


نقوم بتمويل
جميع العقارات

منــذ إنشــائها فــي عــام 2007 ؛ ظلــت أمــاك للتمويــل - مصــر شــركة 
رائــدة فــي مجــال التمويــل العقــاري تطبــق نمــوذج التمويــل القائــم 

علــى األصــول العقاريــة فــى الســوق المصــرى.

ــركات  ــراد أو الش ــواء األف ــا س ــاك لعمائه ــركة أم ــاءة ش ــن كف تضم
ــرة  ــرع فت ــية وأس ــد تنافس ــعار عائ ــاري بأس ــل عق ــة تموي ــل خدم أفض

ــل. ــات التموي ــة ملف لدراس



أماك
النشأة

 أماك للتمويل – مصر
هيكل ملكية الشركة

منــذ النشــأة كانــت أمــاك شــركة التمويــل العقــاري اإلســامي الوحيــدة 
فــي مصــر وعلــى مــدار ســنوات حققــت الشــركة نمــو مســتدام وربحيــة 

متزايــدة.

تعمــل أمــاك بموجــب قانــون التمويــل العقــاري المصــري رقــم 148 / 2001 
وفقــا لمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية.

أماك للتمويل – اإلمارات )%98(
أماك المحدودة )%1(

أماك القابضة المحدودة )%1(



العمالء
جودة الخدمة 	
التميز 	
المنتجات المبتكرة 	
أفضل قيمة لاستثمار 	

الموظفين
استراتيجية واضحة  	

للموارد البشرية
إدارة المواهب 	
الحوافز 	
الرضاء الوظيفي 	

المساهمين
العائد على االستثمار 	
توزيع األرباح 	
األصول المؤمنة 	

الشركاء
االستدامة 	
الوالء 	
النزاهة 	
العدالة 	

المؤسسات 
المالية

الربحية 	
التدفقات المالية 	
االنتظام في السداد 	
الشفافية 	
استقرار الشركة ونموها 	
جودة المحفظة 	

الجهات 
المنظمة

االمتثال )لجنة الشريعة؛  	
الهيئة العامة للرقابة 

المالية والجهات 
المنظمة األخرى(

الشفافية 	
االلتزام بالتقارير الدورية 	

مجتمعنا



مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

رئيس قطاع المراجعة الداخلية مساعدة الرئيس التنفيذي

رئيس القطاع المالي

مدير أول قطاع التجزئة

رئيس قطاع التطوير 
المؤسسي واالستراتيجي

رئيس قطاع المخاطر 
واالمتثال وغسل األموال

رئيس قطاع التسويق 
والبحوث والمنتجات

رئيس قطاع العمليات 
والمعلومات

رئيس القطاع
القانوني والشريعة

مدير الموارد البشرية 
واإلداريات

رئيس القطاع االئتماني

لجنة مراجعة مجلس اإلدارة

مشرف الموارد البشرية

مدير وحدة 
العمليات

المشرف اإلداري

مشرف 
التحصيل

مدير تكنولوجيا 
المعلومات

الهيكل المؤسسي



التمويل العقاري
أصبح أسهل!

ــة؛  ــل التقليدي ــات التموي ــس جه ــى عك عل
الخطــط  مــن  العديــد  أمــاك  تقــدم 
التمويليــة المرنــة التــي تناســب الراغبيــن 
بهــا  االســتثمار  أو  وحــدات  شــراء  فــي 
عبــر المــرور بخطــوات محــدودة وفعالــة 
مــن  وتمكينهــم  التمويــل  لمنحهــم 
ــة  ــتثمارية والعقاري ــرص االس ــتغال الف اس

المناســب. الوقــت  فــي 

جعلــت منتجــات أمــاك التمويــل العقــاري أســهل لجميــع العمــاء؛ 
ســواء كانــوا راغبيــن فــي شــراء وحــدات أو مســتثمرين أو مطوريــن 

عقارييــن؛ ســيتم تقييمهــم ائتمانيــا ومنحهــم التمويــل.

وبالمثــل؛ تمكنــت أمــاك مــن توفيــر حلــول للمطوريــن العقارييــن 
بتمويــل محافــظ مديونيــة عمائهــم عبــر خطــط سلســلة وســريعة 
ــر  ــي وتحري ــم المال ــز موقفه ــن تعزي ــم م ــر وتمكنه ــم المخاط تجنبه

التوســعية. خططهــم 

قم باختيار خطتك األمثل وستجدنا دائما معك!



تقييم الجدارة االئتمانية للعميل.

تقييم معتمد للوحدة لضمان عدالة 
وشفافية المعاملة.

تصميم خطة الدفع وعرضها 
على العميل.

دراسة قانونية دقيقة للوحدة 
محل التمويل.

توقيع العقود بين العميل 
وأماك قبل صرف التمويل.

دورة
التمويل

تســعى أمــاك لتوفيــر فــرص عقاريــة اســتثمارية 
ناجحــة ومميــزة عبــر تصميــم دورة تمويــل عملية 
وســريعة للوصــول إلــى أهدافــك فــي أقــل وقــت 

ممكــن.

عاليــة  حلــواًل ماليــة مبتكــرة وخدمــات  نقــدم 
متســارع  نمــو  لتحقيــق  لعمائنــا  الجــودة 

المســاهمين. حقــوق  ولتعظيــم 

الدراسة اإلئتمانية 

خطة الدفعتقييم الوحدة

إتمام التمويل الدراسة القانونية 



قيمنا

االبتكار
نحن نخلق بيئة أينما يمكن لألفكار الجديدة أن 

تجتمع؛ يظهر االبتكار في كل شيء نفعله.

المسئولية
تحمل واتخاذ المسئولية الكاملة عن العمل من 

أهم عوامل نجاحنا. 

االهتمام بالعمالء
يبدأ كل شيء بما يريده عميلنا؛ أنت دائما من 

تلهمنا.

الفاعلية
نركز دائما على االنتاجية في أسرع وقت ممكن؛ 

تحدي أنفسنا للقيام باألشياء أفضل مما قبل 
يقودنا لنصبح من أفضل وأكفأ الشركات في 

القطاع. 

الجماعية
نعمل جميعا باتجاه هدف ورؤية مشتركة.



التحدي
ــر  ــل حج ــي تمث ــات الت ــم القطاع ــن أه ــاري م ــل العق ــاع التموي ــد قط يع

الزاويــة لاقتصــاد المصــري خصوصــا فــي الفتــرة الحاليــة.

ــاك  ــت أم ــر؛ أثبت ــاري بمص ــل العق ــركات التموي ــرى ش ــن كب ــدة م كواح
جدارتهــا بالعمــل بســعتها القصــوى رغــم التحديــات االقتصاديــة المحليــة 

ــة. والعالمي

لــم نكتفــي بالحفــاظ علــى موقفنــا المالــي القــوي بــل نجحنــا فــي تخطي 
مســتهدفاتنا والتوســع فــي منتجاتنا وحلولنــا المالية.

تمكنــت أمــاك مــن تلبيــة االحتيــاج المتزايــد 
بفضــل  بالعقــارات  واالســتثمار  للتمويــل 
الــدور الحكومــي المحــوري باتخــاذ كافــة 
العمرانــي  التطــور  لمســاندة  الخطــوات 

تحقيقــا لرؤيــة مصــر 2030.



إجارة – تمويل
يقدم المنتج فرصة لتمويل 

وحدة عقارية من اختيارك حتى 20 
مليون جنيه مصري وبفترة سداد 

حتى 15 عام.

إجارة – أصول
يقدم المنتج حلول مالية لتطوير 
والمضي قدما في استثماراتك 

بتمكينك من تحويل أصولك 
العقارية الثابتة لسيولة مالية تصل 
إلى 20 مليون جنيه مصري لتحقيق 

أحامك بامتاك وحدة أخرى أو 
التوسع في أنشطتك التجارية.

االستحواذ على 
المحافظ العقارية

يساعد المنتج المطورين العقاريين 
على توفير سيولة مالية والتعجيل 

من تدفقاتهم المالية عبر حوالة 
الحقوق المالية والعقارية 

لعمائهم لشركة أماك.

مبادرة البنك 
المركزي

تمويل اإلسكان االجتماعي 
لمحدودي ومتوسطي الدخل في 

ضوء مبادرة البنك المركزي بتقديم 
عائد مدعم للعماء بناء على 

دخلهم وقيمة الوحدة. 

 منتجاتنا
ــي  ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــاك م ــركة أم ــت ش ــت والزال ــد؛ كان ــن عق ــر م ألكث

ــر. ــاري بمص ــل العق ــاع التموي قط

ملتزمــون بتقديــم العديــد مــن المنتجــات والخدمــات لتوفيــر حلــول لجميــع 
ــة. ــك الماليــة والعقاري احتياجات



مطابقة
الشريعة اإلسالمية

يختلــف التمويــل المطابــق للشــريعة اإلســالمية عــن التمويــل التقليــدي 
فيمــا يخــص االســتثمار بالعقــار وشــرائه مــن طــرف الممــول والمســتثمر 
ــارة  ــال والتج ــراء األعم ــة إج ــة كيفي ــن الحاكم ــد والقواني ــدد القواع وتح

فــي منظومــة اقتصاديــة تقــوم علــى تحقيــق العدالــة لجميــع األفــراد.

يقــوم التمويــل المطابــق للشــريعة اإلســالمية علــى تقاســم الربــح 
والخســارة والمخاطــر ومنــع المضاربــة لضمــان ارتبــاط العائــد بســعر 
العقــار العــادل وضمــان التنميــة االقتصاديــة للبــالد باإلضافــة إلــى حظــر 
ــع  ــم المجتم ــع قي ــى م ــي تتناف ــات الت ــي القطاع ــارة ف ــتثمار والتج االس

المصــري.

أثبــت االقتصــادي اإلســالمي بشــكل عــام والتمويــل المطابــق للشــريعة 
اإلســالمية بشــكل خــاص أنــه خيــار آمــن لــكل مــن الممــول والمســتثمر 
يجنبــه العديــد مــن العوامــل واألزمــات التــي يواجههــا وواجههــا قطــاع 
التمويــل العقــاري التقليــدي لعــل أبرزهــا األزمــة االقتصاديــة العالميــة 

عــام 2008.

وكمــا تؤمــن أمــالك بحاجــة القطــاع للتمويــل اإلســالمي؛ كانــت مــن 
ــريعة  ــة للش ــت لجن ــري التــي كون ــوق المص ــدة فــي الس ــركات الرائ الش
لمراجعــة والتصديــق علــى كافــة المنتجــات التمويليــة للشــركة لضمــان 

ــا. ــواع عمالئه ــع أن ــالمية لجمي ــريعة اإلس ــادئ الش ــع مب ــا م توافقه



أرقام أماك

منــذ  الممنوحــة  التمويــالت  إجمالــي 
الشــركة منتجــات  لكافــة  النشــأة 

ــي  ــكار ف ــن االبت ــا ع ــث دائم ــرص ونبح نح
قطــاع التمويــل العقــاري وال نقبــل بأقــل 
هــو  اإلســتراتيجي  وهدفنــا  ذلــك  مــن 
تقديــم حلــول ومنتجــات ماليــة متخصصــة 
لدعــم نمــو أمــالك فــي الســوق العقــاري 
وجدارتنــا  كفاءتنــا  أثبتنــا  أننــا  كمــا 

المحققــة. والســجالت  باألرقــام 

محفظة مديونية العمالء

إجمالي التمويالت الممنوحة
2020

مليار جنيه مصري

مليون جنيه مصري

مليون جنيه مصري

حتى 31 من ديسمبر 2020
1.6

459

965 

5 منتجات تمويلية

14 عامًا من الخبرة

إجمالي التمويالت الممنوحة
2019

بنســبة )11%( مــن إجمالــي التمويــالت 
الممنوحــة.

مليون جنيه مصري 291



Ayman Abdel-Hameed 

 كلمة
 الرئيس التنفيذي

التزمــت  للتمويــل – مصــر،  أمــاك  فــي  بكــم  نرحــب 
الشــركة منــذ تأسيســها فــي عــام 2007 بمبــادئ التمويل 
العقــاري اإلســامي وأحــكام الشــريعة اإلســامية طبقــًا 
بموجــب جميــع  تعمــل  فتــوى شــرعية، كمــا  للجنــة 
قوانيــن التمويــل العقــاري فــي مصــر وهدفــت منــذ 
ــاري  ــل العق ــاع التموي ــات قط ــة احتياج ــى تلبي ــأة إل النش

ــع. ــاق واس ــى نط ــاء عل ــن العم ــة م ــات متنوع لفئ

التمويــل  شــركات  رائــدة  تكــون  أن  أمــاك  تطمــح 
خــال  مــن  مســتمرة  بصفــة  مصــر  فــي  العقــاري 
الكفــاءة واالبتــكار، وتتمثــل مهمتنــا فــي تقديــم حلــول 
ماليــة مبتكــرة وخدمــة متميــزة لعمائنــا مــع تعظيــم 
العائــد لمســاهمينا وإضافــة قيمــة لاقتصــاد المصــري 
ــة. ــروعات القومي ــادرات والمش ــي المب ــاهمة ف والمس

تتمركــز قيمنــا حــول إرضــاء العمــاء مــن خــال تحقيــق 
الكفــاءة واالبتــكار والعمــل الجماعــي ومســئولية الفرد.

ــي  ــة األركان والت ــاري مكتمل ــل عق ــات تموي ــدم خدم نق
ــل  ــات األعلــى دخــا وتموي ــات الفئ تتنــوع مــا بيــن تموي
المطوريــن العقارييــن باإلضافــة إلــى عمــاء مبــادرة 
البنــك المركــزي وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة تمكنت 
أمــاك مــن إثبــات مصداقيتهــا وكفاءاتهــا فــي الســوق 
المصــري بأســعار عائــد تنافســية وفترة قياســية لدراســة 
ــة  ــابات المالي ــول والحس ــة لألص ــة الدراس ــات ودق الملف
هــذا باإلضافــة إلــى خططهــا المتنوعــة لقطــاع التجزئــة 
والتــي تناســب كل شــرائح العمــاء ســواء المصرييــن أو 

األجانــب المقيميــن أو غيــر المقيميــن بمصــر.

ــة  ــاع التجزئ ــل قط ــي تموي ــا ف ــا مذه ــا نجاح ــد حققن لق
ــة باإلضافــة  عبــر تمويــل وحــدات ســكنية، إداريــة وتجاري
إلــى تمويــل العيــادات والمراكــز الطبيــة ألكثــر مــن ثاثــة 
ــا  ــدرة دائم ــا الق ــا كان لدين ــل، أيض ــة عمي آالف وأربعمائ
علــى تحقيــق ربــح متبــادل مــع عمائنــا مــن المطوريــن 
العقارييــن بتقديــم حلــول ماليــة عمليــة ومبتكــرة مثــل 
)حوالــة  العقاريــة  المحافــظ  علــي  االســتحواذ  منتــج 

ــة(. ــة والعقاري ــوق المالي الحق

التحديــات  مــن  وبالرغــم  الشــركة  تأســيس  منــذ 
االقتصاديــة التــي شــهدتها الســنوات الماضيــة، قامــت 
ــة  ــة مملوك ــروعات عقاري ــدات بمش ــل وح ــاك بتموي أم

ــرز بالســوق المصــري  ــر مــن ثاثيــن مطــور هــم األب ألكث
مثــل إعمــار، ســوديك وبالــم هيلــز وغيرهــا مــن شــركات 

التطويــر المرموقــة.

وظهــور  المحتدمــة  المنافســة  مــن  وبالرغــم 
منافســين جــدد بشــكل منتظــم فقــد تمكنــت أمــالك 
ــة  ــدل أربع ــة بمع ــا التمويلي ــة محفظته ــن مضاعف م
أضعــاف خــالل عــام 2018 مقارنــة بعــام 2017 باإلضافــة 
ــف  ــة 9.5 ضع ــة بقيم ــالت ممنوح ــق تموي ــى تحقي إل
ــة  ــى محفظ ــول إل ــًا الوص ــوع وأيض ــال المدف رأس الم
المــال  رأس  ضعــف   6.8 بقيمــة  حاليــة  تمويليــة 
المدفــوع فــي عــام 2019 عبــر التحالــف مــع شــركاء 
ــل  ــادة التموي ــة إلع ــركة المصري ــل الش ــن مث متميزي
ــن  ــركائنا المميزي ــى ش ــة إل ــاري )EMRC( باإلضاف العق

ــي. ــاع البنك ــن القط م

لتحقيــق  الصحيــح  طريقــك  هــو  ألمــاك  اختيــارك 
ــة  ــبتها بالنزاه ــي اكتس ــارزة الت ــمعتها الب ــك لس أهداف
بالعمــل  دائمــا  ونعدكــم  المجتمعيــة،  والمســئولية 
المتفانــي مــن موظفينــا المحترفيــن ولتحقيــق المزيــد 

مــن اإلنجــازات.

أيمن عبد الحميد

الرئيس التنفيذي
أمالك للتمويل - مصر



 الشركة
 المؤسسة

ــاع  ــي قط ــدة ف ــركة رائ ــي ش ــل )ش.م.ع( ه ــاك للتموي أم
ــذ  ــت من ــط، دأب ــرق األوس ــة الش ــاري بمنطق ــل العق التموي
تأسيســها كشــركة خدمــات ماليــة فــي نوفمبــر 2000 علــى 
تزويــد عمائهــا بمنتجــات وحلــول تمويــل عقــاري مبتكــرة 

ــامية. ــريعة اإلس ــع الش ــة م ومتوافق

ــي  ــة ف ــاهمة خاص ــركة مس ــًة كش ــاك” بداي ــت “أم تأسس
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح ــب القان ــي بموج دب
المتحــدة وخــال عــام 2007، وســعت “أمــاك” مــن نطــاق 
عملياتهــا وافتتحــت أول مكتــب دولــي لهــا فــي القاهــرة 
والــذي يعمــل تحــت اســم “شــركة أمــاك للتمويــل – مصــر“.

مقراتنا الرئيسية في مصر واإلمارات

أمالك للتمويل - مصر
2 شارع وادي النيل، المهندسين، الجيزة.

أمالك للتمويل - ش. م. ع
طريــق  لألعمــال,  إعمــار  مجمــع  البرشــة, 

دبــي  - زايــد  الشــيخ 



شركائنا
أمــاك  قامــت  2007؛  عــام  فــي  الشــركة  تأســيس  منــذ 
ــر مــن  ــة مملوكــة ألكث ــل وحــدات بمشــروعات عقاري بتموي
30 مطــور مــن أكبــر مطــوري العقــارات بمصــر مثــل إعمــار 
ــار  ــدى الملي ــات تع ــي تموي ــز بإجمال ــم هيل ــوديك وبال وس

ــري. ــه مص جني

الشركاء العقاريين

شركاء التمويل
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