
 
 
 
 

 
 

 خبر صحفي
 

 2020عام  من للربع الثالثشركة أمالك تعلن عن نتائجھا المالیّة 
 
 %2 بنسبة یةتمویلاألعمال الإیرادات  ضاانخف •
 %19  بنسبة اإلیجاریةاإلیرادات  ضاانخف •
 %15ض التكالیف التشغیلیة بنسبة اانخف •
 ملیار درھم 4.6بلغ إجمالي األصول  •
 في المملكة العربیة السعودیة من خالل االكتتاب العام شركة شقیقةمن حصة  ٪30بیع  •
 تسھیالت الممولین من الفئة "أ" تسویة •

 
الش���ركة الرائدة في ، أعلنت ش���ركة أمالك للتمویل ش.م.ع :2020 نوفمبر 9، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة

عة ألش���ھر التس���افترة ، الیوم عن نتائجھا المالیة لالتمویل العقاري على مس���توى منطقة الش���رق األوس���طقطاع 
 .2020سبتمبر  30المنتھیة في 

 
 2020سبتمبر  30ألشھر التسعة المنتھیة في افترة لملیون درھم  250 وسجلت الشركة إجمالي إیرادات بلغ

 190 معمقارنة  غیر المحققة المرتبطة بعقارات استثماریةالقیمة العادلة مكاسب / (خسائر) غیر متضمنة 
 239 بقیمةصافیة  رةالشركة خساكما سّجلت . 2019سبتمبر  30ألشھر التسعة المنتھیة في املیون درھم في 

درھم ملیون  41بلغت  خسارةمقارنةً ب، 2020من  سبتمبر 30ھر التسعة المنتھیة في ألشافترة لملیون درھم 
 ي.على سوق التمویل العقار 19-، وذلك نتیجة لتأثیرات كوفید2019من  الفترةنفس في 

 
ألش���ھر التس���عة المنتھیة في اتي خالل ملیون درھم إمارا 125 وبلغت اإلیرادات من أنش���طة األعمال التمویلیة

 .2019من  نفس الفترةفي ملیون درھم  128 معمقارنة  طفیف ي انخفاضف، 2020من عام  سبتمبر 30
 
سبتمبر  30ألشھر التسعة المنتھیة في ا خاللملیون درھم  75بلغ لت ٪15بنسبة  یةتكالیف التشغیلالانخفضت و

 .ملیون درھم خالل نفس الفترة من العام الماضي 88 مع، مقارنة 2020من عام 
 

تكالیف انخفاض في القیمة بلغت  2020س���بتمبر من عام  30ألش���ھر التس���عة المنتھیة في اوس���ّجلت أمالك في 
ملیون  74مع تكالیف انخفاض في القیمة بلغت  ، مقارنةملیون درھم متعلقة بأص����ول التمویل اإلس����المي 159

 .19-ات جائحة كوفیدتأثیروتعود ھذه الزیادة بشكل كبیر إلى . نفس الفترة من العام الماضيدرھم في 
 

في المملكة العربیة الس����عودیة من خالل االكتتاب العام  ش����قیقةمن حص����تھا في ش����ركة  ٪30باعت الش����ركة 
 .مالیین درھم 7وحققت مكاسب قدرھا 

 



 
 
 
 

 
اختتمت والش��ریحة "أ" ذات التكلفة العالیة بالكامل خالل الربع.  ن منممولیتس��ھیالت القامت الش��ركة بتس��ویة 

ملیون درھم إماراتي في  60الدیون خالل ھذا الربع وسجلت أرباًحا صافیة قدرھا  تسویةالشركة بنجاح مزاد 
 ملیون درھم إماراتي في بیان التغیرات في حقوق الملكیة. 17بیان الدخل و 

 
ً قي إجمالي التزامات الش���ركة ثابتملیار درھم، كما ب 5وحافظت األص���ول على قیمتھا عند  ملیار درھم  4عند  ا

 .2019كما في نھایة عام 
 

جمیع الممولین على االتفاقیة التي تحكم موافقة في الحص������ول على أمالك نجحت ، 2020وفي ش������ھر یونیو 
جدیدة تتیح الش������روط ال. ومنذ ذلك الحین أمالك ملتزمة بتنفیذ اإلتفاقیة ،الش������روط الجدیدة إلعادة ھیكلة دیونھا

في مو بتطویر أعمالھا لتحقیق النھا للتكیف مع ظروف الس���وق الحالیة وتس���مح لللش���ركة أكبر مرونة  لإلتفاقیة
 .میزانیتھا العمومیة

 -انتھى-

 نبذة عن شركة أمالك للتمویل ش.م.ع:

، من الشركات الرائدة في قطاع التمویل العقاري في منطقة الشرق األوسط. 2000تعد شركة "أمالك للتمویل" والتي تأسست عام 
وتوفر "أمالك" منتجات وحلوالً عقاریة مبتكرة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة بما یواكب احتیاجات السوق دائمة التغیر. وتقدم 

ات في مجالي العقارات الجاھزة والعقاروالمستخدمین لمنتجات المالیة التي تلبي حاجة المستثمرین الشركة مجموعة من الحلول وا
 قید اإلنشاء.

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