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 2021شركة "أمالك للتمویل" تعلن نتائجھا المالیة للّربع األول من عام 
 

 ملیون درھم 62بلغت اإلیرادات من جمیع األنشطة التجاریة  •
 ملیون درھم 7بلغت اإلیرادات اإلیجاریة مبلغ  •
 ملیار درھم 4بلغ إجمالي األصول  •
 2021(الشریحة ب) في الّربع األول من عام ملیون درھم للممّولین  71تم سداد  •
 ملیون درھم 68بلغت تسویة الدیون  •

 

أعلنت شركة أمالك للتمویل ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال التمویل  :2021 مایو 10دبي االمارات العربیة المتحدة؛ 
. 2021الیة للّربع األول من عام العقاري اإلسالمي المتخّصص على مستوى منطقة الشرق األوسط، الیوم عن نتائجھا الم

وركزت الشركة على اإلدارة الحكیمة لعملیاتھا ومیزانیتھا العمومیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، إلى جانب تحقیق 
 فرص النمّو االستراتیجي في األسواق اإلقلیمیة الرئیسیة.

 139، مقارنة بصافي خسارة 2021ألول من عام مالیین درھم إماراتي للربع ا 6وأعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 
 .2020ملیون درھم إماراتي في عام 

، ملیون درھم إماراتي 62لتصل إلى  %13بنسبة  2021في الربع األول من عام  وانخفضت إجمالي إیرادات شركة أمالك
متضمنة خسائر القیمة العادلة غیر المحققة المرتبطة ، غیر 2020 الربع األول من عامملیون درھم إماراتي في  71مقارنة بـ

بالعقارات االستثماریة والمكاسب الناتجة عن تسویة الدیون. وكانت اإلیرادات من أنشطة األعمال التمویلیة متوافقة بشكل عام 
راتي)، فیما ملیون درھم إما 44: 2020(الربع األول  2021ملیون درھم إماراتي في عام  43حیث بلغت  2020مع عام 

: 2020مالیین درھم إماراتي (الربع األول  7إلى  2021خالل الربع األول من عام  %49انخفض دخل اإلیجارات بنسبة 
 ملیون درھم إماراتي). 13

 .ینلمما أتاح الخروج الناجح الثنین من المموّ  ،بع األولذت الشركة ترتیبات تسویة الدیون خالل الرّ نفّ و

 %16إلى خفض التكالیف التشغیلیة بنسبة  2021ومن ناحیة أخرى، أّدى تركیز شركة أمالك على كفاءة العملیات في عام 
 ملیون درھم إماراتي). 28: 2020(الربع األول من عام  2021الربع األول من عام  ملیون درھم إماراتي في 24إلى 

ملیون درھم إماراتي للممّولین خالل الّربع األول من عام  71كما استمّرت الشركة بإدارة التزاماتھا بكفاءة، بما في ذلك سداد 
2021. 

ملیون درھم  22مقارنة بـ  2021في الربع األول من عام  ملیون درھم إماراتي 32لت الشركة تكلفة إطفاء بلغت وسجّ 
. وتمثل تكالیف اإلطفاء تفكیك مكاسب القیمة العادلة بعد االعتراف األّولي بالودائع 2020إماراتي في الربع األّول من عام 

 االستثماریة، علًما أنھا تتفاوت وفقًا لمعّدل السداد للممّولین في أي فترة إبالغ.



ملیون درھم للربع  23لین لتصل إلى عة على المموّ ویات الدیون وتسدیداتھا للممولین، انخفضت األرباح الموزّ ونتیجة لتس
 .2020ملیون درھم للربع األول من عام  25مقارنة بـ  2021األول من عام 

 

 –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. 

والمستخدمین في مجالي العقارات الجاھزة  وتقدم الشركة مجموعة من الحلول والمنتجات المالیة التي تلبي حاجة المستثمرین
 والعقارات 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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