
 

 

 من عام األشهر التسعة األولىخالل  تسّجل زيادة في األرباح "أركان"
2019 

، الشركة ("المجموعة"أو "أركان" أركان لمواد البناء ش.م.ع. )أعلنت شركة  :2019 نوفمبر 06
الرائدة في مجال مواد البناء والتشيييييييد في دولة اتمارات ال ربية المتادة، اليوم عن نتائجما المالية 

 .2019 سبتمبر 30 والمنتمية بتاريخ 2019عام  من ة األولى سلألشمر التالموادة 

الفترة  خاللمليون درهم  10,20مليون درهم إماراتي مقارنًة مع  36,13أركان  أرباح صافي بلغو 
 من خاللظروف السيييييوع الصييييي بة  الاد من تأثير ونجات الشيييييركة في. 2018عام نفسيييييما من 
 القديم اتسييييمنت مصيييينع أصييييول وبيع التأمين عائدات دخل إلى إضييييافةالتكلفة،  تخفيضمبادرات 

والتي تمنح  كمرباءالتفضييييييلية للت رفة الاالسيييييتفادة من فضييييياًل عن ال ام، هذا من  في وقت سيييييابع
 القطاع الصناعي تمارة أبوظبي.أداء في تاسين ثبتت مساهمتما للشركات التي فقط 

مليون  675,50إلى  2019من عام  لألشييمر التسيي ة األولىإجمالي إيرادات المجموعة وانخفض 
نتيجة  ، وذلكمليون درهم في نفس الفترة من ال ام الماضييييييي 719,71مقارنة بييييييييييييييييييييي إماراتي  درهم

 .المنافسة المالية وزيادة الضغط على أس ار المبي ات لتصاعد

بيع  باتضيييييييييييافة ل ائدات، الُمنفذة إجراءات االدخارسيييييييييييمنت بفضيييييييييييل نجاح ات قطاعأرباح  ونمت
 ًا فيتوسيي و  المبي ات اجمتاسيينًا في  الطابوع والمونة الجافة مصيين اشييمد  كمااألصييول القديمة. 

إلى جانا ازدياد  تأجير األراضيييينطاع المنتجات، إال أن األرباح انخفضيييت بسيييبا ارتفاع ت رفة 
 األنابيا قسمتأثر أداء وقد . (IRFS9) 9القانون المااسبي رقم  نتيجة تطبيع اساا المديونيات

 بانخفاض اجم مبي ات التصدير. واألكياس

بما في ذلك تبني  مصييان ما وتنفيذ مبادرات لت زيز كفاءة واسييتدامة  طرحعلى  المجموعة وتسييتمر
جراء دراسيية ُمفصييلةو  ،مثل آالت الصييمر لتاضييير ال يناتأادث التقنيات   الطاقة "إنتاج ألنظمة ا 

 .استخدام الوقود الاجريللاد من المخلفات"  من

 ال يزال" :"أركان"جمال سااااالم اليا رئي رميس مجدس ةدارة  /المهندس، أفاد على النتائج ت ليقاً و 
ما سييي ينا المتواصيييل للمضيييي وال سيييي  في جميع أعمالنا، الكفاءة أعلى درجات تاقيع تركيزنا األول 



 

برنامج  يقدمهالذي دعم ال وفي إطار. المليئة بالتادياتالاالية  األسييييييييييييييواع ظروف في ظلقدمًا 
 من الفوز‘ أركان’ تمكنتجديدة،  تطويريةالع مشيييياريع طتاكومة أبوظبي ز االقتصيييياد من يافت
 ماقدراتمما يؤكد  ما عالية الجودةمن منتجات ةواسيييييييييييييي مممة تشييييييييييييييمل توريد مجموعة عقود ة  دب
 ".في السوع المتميزة تشغيليةالتنافسية و ال

 –انتمى  -

  :، يرجى االتصال بـعن عالقات المستثمرينلالستفسارات 

  برنزويكمجموعة 

 6270 446 4(0) 971+ / 4600 234 2(0) 971+هاتف: 

 Arkan@brunswickgroup.com : بريد إلكتروني

 

 حول "أركان"

(، ARKANُت د أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع، الُمدرجة في سييييييييييييييوع أبوظبي لألوراع المالية تات الرمز )
واتنشياءات في دولة اتمارات ال ربية المتادة. وتتمثل شيركة مسياهمة عامة تتخصيي في تصينيع منتجات البناء 

رؤية "أركان" في أن تكون مزودًا رائدًا لمجموعة متكياملية من مواد البنياء، باييث تلبي كافة ااتيياجات قطياعات 
اتنشييييياءات المالية واتقليمية. وتتضيييييمن مافظة شيييييركات "أركان" كاًل من "مصيييييانع طابوع اتمارات" و"مصييييينع 

من الم لومات، ُيرجى زيارة موق نا و"مصيييييييينع المونة الجافة". لمزيد   سييييييييمنت" ومجمع مصييييييييانع "أنابيا"ال ين لإل
 .www.arkan.aeاتلكتروني 

 

http://www.arkan.ae/

