خبر صحفي

المالية للنصف األول للعام 2021
أمالك تعلن نتائجها
ّ






بلغت اإليرادات من جميع األنشطة التجارية  117مليون درهم إماراتي
بلغت إيرادات اإليجارات  13مليون درهم إماراتي
بلغ إجمالي األصول  3.7مليار درهم إماراتي
سداد بقيمة  114مليون درهم للممولين (الشريحة ب) في النصف األول من عام 2021
تسوية ديون بقيمة  566مليون درهم إماراتي

 ،2021دبي – اإلمارات العربية المتحدة :أعلنت شرررررمة أملت للتمويل ع.م.حد إحدش الشرررررمات الرا د في
 11أغسطططط
مجال التمويل العقاري اإلسلمي المتخصص في الشرق األوسطد اليوم عن نتا جها المالية للنصف األول من عام  .2021وقد
رم زت الشررررررررمة علة اإلدار الحميمة لعملياتها وميزانيتها العمومية في دولة اإلمارات العربية المتحد د وفي نفس الوقتد
االستفاد من فرص النمو االستراتيجي في األسواق الر يسية في المنطقة.
وحققت شررررررمة أملت صرررررافي أرباح قدرها  197مليون درهم إماراتي في النصرررررف األول من عام 2021د مقارنة بإجمالي
خسار قدرها  78مليون درهم في العام الماضي .2020
من ناحية أُخرشد انخفضررررت إيرادات أملت في النصررررف األول من عام  2021بنسرررربة  ٪19لتصررررل إلة  117مليون درهم
إماراتي مقارنة ب  145مليون درهم إماراتي في النصرررررف األول من عام  2020غير متضرررررمنة خسرررررا ر القيمة العادلة علة
العقارات االسرتممارية والمماسرب الناتجة عن تسروية الديون .مما انخفضرت إيرادات النصرف األول من عام  2021من أنشرطة
األعمال التمويلية انخفاضا طفيفا لتبلغ  85مليون درهم إماراتي في عام ( 2021النصف األول لعام  87 :2020مليون درهم
إماراتي)د بينما انخفض دخل اإليجارات بنسررررررربة  ٪48خلل النصرررررررف األول من عام  2021إلة  13مليون درهم إماراتي
(النصف األول من عام  25 :2020مليون درهم إماراتي).
وفيما يتعلق بمبادر تسرروية الديون والتي بدأت بها الشرررمة في العام 2020د تجدر اإلشررار إلة اسررتمرار الشرررمة في تسرروية
الديون ونجاحه في النصف األول من العام  2021والتي نتج عنها تسويات نها ية لتسهيلت أربعة ممولين
هذا وقد أدش ترميز أملت علة مفاء العمليات في عام  2021إلة خفض التماليف التشررغيلية بنسرربة ٪16د أي إلة  43مليون
درهم إماراتي في النصررررف األول من عام ( 2021النصررررف األول من عام  51 :2020مليون درهم إماراتي) .مما واصررررلت
الشرررررررمة إدار التزاماتها بمفاء د بما في ذلت سررررررداد مبلغ  114مليون درهم إماراتي للممولين خلل النصررررررف األول من عام
.2021

أيضرررررا سرررررجلت أملت تملفة اطفاء بلغت  85مليون درهم في النصرررررف األول من عام  2021مقارنة ب  43مليون درهم في
النصرررررررف األول من عام  .2020وت ُممل تماليف اإلطفاء تحويل األرباح الناتجة عن االعتراف األولي للقيمة العادلة للودا ع
االستمماريةد وتختلف حسب مستوش السداد للممولين في مل فتر مالية.
ومنتيجة لتسويات الديون والسداد للمموليند انخفضت األرباح الموزعة علة الممولين لتبلغ  46مليون درهم في النصف األول
من عام  2021مقارنة بـ  52مليون درهم في النصف األول من العام الماضي.

-انتهى-

نبذة عن شركة أمالك للتمويل ش.م.ع:
تُعدُشركةُ"أمالكُللتمويل"ُوالتيُتأسستُعامُُ،2000منُالشركاتُالرائدةُفيُقطاعُالتمويلُالعقاريُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُ.
وتوفرُ"أمالك"ُمنتجاتُوحلوالً ُعقاريةُمبتكرةُمتوافقةُمعُالشريعةُاإلسالميةُبماُيواكبُاحتياجاتُالسوق ُدائمةُالتغيرُ.وتقدمُ
الشركةُمجموعةُمنُالحلولُوالمنتجاتُالماليةُالتيُتلبيُحاجةُالمستثمرينُوالمستخدمينُفيُمجاليُالعقاراتُالجاهزةُوالعقاراتُ
قيدُاإلنشاء.
ُ،ولديهاُأيضاُعالقاتُتعاونُوشراكاتُأعمالُفيُالمملكةُالعربيةُ
أطلقتُأمالكُمكتبهاُالدوليُاألولُفيُالقاهرةُفيُعامُ2007
ً

السعوديةُ .
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