارية، 

 من المزمع أن يتم تطويرةا عل  نحو فاعل.
 

تنميةة  ؛ وذلة  بيةرض داريةة، أو الفنةادق()سةوا  التجاريةة، أو المبةاني اإل ال  االحتفاش بيالبيةة األصةول التجاريةةوتخطط الشركة كذل  
، ورأس المةال العامةل يةةنقدال تةدفقاتلاإدار  فاعلةة فةي  حاليةاش بةدور  الجدير بالذكر أن الشركة تتمتع، و مصادر جديد  ومنتشمة لإليرادات

 المشاريع السكنية.دعم تمويل بما من شأنه 
 

)ش.م. (،  إعمةارمملوكةة لشةركة باعتبارةةا قةوي وتتمتع الشركة بفريةق إداري علة  درجةة عاليةة مةن الخبةر  والتفةاني فةي العمةل ووهةع 
 وةي واحد  من أكبر شركات التطوير العقاري عل  مستوى العالم من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 
والتةي والشةركات التابعةة لهةا؛  إعمةاربعد عملية الطر  استمرار االسةتفاد  مةن الةدعم والخبةر  والمعرفةة مةن شةركة  "مصر إعمار"وتتوقع 
 ."إعمار مصرشركة "الفريق اإلداري للشركة أةمية بالية لدعم المشاريع المستقبلية ل يرى فيها

 
 الرؤية واالستراتيجية

 
المرموقةة فةي مصةر عبةر تطةوير مشةاريع السةكنية للمجتمعةات والرائد األول المطور  تستمر في كونهفي أن  "مصر إعمار"تتمثل رتية 

فيمةا فةي السةوق لحفةاش علة  مكانتهةا الرائةد  ل "مصةر إعمةار". وتهةدف تطلعةات قاعةد  العمةك وفقاش للمعايير الدوليةة المتميةز  وبمةا يلبةي 
 زياد  اإليرادات والربحية.تواصل العمل عل  

 
 استراتيجيات األعمال والنمو التالية:إتبا   "مصر إعمار"وتعتزم شركة 

 "مصر إعمار"لشركة ، واللذين يمثلون األولوية القصوى لعمك متطلبات اتحقيق ترتكز بشكل رئيس عل  اتبا  استراتيجية  -
 أفهل الممارسات في السوق المحلي قتقديم منتجات ومفاةيم مبتكر  مع تطبي -
 للمشاريعمرحلية منسقة وحيوية تطوير من خكل استراتيجية االستثمارية الحالية من المحفشة المثل  القيمة تحقيق  -
التةةي تقةةوم بهةةا  المشةةاريعفةةي السةةوق وعكمتهةةا التجاريةةة مةةن خةةكل االلتةةزام بمعةةايير الجةةود  فةةي كانتهةةا الرائةةد  الحفةةاش علةة  م -

 عالميينالقليميين و المقاولين اإلمخططين و المعماريين و المهندسين نخبة ال والتعامل مع
المتوسةط عبةر  تحسين التدفقات النقدية عل  المدىالشركة و تطوير واالحتفاش ببعض األصول التجارية لتنويع مصادر دخل  -

جةةود  كافةةة المرافةةق االحتفةةاش بالسةةيطر  علةة   هةةمان مةةع العقةةارات التجاريةةةتةةأجير  مةةن خةةكلمنتشمةةة مصةةادر دخةةل توليةةد 
 المتعلقة بالمشروعات

االسةةتمرار فةةي اتبةةا  نهةةو منهةةبط وانتقةةائي لزيةةاد  مسةةاحة األراهةةي المملوكةةة مةةع التركيةةز علةة  الفةةرص التةةي مةةن شةةأنها أن  -
 الحالية وُتحقق عوائد كبير . المحفشةُتكمل 
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 لالستفسارات
 

 مصر إعمار
 

 201200000669+  أحمد فتح اهلل
 عكقات المستثمرينالرئيس التنفيذي لقطا  االستثمار و 

 
 )ش.م.ع( إعمار

 
 97143673856+  ةبة البليدي

 
 االكتتاب المشتركين ومديري الدوليين منسقين ال

 المجموعة المالية هيرميس
 

  6054 3535 2(0) 20+  محمد عبيد
 6429 3535 2(0) 20+  احمد الجندي
 6403 3535 2(0) 20+  ماجد العيوطي

 
 بي مورجان جي
 

 1726 4428 971+  أحمد سالم
 3254 134 207 44+  يوري بابن

 1757 4428 971+  صفا  دامير
 

 الطرح يمدير مساعد 
 شركة اإلمارات للخدمات المالية 

 2831 303 9714+  آسار مشكور 
 2897 303 9714+  براساد تشاري
 2849 303 9714+  كونيل بينتو

 
 العالقات العامة المالية

 
 يكزو مجموعة برون

 
 6270 446 4 971+  ر سالموندةيذ

 emaarmisr@brunswickgroup.com  جاد معمرباشي

tel:+20%20(0)2%203535%206054
mailto:emaarmisr@brunswickgroup.com

