
 خبر صحفي 

إماراتي ملیار درھم  23,167 % في مبیعاتھا العقاریّة لتصل إلى11 زیادة بنسبة  إعمار للتطویر تسّجل

 2022سعة األولى من عام ملیار دوالر أمریكي) في األشھر التّ  6,307(

الث بع الثّ % مقارنة بالرّ 12سـبتمبر) نمواً بنسـبة (یولیو إلى   2022الث من عام  بع الثّ شـھدت مبیعات العقارات للرّ  •
 .2021من عام 

ــّ المتراكمة لمبیعات  ال  ارتفاع • ــاریع قید اإلنجاز ركةلش ملیار   10.124ملیار درھم إماراتي ( 37.186إلى  من المش
 .دوالر أمریكي) والتي سیتّم احتساب إیراداتھا خالل السنوات القادمة

ـمـتحــدة،  دـبي،   اـل یــة  ـعرـب اـل ـبر    14اإلمــارات  لــت    :2022ـنوـفـم تّـ "ســــجـّ ـل ـل ش.م.عإـعمــار  ـتـطوـیر   ،"ـطوـیر  شــــركــة 
العربیــة   في دولــة للبیع المعــدّة العقــارات الرّ  ،المتحــدةاإلمــارات  المــالي تحــت  ــوق دبي   :DFM( مزوالمــدرجــة في ســ

EMAARDEV  ،( ّالر المــالي تحــت  دبي  ــوق  المــدرجــة في ســ العقــاریــة ش.م.ع"  "إعمــار   :DFMمزوالتي تمتلــك 
EMAAR)  (مع %11بنـسبة   2022لعام التـسعة األولى    األـشھر خاللمبیعات العقارات   ارتفاعاً في، ھاحصـة األغلبیة فی

ــ   6,307ملیار درھم إماراتي ( 23,167ة إلى  اإلجمالیّ  القیمةوصــول   ملیار   20,943 مبلغملیار دوالر أمریكي) مقارنة بــــ
ــعة األولى من عام    5,702درھم إماراتي ( ــھر التســ مبیعات العقارات   ارتفعتكما  ، 2021ملیار دوالر أمریكي) في األشــ

 ملیار درھم 7,951إلى  مع وصــــول القیمة اإلجمالیة   %12ســــبتمبر) بنســــبة    إلى  یولیومن ( 2022بع الثالث من عام  للرّ 
 .2021ملیار دوالر أمریكي) مقارنة بالربع الثالث من عام  2,165( إماراتي

ة مشــروعاً في مواقع رئیســیّ  20في إطالق  2022من عام  األشــھر التســعة األولى ونجحت شــركة "إعمار للتطویر" خالل 
ــز  مختلـفة، مـثل   ـــعب ریزـیدنســ ، وروزواتر ولوتس  3في المرابع العربـیة    2  وبِلسّ   2ـتالـیا وأورانـیا في ذا ـفالي، وإیلي صــ

آیالند بارك في خور دبي، وذا ســانت ریجیس ریزیدنســز في وســط مدینة دبي، ونت  وكریك باالس وأوركید وكریك كریســّ 
والیم جاردنز   في إعمار الجنوب، وبارك فیلد  3في إعمار بیتشفرونت، وجرین فیو  وبیتش جیت والعنوان ریزیدنسز ذا باي

 .، وسي جیت في مرسى راشد للیخوتفي دبي ھیلز استیتوالعنوان ھیلكریست  وھیلز بارك  

 أبرز اإلنجازات:
قبل اً  ونموّ (من ینایر إلى ســبتمبر)، أرباحاً  2022حقّقت شــركة "إعمار للتطویر"، خالل األشــھر التســعة األولى من عام  

ــتھالكات ــرائب والفوائد واالس ــم الض ــابق  خص ــبة  وحقّقت نمواً ،  مماثلة لنظیرتھا من العام الس ــافي الربح  %  19بنس في ص
 .2021مقارنة بالفترة نفسھا من عام 

ملیار دوالر  10,124إماراتي (  ملیار درھم 37,186إلى  من المشـاریع قید اإلنجاز  مبیعات الشـركة المتراكمة وصـلتوقد 
 .إیراداتھا خالل السنوات القادمة  ستحتسبوالتي أمریكي)  

النـسق   الحفاظ علىا من ، تمكنّ 2022في النـصف األول من عام   جیّدةتـسجیل مبیعات  وقال متحدّث باـسم ـشركة إعمار: "بعد 
طلب الكبیر علىبفضــل الوذلك ،  من ھذا العام في الربع الثالث ونمّو الفتینأرقام  لنصــل إلى المبیعات  الت  معدّ   نموّ ذاتھ في 

ة، مثل مراكز التســّوق والترفیھ والضــیافة  عات الســكنیة المتكاملة التي توفّر أحدث الَمرافِق الخدمیة والترفیھیّ مبیعات المجمّ 
من الناحیة االســتراتیجیة، تتماشــى إعمار ولكافة المقیمین.    الراحة والرفاھیةلتعزیز  زة  ممیّ ال  وســائلال أحدث موتُقدّ الفاخرة، 

للمســتثمر   مطلقةد ثقة التي تولّ  عالیةذات المعاییر ال المشــاریع  ع بســمعة طیبة في تقدیموتتمتّ   ،يبات الســوق المحلّ متطلّ  مع
ة ، وتطویر مجموعة من المشــاریع المســتقبلیّ وبشــكل مســتمرّ  قویّة،التزامنا في تســلیم مشــاریع إن   .ســواء وللعمالء على حدّ 

ً تصاعدیّ   في تحقیقنا معدّالً   كبیر ائدة، أسھم بشكلالرّ   ."للمبیعات ا

ــتمر ّ  ا  وتســ انتـھ اظ على مـك ا  دبي في الحـف ــفتـھ المیّـ بصــ ةً ـع ال التّ وجـھ دة لألعـم ة، والـخدـمات ةً راـئ الـی ة، والـخدـمات الـم ـجارـی
والتعلیم.    التكنولوجیا، والطاقة النظیفة، والرعایة الـصحیّة،مثل اللوجـستیة، والـسفر والـضیافة، في عدد من القطاعات النامیة 

ــّ كما تجتذب المنطقة عدداً من المھنیین الم الثابتة   ع إمكانات النموّ حترفین، وتواصــل شــركات االســتثمار االســتفادة من توس
 .2022في نتائج مبیعات شركة إعمار خالل الربع الثالث من عام وضوح ى بالمتاحة في المنطقة، والتي تتجلّ 



 
 

 
 

 
 تسلیم المشاریع: 

عبر  2022األشـــھر التســـعة األولى من عام  ة خالل  وحدة ســـكنیّ  4,700قامت شـــركة "إعمار للتطویر" بتســـلیم أكثر من 
، بما فیھا دبي ھیلز اســـتیت، وخور دبي، ووســـط مدینة دبي، وإعمار بیتشـــفرونت، والمرابع المختلفة مواقعھا الرئیســـیة

أكثر   زال لدیھایوال    ،وحدة ســكنیة 56,700قامت إعمار بتســلیم أكثر من  ،2022وحتى ســبتمبر   العربیة، وإعمار الجنوب.
 اً في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.ة قید التطویر حالیّ وحدة سكنیّ  26،200من 

 
 

 -انتھى-

 :مالحظات للمحّررین

 نبذة عن إعمار للتطویر ش.م.ع.:

المتحدة. تعد شـــركة إعمار للتطویر، المطّور الرائد لألصـــول الســـكنیة والتجاریة المعدة للبیع في دولة اإلمارات العربیة 
روعة اإلمارات، ووســط مدینة دبي،   ھاوقامت الشــركة بتطویر العدید من المجمعات المتكاملة للتملك الحر في دبي، بما فی

وحدة  56,700وقامت بتسـلیم أكثر من   وإعمار الجنوب.  ،سـتیتاوخور دبي، ودبي ھیلز  ومرسـى دبي، والمرابع العربیة،
قید اإلنجاز،  المشــاریعملیار درھم إماراتي من  37,186ة مبیعاٍت بلغت أكثر من . وســّجلت الشــرك2002ســكنیة منذ العام 

ــلیم ما یزید على   ــلط الضــوء على الركائز المالیة القویة للشــركة التي تعمل حالیاً على تس ــیولة نقدیة قویة، ما یس وتتمتّع بس
 وحدة سكنیة قید التطویر.  26,200

 رجى زیارة الموقع اإللكترونيمن المعلومات، یُ  لمزیدٍ 

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

 

 
 

 :لمزید من المعلومات
 وديسعید خلّ 

 تنفیذي أول عالقات العامة
 saeedkhalloudi@sevenmedia.ae  لكتروني:إبرید 
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