
 
 

  
 

 
 2017نتائجها المالية األولية )غير مدققة( لعام  عنمنازل العقارية" تعلن "

 مليون درهم 220.6% إلى 6.8صافي األرباح بنسبة  ارتفاع
 

أعلنت شركة منازل العقارية "منازل" عن النتائج المالية :  2018فبراير  20أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 220.6إلى  % 6.8ارتفع صافي الربح بنسبة حيث  2017ديسمبر  31األولية )غير مدققة( المنتهية في 

استراتيجية التنويع بتطبيق  ، مدفوعًا 2016مليون درهم في عام  206.5مقارنة بـــــــ   2017مليون درهم في عام 
% 15.1أداء قوي حيث ارتفعت االيرادات المجمعة للفترة بنسبة في المشاريع مما عكس تحقيق   والتوسع الناجحة

 . 2016مليون درهم إماراتي في عام  749مقارنة بـ  2017يون درهم إماراتي في عام مل 862لتبلغ 

المشاريع و استراتيجية الشركة في تنويع محفظتها أن   صرح سعادة / محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس اإلدارةو  
القيمة  تها العمومية حيث ارتفعتقد انتقل إلى ميزاني والذيقويًا  اً إلى تحقيق نمو قوي في األرباح يعكس أداءأدت 

مليون درهم بنهاية عام   4,978إلى   2016عام في مليون درهم   4,701اإلجمالية ألصول الشركة من
 2,889إلى  2016مليون درهم عام   2,802%. كما ارتفعت حقوق المساهمين من 5.9، بزيادة قدرها 2017

( 2017درهم )في نهاية ديسمبر   1.11القيمة الدفترية للسهم الواحد، ما أدى إلى بلوغ 2017مليون درهم بنهاية 
%.كما بلغت األرباح األساسية للسهم الواحد 2.8، بزيادة قدرها 2016ديسمبر  31درهم في  1.08مقارنة مع 

مليار درهم. مما  2.6من أصل قاعدة رأسمالية بلغت قيمتها  2016في عام  0.079درهم مقارنة مع  0.084
 نجاح استراتجيتنا.ب إدارتنا القوية ساهمةعزز م

واصلت الشركة تحقيق نجاحاتها من خالل تطبيق مشاريع متميزة لذوي الدخل المتوسط والقدرة على تسليمها في 
الذي يتميز  2مشروع الريف  السكنية الشركة مشاريعكان من أبرز  .المواعيد المحددة بأفضل الدراسات اإلدارية

كما أحرزت  .2018ة األولى مع بداية عام لتم البدء في تسليم المرحالذي و ز بين أبوظبي ودبي يالمم موقعهب
الشركة مؤخرا عن أعلنت  فقد النمو المستقبلي دفعلبتطورات فريدة استراتيجية التنويع  في تنفيذالشركة تقدما 

مميز بتصاميمه وموقعه في منتصف طريق غنتوت المطل على الواجهة البحرية والذي سيكون منتجع مشروع 
من فلل بأحجام متنوعة وفندق وخدمات متكاملة من حدائق ومدارس ومحالت  . ويتكون المشروع أبوظبي / دبي

 .مليون متر مربع 1.5 تجارية على مساحة

 عو ر مش الرعاية الصحية من خاللمثل  ذات الصلةكما سعت "منازل" أيضا إلى الدخول في القطاعات الجديدة 
مخطط لها، والتي تظهر أيضا استراتيجية الشركة االساسية لتنويع مشاريعها العقارية وتدفقات "المدينة الطبية" ال

مشروع "المدينة   طالقااليرادات من خالل االستخدام االستراتيجي لألراضي المملوكة من قبل الشركة. تم إ
متحدة. باإلضافة إلى ذلك، تخطط الطبية" استجابة الحتياجات قطاع الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية ال



 
 

  
 

تطوير لالشركة لبناء المدارس عبر مشاريعها السكنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة كجزء من استراتيجيتها 
سكنية متكاملة، والتزامها المستمر لالستثمار ودعم قطاع التعليم األوسع في دولة اإلمارات العربية  مجتمعات
الشركة  تعلنس ،سوق العقار في دولة اإلمارات العربية المتحدةفي  عشر سنوات من الخبرةمع أكثر من  المتحدة.

  .في الوقت المناسبقيد اإلعداد عن المزيد من المشاريع 

إن التقدم الذي حققناه خالل الشهور االثني عشر الماضية استثنائيًا حقًا وال "وقال سعادة / محمد مهنا القبيسي  
وقد  بهدفنا الرئيسي المتمثل في توفير قيمة عالية للمساهمين على المديين المتوسط والطويل.نزال ملتزمين 

أعطت الشركات التابعة لمنازل العقارية والمحفظة الحالية لشركة "منازل" األدوات والوسائل الالزمة لمتابعة 
الشامل للشركة و تبحث الشركة مشاريع مربحة ومستدامة من شأنها أن تضيف قيمة إلى نموذج التشغيل والعمل 
  باستمرار عن فرص استثمارية قيمة. وأتطلعً لإلعالن عن المزيد من التقدم قريبًا".

 انتهى
 
 بـذة عن منازل العقاريةن

، والتي شركة منازل العقارية "منازل"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بتشييد الوحدات السكنية وفق أرقى معايير الجودة لذوي الدخل المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن شركة "منازل"  تقوم 

مليار درهم وتتوافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما أن الشركة مدرجة في سوق  2.6رأسمالها المدفوع 
مة الخاصة. وبفضل استثماراتها اإلستراتيجية الممتدة في قطاعات أبوظبي لألوراق المالية ضمن شريحة الشركات المساه

التطوير السكني والتجاري معًا، نجحت الشركة في تحقيق التوازن بين إنشاء وتطوير مجتمعات سكنية مستدامة ومزدهرة 
تكرم بزيارة موقع وبين تحقيق أعلى عائدات ممكنة لمساهميها ومستثمريها على حد سواء. للمزيد من المعلومات يرجى ال

 re.com-www.manazelالشركة: 

 

 للمزيد من المعلومات واالستفسارات عن "منازل":
 

  عالقات المستثمرين
 وليد جمال الدين 

 رئيس اإلستثمار والشؤون التجارية 
  عالقات المستثمرين

 909تحويلة:  4141909 2 971هاتف: +
  investorrelations@manazel-re.ae :البريد اإللكترونى

 

http://www.manazel-re.com/


 
 

  
 

 :لالستفسارات من ممثلي وسائل اإلعالم، يرجى التكرم باالتصال

 إف تي آي كونسالتنج
  / Yasmine.Abdelkhalek@fticonsulting.com:  Shane.dolan@fticonsulting.comبريد الكتروني: 

 +971  4  437  2100ت: 


