
 
 
 
 
 

 خبر صحفي

 

 2016ة للربع األول من عام شركة أمالك تعلن نتائجها المالیّ 

 2016لربع األول من عام ل إماراتي ملیون درهم 123یرتفع إلى  المجموعة  صافي أرباح •

 إماراتيملیار درهم  6.7بلغ إجمالي أصول الشركة  •

التمویل أعلنت أمالك للتمویل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع  – 2016 مایو 11اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، 

. 2016مارس  31العقاري على مستوى منطقة الشرق األوسط، الیوم عن نتائجها المالیة للربع األول المنتهي في 

 .إماراتي درهم ملیون 123وبلغ صافي أرباح الشركة لهذه الفترة 

 104 مقارنة مع ،2016عام لربع األول من ل إماراتيملیون درهم  363 بقیمةإجمالي إیرادات سّجلت الشركة و 

 حیث ،االستثمار العقاري بعائداتمن العام الماضي. وكان األداء القوي مدفوعًا  للربع األولإماراتي درهم  مالیین

إیرادات النشاط التمویلي وانخفضت . لمشاریع األراضي ةالجزئیمبیعات المن إماراتي ملیون درهم  134سجلت الشركة 

ملیون درهم للفترة ذاتها من العام  80ملیون درهم مقابل  59إلى  2016في الربع األول من عام % 27بنسبة 

. وحافظت العائدات اإلیجاریة والعائدات واالستثمار العقاري العقاريالتمویل محفظة النخفاض  نتیجةوذلك الماضي، 

مقابل الفترة ذاتها  إماراتي ملیون درهم 24نتائج الشركات الزمیلة على مستوى ثابت عند  مناألخرى وحصة الشركة 

 من العام الماضي. 

ة لین بنسبملیون درهم، وتوزیعات األرباح على الممو  30إلى لتنخفض % 12وتحسنت التكالیف التشغیلیة بنسبة 

 خالل هذه الفترة. مستحقات الممولینللتكالیف وتسدید  لفعالةانتیجة اإلدارة ، ملیون درهم 32إلى لتنخفض % 11

من حسابات متعثرة خالل الربع األول من عام إماراتي درهم  یینمال 5مخصصات بقیمة  أمالك سجلت شركةكما 

 لملیون درهم خال 26إلى التي تم تسجیلها سابقًا االبتدائیة العادلة  لقیمةاطفاء الربعیة إلتكالیف ال وانخفضت. 2016

ملیون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وستستمر تكالیف اإلطفاء حتى  28 مع رنةمقا 2016من الربع األول 

 یتم تسدید المستحّقات للممّولین بالكامل.



 
 
 
 
 

مقارنة بالفترة  2016ملیار درهم للربع األول من عام  6.7حوالي إلى % 2وانخفضت قیمة إجمالي األصول بنسبة 

ذاتها من العام الماضي. وعلى خلفیة األرباح غیر الموزعة، ارتفعت حقوق الملكیة في المیزانیة العمومیة المخصصة 

ملیار درهم في  1.58مقابل  2016خالل الربع األول من عام إماراتي ملیار درهم  1.67أكثر من إلى للمساهمین 

 .2015السنة المالیة المنتهیة في دیسمبر 

عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لشركة أمالك: "أنا سعادة وتعلیقًا على النتائج المالیة للشركة، قال 

، مما أتاح ‘ند الحمر’رض أاستراتیجیتنا وجهودنا في تطویر البنى التحتیة لمشروع الكبیر الذي حققته بالنجاح سعید 

 التي % من قطع األراضي48المشروع وبیع قّدم ت. وتأتي العائدات التي قمنا بتحقیقها نتیجة قویةإیرادات نا تسجیل ل

 مشترین".للمعظمها  نقل ملكیةتم 

على مستوى ثابت من مبیعات قطع األراضي وتقدم سیر العمل في  لمحافظةاعاتنا بتوقرغم : "الهرميسعادة  وأضاف

تنمیة میزانیتنا التركیز على  سنواصلمن العام. و الفترة المتبقیة خالل عتدًال نشهد نموًا مأیضًا بأننا سنعتقد المشروع، 

العمومیة ودخلنا الناتج عن التمویل العقاري، الذي یعتبر النشاط الرئیسي بالنسبة لنا، وسنواصل سعینا لالرتقاء 

سوف لمخاطر والتكالیف قویة لایجاد مصادر جدیدة ومبتكرة للتمویل وٕادارة  أن. كما وخدمة العمالء بالكفاءة التشغیلیة

 أولویاتنا". تبقى من أبرز

 -انتهى-

 نبذة عن شركة أمالك للتمویل ش.م.ع:

لتكون أولى الشركات المتخصصة في قطاع التمویل العقاري في الشرق األوسط. وتوفر  2000تأسست شركة "أمالك للتمویل" عام 

منتجات وحلوًال عقاریة مبتكرة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة بما یواكب احتیاجات السوق. وتقدم الشركة مجموعة من الحلول "أمالك" 

 والمنتجات المالیة التي تلبي حاجة المستثمرین في مجالي العقارات الجاهزة والعقارات قید اإلنشاء.

، تحت مسمى "أمالك للتمویل واالستثمار العقاري". كما تمتلك 2007القاهرة عام وكانت "أمالك" قد أطلقت باكورة مكاتبها الدولیة في 

 لتمویل العقاري" في المملكة العربیة السعودیة. لأمالك حصة رئیسیة في شركة  في "أمالك العالمیة 

لمیزانیتها العمومیة وعملیاتها  ، عمدت الشركة إلى إعادة هیكلة شاملة2008وعقب تعلیق تداول أسهم "أمالك" في سوق دبي المالي عام 

، استكملت الشركة إعادة الهیكلة المالیة بعد حصولها على موافقة كافة 2014األساسیة في التمویل العقاري. وخالل الربع الثالث من العام 

ادیة لشركة "أمالك" الذي عقد ممولیها. وكان مساهمو الشركة قد وافقوا على مقترح إعادة الهیكلة خالل اجتماع الجمعیة العمومیة غیر الع



 
 
 
 
 

، وتتبوأ "أمالك" اآلن 2014. وقد أثمرت خطة الشركة القائمة على الحذر والتقشف عن تحقیقها ألرباح خالل العام 2014في سبتمبر 

قیمة مستقبلیة موقعًا جیدًا یخولها مواصلة عملیاتها االعتیادیة وخطط التمویل بشكٍل طبیعي بما یمّكنها من استعادة دورها في تحقیق 

 لمساهمیها. 

 /http://www.amlakfinance.comلمعرفة المزید عن شركة "أمالك للتمویل"، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 

 للمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع:
 روان الصالح
 ویبر شاندویك

 4454251-04 الهاتف: 
relsaleh@webershandwick.com 

 


