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 خبر صحفي

 

 2018من عام األول ر�ع أمالك تعلن عن نتائجها المال�ة لل

 %.5 نسبتهابز�ادة  2018األول من الر�ع ملیون درهم في  6�ق�مة لمساهمیها ل صافي أر�اح "أمالك" تسجّ  •

  2017مقارنة �الفترة نفسها من عام % 5نمو إجمالي اإلیرادات بنس�ة  •

 مل�ار درهم 6إجمالي أصول "أمالك" �صل إلى  •

 2018ملیون درهم في ینایر  684�ق�مة للممولین دفعات مقدمة إضاف�ة تسدید  •

أعلنت أمالك للتمو�ل ش.م.ع، الشركة الرائـدة فـي قطـاع التمو�ـل  - 2018 مایو 14دبي، اإلمارات العر��ة المتحدة، 

األول مـن العـام والمنتهـي فــي للر�ـع علـى مسـتوى منطقـة الشـرق األوسـط، الیــوم عـن نتائجهـا المال�ـة اإلسـالمي العقـاري 

 .2018مارس  31

% 5ها تبز�ـادة نسـب، 2018مـن عـام  األول فـي الر�ـعملیون درهـم  5.9لمساهمیها �ق�مة وسجلت الشركة صافي أر�اح 

 6.8السـابق. و�لـغ صـافي أر�ـاح المجموعـة للر�ـع األول مـن العـام  عـاماللفتـرة نفسـها مـن ملیـون درهـم ل 5.6مـع مقارنة 

 .ملیون درهم

 99مـع ملیـون درهـم، مقارنـة  104إلـى ل�صـل ٪ 5بنس�ة  2018ارتفع إجمالي اإلیرادات في الر�ع األول من عام كما 

و�عــزى ذلــك �شــكل أساســي إلــى أر�ــاح الق�مــة العادلــة المســجلة مــن ملیــون درهــم فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي. 

 .2018ملیون درهم في الر�ع األول من عام  24�ق�مة  العقارات االستثمار�ة

مـــن عـــام األول  الر�ـــعملیـــون درهـــم فـــي  42٪ لتصـــل إلـــى 10وتراجعـــت إیـــرادات أعمـــال التمو�ـــل العقـــاري بنســـ�ة هـــذا 

انخفضــت اإلیــرادات مــن مب�عــات األصــول و  .ملیــون درهــم فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي 47، مقارنــة مــع 2018

لفتــرة لملیــون درهــم  23، مقارنــة مــع 2018ملیــون درهــم فــي الر�ــع األول مــن عــام  7٪ لتصــل إلــى 71العقار�ــة بنســ�ة 

بنسـ�ة عقـارات قیـد التطـو�ر إلـى العمـالء  ملك�ـة رئ�سـي إلـى نقـل هذا االنخفاض �شكلو�عود من العام الماضي. نفسها 

 .2017في الر�ع األول من عام أعلى 
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 15.4لتصــل إلــى  2018األول مــن عــام الر�ــع ٪ خــالل 3بنســ�ة  تحســًنا العائــدات اإلیجار�ــة شــهدتمــن جهــة أخــرى، 

بنسـ�ة  عائـدات الـدخل األخـرى نخفضت . وا2017األول من عام الر�ع ملیون درهم في  14.9ملیون درهم، مقارنة مع 

ملیـون درهـم فـي نفـس الفتـرة مـن العـام  9.7ملیون درهم، مقارنة مع  9لتصل إلى  2018األول من عام الر�ع ٪ في 8

 .  الماضي

فــي مســتقرة نوًعــا مــا ضــمن المســتو�ات التــي كانــت علیهــا  2018مــن عــام األول الر�ــع التكــالیف التشــغیل�ة فــي �قیــت و 

 .�التطو�ر العقاري تعلق ت لمشار�ع مشتركةالتكالیف التشغیل�ة ستثناء بإ ،2017من عام األول الر�ع 

ــــي  2وســــجلت أمــــالك أ�ضــــًا مخصصــــات �ق�مــــة  ــــون درهــــم ف ــــع ملی ــــة، 2018األول مــــن عــــام الر� عكــــس مــــع  مقارن

 34وســجلت الشــركة أ�ضــًا تكــالیف إطفــاء �ق�مــة  ملیــون درهــم. 6�ق�مــة  2017األول مــن عــام الر�ــع مخصصــات فــي 

في نفس الفترة مـن العـام ملیون درهم  27% مقارنة مع 25، بز�ادة نسبتها 2018األول من عام ر�ع الملیون درهم في 

مــن عـــام ملیــون درهــم للممـــولین فــي ینـــایر  684. وتــأتي هـــذه الز�ــادة علـــى خلف�ــة تســدید دفعـــة مقدمــة �ق�مـــة الماضــي

لودائــع االســتثمار�ة، وســوف ل المبــدئي المتعلقــة �ــاإلعتراف أر�ــاح الق�مــة العادلــة عكــس طفــاءاإلتكــالیف مثــل تو  .2018

تكـالیف اإلطفـاء، علـى وستسـتمر  .فتـرة مال�ـة أيللممـولین فـي  المسـتحقات تسـدیدتختلف تكالیف اإلطفاء ت�عًا لمسـتوى 

نها�ــة فتــرة إعــادة  �حلــوللممــولین �الكامــل لمســتحقات الیــتم ســداد حتــى  الــرغم مــن التوقعــات �ــأن تكــون �معــدالت أقــل،

 .  اله�كلة

ملیـون درهـم،  28 % لتصـل إلـى10بنسـ�ة  2018األول مـن عـام الر�ـع فـي  توز�عات األر�اح على الممـولین وتراجعت

للممـولین تسـدید دفعـة مقدمـة و�ـأتي هـذا التراجـع نتیجـة . ملیون درهـم فـي نفـس الفتـرة مـن العـام الماضـي 31مقارنة مع 

 .  2018في ینایر 

% مقارنــة مــع 10ته نســب�انخفــاض ، 2018األول مــن عــام الر�ــع مل�ــار درهــم فــي  6هــذا و�لــغ إجمــالي ق�مــة األصــول 

 لمسـاهمي الشـركة حقـوق الملك�ـةفـي % 1ز�ـادة هامشـ�ة بنسـ�ة  2018مـن عـام الر�ـع األول  . وشهد2017نها�ة عام 

 .2017مقارنة مع نها�ة عام 
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أقسـاط شـهر�ة  10�مـا �عـادل  ،ملیـون درهـم 684، قامت الشركة �سـداد دفعـة مقّدمـة للممـّولین �ق�مـة 2018وفي ینایر 

٪ مــن التزامــات الودائــع 42. و�ــذلك تكــون شــركة أمــالك قــد قامــت حتــى تار�خــه �ســداد 2018مجدولــة حتــى د�ســمبر 

 .علقة �مقدمي دعم السیولة٪ من التزامات الودائع اإلسالم�ة المت75اإلسالم�ة المتعلقة �الممولین و

الهرمــي، العضــو المنتــدب والــرئ�س التنفیــذي لشــركة  عبــد هللا وفــي معــرض تعل�قــه علــى النتــائج، قــال ســعادة / عــارف

مسـتمرة فـي الشـركة علـى الـرغم مـن الضـغوط التـي یتعـرض لهـا القطـاع العقـاري محلً�ـا وٕاقل�مً�ـا إال أن " أمالك للتمو�ـل:

ن�قى ســو األساســ�ة والتمیــز فــي منتجاتهــا وخــدماتها، وتحقیــق الر�ح�ــة والق�مــة لمســاهمینا.  هــاعلــى تطــو�ر أعمالالتركیــز 

ــ واللتــي مواصــلة جهودنــا لتطــو�ر البن�ــة التحت�ــة و��ــع قطــع أراض مختلفــةو اســتراتیجیتنا � ملتــزمین ه نحــن علــى ثقــة �أن

ونحـن متأكـدین �ـأن شـركة أمـالك تتمتـع بوضـع  . اجمـالي�شـكل  س�كون لها أثـر إیجـابي علـى عائـدات ور�ح�ـة الشـركة

 ".جید یؤهلها لالستفادة من التحسن االقتصادي في الدولة، ونتطلع إلى اغتنام هذه الفرص

 -انتهى-

 نبذة عن شركة أمالك للتمو�ل ش.م.ع:

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

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

 من الحلول والمنتجات المال�ة التي تلبي حاجة المستثمر�ن في مجالي العقارات الجاهزة والعقارات قید اإلنشاء.

، 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 2014و�عد عمل�ة إعادة اله�كلة المال�ة الناجحة عام 

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

لشركات في دولة اإلمارات العر��ة ، وأفضل شركة تمو�ل إسالمي في مجال المسؤول�ة االجتماع�ة ل2015اإلمارات لعام 

وتتبوأ "أمالك" الیوم مكانة رائدة كشركة متخصصة �التمو�ل العقاري، وتركز على تحقیق وغیرها الكثیر.  2015المتحدة لعام 

 ق�مة متمیزة لمساهمیها.

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

http://www.amlakfinance.com/
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 للمز�د من المعلومات، یرجى التواصل مع:

 ساشا بینتو

 و�بر شاندو�ك

 4248 445-04 الهاتف: 

slpinto@webershandwick.com  
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