
 

 

 
 

  للنشر الفوري

  مليون دوالر أمريكي) خالل 291درهم إماراتي (  مليار 1.070 تبلغ أرباحصافي تسّجل إعمار مولز 
 2021ألشهر التسعة األولى من عام ا

 
   إلى سبتمبر) من عام  اإيرادات يناير  مليون دوالر    869(  إماراتي   مليار درهم  3.191بلغت    2021ألشهر التسعة األولى (من 

 ).أمريكي
  
 

ــّجـلت   :2021  نوفمبر  8  ؛ـمارات العربـية المتـحدةدبى، اإل ــوق دبي الـمالي تـحت الرمز (  ،"إعـمار مولز"ســ درـجة في ســ  :DFMالمـُ
EMAARMALLS(،  إماراتي مليار درهم  1.070إلى   تصلومذهلة   صافي أرباح )األشهر  وذلك عن  مليون دوالر أمريكي)    291

  .مليون دوالر أمريكي) 869مليار درهم إماراتي (  3.191  إيرادات بقيمة، مقابل 2021يناير إلى سبتمبر) من عام   التسعة األولى (من
 
ــافي "إعـمار مولز  "أعلـنت  و ــبتمبر) من ـعام  ربع  أرـباح خالل العن تحقيق صــ مليون درهم  448  بقيـمة  2021الـثاـلث (يوليو إلى ســ

  .مليون دوالر أمريكي) 311( إماراتي مليار درهم 1.143 بلغتإيرادات ، مقابل مليون دوالر أمريكي) 122إماراتي (
  

والمملوكة بالكامل ، عبر اإلنترنت  موضـة وأسـلوب الحياةال منتجات  ة اإللكترونية الرائدة المتخصـصـة في تجارةالمنصّـ "نمشـي"،  أما 
ار مولز ة إعـم ــرـك ت  ،  لشــ د حقّـق ة  فـق ات بقيـم اراتي (  320مبيـع اـلث من ـعام خالل المليون دوالر أمريكي)    87مليون درهم إـم ربع الـث

2021 .  
  

  
  إشغال مرن

ع الذهب واأللماس، وسـوق  دبي مول، ودبي مارينا مول، ومجمّ   المتمثلة في  أصـول إعمار مولزفي  مسـتويات اإلشـغال   وإلى ذلك، فإن
  .بالمئة 91 وقدرها بنسبةوذلك  2021الربع الثالث من عام يلة طعلى مرونتها حافظت  ،ضمن المجّمعات التسّوقالبحر، ومراكز 

  
  

  رات المرتقبةالتطوّ 
منفذ، بما في ذلك مجموعة من   600إلى يصـل   ما يضـمّ ـسو،  2022في الربع األول من عام   "دبي هيلز مول"افتتاح أن يتم  ر من المقرّ 

ــمّ ووالمطاعم والمقاهي.  ،متاجر البيع بالتجزئة ــاحة إجمالية قابلة للتأجير  يضـ مع ع، مليون قدم مرّب  2حوالي    تبلغ المركز التجاري مسـ
  ،داخلية   وأفعوانية ،دة للبيع بالتجزئةومتاجر متعدّ  ،وهايبر ماركت  ،مائيمجّمع ســين أربعة مراكز ترفيه عائلية رئيســية، باإلضــافة إلى 

  . مركبة 7000من  الستيعاب أكثر ةصسيارات مخصّ للقف اومو
  
ــّوق منمن الم  مع عودة مزيدٍ و ــتهلكين إلى التس مجموعة رائعة من البرامج اإلضــافية    "إعمار مولز"البيع بالتجزئة، أطلقت   متاجر س

رياضــية  ال  وجهةال، وهي "زعبيل ســبورتس ديســتريكت"من ضــمنها   ،التي يمكن لجميع أفراد األســرة االســتفادة منها واالســتمتاع بها
ــطح دبي مول زعبـيل،   2021 في نوفمبر  افتـتاحـها  أن يتمّ ر المقرّ   والتي منفرـيدة  الداخلـية اـل بتوفير  "إعـمار مولز"تلتزم  حـيث على ســ

وّ كما ي   المختلفة. لجميع الضـيوف عبر وجهاتها ممّيزةتجارب   اينا تاون"افتتاح  ع إلى قين التطلّ مكن للمتـس في دبي مول في النصـف  "تـش
ــوفي المنطقة.  يعدّ األول من نوعه ، وهو  2022الثاني من عام  ــمّ ي سـ ــاينا "  ضـ ــينية   اً كبير اً عدد  "تاونتشـ من العالمات التجارية الصـ

 قين.والمشروبات التي تناسب جميع المتسوّ ألطعمة عة من منافذ ااألصيلة، باإلضافة إلى مجموعة متنوّ 

 - انتهى-



 

 

 نبذة عن إعمار مولز: 
  

ــمن  أصـــولتشـــمل  ــة ضـ ــة المتكاملـ ــز التجاريـ ــه، والمراكـ ــز التســـّوق، والترفيـ ــة مـــن أبـــرز مراكـ ــولز" نخبـ "إعمـــار مـ
ــ المجمّ  ــة الش ــتوى منطق ــى مس ــكنية عل ــات الس ــطرع ــول، ق األوس ــي م ــك دب ــي ذل ــر ، بمــا ف ــركة وأكث ــهر مشــاريع الش أش

  ة. وجهات التسّوق والترفيه استقطاباً للزّوار في العالم على مدى السنوات الخمس الماضي
  

وتمتلك "إعمار مولز" وتدير "سوق البحار"، وجهة الترفيه والمطاعم العصرية المبنية على طراز األسواق العربية التقليدية في  
الرئيسية لسكان وزّوار "مرسى دبي"  ،"وسط مدينة دبي" التسوق  الذي يمثل وجهة  الذهب   ،و"دبي مارينا مول"،  و"مجمع 

  واأللماس" المخصص لمتاجر الذهب والمجوهرات.  
  

ــتمّ  ــار  وي ــا "إعم ــي تطّوره ــة الت ــاريع المتكامل ــات المش ــمن مخطط ــية ض ــأجزاء رئيس ــولز" ك ــار م ــاريع "إعم ــوير مش تط
ــركة، وتتمّ  ــي الش ــتحّكم ف ــاهم الم ــة"، المس ــوّ العقاري ــن تن ــتفيدةً م ــي مس ــي دب ــة ف ــع حيوي ــاريع بمواق ــذه المش ــع ه ــ ت ات ع الفئ

بـــالتزامن مـــع النمـــو الكبيـــر الـــذي يشـــهده القطـــاع  ،الســـكانية فـــي المدينـــة علـــى المســـتويين االقتصـــادي واالجتمـــاعي
   السياحي.

  
   –يمكنكم متابعة "دبي مول" على 

    www.facebook.com/thedubaimall:  فيسبوك
  www.twitter.com/thedubaimall  وتويتر:

   m/thedubaimallwww.instagram.co وإنستغرام:
  

  لمزيد من المعلومات: 
  جي إي إس ميديا

emaar@jesmedia.ae  
6717 567 4 )0 (00971 




