خبر صحفي

المالية للعام 2018
شركة أمالك تعلن عن نتائجها
ّ
 ارتفعت اإليرادات من مبيعات الوحدات العقارية قيد التطوير بنسبة %16
 ارتفعت اإليرادات اإليجارية بنسبة  %5لتصل إلى  64مليون درهم
ٍ
بانخفاض نسبته %6
 بلغت إيرادات الشركة من جميع أعمالها  342مليون درهم،
 انخفض إجمالي المديونية بنسبة %8
 6 مليار درهم إماراتي إجمالي أصول الشركة
 سداد دفعة مقدمة للممولين قدرها  684مليون درهم في يناير 2018
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 21 ،مارس  :2019أعلنت أمالك للتمويل ش.م.ع ،الش ررركة ال ار دي في قطاع التمويل
العقاري على مستوى منطقة الشرق األوسط ،اليوم عن نتا جها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
وارتفعت إيرادات مبيعات العقارات قيد التطوير بنسر ر ر ر رربة  ٪16مقارنة مع العام  .2017وترجع هذه الزيادي إلى االنتهاء
من تطوير البنية التحتية وبيع قطع أر ٍ
اض في مشروع ند الحمر.
وانخفضر ررت اإليرادات من أنشر ررطة األعمال التمويلية بنسر رربة  ٪9لتصر ررل إلى  173مليون درهم في عام  ،2018مقارنة
مع  191مليون درهم في عام .2017
وشهدت اإليرادات اإليجارية نمواً بنسبة  ،%5لتصل إلى  64مليون درهم في عام  ،2018مقارنة مع  61مليون درهم
في العام .2017
وس ررجلت الش ررركة خس رراري ص ررافية بقيمة  272مليون درهم إماراتي في نهاية ديس ررمبر  ،2018مقارنة مع ص ررافي أربا
بقيمة  51مليون درهم في العام  .2017كما تراجعت اإليرادات اإلجمالية للشر ررركة ،والمتضر ررمنة خسر ررا ر القيمة العادلة
غير المحققة المرتبطة بعقارات اس ر ر ر ر ر ررت مارية ،إلى  307مليون درهم للعام  2018بانخفاض قدره  ،%29مقارنة مع
ظا في تقييم األصول.
نهجا محاف ً
 432مليون درهم في العام  ،2017وذلك بسبب اتباع الشركة ً

وارتفعت التكاليف التشررغيلية بنسرربة  %17لتصررل إلى  146مليون درهم في عام  ،2018مقارنة مع  125مليون درهم
في عام  ،2017ويشمل ذلك تكاليف تشغيل مشروع مشترك متعلق بتطوير است مار عقاري .وتعزى هذه الزيادي بشكل
ر يسي إلى نفقات غير متكرري متعلقة باستئناف التفاوض مع الممولين بشأن شروط إعادي الهيكلة والنفقات القضا ية.
وخالل العررام  ،2018س ر ر ر ر ر ررجلررت الش ر ر ر ر ر ررركررة تكرراليف انخفرراض في القيمررة بلغررت  206مليون درهم مقررارنررة مع عكس
مخصر رص ررات بقيمة  0.4مليون في  .2017ويرتبط ذلك بش رركل أس رراس رري بدفعات مقدمة لشر رراء وحدات في مش ررروعين
عقاريين قيد التطوير .وقد تم تأخير كال المشر ررروعين لعدي سر ررنوات ،وال يزال تاريخ إنجازهما غير مؤكد حتى اآلن .كما
تماما كما في عام .2017
سجلت أمالك تكاليف إطفاء في عام  2018بقيمة  110مليون درهمً ،
وفي يناير  ،2018قامت شر ر ر ررركة أمالك للتمويل بسر ر ر ررداد دفعة مقدمة للممولين بقيمة  684مليون درهم بما يعادل 10
أقساط شهرية مجدولة حتى ديسمبر  .2018وبذلك تكون شركة أمالك قد قامت حتى تاريخه بسداد  ٪42من التزامات
الودا ع اإلسالمية المتعلقة بالممولين و ٪75من التزامات الودا ع اإلسالمية المتعلقة بمقدمي دعم السيولة.
وتم ل تكاليف اإلطفاء تحويل أربا القيمة العادلة األولية الناتجة عن الودا ع االست مارية ،وسوف تختلف تبعاً لمستوى
تسديد المستحقات للممولين في كل فتري مالية.
وبلغررت توزيعررات األربررا على الممولين  112مليون درهم في عررام  ،2018بررانخفرراض قرردره  %10مقررارنررة مع العررام
 2017حيث بلغت آنذاك  125مليون درهم .ويعزى هذا االنخفاض إلى دفعة السر ر ر ر ر ر ررداد المقدمة للممولين في يناير
.2018
وعلى إثر دفع ة السر ر ررداد هذه للممولين ،تراجع إجمالي التزامات أمالك بنسر ر رربة  %8بنهاية عام  2018مقارنة مع نهاية
عام  .2017وبلغ إجمالي قيمة األصر ر ر ر ررول  6مليار درهم في عام  ،2018بتراجع مقداره  %11مقارنة مع نهاية العام
.2017
وقد بدأت أمالك إعادي التفاوض مع مموليها على ش ر ر ر ر ر ررروط التمويل للس ر ر ر ر ر ررما بالمزيد من المرونة للتكيف مع روف
السر ر ر ر رروق الحالية ،وصتاحة الفرصر ر ر ر ررة للشر ر ر ر ررركة لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية ،وزيادي قيمة حقوق
المس ر ر ر ر ر رراهمين .وقد بدأت حالياً عملية إعادي التفاوض ،ومن المتوقع االنتهاء منها بحلول الربع ال اني من عام ،2019
بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الممولين والسلطات المعنية.

مليئا
وفي هذا الس ر ر ررياق ،قال س ر ر ررعادي علي إبراهيم محمد ،ر يس مجلس إداري ش ر ر ررركة أمالك للتمويل" :كان عام ً 2018
بالتحديات بالنسر رربة للقطاع العقاري في اإلمارات العربية المتحدي وعموم المنطقة .وقد تركت المخاوف المسر ررتمري بشر ررأن
رلبيا على إقبال المسر ررت مرين .وعلى الرغم من
التجاري العالمية ،وتذبذب أسر ررعار النفط ،وتراجع سر رروق العقاراتً ،ا
تأثير سر ر ً

هذه الظروف الصرعبة ،إال أن شرركة أمالك قامت وسرتسرتمر بتحديد النوع المناسرب من الفر

التي يمكن أن تتماشرى

مع البيئة المتغيري من خالل التركيز على استراتيجيتنا ،وتوجيه الشركة بحسب الظروف الجديدي في السوق .وقد عملنا
بشرركل وثيق مع جميع أصررحاب المصررلحة في أمالك ،ونحن سررعداء بالمشرراريع التي نفذناها خالل العام .كما وضررعنا
اسر ر ر ررتراتيجيات واضر ر ر ررحة على ضر ر ر رروء التوقعات اإليجابية لعام  2019وما بعده ،وذلك لضر ر ر ررمان تحقيق أقصر ر ر ررى قيمة
لمساهمينا ،وتقديم خدمة عمالء ار دي ،ودعم مو فينا ،فضالً عن الوفاء بمسؤوليتنا االجتماعية".
وفي معرض تعليقه على النتا ج ،قال سر ررعادي عارف عبدهللا الهرمي ،العضر ررو المنتدب والر يس التنفيذي لشر ررركة أمالك
للتمويل" :في حين تراجعت ثقة المس ر ر ر ررت مرين بس ر ر ر رروق العقارات بس ر ر ر رربب حالة عدم التيقن االقتص ر ر ر ررادي ،إال أن حكومة
اإلمارات العربية المتحدي أعلنت عن عدد من المبادرات الجديدي لتحسر ر ر ررين اإلقبال العام على السر ر ر رروق ،وتوفير عا دات
ملموس ر ر ررة للمس ر ر ررت مرين .وتماش ر ر ررياً مع هذه المبادرات اس ر ر ررتمرت أمالك بتزويد عمال نا بمنتجات وخدمات مبتكري لتحفيز
السرروق المحلي على الرغم من التحديات الصررعبة التي تواجه السرروق العقاري  .وفي عام  ،2018سررجلت شررركة أمالك
خس ررا ر نجمت عن زيادي تكاليف انخفاض القيمة نتيجة اعتماد نهج أك ر تحفظاً في تقييم األص ررول العقارية ،ومع ذلك
تمكنا من اسر ررتكمال بعض مشر رراريع البنية التحتية الر يسر ررية ،بما في ذلك بيع قطع أر ٍ
اض في مشر ررروع ند الحمر ،والذي
يعد شررهادي على التزامنا ومكانتنا في السرروق .ونحن نهدف إلى مواصررلة العمل لتحقيق أهدافنا وتركيز مسررارنا في اتجاه
إيجابي".

-انتهى-

نبذة عن شركة أمالك للتمويل ش.م.ع:
تعد شركة "أمالك للتمويل" والتي تأسست عام  ،2000من الشركات ال ار دي في قطاع التمويل العقاري في منطقة الشرق األوسط.
وتوفر "أمالك" منتجات وحلوالً عقارية مبتكري متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بما يواكب احتياجات السوق دا مة التغير .وتقدم
الشركة مجموعة من الحلول والمنتجات المالية التي تلبي حاجة المست مرين في مجالي العقارات الجاهزي والعقارات قيد اإلنشاء.
وبعد عملية إعادي الهيكلة المالية الناجحة عام  ،2014تعمل أمالك وفق استراتيجية أعمال حذري وحكيمة تهدف إلى تحقيق تعزيز
متواصل للقيمة لصالح مساهمي الشركة.
أيضا عالقات تعاون وشراكات أعمال في المملكة العربية
أطلقت أمالك مكتبها الدولي األول في القاهري في عام  ،2007ولديها ً

السعودية.

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

للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
ساشا بينتو
ويبر شاندويك
الهاتف04-4454248 :
slpinto@webershandwick.com

