
 
 
 
 
 

 خبر صحفي

 

تحقيق أرباح ثابتة في نتائجها المالية للنصف األول من العام أمالك تعلن عن 

2018 

 

  بزيادة  2018األول من العام  النصفمليون درهم في  10.4بقيمة للمساهمين "أمالك" تسجل صافي أرباح

 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق2مقدارها 

  2017% مقارنة بالنصف األول من العام 10بنسبة اإليرادات نمو 

  مليون درهم إماراتي 85أعمال التمويل العقاري بلغت اإليرادات من  

  7بنسبة العائدات اإليجارية ارتفاع% 

  مليار درهم 6إجمالي أصول "أمالك" بلغ 

 

أعلنت أمالك للتمويل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمويل  :2018يوليو  31دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

يونيو  30األول من العام والمنتهي في  للنصفالعقاري على مستوى منطقة الشرق األوسط، اليوم عن نتائجها المالية 

2018.  

بزيادة مقدارها  2018من عام األول  لنصففي امليون درهم  10.4بلغ للمساهمين وسجلت الشركة صافي أرباح 

بلغ صافي و مليون درهم إماراتي. 10.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي شهدت تسجيل أرباح بلغت 2

 .مليون درهم 11.2أرباح المجموعة في النصف األول من هذا العام 

، 2018األول من العام  النصفمليون درهم في  203٪ لتصل إلى 10بنسبة شركة أمالك إيرادات  ارتفعتكما 

إنجاز تطوير البنية مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى  184مقارنة مع 

 .التحتية ومبيعات قطع األراضي في مشروع ند الحمر

األول من العام  النصفمليون درهم في  85٪ لتصل إلى 11بنسبة انخفاضاً إيرادات أعمال التمويل العقاري وشهدت 

 .مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي 96، مقارنة مع 2018

مليون  32لتصل إلى  2018األول من عام  النصف٪ خالل 7بنسبة  تحسنًا العائدات اإليجارية شهدتمن جهة أخرى، 

 .2017األول من عام  النصفمليون درهم في  30درهم، مقارنة مع 



 
 
 
 
 

 57مليون درهم، مقارنة مع  61٪ لتصل إلى 7بنسبة  2018األول من العام  النصفالتكاليف التشغيلية في ارتفعت و

. وال تتضمن هذه األرقام التكاليف التشغيلية لمشروع مشترك يتعلق 2017األول من عام  النصفمليون درهم في 

 .بتطوير العقارات االستثمارية

 إلغاء مع مقارنة، 2018األول من عام  النصفمليون درهم في  25بقيمة أمالك مخصصات مجموعة وسجلت 

ً  .مليون درهم 7بقيمة  السابقعام الاألول من  النصففي  مخصصات تكاليف إطفاء ديون  كما سجلت الشركة أيضا

مليون درهم في النصف  55مقارنة مع % 7، بزيادة قدرها 2018األول من عام  النصفمليون درهم في  59بقيمة 

مليون درهم للممولين في يناير  684وجاءت هذه الزيادة بسبب سداد دفعة مبكرة بقيمة . 2017األول من العام 

٪ من 42قامت أمالك حتى تاريخه بتسديد . هذا و2018دفعات مجدولة حتى شهر ديسمبر  10، والتي تعادل 2018

بمقدمي دعم خاصة ال ةاإلسالميودائع ال ٪ من التزامات75و ،بالممولينخاصة اإلسالمية الودائع ال التزاماتإجمالي 

 السيولة.

وسوف تختلف تكاليف لودائع االستثمارية، لاألولي  التقديرمكاسب القيمة العادلة عند الديون إلغاء إطفاء وتمثل تكاليف 

 . كل فترة ماليةللممولين في  المستحقات تسديداإلطفاء تبعاً لمستوى 

األول من عام  النصفمليون درهم في  55 إلىليصل % 11بنسبة  توزيعات األرباح على الممولين عبء وتراجع

لسداد الدفعة ويأتي هذا التراجع الطفيف نتيجة . مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي 62، مقارنة مع 2018

 . 2018المبكرة للممولين في يناير 

وبلغ مقارنة مع نهاية العام السابق.  2018% في النصف األول من عام 12تراجع إجمالي التزامات أمالك بنسبة  كما

نهاية العام % مقارنة مع 9بتراجع مقداره ، 2018األول من عام  النصفمليار درهم في  6إجمالي قيمة األصول 

2017. 

لطالميا  ضيو المنتيدو واليرئيس التنفييذي لشيركة أميالك للتموييل على النتائج، قال سعادة / عارف الهرميي، الع تعليقاو 

 اتنيامنتجمثيل أحيد  عليى تزوييد عمالئنيا بمنتجيات وخيدمات مبتكيرة تحفيز السيوق المحليية، منصيباً أمالك كان تركيز 

عليى سلسيلة راهن فيي الوقيت الينحين نعميل أطلقناه هذا العيام. ووالذي  ةثابتالربح المعدالت ذو ‘ أكيد’لتمويل العقاري ل

أن هذه المنتجيات ستسيتمر فيي تحفييز بثقة ، وكلنا من المنتجات الجديدة التي سنطلقها خالل النصف الثاني من هذا العام

تطيوير البنيية التحتيية وبييع قطيع عملييات مين خيالل  ناتنويع مصادر دخلعلى صعيد نجحنا أننا . كما شركتنانمو ودعم 

التوسع فيي المجياالت مع مضينا قدماً، فإننا عازمون على مواصلة ية المتحدة. وأراض مختلفة في دولة اإلمارات العرب

 على المدى الطويل". هاإيراداتتعزيز وأمالك نمو ربحية عود بالفائدة على أنها ستبالتي نشعر 

 -انتهى-

 نبذة عن شركة أمالك للتمويل ش.م.ع:

 

، من الشركات الرائدة في قطاع التمويل العقاري في منطقة الشرق 2000تعد شركة "أمالك للتمويل" والتي تأسست عام 

األوسط. وتوفر "أمالك" منتجات وحلوالً عقارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بما يواكب احتياجات السوق دائمة 



 
 
 
 
 

لمنتجات المالية التي تلبي حاجة المستثمرين في مجالي العقارات الجاهزة التغير. وتقدم الشركة مجموعة من الحلول وا

 والعقارات قيد اإلنشاء.

، تعمل أمالك وفق استراتيجية أعمال حذرة وحكيمة تهدف إلى تحقيق 2014وبعد عملية إعادة الهيكلة المالية الناجحة عام 

 لصالح مساهمي الشركة. تعزيز متواصل للقيمة

، ولديها أيًضا عالقات تعاون وشراكات أعمال في المملكة العربية 2007تبها الدولي األول في القاهرة في عام أطلقت أمالك مك

 السعودية.

 http://www.amlakfinance.comلمعرفة المزيد عن شركة "أمالك للتمويل"، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

  

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 ساشا بينتو

 ويبر شاندويك

 4454248-04 الهاتف  

slpinto@webershandwick.com  
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