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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019
أعزائنا المساهمين
السالم عليكم
بالنيابة عن مجلس اإلدارة ،نتقدم بعرض النتائج المالية لشر ر ر ر ر ر رررية ميتاا للت(مين الت اللن الملتلي للسر ر ر ر ر ر ررنة المنت ية تار 31
ديسمبر 2019ل
ا للعام  2019ناء على أهداف إسر ررتراذيجية ةا لة للتحقيي ،عد هطا إنعكاسر ررا إلسر ررتمرار قة
نجحت شر رررية ميتاا لن ذنخيط ا
دعم المس ر رراهمين العمالء نبا إلى نف مق لر ي ميتاا الطي يت(لف من الم نيين الخبراء التقنيينل يريز إذجاهنا اإلس ر ررتراذيجن
على األهداف الرئيسية التالية لتحقيي عوائد مستدامة لحملة الو ائي المساهمين:





ذحقيي نمو ربحن؛
إدارة أداء محالظ الت الل؛
التميز لن ذقديم ألضل ادمة للعمالء؛
إعادة ذ الل اإلذخاةيات األمتل لجميق محالظ الت اللل

حققت الش ر ر ر ر رررية م ر ر ر ر ررالن رب بقيمة  3,885,074درهم للس ر ر ر ر ررنة المنت ية لن  31ديس ر ر ر ر ررمبر  2019مقارنة بص ر ر ر ر ررالن رب بقيمة
 15,406,187درهم للس ررنة المنت ية لن  31ديس ررمبر 2018ل يعود س رربف انخخاض األرباى إلى إعادة ذقييم امس ررتتمارات العقار ة
مما أدى إلى انخخاض مالن ةيمة المحخظة امستتمار ة العقار ة لقا لمؤشرات السوا التن ش دت انخخاضا لن أسعار العقارات
االل الخترة الماضيةل
ذخ ط الشرية لن عام  2020للحد من استتماراذ ا العقار ة لقا لمؤشرات السوا حيث نتوةق أن نش د مز دا من امنخخاض لن
ربحية امستتمار العقاريل
طبقت الشرية لن العام  2019إستراذيجيات نا حة لن إدارة عمليات اإلكتتاب الم البات حيث أظ رت ميق لر ت الت الل أداء
إيجا يال
النتائج ملخصة يما هو مبين أدناه:
ملخص بيان المركز المالي:
إ مالن المو ودات
إ مالن الم لوبات
إ مال حقوا المساهمين

2019
درهم

2018
درهم

685,344,840
601,268,042
84,076, 798

623,662,184
539,926,460
83,735,724

ملخص بيان الدخل:
إ مالن اإليرادات إ مالن إشتراكات المكتتبةي
الرب للسنة
العائد للس م الواحد

282,596,590
3,885,074
0.026

317,140,888
15,406,187
0.103

