
خبر صحفي 

مليار   15.216 بقيمة عقارية المبيعات ال ل أعلى أداء لها على اإلطالق فيتسج   إعمار للتطوير

خصم الضرائب في األرباح قبل  %15بنسبة   ا  ونمو   مليار دوالر أمريكي( 4.143) إماراتي درهم 

في  مليون دوالر أمريكي(  698) إماراتي مليار درهم 2.564إلى والفوائد واالستهالكات لتصل 

 2022النصف األول من عام 

  مقارنة    %15بنسبة    2022للنصف األول من عام    أرباح الشركة قبل خصم الضرائب والفوائد االستهالكات  فاعارت •

 مليون دوالر أمريكي(. 698) إماراتي   مليار درهم 2.564لتصل إلى  2021بالنصف األول من عام 

لتصل  دياز  • اإلنجاز  قيد  المشاريع  من  كمة  المترا العقارية  المبيعات  نسبة  درهم   32.753إلى  ة    إماراتي   مليار 

 والتي سيتم احتساب إيراداتها في السنوات القادمة.مليار دوالر أمريكي(،  8.917)

المتحدة؛   العربية  اإلمارات  للتطوير ش.م.ع "  قتحق  :  2022  أغسطس  12دبي،  الشركة  إعمار  في    المتخصصة."، 

ةمجال تطوير العقارات الم للبيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والُمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز    عد 

(EMAARDEV( الرمز المالي تحت  المدرجة في سوق دبي  العقارية ش.م.ع."،  تمتلك "إعمار  والتي   ،)EMAAR)، 

ها بعد طرحوذلك  ،  2022حتى يونيو( من عام    )من ينايرلمبيعاتها خالل النصف األول    أداءاألغلبية فيها، أعلى  حصة  

التي   الناجحة  المشاريع  أن  مجموعة من  إضافية مستقبال  من شأنها  قيمة  توفير  في  نسبة  تسهم  ارتفعت  كما   .

مليار دوالر   4.143مليار درهم إماراتي )  15.216لتصل إلى    %10بنسبة    ذاتهامبيعات العقارات للشركة خالل الفترة  

مليار دوالر    3.764مليار درهم إماراتي )  13.825والتي بلغت    2021من عام    نفسهابنتائج الفترة    أمريكي( مقارنة  

 أمريكي(. 

، مثل  في إطالق خمسة عشر مشروعا  في مواقع رئيسية مختلفة  2022ونجحت الشركة خالل النصف األول من عام  

وروزواتر ولوتس وكريك باالس   ،3المرابع العربية  في    2س  وبل    2وإيلي صعب ريزيدنسز    ،تاليا وأورانيا في ذا فالي 

في خور دبي، وذا سانت ريجيس ريزيدنسز في وسط مدينة دبي، والعنوان   1وآيالند بارك  وأوركيد وكريك كريسنت  

وسي في دبي هيلز استيت،  في إعمار الجنوب، وبارك فيلد    3ريزيدنسز ذا باي في إعمار بيتشفرونت، وجرين فيو  

 راشد لليخوت.جيت في مرسى 

اإلنجازات أبرز  

ا  قبل خصم الضرائب  أرباح  للتطوير"قت شركة "إعمار  )من يناير حتى يونيو(، حق    2022خالل النصف األول من عام  

مقارنة   %15، أي زيادة بنسبة  مليون دوالر أمريكي(  698مليار درهم إماراتي )   2.564  قدرها  والفوائد واالستهالكات

مليار   1.983مليار درهم إماراتي )  7.282  ذاته في النصف    الشركةإيرادات  ت  فيما بلغ  ، 2021بالفترة نفسها من عام  

 . دوالر أمريكي(

كمة  الذي حق    ممي زوبفضل األداء ال قته إعمار خالل النصف األول من العام الحالي، ارتفعت مبيعات الشركة المترا

احتساب إيراداتها    سيتم  والتي  مليار دوالر أمريكي(،    8.917مليار درهم إماراتي )  32.753عن المشاريع قيد اإلنجاز إلى  

 خالل السنوات القادمة. 



وتوليد   ،زةتسليم مشاريع متمي  في  الراسخ    التزامنا  إن" إعمار قائال :ث باسم شركة ح متحد  وفي هذا الخصوص، صر  

ل في تحقيقنا أعلى معد  أساسي تطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية الرائدة، أسهم بشكل و  ،ق النقديالتدف  

لى تقديم  عالتنافسية  استراتيجيتنا  ترتكز  و   .2022على أساس ربع سنوي خالل الربع الثاني من عام  للعقارات    بيع

كز التسو  مثل    ،من المرافق الخدمية والترفيهية  ،للمقيمين فيها  أحدث الَمراف قر  سكنية متكاملة توف  عات  مجم   ق  مرا

مشاريع  من قبل المستثمرين على    الطلب الكبيرننا  وقد مك    لة ألصولنا.مكم    عتبرتالتي  و   الفاخرةوالترفيه والضيافة  

."2022في النتائج المالية على أساس نصف السنة األول في عام  من تسجيل أقوى نمو    ط لها المخط    الكاملةالتطوير  

مدينة دبي في الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية رائدة لألعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات وتستمر  

والضيافة،   والسفر  والطاقة  في  اللوجستية،  كالتكنولوجيا،  النامية  القطاعات  من  الصحي ة  النظيفةعدد  والرعاية   ،

المحترفين،   المهنيين  المنطقة عددا  من  إمكانات    واصليفيما  والتعليم. كما تجتذب  االستثمار في  المستثمرون 

 .  2202النمو الثابتة المتاحة في المنطقة، والتي تتجلى في نتائج مبيعات شركة إعمار خالل الربع الثاني من عام 

تسليم المشاريع 

كثر من    "إعمار للتطوير"قامت شركة   مختلف  عبر    2022وحدة سكنية خالل النصف األول من عام    3,100بتسليم أ

خور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار بيتشفرونت، والمرابع العربية،  ودبي هيلز استيت،    ها رئيسية، بما فيال  هامواقع

كثر من  2022يونيو  وحتى  وإعمار الجنوب.   كثروحدة سكنية،    55,100، قامت إعمار بتسليم أ من    وال يزال لديها أ

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  وحدة سكنية قيد التطوير حاليا   26,100

- انتهى-

 :الحظات للمحر رينم

 بذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع.:ن

ة للبيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.    هي شركة تطويرشركة إعمار للتطوير ش.م.ع،   لألصول السكنية والتجارية المعد 

ة للتمل ك الحر  في دبي، بما في ذلك روعة اإلمارات، ووسط مدينة وقامت الشركة بتطوير العديد من المجم   عات المتكاملة المعد 

كثر مندبي، ومرسى دبي، والمرابع العربية، وخور دبي، ودبي هيلز استيت، وإعم وحدة     55,100  ار الجنوب، وقامت بتسليم أ

كثر من  2002سكنية منذ العام   كمة تبلغ أ مليار درهم إماراتي من المشروعات قيد    32.753. وتملك الشركة مبيعاٍت مترا

ى تسليم ما يزيد  اإلنجاز، وتتمت ع بسيولة نقدية قوية، ما يسل ط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة التي تعمل حاليا  عل

 وحدة سكنية قيد التطوير.  26,100على 

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

pjsc-development-relations/emaar-https://properties.emaar.com/ar/investor

 لمزيد من المعلومات 

 جيسيكا ليتل  

 عامة العالقات المدير 

jessicalittle@sevenmedia.ae ريد الكتروني:ب 

[+971] 58 176 3622 

https://properties.emaar.com/ar/investor-relations/emaar-development-pjsc/
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