خبر صحفي

المالية للعام 2016
شركة أمالك تعلن عن نتائجها
ّ
 نمو قوي في اإليرادات بنسبة  %46مقارنة مع العام 2015
 انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة  %6مقارنة مع العام 2015
 107 ماليين درهم إماراتي صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016
 بلغ إجمالي أصول الشركة  6.5مليار درهم إماراتي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 08 ،مارس  –2017أعلنت أمالك للتمويل ش.م.ع ،الشركة الرائدة في قطاع
التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق األوسط ،اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة  107مليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر  ،2016مقارنة مع  135مليون درهم
و ّ
في العام  ،2015بانخفاض قدره  .%20بينما سجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة  778مليون درهم للعام 2016

بزيادة قدرها  ،%46مقارنة مع  532مليون درهم في عام .2015
وانخفضت إيرادات النشاط التمويلي تحديدا بنسبة  ٪31لتصل إلى  207مليون درهم في عام  2016مقارنة مع
 297مليون درهم في العام  .2015إال أن اإليرادات من عمليات بيع أصول عقارية شهدت ارتفاعا كبي ار بنسبة
 %480لتصل إلى  429مليون درهم مقارنة مع  74مليون درهم في العام  ،2015وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي
بفضل تحقيق مبيعات أعلى وتحويل قطع األراضي للعمالء.
وشهدت العائدات اإليجارية نموا بنسبة  ،%23لتصل إلى  57مليون درهم لعام  ،2016مقارنة مع  46مليون درهم
في العام  .2015بينما سجلت اإليرادات األخرى  86مليون درهم ،بانخفاض قدره  %25مقارنة بإيرادات العام 2015
التي بلغت  114مليون درهم .ويعود ذلك إلى انخفاض القيمة العادلة للعقارات االستثمارية.

وفي تعليقه على هذه النتائج ،قال سعادة علي إبراهيم محمد ،رئيس مجلس إدارة شركة أمالك للتمويل (ش.م.ع):
"على الرغم من الظروف االقتصادية العالمية الصعبة ،إال أنني سعيد بتسجيل أمالك نتائج جيدة .وتعكس هذه النتائج
أداءنا التشغيلي اإليجابي العام ،ومع التوقعات األكثر تفاؤال القتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام ،2017
فإن أمالك في وضع جيد لالستفادة من األوضاع االقتصادية األفضل ومواصلة مسار نموها .وقد وضعنا
استراتيجيات واضحة لخلق المزيد من القيمة لمساهمينا ،وتوفير خدمة عمالء مميزة ،ورعاية موظفينا ،وكذلك الوفاء
بمسؤوليتنا االجتماعية المؤسسية".
كما قال سعادة عارف الهرمي ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمالك" :لقد كان  2016عاما حافال بالنسبة
ألمالك ،فقد نجحنا في إعادة التفاوض حول شروط إعادة الهيكلة مع الممولين ،مما أتاح لنا مرونة تشغيلية أكبر.
وجاءت نتائجنا المالية في العام الماضي كنتاج الستراتيجية واضحة وثابتة عبر عملياتنا التجارية .ومع مواصلتنا
المضي قدما في عام  ،2017فإننا سنستمر في التركيز على تطوير األعمال األساسية وعلى تمييز منتجاتنا وخدماتنا
وتحقيق الربحية والقيمة لمساهمينا .ورغم أنه سوف يكون هناك تحديات أمامنا ،إال أنني واثق من أن فرصا مميزة
ستُتاح أمام شركة أمالك ،وأنا أتطلع إلى اغتنام هذه الفرص معا ونحن نواصل بناء قصة نمو ونجاح شركتنا".
هذا وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة  ٪6لتصل إلى  149مليون درهم في عام  2016مقارنة مع  158مليون
درهم في عام  .2015وال يتضمن هذا التكاليف التشغيلية للمشروع المشترك المتعلق بتطوير العقارات اإلستثمارية.
وساهمت مبادرات ترشيد التكاليف في أمالك إلى تحقيق وفورات في التكاليف خالل عام  ،2016وسوف يستمر هذا
التوجه في عام  2017أيضا.
وسجلت الشركة مخصصات بقيمة  66مليون درهم في عام  ،2016مقارنة مع عكس مخصصات بقيمة  81مليون
درهم في الفترة نفسها من العام  ،2015مما يعكس التوجه الحكيم الذي تنطوي عليه استراتيجية الشركة اآلخذ بعين
االعتبار االنخفاض في القيمة السوقية لألصول العقارية الممولة ،باإلضافة إلى حاالت تأخر سداد جديدة في عام
.2016
وسجلت الشركة تكاليف إطفاء بقيمة  110مليون درهم في عام  ،2016وتمثل إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية
ّ

الناتجة عن الودائع االستثمارية  ،وسوف تختلف تبعا لمستوى تسديد المستحقات للممولين في كل فترة مالية،

للممولين
وستستمر تكاليف اإلطفاء  ،على الرغم من التوقعات بأن تكون بمعدالت أقل ،حتى يتم تسديد المستحقّات
ّ

بالكامل وذلك بحلول نهاية فترة إعادة الهيكلة.

إلى ذلك ،بلغت توزيعات األرباح على الممولين  127مليون درهم في عام  ،2016بانخفاض طفيف مقارنة مع عام
 2015حيث بلغت آنذاك  141مليون درهم .وجاء هذا االنخفاض نتيجة دفعة سداد مقدمة للممولين بقيمة 137
مليون درهم أدت إلى تخفيض إجمالي التزامات الودائع اإلسالمية.
وانخفضت قيمة إجمالي األصول بنسبة  %6لتقف عند حوالي  6.5مليار درهم بنهاية عام  ،2016بعد أن كانت
تبلغ  6.9مليار درهم في نهاية العام  ،2015وذلك نتيجة لتأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري وانخفاض محفظة
التمويل العقاري ومحفظة االستثمار العقاري (بسبب بيع قطع أر ٍ
اض).
هذا وستواصل أمالك تطوير قطع أر ٍ
اض لتعزيز قيمتها العقارية ،في محاولة منها لإلسراع في إنجاز التزاماتها
الخاصة بإعادة الهيكلة تجاه الممولين وخلق القيمة لمساهميها .وتتضمن خطط عام  2017مواصلة مشروع تطوير
أعمال البنية التحتية في ند الحمر ،واستكمال تطوير أراضي شركة أمالك في منطقة مردف مع احتمال انجازها بشكل
نهائي ،وبدء تطوير بعض قطع األراضي في منطقة الطي.
انتهى-نبذة عن شركة أمالك للتمويل ش.م.ع:
تأسست شركة "أمالك للتمويل" عام  2000لتكون أولى الشركات المتخصصة في قطاع التمويل العقاري في الشرق األوسط.
وتوفر "أمالك" منتجات وحلوال عقارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بما يواكب احتياجات السوق .وتقدم الشركة مجموعة
من الحلول والمنتجات المالية التي تلبي حاجة المستثمرين في مجالي العقارات الجاهزة والعقارات قيد اإلنشاء.
وكانت "أمالك" قد أطلقت باكورة مكاتبها الدولية في القاهرة عام  ،2007تحت مسمى "أمالك للتمويل واالستثمار العقاري" .كما
تمتلك أمالك حصة رئيسية في شركة في "أمالك العالمية للتمويل العقاري" في المملكة العربية السعودية.
وعقب تعليق تداول أسهم "أمالك" في سوق دبي المالي عام  ،2008عمدت الشركة إلى إعادة هيكلة شاملة لميزانيتها العمومية
وعملياتها األساسية في التمويل العقاري .وخالل الربع الثالث من العام  ،2014استكملت الشركة إعادة الهيكلة المالية بعد

حصولها على موافقة كافة مموليها .وكان مساهمو الشركة قد وافقوا على مقترح إعادة الهيكلة خالل اجتماع الجمعية العمومية
غير العادية لشركة "أمالك" الذي عقد في سبتمبر  .2014وقد أثمرت خطة الشركة القائمة على الحذر والتقشف عن تحقيقها
ٍ
بشكل طبيعي
ألرباح خالل العام  ،2014وتتبوأ "أمالك" اآلن موقعا جيدا يخولها مواصلة عملياتها االعتيادية وخطط التمويل
بما يم ّكنها من استعادة دورها في تحقيق قيمة مستقبلية لمساهميها.
لمعرفة المزيد عن شركة "أمالك للتمويل" ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيhttp://www.amlakfinance.com/ :

للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:

روان الصالح

ويبر شاندويك
الهاتف04-4454251 :
relsaleh@webershandwick.com

