
 
 
 
 
 

 خبر صحفي

 2017شركة أمالك تعلن عن نتائجها المالّ�ة للعام 

 2016 العام مقارنة مع% 18بنس�ة ًا انخفاض �مثل ما�ملیون درهم  27 �مقدارانخفاض التكالیف التشغیل�ة  −

 2017السنة المال�ة المنته�ة في د�سمبر درهم إماراتي صافي أر�اح ملیون  51 −

 الشركة  أصول إجماليإماراتي  درهم مل�ار 6.6 −

 2017 نوفمبر في المضار�ة أداة من إضاف�ة درهم ملیون  100سداد  −

 2018 ینایر في درهم ملیون  684 اقدره مقدمة للممولیندفعة سداد  −

أمالك للتمو�ل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع أعلنت  – 2018 مارس 12دبي، اإلمارات العر��ة المتحدة، 

للسنة على مستوى منطقة الشرق األوسط، الیوم عن نتائجها المال�ة  المتوافق مع الشر�عة االسالم�ة التمو�ل العقاري 

 .2017د�سمبر  31المنته�ة في 

ملیون درهم  107، مقارنة مع 2017ملیون درهم إماراتي في نها�ة د�سمبر  51وسّجلت الشركة صافي أر�اح �ق�مة 

 -متضمنة ب�ع عقارات قید التطو�ر - %. بینما سجلت الشركة إیرادات إجمال�ة52، �انخفاض قدره 2016في العام 

وذلك  2016عام الملیون درهم في  778%، مقارنة مع 44قدره انخفاض � 2017ملیون درهم للعام  432�ق�مة 

مل�ار درهم  6.6٪ ل�صل إلى 1بنس�ة أصول الشركة وارتفع إجمالي  تطو�ر.نظرًا لتراجع مب�عات العقارات قید ال

األصول العقار�ة ق�مة ، و�رجع ذلك أساسا إلى ز�ادة 2016مل�ار درهم في العام  6.5مع مقارنة  2017عام البنها�ة 

 التمو�ل). التمو�ل العقاري (محفظةفي أصول انخفاض والتي قو�لت �الق�مة العادلة) مكاسب (االستثمار�ة 

 ـــب مقارنة ،2017 عام في درهم ملیون  191 إلى لتصل٪ 8 بنس�ةالتمو�ل�ة  األعمال أنشطة من اإلیرادات وانخفضت

 ملیون  52 إلى لتصل٪ 88 بنس�ة األصول العقار�ة مب�عات إیرادات وانخفضت. 2016 عام في درهم ملیون  207

 عقارات وتحو�ل مب�عات ارتفاع إلى أساساً االنخفاض  هذا و�رجع. 2016 عام في درهم ملیون  429 ــــب مقارنة درهم

 .2016 عام في العمالء إلى التطو�ر قید



 
 
 
 
 

 
ملیون  57، مقارنة مع 2017لعام في املیون درهم  61%، لتصل إلى 7وشهدت العائدات اإلیجار�ة نموًا بنس�ة 

لتصل إلى ملیون درهم  52مقدار العقارات االستثمار�ة � منالق�مة العادلة مكاسب وارتفعت  .2016درهم في العام 

إنجاز �فضل ، وذلك 2016لسنة المال�ة املیون درهم في  18 مقارنة مع 2017للسنة المال�ة  مملیون دره 70

 .مردفمنطقة في مملوك للشركة تطو�ر عقاري مشروع 

. 2016لعام ل ملیون درهم 68�ق�مة  إیراداتمع ، مقارنة 2017للعام  ملیون درهم 59 اإلیرادات األخرى و�لغت 

 . 2017لم تتكرر في العام  2016تحقیق إیرادات من بنود محددة في العام إلى طفیف زى هذا االنخفاض الو�ع

 درهم ملیون  122 إلى 2016 عام عن درهم ملیون  149 من درهم ملیون  27 �مقدار �ةالتشغیل تكالیفال وانخفضت

 مشترك مشروع تشغیل تكالیف ذلك من و�ستثنى ،المقارنة الفترة عن٪ 18 بنس�ة انخفاضا مسجلة ،2017 لعام

 في التكالیف في توفیر تحقیق في أمالك عبر التكالیف ترشید م�ادرات ساهمت وقد. العقاري  االستثمار بتطو�ر متعلق

 .أ�ضا 2018 عام في تستمر أن المتوقع ومن ،2017 عام

مخصصات �ق�مة  تسجیلمقارنة مع  2017ملیون درهم خالل العام  0.5مخصصات �ق�مة عكس قامت الشركة �و 

 .ا التمو�ل�ةهاالئتمان ضمن محفظتجودة قوة و ، مما �عكس 2016عام الملیون درهم في  66

إطفاء أر�اح الق�مة العادلة األول�ة ، وتمثل 2017ملیون درهم في عام  110وسّجلت الشركة تكالیف إطفاء �ق�مة 

، وسوف تختلف ت�عًا لمستوى تسدید المستحقات للممولین في كل فترة مال�ة، وستستمر الناتجة عن الودائع االستثمار�ة

تكالیف اإلطفاء، على الرغم من التوقعات �أن تكون �معدالت أقل، حتى یتم تسدید المستحّقات للممّولین �الكامل 

 وذلك �حلول نها�ة فترة إعادة اله�كلة.

 2016، �انخفاض طفیف مقارنة مع عام 2017ملیون درهم في عام  125�عات األر�اح على الممولین �لغت توز و 

 2016خالل عام  الودائع اإلسالم�ةارتفاع ق�مة ملیون درهم. وجاء هذا االنخفاض نتیجة  127حیث بلغت آنذاك 

 .2017�المقارنة مع عام 

 



 
 
 
 
 

العقار�ة، في محاولة منها لإلسراع في إنجاز التزاماتها  تطو�ر قطع أراٍض لتعز�ز ق�متهاهذا وستواصل أمالك 

مواصلة مشروع تطو�ر  2018الخاصة بإعادة اله�كلة تجاه الممولین وخلق الق�مة لمساهمیها. وتتضمن خطط عام 

، �االضافة الى ند الحمر، واستكمال تطو�ر �عض قطع األراضي في منطقة الطيمشروع أعمال البن�ة التحت�ة في 

 .رض مدینة نصر (مصر)المحتمل أل ر�لتطو خطة ا

 309 إلى المبلغ المسدد ل�صل ،2017 عام في المضار�ة أداة من درهم ملیون  100 قدره إضافي مبلغ أمالك سددت

في  أسهم إلى �الكامل للتحو�ل قابلةالمضار�ة  أداة إن. المضار�ة أداة من٪ 21 �مثل ما وهو إماراتي، درهم ملیون 

 .العقار�ة صولاأل ق�مة نمو تسییل منوذلك  اله�كلة إعادة فترة من سنة ةعشر االثني  بنها�ة سدادها یتم لم إن الشركة

�ما �عادل  ملیون درهم 684�ق�مة للممّولین مة مقدّ  دفعة �سدادا شركة أمالك للتمو�ل أ�ًض  قامت، 2018وفي ینایر 

 من٪ 42 �سداد تار�خه حتىقد قامت  أمالك شركةو�ذلك تكون  .2018أقساط شهر�ة مجدولة حتى د�سمبر  10

 .السیولة دعم �مقدمي المتعلقة اإلسالم�ة الودائع التزامات من٪ 75 و �الممولین المتعلقة اإلسالم�ة الودائع التزامات

نجحت أمالك في " :علي إبراه�م محمد، رئ�س مجلس إدارة شركة أمالك للتمو�لسعادة/ قال ، وفي هذا الس�اق

مع استراتیجیتنا وجهودنا خالل العام والذي جاء منسجمًا  2017العام عمومًا خالل أداء تشغیلي إیجابي تسجیل 

لعام استراتیج�ات واضحة قد وضعنا االقتصاد�ة العالم�ة. و الصع�ة التي تشهدها البیئة �الرغم من الظروف  الماضي

فضًال عن ، رائدة لعمالئناتوفیر خدمة مواصلة و  المز�د من الق�مة لمساهمینا،نهدف من خاللها إلى تحقیق  2018

للعام كثر إیجاب�ة لالقتصاد اإلماراتي وفي ظل التوقعات األ. المؤسس�ة جتماع�ةاالموظفینا، والوفاء �مسئولیتنا دعم 

 .قدمًا في االتجاه الصح�ح نحو المز�د من النموتواصل المضي ، نحن على �قین من أن أمالك س2018

 بین ومن. 2017 عام في المتحدة العر��ة االمارات دولة في الرئ�س�ة الم�ادرات من عدد تنفیذ تم وقد"وأضاف أ�ضًا: 

 �شكل تركزوالتي  المتحدة العر��ة االمارات لدولة االتحاد�ة الحكومة وضعتها التي" الخیر عام" كانت الم�ادرات هذه

 عملت وقد. الوطن وخدمة التطوعي والعمل للشركات جتماع�ةاال المسؤول�ة لخال من للمجتمع العطاء على رئ�سي

 شركة أن من واثق وٕانني. المتحدة العر��ة اإلمارات دولة ةحكوم س�اسات مع وق�مها رؤ�تها مةءموا على دائما أمالك

 البیئة تعز�ز في �سهم مما المتحدة العر��ة االمارات دولةة ورؤ� أهداف ودعم مكانتها تعز�ز ستواصل للتمو�ل أمالك

 ".واالجتماع�ة االقتصاد�ة



 
 
 
 
 

الهرمي، العضو المنتدب والرئ�س التنفیذي لشركة عبدهللا وفي معرض تعل�قه على النتائج، قال سعادة/ عارف 

على تطو�ر األعمال األساس�ة الشركة تركیز  2017تعكس النتائج اإلیجاب�ة التي حققناها في العام " أمالك للتمو�ل:

بها السوق مر ��الرغم من الظروف الصع�ة التي  وخدماتها، وتحقیق الر�ح�ة والق�مة لمساهمیناوالتمیز في منتجاتها 

لتطو�ر البن�ة التحت�ة و��ع قطع أراض على مواصلة جهودنا  2018وتركز استراتیجیتنا للعام . واالقتصاد عموماً  حال�اً 

�أن  نحن متأكدین، و یرادات والر�ح�ة العامة للشركةدعم اإلمختلفة تا�عة لنا. ونحن على ثقة �أن استراتیجیتنا ستواصل 

 ".تطلع إلى اغتنام هذه الفرصنو  ،دولةاللالستفادة من التحسن االقتصادي في یؤهلها وضع جید تتمتع بشركة أمالك 

 -انتهى-

 نبذة عن شركة أمالك للتمو�ل ش.م.ع:

المتخصصة في قطاع التمو�ل العقاري في الشرق األوسط. وتوفر لتكون أولى الشركات  2000تأسست شركة "أمالك للتمو�ل" عام 

"أمالك" منتجات وحلوًال عقار�ة مبتكرة متوافقة مع الشر�عة اإلسالم�ة �ما یواكب احت�اجات السوق. وتقدم الشركة مجموعة من الحلول 

 ت قید اإلنشاء.والمنتجات المال�ة التي تلبي حاجة المستثمر�ن في مجالي العقارات الجاهزة والعقارا

، تحت مسمى "أمالك للتمو�ل واالستثمار العقاري". كما 2007وكانت "أمالك" قد أطلقت �اكورة مكاتبها الدول�ة في القاهرة عام 

 تمتلك أمالك حصة رئ�س�ة في شركة "أمالك العالم�ة للتمو�ل العقاري" في المملكة العر��ة السعود�ة. 

، أطلقت أمالك عددًا من المنتجات والخدمات المبتكرة لعمالئها، وفازت �عدد 2014ة الناجحة عام و�عد عمل�ة إعادة اله�كلة المال�

من الجوائز المرموقة بینها جائزة االبتكار في التمو�ل اإلسالمي، وأفضل شركة متوافقة مع الشر�عة اإلسالم�ة بدولة اإلمارات لعام 

 2015�ة االجتماع�ة للشركات في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة لعام ، وأفضل شركة تمو�ل إسالمي في مجال المسؤول2015

 وتتبوأ "أمالك" الیوم مكانة رائدة كشركة متخصصة �التمو�ل العقاري، وتركز على تحقیق ق�مة متمیزة لمساهمیها.وغیرها الكثیر. 

 http://www.amlakfinance.comلمعرفة المز�د عن شركة "أمالك للتمو�ل"، یرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني: 

 للمز�د من المعلومات، یرجى التواصل مع:

 ساشا بینتو
 و�بر شاندو�ك

 4454248-04 الهاتف: 
slpinto@webershandwick.com 
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