خبر صحفي

أمالك تعلن عن نتائجها الماليّة للربع الثالث من العام 2021
 بلغ صافي أرباح مجموعة شركة أمالك للربع الثالث  1.08مليار درهم ،وإجمالي أصولها  4مليارات
درهم
 أتمت الشركة بنجاح تسوية الحكم الصادر لصالحها والخاص بالقضية التحكيمية ،وبقيمة صافية
مقدارها  875مليون درهم
 حققت ترتيبات تسوية الديون مكاسب قدرها  465مليون درهم ،والتي أسهمت في االنخفاض
بإجمالي الدين والبالغ  904مليون درهم
 14نوفمبر  ،2021دبي – اإلمارات العربية المتحدة :أعلنت شرررركة أمالك للتموي.،.. .إ ،إحدل الشرررركات
الرائدة والمتخصصة في مجال التموي .العقاري اإلسالمي في الشرق األوسط ،اليو ،عن نتائجها المالية للربع
الثالث من العا .2021 ،وقد ر ّكزت الشررررررركة علر اإلدارة الحكيمة لعملياتها وميزانيتها العمومية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
وحققت شركة أمالك صافي أرباح بلغ  1.08مليار درهم إماراتي في األشهر التسعة األولر من العا،2021 ،
مقارنةً بخسائر بلغت  239مليون درهم إماراتي في ذات الفترة من العا ،الماضي .2020
هذا وقد ارتفع دخ .أمالك للربع الثالث من عا 2021 ،بنسررربة  ٪367ليصررر .إلر 1,248مليون درهم إماراتي
مقارنةً بـررررر  267مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عا 2020 ،غير متضمن خسائر القيمة العادلة علر
العقارات االسررتثمارية .وترتبط الزيادة بشررك أ .أسرراسرري بتسرروية التحكيم والمكاسررب الناتجة عن ترتيبات تسرروية
الديون .و من ناحي أة أخرل ،انخفضت إيرادات الربع الثالث من العا 2021 ،من نشاط التموي .بنسبة  ٪2لتبلغ
 126مليون درهم إماراتي في سررررربتمبر ( 2021سررررربتمبر  129 :2020مليون درهم إماراتي) ،بينما انخفض
دخ .اإليجارات بنسرررررربة  ٪48خالل األشررررررهر التسررررررعة األولر من عا 2021 ،إلر  19مليون درهم إماراتي
(سبتمبر  35 :2020مليون درهم إماراتي).
وأت ّمت الشركة بنجاح تسوية قرار التحكيم لصالحها بقيمة صافية قدرها  875مليون درهم تقريبا ً ،بما في ذلك
قطع األراضي واألقساط النقدية الجزئية التي سيتم دفعها علر مدار  24شهرا ً.
حافظت تسررروية ديون الشرررركة من خالل النقد ومبادلة األصرررول العقارية ،علر نجاحها خالل هذل الفترة ،ونتج
عنها تسرررويات نهائية لتسرررهيالت أربعة ممولين  ،و تسررروية جزئية لتسرررهيالت اننين من الممولين في األشرررهر
التسعة األولر من عا.2021 ،

وقد ارتفعت تكاليف التشرررغي .بنسررربة  ٪46لتصررر .إلر  110ماليين درهم إماراتي في سررربتمبر  ،2021مقارنةً
بـررررر 75مليون درهم إماراتي خالل الفترة نفسها من العا ،الماضي وناتجة عن إنبات تكلفة االستحواذ علر قطع
األراضي المتعلقة بالتسوية لقرار التحكيم.
كما واصررلت الشررركة إدارة التزاماتها بكفامة بما في ذلك سررداد مبلغ  148مليون درهم إماراتي للممولين حتر
شهر سبتمبر .2021
س ّجلت الشركة أيضا ً تكلفة اطفام بقيمة  125مليون درهم في سبتمبر  2021مقارنةً بـررررررر  80مليون درهم في
سرررررربتمبر  .2020وتُمث .تكاليف اإلطفام تحوي .األرباح الناتجة عن االعتراف األولي للقيمة العادلة للودائع
االستثمارية ،وتختلف حسب مستول السداد والتسويات مع الممولين في ك .فترة مالية.
وكنتيجة لتسويات الديون وسدادها للممولين ،انخفضت األرباح الموزعة علر الممولين بنسبة  ٪12لتص .إلر
 67مليون درهم إماراتي حتر سرررربتمبر  ،2021مقارنةً بـرررررررررر  76مليون درهم إماراتي للفترة نفسررررها في العا،
الماضي.
انتهى–نبذة عن شركة أمالك للتمويل ش.م.ع:
تُعد شركة "أمالك للتموي ".والتي تأسست عا ،2000 ،من الشركات الرائدة في قطاإ التموي .العقاري في
منطقة الشرق األوسط .وتوفر "أمالك" منتجات وحلوالً عقارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بما
يواكب احتياجات السوق دائمة التغير .وتقد ،الشركة مجموعة من الحلول والمنتجات المالية التي تلبي حاجة
المستثمرين والمستخدمين في مجالي العقارات الجاهزة والعقارات قيد اإلنشام.
ضا عالقات تعاون وشراكات أعمال
أطلقت أمالك مكتبها الدولي األول في القاهرة في عا ،2007 ،ولديها أي ً
في المملكة العربية السعودية.
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