تسجل صافي أرباح قدره  59مليون درهم إماراتي
"أمالك للتمويل" ّ
في عام 2014
 إجمالي األصول في عام  2014يقف عند  7.3مليار درهم إماراتي
تقدم "أمالك" خدماتها ألكثر من  3000عميل مع محفظة تمويلية تزيد عن  4.2مليار درهم

ّ
إماراتي
دبي – اإلمارات العربية المتحدة ×× ،مارس  – 2015أعلنت أمالك للتمويل ش.م.ع ،الشركة الرائدة في
قطاع التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق األوسط ،عن نتائجها المالية اليوم للعام المنتهي في 31
وسجلت الشركة صافي أرباح عائد إلى
ديسمبر  ،2014وذلك بعد ست سنوات على غيابها عن السوق.
ّ
مساهميها (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة) قدره  59مليون درهم إماراتي خالل عام

.2014
وفي معرض تعليقه على النتائج ،قال سعادة علي إبراهيم محمد ،نائب رئيس مجلس إدارة أمالك للتمويل:
تحول هامة بالنسبة لشركة أمالك للتمويل .ففي بداية المطاف ،استطعنا تحقيق
"ش ّكل عام  2014نقطة ّ
تحول إيجابية في عملنا .وقمنا بإنجاز عملية إعادة هيكلة مالية طويلة
أرباح لمساهمينا ،ما يعتبر نقطة ّ
ودية مع الممولين ،تحت إشراف ودعم متميز من حكومة دولة اإلمارات ولجنة دراسة أوضاع
ومعقدة بطريقة ّ
بعض شركات المساهمة العامة بالدولة".
وأضاف سعادته" :يقوم اإلنجازان اللذان قمنا بتحقيقهما بخلق منصة لنمونا المستدام .وقد استطعنا تفعيل
قدرتنا على تحقيق األرباح من خالل استراتيجية الحذر والتقشف ،التي قمنا باتباعها خالل األعوام القليلة
الماضية .وقمنا بالعديد من المبادرات للتحكم بالتكاليف وحماية جودة أصول الشركة .ومع استكمال عملية
جيد الستكمال عملياتها
إعادة الهيكلة في شهر نوفمبر من عام  ،2014باتت أمالك حالياً في موقع ّ
المؤسسية الطبيعية والعمل باتجاه خلق قيمة مستقبلية لمساهمينا من جديد".

أهم النتائج المالية:

صافي األرباح :وصل صافي أرباح الشركة لمساهميها خالل عام ( 2014بعد احتساب حصة حقوق الملكية
غير المسيطرة) إلى  59مليون درهم إماراتي .وكانت المرة األخيرة التي أعلنت فيها الشركة عن نتائجها
موزع على المساهمين قدره  240مليون درهم.
المالية في عام  2008عندما سجلت صافي أرباح ّ
إجمالي اإليرادات واجمالي التكاليف التشغيلية :انخفض إجمالي اإليرادات بحوالي الثلثين منذ عام  2008إذ
لم يتم إصدار تمويالت جديدة خالل السنوات الستة التي دارت خاللها مفاوضات إعادة الهيكلة .وانخفض
إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة  %45بين عامي  2008و 2014نتيجة تخفيض النشاطات ذات الصلة
بالشركة وبعدد الموظفين.
إجمالي األصول:
انخفض إجمالي األصول من حوالي  16مليار درهم إماراتي في عام  2008إلى  7.3مليار درهم في عام
 .2014وتضمنت عملية تخفيض إجمالي األصول  6مليارات درهم من استهالك محفظة الرهن العقاري
وحوالي  2.3مليار درهم من مخصصات خسائر االئتمان المسجلة في عام  2014على األصول العقارية
وغيرها من األصول المؤسسية .وسهلت العمليتان من التخفيض الصحي لديون ميزانية أمالك.
االنكشاف على االستثمارات العقارية :منذ عام  ،2008خفضت أمالك استثماراتها العقارية وعمليات
االستحواذ ،وتمويل المشاريع قيد اإلنجاز ،والضمانات المالية بنسبة  6.4مليار درهم .وألغى هذا االنكشاف
المخفض أي مخاطر إضافية لمخصصات خسائر االئتمان ،مما ساهم في نجاح أمالك في إنجاز عملية
إعادة الهيكلة.
إعادة الهيكلة المالية :في عام  ،2014استكملت أمالك عملية إعادة هيكلة ميزانيتها التي تصل إلى 10
مليار درهم ،مما أتاح لها تشكيل أساس قوي لتعافيها ونموها المستقبلي.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة المخصصة لعام  ،2014قامت أمالك باقتطاع مخصصات محددة لخسائر
حددت الشركة عملياتها التمويلية قصيرة المدى لتكون عمليات
االئتمان على محفظة استثمارها العقاري .كما ّ

تمويلية ذات ربح ثابت على مدى  12عاماً .وفي إطار الصفقة ،فقد تم أيضاً منح حزمة أمنية مناسبة
لممولي الشركة.
وقال عارف الهرمي ،الرئيس التنفيذي لشركة أمالك للتمويل ش.م.ع" :إنه لمن دواعي سروري القول أننا
سددنا حتى اآلن ما يزيد عن  2.8مليار درهم لممولينا في إطار حزمة إعادة الهيكلة .وخالل مفاوضات
إعادة الهيكلة التي استمرت على امتداد  6أعوام ،نجحنا في تسديد جميع التزاماتنا ،بالتزامن مع تحقيق
عمليات تسديد أرباح للممولين بقيمة  1.3مليار درهم .وخالل األعوام القادمة ،سنعمل على تعافي كامل
القيمة لجميع أصولنا العقارية مع استم اررنا بتسديد التزاماتنا المالية تجاه ممولينا ومزودي دعم السيولة الذين
لم يقوموا بدعم أمالك فحسب بل أيضاً النظام المالي اإلماراتي خالل فترة عدم التيقن في السوق".
وأضاف الهرمي" :نحن على ثقة من مواصلتنا تحقيق أرباح سنوية ،ونعتزم إعادة أمالك إلى موقع رائد لتكون
مزود تمويل عقاري ممتاز ومتخصص .كما أننا نسعى إلعادة إدراج أسهم أمالك في سوق دبي المالي
إلعادة التداول عليها في شهر إبريل  ،2015وذلك بعد أن تم استيفاء جميع الموافقات التنظيمية".
وأضاف" :اتخذنا خالل األعوام الستة الماضية إج ارءات صارمة لتوفير السيولة ووضع التكاليف تحت
السيطرة ،بالتزامن مع عدم المساومة على هدفنا المتمثل في تحقيق توقعات عمالئنا ،السيما في ضوء
التزامنا بتسديد مستحقات محفظة األصول العقارية قيد اإلنشاء .وبات موقف حقوق الملكية ومعدل المديونية
في وضع صحي ويتوافق مع المتطلبات التنظيمية .ونحن عازمون على تعزيز موقعنا كممول عقاري
متخصص ،وتوفير مجموعة من المنتجات الجديدة وخدمات القيمة المضافة لعمالئنا الحاليين والجدد".

انتهى-للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:

روان الصالح
ويبر شاندويك

موبايل00971-50-718 4018 :
relsaleh@webershandwick.com

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 وحلوالً 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 غير المكتملة.
وكانت "أمالك" قد أطلقت باكورة مكاتبها الدولية في القاهرة عام  ،2007تحت مسمى "أمالك للتمويل واالستثمار
العقاري" .كما وسعت أعمالها في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "أمالك العالمية للتطوير والتمويل العقاري".
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 مساهميها .وكان مساهمو الشركة قد وافقوا على طلبها بإعادة الهيكلة
خالل اجتماع الجمعية العمومية لشركة "أمالك" الذي عقد في سبتمبر  .2014وقد أثمرت خطة الشركة القائمة على
الحذر والتقشف عن تحقيقها ألرباح خالل العام  ،2014وتتبوأ "أمالك" اآلن موقعاً جيداً يخولها مواصلة عملياتها

االعتيادية وخطط التمويل بشكل طبيعي بما يم ّكنها من استعادة دورها في تحقيق قيمة مستقبلية لمساهميها.

وتسعى "أمالك" حالياً للحصول على موافقة الجهات التنظيمية إلعادة تداول أسهمها في سوق دبي المالي خالل
النصف األول من العام .2015

لمعرفة المزيد عن شركة "أمالك للتمويل" ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيhttp://www.amlakfinance.com/ :

