
 

 

 
 

 للنشر الفوري 
 

سّجل  
ُ
ل  إعمار العقارّية ت

ّ
  خالل الرب  ع    رب  ع سنوية عىل اإلطالق مبيعات  أعىل معد

من عام    الثان 
  )  9.727بقيمة    2021

(، بنمو    2.648مليار درهم إماران  سبعة  معدل  ب مليار دوالر أمريك 
  مقارنة مع الرب  ع    أضعاف

 2020من عام    الثان 
 

ي ) 16.842إعمار العقارّية مبيعات عقارّية قوّية بقيمة سّجلت  •
( خالل مليار دوالر أمريكي  4.585مليار درهم إمارات 

 2021نصف األول من عام ال
ي ) 12.5حّققت إعمار العقارّية إيرادات قدرها  •

(،  3.403مليار درهم إمارات  ّ مليار دوالر أمريكي ّ   بفضل األداء المتمي 
 العقاريالتطوير ألنشطة 

ي ) 1.560ّفي النصف األول من هذا العام  إعمار العقارّية بلغ صاّفي رب  ح  •
(  425مليار درهم إمارات   مليون دوالر أمريكي

اكمة عن  • ي ) 45.120 إىل المشاري    ع قيد اإلنجاز وصلت مبيعات "إعمار" المي 
مليار دوالر   12.284مليار درهم إمارات 

(، سيتم احتساب إيراداتها   نوات المقبلة ّفي الس  أمريكي
 

 
، اإلمارات العربّية المّتحدة،   كة،  "إعمار العقارية ش.م.ع."  سّجلت:  2021أغسطس،    11دن     ة ُمدرجالعالمية وال  عقاريالتطوير ال  شر
ي الماىلي تحت الرمز )  ّفي النصف األول من عام    ،( DFM: EMAARّفي سوق دت 

ً
 2021أداًء قويا

ً
 قياسية ّفي ال  ، محققة

ً
مبيعات  أرقاما

ي )   16.842  بلغت عقارّية  ال
(   4.585مليار درهم إمارات  ّفي المبيعات العقارّية للمجموعة  المئة  ب  229وقدرها  زيادة  ب،  مليار دوالر أمريكي

ي بلغت    2020من عام    النصف األولمقارنة مع نتائج   ي )  5.120والت 
(.   1.394مليار درهم إمارات  جاء هذا  قد  و   مليار دوالر أمريكي

ها الدائم عىل مبيعات المشاري    ع قيد اإلنجاز واإلطالق الناجح للعقارات ّفي سوق    األداء الباهر نتيجة ّ دولة  لجهود إعمار الحثيثة وتركي 
   واألسواق العالمية.  العربية المتحدة  اإلمارات 

 
  2021وصلت إيرادات إعمار ّفي النصف األول من عام  العقارات ومراكز التسّوق والضيافة،    أنشطةها الباهر والقوي ّفي  ئأدا   وبفضل

ي )  12.5إىل  
(،    3.403مليار درهم إمارات  من    النصف األول بالمئة مقارنة مع إيرادات    52محققة بذلك زيادة بنسبة  مليار دوالر أمريكي

ي بلغت    2020عام   ي )  8.220والت 
(.  مل  2.238مليار درهم إمارات   صافية  إعمار  سّجلت  و يار دوالر أمريكي

ً
مليار    1.560بقيمة  أرباحا

ي )
( خالل النصف األول من عام    425درهم إمارات  ي    2020من عام    النصف األولمقارنة مع نتائج    2021مليون دوالر أمريكي والت 

ي )   1.698بلغت  
(،    462مليار درهم إمارات  ي شملت دخاًل استثنا مليون دوالر أمريكي  بقيمة  والت 

ً
ي )   982ئيا

  267مليون درهم إمارات 
( نتيجة   يد المن  ها ّفي مجالألعمالإعمار  بيع مليون دوالر أمريكي  . اطقتي 

 
ي )  6.507)من أبريل وحت  يونيو( إيرادات قدرها    2021خالل الرب  ع الثاّتي من عام  هذا وسّجلت إعمار  

مليار    1.772مليار درهم إمارات 
 ) ، وزيادة بنسبة    125محققة بذلك زيادة بنسبة    ،دوالر أمريكي ة ذاتها من العام الماّضي بالمئة مقارنة مع    9بالمئة مقارنة مع الفي 

مليون درهم    903  ته قيمما    2021)من يناير وحت  مارس(. وبلغت أرباحها الصافية ّفي الرب  ع الثاّتي من عام    2021الرب  ع األول من عام  
ي )
( مليون دوالر أمري  246إمارات   من هذا العام. األول بالمئة مقارنة مع نتائج الرب  ع   37أي أعىل بنسبة    ،كي

 
 عىل النتائج،

ً
كة إعمار رسمي  متحّدث    قال  وتعليقا   المستمرة مرونتنا  ُيظهر  ّفي الرب  ع الثاّتي لهذا العام    األداء الذي حّققناه  إن: "باسم شر

ع    وقدرتنا عىل   ّفي إنجاز األعمال
ّ
عات  .  وتحقيقهالمستقبل  توق

ّ
نا عىل تلبية توق ّ ة القادمة من هذا العام مع استمرار تركي  ي أمل بالفي 

ّ
وكىل

 عىل تعزيز    عي  طويلة األمد  مستدامة و ، وتقديم نتائج  بل وتجاوزها   ، عمالئنا 
ً
وترسيخ  كافة قطاعات ووحدات أعمالنا، والعمل معا

كتنا   مكانة  ّ حياة    المتنامية استمرارنا ّفي تلبية متطلبات عمالئنا  مما سيضمن    ، شر ّ عىل العقارات رفيعة المستوى، وتحسي    المقيمي 
    والزّوار عىل حد سواء." 

 
وجستية، والسفر    تواصل

ّ
ي الحفاظ عىل مكانتها كوجهة عالمّية رائدة لألعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات الل مدينة دت 

ظل  والضيافة،   تشهدهّفي  الذي  النا   النمو  والتعليم  شئةالقطاعات  الصحّية  والرعاية  الخّضاء  والطاقة    تواصل كما    . كالتكنولوجيا 
الالمنطقة   النمو    د يعد استقطاب  إمكانات  ّفي  باالستثمار   ّ الراغبي  ّ والمستثمرين  في  المحي   ّ المهنيي  ي    الواعدةمن  المنطقة، والت  ّفي 

كة ل  القياسية مبيعات الّفي  ظهر ت    . 2021إعمار خالل الرب  ع الثاّتي من عام شر
 

العالمية منذ عام    77.000أكير من  قامت "إعمار" بتسليم   ي واألسواق  ، وما يزال لديها أكير من  2002وحدة سكنّية ّفي مدينة دت 
وحدة سكنّية ّفي األسواق العالمّية. ومع استمرارها   11.000وحدة سكنّية قيد التطوير ّفي دولة اإلمارات العربّية المّتحدة و 25.700



 

 

 ة استثنائيرب فريدة ونمط حيا ا ّفي وضع واتباع معايي  جديدة ّفي التصميم وجودة البناء واالبتكار، تقّدم "إعمار" عىل الدوام تج
ً
ها    ا ّ ّ ُيمي 

 .
ً
 ودولّيا

ً
 من قبل المستثمرين محلّيا

ً
 ّفي شت  قطاعات األسواق، ما يجعل عقاراتها مرغوبة دائما

 
 إعمار للتطوير 

كة تطوير   ي    ّفي   للبيع   المخصصة  العقاراتحّققت "إعمار للتطوير ش.م.ع."، شر دولة اإلمارات العربّية المّتحدة والُمدرجة ّفي سوق دت 
ي تمتلك  (   :EMAARDEVDFMالماىلي تحت الرمز ) عقارية رب  ع ال  ها مبيعاتأعىل معدل ل،  ة األغلبية فيها حّص "  إعمار العقارية"والت 

ي )   7.942بقيمة  سنوية  ال
( خالل الرب  ع    2.162مليار درهم إمارات  ،  )من أبريل وحت  يونيو(   2021الثاّتي من عام  مليار دوالر أمريكي

 
ً
 ضعف  21بمقدار   زيادة مسّجلة

ً
كما سّجلت "إعمار للتطوير" مبيعات عقارية بقيمة    . 2020مقارنة مع مبيعات الرب  ع الثاّتي من عام   ا

ي )  13.825
( خالل النصف األول من عام    3.764مليار درهم إمارات  بالمئة مقارنة    328زيادة بنسبة    محققة،  2021مليار دوالر أمريكي

ي بلغت  2020نتائج النصف األول من عام ب ي )  3.230والت 
(  879مليار درهم إمارات     . مليون دوالر أمريكي

 
القوية  وبفضل  العقارية  األول من عام  مبيعاتها  النصف  ّفي  للتطوير  إعمار  إيرادات  ي    7.755إىل    2021، وصلت 

إمارات  مليار درهم 
(2.111   )  أرباححققت  ، و مليار دوالر أمريكي

ً
   ا

ً
ي )   1.512بقيمة    صافية

(،    412مليار درهم إمارات  أي زيادة بنسبة  مليون دوالر أمريكي
ة ذاتها من عام   46وبالمئة   61  . 2020بالمئة عىل التواىلي مقارنة مع نتائج الفي 

 
 إعمار الدولية 

ي )  2.993مبيعات عقارية بقيمة تحقيق نتائج مبهرة إذ سّجلت إعمار الدولّية   عمليات واصلت
مليون دوالر    815مليار درهم إمارات 

( خالل   ة ذاتها من عام    59نسبة  ب  اً نمو ما يمثل  ،  2021األول من عام    النصفأمريكي   وذلك بفضل،  2020بالمئة مقارنة مع نتائج الفي 
ايد لمشاريعها العقارية الناجحة ّفي مض وا   عملياتها الناجحة ّفي كل من مض والهند.  ّ

لهند، سّجلت إعمار الدولية  ونظرًا لتسليمها المي 
ي )   1.749إيرادات قدرها  

(، لتساهم بذلك بنسبة    476مليار درهم إمارات   .  المجموعة بالمئة ّفي إجماىلي إيرادات    14مليون دوالر أمريكي
 

 إعمار مولز 
ي الماىلي تحت الرمز  كة مراكز التسّوق والتجزئة الُمدرجة ّفي سوق دت  ، إيرادات  (DFM: EMAARMALLS) سّجلت "إعمار مولز"، شر

ي )   ار ملي  2.048قدرها  
(، وذلك    558درهم إمارات    23زيادة بنسبة    مّثلما ي،  2021األول من عام    لنصفخالل ا مليون دوالر أمريكي

ة ذاتها من عام   الفي  ّفي  ،  2020بالمئة مقارنة مع نتائج  الملحوظ  التعاّفي  إىل  التجزئة للمستأجرينويعود ذلك  كما وصل    . مبيعات 
ي )  622إىل    2021ّفي النصف األول من عام  ماىلي صاّفي ربحها  إج

(، أي أعىل بنسبة    169مليون درهم إمارات    80مليون دوالر أمريكي
ة ذاتها بالمئة مقارنة مع نتائج  ي بلغت  2020من عام  الفي  ي )  345والت 

(.    94مليون درهم إمارات   مليون دوالر أمريكي
 
ي )  1.147لتبلغ    بالمئة  27بنسبة    2021رب  ع الثاّتي من عام  ارتفعت إيرادات إعمار مولز خالل الو 

مليون دوالر    312مليار درهم إمارات 
) ي بلغت   2021، مقارنة مع إيرادات الرب  ع األول من عام  أمريكي ي ) 901والت 

(.   245مليون درهم إمارات  حافظت  و   مليون دوالر أمريكي
.   بالمئة 91أدائها القوي والذي وصل إىل معّدالت اإلشغال ّفي أصول "إعمار مولز" عىل 

ً
  تقريبا

 
  ،" ي نتوحّققت "نمشر ونية الرائدة المتخصصة ّفي تجارة األزياء عي  اإلني  كة  بالكاملوالتابعة والمملوكة  ،  المنصة اإللكي  إعمار    لشر

ي )  427مولز، مبيعات بقيمة  
( خالل الرب  ع    116مليون درهم إمارات  زيادة بنسبة    ما يمثل،  2021من عام    الثاّتي مليون دوالر أمريكي

عالمة تجارية جديدة مع مطلع هذا العام،    240ونظرًا إىل ضّمها ألكير من  .  2021بالمئة مقارنة مع نتائج الرب  ع األول من عام    65
ة رمضان واألعياد،   ايد أثناء في  ّ " من تسجيلوالطلب المي  ي نت "نمشر

ّ
ي )   685إيرادات مبهرة بقيمة    تمك

مليون    186مليون درهم إمارات 
( خالل النصف األول من عام   ي القوي والباهر إىل نموها وانتشارها الكبي  والمستمر ّفي المملكة  .  2021دوالر أمريكي وُيعزى أداء نمشر

ها من    ،والكويت  ،العربّية السعودّية ، وانطالقها ّفي ق  دولوغي  ي  .  2021طر مع مطلع عام مجلس التعاون الخليج 
 

فيه   إعمار للضيافة والت 
فيه و   ها ّفي قطاعاتمن أعمال  "إعمار"  حّققت ي )  948إيرادات قدرها    تأجي  التجاري ال الضيافة والي 

مليون    258مليون درهم إمارات 
( خالل   ة ذاتها من عام    14زيادة بنسبة  ب،  2021األول من عام    النصفدوالر أمريكي هذا وحّققت  .  2020بالمئة مقارنة مع نتائج الفي 

ي تديرها المجموعة  ،الفنادق المنضوية تحت مظلة "مجموعة إعمار للضيافة"   63معدالت إشغال بنسبة    ، بما ّفي ذلك الفنادق الت 
ي تشهدها السوق تحّديات الحالية ال بالمئة، وذلك رغم   . وىلي السفر الدوقيود الت 

 
إيراداتتنوّ   تأكيدًا عىلو  التسوّ "إعمار"، حقّ   ع قنوات  ّفي مجاالت مراكز  كة  الشر أعمال  التجاري  قت  والتأجي   فيه  ق والضيافة والي 
بقيمة  مُ  إيرادات  درهم  2.996جتمعة  ي   مليار 

دوالر   816)  إمارات   (  أمريكي   مليون 
ً
إيرادات    24بنسبة    مساهمة إجماىلي  من  بالمئة 

 . 2021لنصف األول من عام خالل ا  المجموعة 
 

 -انتىه-
 



 

 

 مالحظات للمحررين:  
 

 : ش.م.ع.   نبذة عن إعمار العقارية
 

الحياة   العقاري ومشاري    ع  التطوير  ّفي مجال  الرائدة  كات  الشر ، وهي من  الماىلي ي  ّفي سوق دت  كة مدرجة  العقارية ش.م.ع.، شر إعمار 
ق األوسط وشمال   كات التطوير العقاري ّفي العالم،  العضية، وتتمتع بحضور قوي ّفي الشر أفريقيا وآسيا. تعتي  إعمار واحدة من أكي  شر

 مليار قدم مربعة ّفي اإلمارات العربية المتحدة واألسواق العالمية الرئيسية.   1,7ولديها رصيد كبي  من األراّضي يصل إىل 
 

 للمواعيد الم
ً
  77,000أكير من    2002حددة، وسلمت منذ العام  ولدى إعمار سجل حافل باإلنجازات ّفي استكمال المشاري    ع وفقا
كة أكير من   ي واألسواق العالمية. ولدى الشر ي تولد إيرادات مستمرة، و  1,130,000وحدة سكنية ّفي دت   مرب  ع من األصول الت 

  28مي 
 تضم  

ً
 ومنتجعا

ً
كة ّفي قطاعات    6,038فندقا كة(. تساهم عمليات الشر غرفة )تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة إلدارة الشر

فيه، باإلضافة إىل أنشطة إعمار ّفي األسواق العالمية،  
من إجماىلي إيرادات    بالمئة  38  بنسبةمراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والي 

كة.   الشر
 

ي مول"،  يعتي  كل من "برج خليفة"، الم ، و"دت  فيه    أكير علم العمراّتي العالمي  للزوار  وجهات التسوق والي 
ً
ّفي العالم، من أهم  استقطابا

ي قامت إعمار بتطويرها حت  اليوم.   المشاري    ع الت 
 

:  www.facebook.com/emaardubaiفيسبوك:    - يمكنكم متابعة إعمار عىل   ،  www.twitter.com/emaardubai، وتويي 
 . www.instagram.com/emaardubaiوإنستغرام: 

 
 

 لمزيد من المعلومات: 
 كيم سيلوشان

ي إي إس ميديا   ج 
6247  584 58 (0 )00971 

Kim.seelochan@jesmedia.ae 
 
 
 



.عشركة إعمار العقارية ش.م.
 بيان اإليرادات الموحد 

إماراتي(  )مليون درهم  
في  ةالمنتهي الفترة الربع المنتهي في  الربع المنتهي في 

 يونيو 30
2020

 يونيو 30
2021

مارس 31
2021

2021 يونيو 30 يونيو  30
2020

 يونيو 30
2021

تم إعادة بيانها  تم إعادة بيانها 

%نسبة التغيير  مدققةغير  غير مدققة %نسبة التغيير  غير مدققة غير مدققة %نسبة التغيير  غير مدققة غير مدققة
52 % 8,220 12,500 9 % 5,993 6,507 125 % 2,892 6,507 اإليرادات

(32% ) (5,377) (7,083) (14% ) (3,313) (3,770) (53% ) (2,459) (3,770) تكاليف اإليرادات 
91 % 2,843 5,417 2 % 2,680 2,737 532 % 433 2,737 الربح اإلجمالي 
3 % (2,706) (2,614) (1% ) (1,300) (1,314) 20 % (1,635) (1,314) يةالمصروفات البيعية والتسويق

 والعمومية واإلدارية
(104% ) 1,946 (84 ) (2300% ) 4 (88 ) (104% ) 2,131 (88 )  ، صافية إيرادات أخرى 

97 % (287 ) (9) 191 % (102 ) 93 237 % (68 ) 93 الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
(172% ) 163 (118 ) 53 % (80 ) (38 ) (122% ) 172 (38 ) ضريبة الدخل مستردات/(مصروفات)
(295% ) (261 ) (1,032) 11 % (545 ) (487 ) (970% ) 56 (487 )  حقوق األقلية 

(8% ) 1,698 1,560 37 % 657 903 (17% ) 1,089 903  صافي أرباح الفترة
(8% ) 0.24 0.22 44 % 0.09 0.13 (13% ) 0.15 0.13  للسهم )بالدرهم( األرباح

 .................... : محمد العبار

: التاريخ

 مالحظة: 
، وذلك  2021شهر مارس    اعتبارًا مننافذة  لتكون    "االعتراف باإليرادات عند نقطة معّينة من الزمنطريقة "ب"  من الزمنعلى مدى فترة  "االعتراف باإليرادات    طريقة  استبدالع  " بأثر رجعي ممصرشركة "إعمار  ليرادات  باإل  االعترافتم تغيير سياسة  

األرقام المقارنة.  بيان. وعليه، تم إعادة بعة في القطاعالمتّ والممارسات   ،الحديثةواآلراء القانونية  ،العقود إنفاذفيما يتعلق ب األخيرة  تجاهاتاالبسبب 


