
 
 
 
 
 

 خبر صحفي

 2018 عام من الثالث للربع یةأمالك تعلن عن نتائجھا المال

 %6ملیون درھم إماراتي بزیادة بنسبة  260 األساسیةبلغت إیرادات أنشطة األعمال  •
 ملیون درھم إماراتي 61 التطویرقید  بیع األصول العقاریةبلغت إیرادات  •
 %7بنسبة بزیادة  ملیون درھم إماراتي 48 یجاریةالعائدات اإلبلغت قیمة  •
 %11بنسبة تراجع إجمالي التزامات أمالك  •
 ملیار درھم إماراتي 6بلغ إجمالي قیمة األصول  •

أعلنت أمالك للتمویل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمویل  :2018 نوفمبر 08دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
  .2018 سبتمبر 30في  ةالمنتھی لألشھر التسعةالعقاري على مستوى منطقة الشرق األوسط، الیوم عن نتائجھا المالیة 

بینما . 2017م اعمن الفترة  نفس مقارنة مع٪ 6بنسبة من أنشطة األعمال األساسیة شركة أمالك إیرادات  وارتفعت
 و المتصلة بالعقارات االستثماریة خسارة القیمة العادلة غیر المحققةنتیجة % 13تراجعت اإلیرادات اإلجمالیة بنسبة 

 51إلى خسائر صافیة بقیمة  أدىمما األصول نھج أكثر تحفًظا في تقییم واتباع  لسوق العقارياالمدفوعة بتراجع 
 من العام الماضي.  لنفس الفترةملیون  30ملیون درھم مقارنة مع أرباح صافیة بقیمة 

نفس الفترة من العام  مع ٪ مقارنة70بنسبة  التطویرمن بیع األصول العقاریة قید  شركة أمالكإیرادات  ارتفعتكما 
المشترك مشروع الإنجاز تطویر البنیة التحتیة ومبیعات قطع األراضي في الماضي، ویعزى ذلك بشكل أساسي إلى 

 .ند الحمرفي منطقة 

خالل األشھر التسعة ملیون درھم  132٪ لتصل إلى 8وانخفضت اإلیرادات من أنشطة األعمال التمویلیة بنسبة 
 . 2017عام  لنفس الفترة منملیون درھم  143، مقارنة بـــ 2018األولى من 

، 2018من خالل األشھر التسعة األولى ملیون درھم  48%، لتصل إلى 7وشھدت العائدات اإلیجاریة نمواً بنسبة 
 . 2017خالل نفس الفترة من عام ملیون درھم  45 مع مقارنة

ملیون درھم للفترة  84مقارنة مع  خالل ھذه الفترة ملیون درھم 87% لتصل إلى 3بنسبة التكالیف التشغیلیة  وارتفعت
 تطویر العقاري. الویستثنى من ذلك تكالیف تشغیل مشروع مشترك متعلق بنفسھا من العام الماضي، 

مقارنة مع عكس ملیون درھم  42، سجلت المجموعة مخصصات بقیمة 2018وخالل األشھر التسعة األولى من 
بزیادة ملیون درھم  84وسّجلت الشركة تكالیف إطفاء بقیمة . 2017ملیون للفترة نفسھا من عام  15مخصصات بقیمة 

سداد دفعة مقدّمة وتعزى ھذه الزیادة إلى  ملیون درھم للفترة نفسھا من العام الماضي.  82% مقارنة مع 2بنسبة 
. وبذلك 2018أقساط شھریة مجدولة حتى دیسمبر  10بما یعادل  2018في ینایر ملیون درھم  684للممّولین بقیمة 

٪ من 75ن التزامات الودائع اإلسالمیة المتعلقة بالممولین و٪ م42تكون شركة أمالك قد قامت حتى تاریخھ بسداد 
 التزامات الودائع اإلسالمیة المتعلقة بمقدمي دعم السیولة.



 
 
 
 
 

 وسـوف یة،االسـتثمار للودائـع المبـدئي بـاإلعتراف المتعلقـة العادلـة یمـةالق بـاحاإلطفـاء عكـس أر فیو تمثـل تكـال
 .ـةیفـي أي فتـرة مال نیالمسـتحقات للممـول دتسـدی لمستوى بعااإلطفاء ت فیتكال تختلف

بنسبة ، بانخفاض 2018خالل األشھر التسعة األولى من ملیون درھم  83وبلغت توزیعات األرباح على الممولین 
سداد دفعة ملیون درھم. وجاء ھذا االنخفاض نتیجة  93حیث بلغت آنذاك  2017من  نفس الفترة مقارنة مع 11%

 .2018مقدمة للممولین في ینایر 

وبلغ إجمالي . 2017% مقارنة مع نھایة العام 11انخفض إجمالي التزامات أمالك بنسبة وبعد سداد الدفعة للممولین، 
ً ما یمثل انخفا ملیار درھم، وھو 6األصول   . 2017% عن نھایة العام 10بنسبة  ضا

 6 لتبلغ 2018خالل الربع الثالث من  على أساس ربعي واً نمقید التطویر وسجلت إیرادات أمالك من بیع العقارات 
وخالل الربع الثالث %. 100، بنمو الفت بنسبة 2017ملیون درھم للربع الثالث من عام  3ملیون درھم مقارنة مع 

ملیون  14.9ملیون درھم مقارنة مع  16.4% لتصل إلى 10سجلت العائدات اإلیجاریة زیادة بنسبة . و2018من عام 
 2018خالل الربع الثالث من  ملیون درھم 25.8 إلىوانخفضت التكالیف التشغیلیة  .2017درھم للربع الثالث من 

 .٪4ا بنسبة مسجلة انخفاضً  ملیون درھم لنفس الفترة من العام الماضي 27مقارنة مع 

المنتدب والرئیس التنفیذي لشركة أمالك وفي معرض تعلیقھ على النتائج، قال سعادة/ عارف عبدهللا الھرمي، العضو 
العقارات قید التطویر على ، ومن بیع من أعمالنا األساسیة تحقیق إیرادات ثابتةنتائج الربع الثالث  تظھرللتمویل: "

وسوف نواصل البناء على ھذه النجاحات في ، منتجاتنا تنوعویعكس ھذا األداء الرغم من ظروف السوق الصعبة. 
من خالل توسیع محفظتنا لتلبیة الطلب المتزاید في السوق. وبما یتماشى مع رؤیة الحكومة في ترسیخ مكانة  المستقبل

لتعزیز نمو قطاع التمویل المتوافق مع الشریعة  استثنائیةتتمتع أمالك بمكانة دبي كمركز عالمي لالقتصاد اإلسالمي، 
 اإلسالمیة من خالل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة".

دائرة التنمیة اإلقتصادیة ھا تالتي قدم عماللأل اإلسالمیة العالمیة جائزةتكریمنا مؤخراً وفوزنا بال: "إن سعادتھ وأضاف
عقاري في مجال التمویل ال منطقةال في الرائدة یعزز من مكانة أمالك العالميمركز تمیز األعمال اإلسالمي في دبي و

 ." متوافق مع الشریعة اإلسالمیةال

 -انتھى-

 نبذة عن شركة أمالك للتمویل ش.م.ع:

 

، من الشركات الرائدة في قطاع التمویل العقاري في منطقة الشرق 2000تعد شركة "أمالك للتمویل" والتي تأسست عام 
األوسط. وتوفر "أمالك" منتجات وحلوالً عقاریة مبتكرة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة بما یواكب احتیاجات السوق دائمة 
التغیر. وتقدم الشركة مجموعة من الحلول والمنتجات المالیة التي تلبي حاجة المستثمرین في مجالي العقارات الجاھزة 

 والعقارات قید اإلنشاء.



 
 
 
 
 

، تعمل أمالك وفق استراتیجیة أعمال حذرة وحكیمة تھدف إلى تحقیق 2014دة الھیكلة المالیة الناجحة عام وبعد عملیة إعا
 لصالح مساھمي الشركة. تعزیز متواصل للقیمة

، ولدیھا أیًضا عالقات تعاون وشراكات أعمال في المملكة العربیة 2007أطلقت أمالك مكتبھا الدولي األول في القاھرة في عام 
 ودیة.السع

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

  

 

 للمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع:

 ساشا بینتو

 ویبر شاندویك

 4454248-04 الھاتف: 

slpinto@webershandwick.com  
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