خبر صحفي
"إشراق العقارية" تسجل أفضل نتائج نصف سنوية منذ عام 2014؛
تحقيق لربحية للربع الخامس على التوالي؛
مجلس االدارة يوصي اعتماد برنامج العادة شراء اسهم الشركة
• بلوغ صافي أرباح إشراق  14.8مليون درهم اماراتي للنصف األول من عام  2018مقابل صافي خسارة قدرها 0.32
مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي

• بلوغ صافي أرباح إشراق  7.0مليون درهم اماراتي للربع الثاني من عام  2018مقابل صافي أرباح قدرها 0.64
مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي

• محافظ "إشراق" العقارية المخصصة للشقق الفندقية والتأجير تواصل أدائها الممتاز؛ تحقيق أكثر من  ٪ 90من
اإلشغال في النصف األول من عام 2018
• أوصى مجلس ادارة الشركة اعتماد برنامج العادة شراء أسهم الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية المقبل

أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 13 ،أغسطس  :2018أعلنت شركة إشراق العقارية ش.م.ع ("إشراق" أو "الشركة") ،وهي

شركة عقارية مقرها أبو ظبي ،مدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية ( ،)ADXعن تحقيق أرباح صافية بقيمة  14.8مليون
درهم إماراتي خالل النصف األول من العام في  2018مقابل خسارة صافية قدرها  0.32مليون درهم لنفس الفترة من العام

تأكيدا على نجاح إستراتيجية
الماضي .وتعتبر هذه النتائج أفضل نتائج نصف سنوية للشركة منذ النصف األول من عام ً ،2014
التحول التي بدأتها الشركة في ظل القيادة الجديدة.
وفي تعليقه على النتائج ،قال السيد جاسم الصديقي ،رئيس مجلس إدارة "إشراق"" :تظهر النتائج النصف سنوية إلشراق المجهود

الذي تم بذله لتحقيق استقرار الشركة والسماح لها باالستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع العقاري في اإلمارات العربية المتحدة.

إن رؤيتنا هي أن تكون "إشراق" من أبرز مطوري العقارات في الدولة والمنطقة .فنحن حريصون على تقديم عوائد حقيقية وكبيرة
لمساهمينا".

تعمل اشراق على تحسين هيكل رأس المال  .ولهذا الغرض  ،أوصى مجلس ادارة الشركة إعتماد برنامج إعادة شراء األسهم
) .(Buy-backوسيتم بعد ذلك عرض موضوع اعادة شراء األسهم على الجمعية العمومية للشركة خالل اجتماعها المقبل
ليصار الى التصويت والموافقة عليه.
تقدما ثابتًا في جميع مشاريعها الرئيسية في أبو ظبي ودبي وتتطلع إلى إكمالها في
وفيما يخص تطوير المشاريع ،تحرز "إشراق" ً
الوقت المحدد وضمن الميزانية.
كان أداء محافظ "إشراق" العقارية المخصصة للشقق الفندقية والتأجير عامالً رئيسياً في تحقيق نتائج الشركة الممتازة .ففي النصف
األول من عام  ،2018حققت "نوران مارينا" للشقق الفندقية معدل اشغال بلغ  .91.3%اما على صعيد التأجير ،حققت "إشراق"
نسبة اشغال ممتازة تصل إلى  96.5%من محفظة العقارات المخصصة للتأجير.
-انتهى-

عن إشراق العقارية:

شركة إشراق العقارية هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري ولديها مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية السكنية والتجارية
والسياحية وغيرها من المشاريع المتميزة .لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة www.eshraquae.com

