للنشر الفوري

إعمار مولز تس ّجل صافي أرباح بلغت  1.070مليار درهم إماراتي ) 291مليون دوﻻر أمريكي( خﻼل
اﻷشهر التسعة اﻷولى من عام 2021


إيرادات اﻷشهر التسعة اﻷولى )من يناير إلى سبتمبر( من عام  2021بلغت  3.191مليار درهم إماراتي ) 869مليون دوﻻر
أمريكي(.

دبى ،اﻹمـارات العربيـة المتحـدة؛  8نوفمبر  :2021ســــ ّجلـت "إعمـار مولز" ،ال ُمـدرجـة في ســــوق دبي المـالي تحـت الرمز ) DFM:
 ،(EMAARMALLSصافي أرباح مذهلة وصلت إلى  1.070مليار درهم إماراتي ) 291مليون دوﻻر أمريكي( وذلك عن اﻷشهر
التسعة اﻷولى )من يناير إلى سبتمبر( من عام  ،2021مقابل إيرادات بقيمة  3.191مليار درهم إماراتي ) 869مليون دوﻻر أمريكي(.
وأعلنـت "إعمـار مولز "عن تحقيق صــــافي أربـاح خﻼل الربع الثـالـث )يوليو إلى ســــبتمبر( من عـام  2021بقيمـة  448مليون درهم
إماراتي ) 122مليون دوﻻر أمريكي( ،مقابل إيرادات بلغت  1.143مليار درهم إماراتي ) 311مليون دوﻻر أمريكي(.
المنصـة اﻹلكترونية الرائدة المتخصـصـة في تجارة منتجات الموضـة وأسـلوب الحياة عبر اﻹنترنت ،والمملوكة بالكامل
أما "نمشـي"،
ّ
ّ
لشــــركـة إعمـار مولز ،فقـد حققـت مبيعـات بقيمـة  320مليون درهم إمـاراتي ) 87مليون دوﻻر أمريكي( خﻼل الربع الثـالـث من عـام
.2021

إشغال مرن
وإلى ذلك ،فإن مسـتويات اﻹشـغال في أصـول إعمار مولز المتمثلة في دبي مول ،ودبي مارينا مول ،ومج ّمع الذهب واﻷلماس ،وسـوق
التسوق ضمن المج ّمعات ،حافظت على مرونتها طيلة الربع الثالث من عام  2021وذلك بنسبة وقدرها  91بالمئة.
البحر ،ومراكز
ّ

التطورات المرتقبة
ّ
المقرر أن يتم افتتاح "دبي هيلز مول" في الربع اﻷول من عام  ،2022وسـيضـ ّم ما يصـل إلى  600منفذ ،بما في ذلك مجموعة من
من
ّ
متاجر البيع بالتجزئة ،والمطاعم والمقاهي .ويضـ ـ ّم المركز التجاري مســـاحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي  2مليون قدم مر ّبع ،مع
أربعة مراكز ترفيه عائلية رئيســية ،باﻹضــافة إلى مج ّمع ســينمائي ،وهايبر ماركت ،ومتاجر متعدّدة للبيع بالتجزئة ،وأفعوانية داخلية،
صصة ﻻستيعاب أكثر من  7000مركبة.
ومواقف للسيارات مخ ّ
التســوق من متاجر البيع بالتجزئة ،أطلقت "إعمار مولز" مجموعة رائعة من البرامج اﻹضــافية
ومع عودة مزي ٍد من المســتهلكين إلى
ّ
التي يمكن لجميع أفراد اﻷســرة اﻻســتفادة منها واﻻســتمتاع بها ،من ضــمنها "زعبيل ســبورتس ديســتريكت" ،وهي الوجهة الرياضــية
المقرر أن يت ّم افتتـاحهـا في نوفمبر  2021على ســــطح دبي مول زعبيـل ،حيـث تلتزم "إعمـار مولز" بتوفير
الـداخليـة الفريـدة والتي من
ّ
للمتسـوقين التطلّع إلى افتتاح "تشـاينا تاون" في دبي مول في النصـف
مكن
ي
كما
المختلفة.
وجهاتها
عبر
الضـيوف
تجارب مميّزة لجميع
ّ
الثاني من عام  ،2022وهو يعدّ اﻷول من نوعه في المنطقة .وســـيضـــ ّم "تشـــاينا تاون" عدداً كبيراً من العﻼمات التجارية الصـــينية
المتسوقين.
متنوعة من منافذ اﻷطعمة والمشروبات التي تناسب جميع
ّ
اﻷصيلة ،باﻹضافة إلى مجموعة ّ
-انتهى-

نبذة عن إعمار مولز:
تشـــمل أصـــول "إعمـــار مـــولز" نخبـــة مـــن أبـــرز مراكـــز التســ ّـوق ،والترفيـــه ،والمراكـــز التجاريـــة المتكاملـــة ضـــمن
المج ّمعــات الســكنية علــى مســتوى منطقــة الشــرق اﻷوســط ،بمــا فــي ذلــك دبــي مــول ،أشــهر مشــاريع الشــركة وأكثــر
للزوار في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية.
وجهات
التسوق والترفيه استقطابا ً ّ
ّ
وتمتلك "إعمار مولز" وتدير "سوق البحار" ،وجهة الترفيه والمطاعم العصرية المبنية على طراز اﻷسواق العربية التقليدية في
وزوار "مرسى دبي" ،و"مجمع الذهب
"وسط مدينة دبي" ،و"دبي مارينا مول" ،الذي يمثل وجهة التسوق الرئيسية لسكان
ّ
واﻷلماس" المخصص لمتاجر الذهب والمجوهرات.
تطورهــا "إعمــار
ويــت ّم تطــوير مشــاريع "إعمــار مــولز" كــأجزاء رئيســية ضــمن مخططــات المشــاريع المتكاملــة التــي ّ
العقاريــة" ،المســاهم المــتح ّكم فــي الشــركة ،وتت ّمتــع هــذه المشــاريع بمواقــع حيويــة فــي دبــي مســتفيدة ً
تنــوع الفئــات
مــن
ّ
الســـكانية فـــي المدينـــة علـــى المســـتويين اﻻقتصـــادي واﻻجتمـــاعي ،بـــالتزامن مـــع النمـــو الكبيـــر الـــذي يشـــهده القطـــاع
السياحي.
يمكنكم متابعة "دبي مول" على –
فيسبوكwww.facebook.com/thedubaimall :
وتويترwww.twitter.com/thedubaimall :
وإنستغرامwww.instagram.com/thedubaimall :
لمزيد من المعلومات:
جي إي إس ميديا
emaar@jesmedia.ae
00971 (0) 4 567 6717

