
 

 

 

 2020مارس  30 التاري    خ: 

كة المدرجة:  اسم  ش.م.عأمالك للتمويل  الشر

ة البيانات المالية  2019البيانات السنوية للعام  تحديد فتر

اكمة:   مليون درهم  1,779 مقدار الخسائر المتر

اكمة  رأس  إىلنسبة الخسائر المتر
 المال: 

119% 

ي أدت ال 
إىل سباب الرئيسية التر

اكمة  بلوغ هذه الخسائر المتر
 وتاريخها: 

 
 
 
 
 

اكمة بشكل رئيسي إىل خسائر القيمة العادلة للعقارات  تعود الخسائر المتر
ي عام 

 
 . 2014االستثمارية المسجلة ف

ة من  ت اعض العقار بالمجموعة باحتفظت  ،2013إىل  2009خالل الفتر
ي أدرجت بالتكلفة منذ تاري    خ  2,942االستثمارية بقيمة 

مليون درهم والتر
ي 
 
 31االستحواذ. تم تقييم هذه العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة ف

 1,761عادلة لهذه العقارات بمبلغ  سائر قيمةوتم تسجيل خ 2014ديسمتر 
 مليون درهم خالل السنة. 

ي سيتم اتخاذها جراءات ال 
التر

اكمة:   لمعالجة الخسائر المتر
 
 
 
 
 
 
 
 

ي سبتمتر ع جمعية عمومية غت  عقدت أمالك 
 
حيث تمت  ،2014ادية ف

كة ومنذ . الموافقة عىل خطة إعادة الهيكلة المالية من قبل مساهمي الشر
ي سمحت ب ،ذلك الحي   

كة عملية إعادة الهيكلة التر  ستئنافاتنفذ الشر
ي سداد  االعتياديالنشاط 

 
كة، وأسفرت عن النجاح ف من إجماىلي  %48للشر

ة  الدیون ي تمتد إىل  4خالل فتر
ي إطار خطة إعادة الھیكلة التر

 
  12أعوام ف

 
 . عاما

ي ینایرو
 
إعادة التفاوض مع ممولیھا حول عزمها عىل أعلنت أمالك  ،2019ف

ي تم
ي عام  االتفاق علیھا  بعض جوانب إعادة الھیكلة التر

 
ي  والمعدلة 2014ف

 
ف

المفاوضات بالمزيد من  هذه اختتاموسيسمح . 2016وقت الحق سنة 
كة لتنمية  ظروف السوق الحاليةالمرونة للتكيف مع  وإتاحة الفرصة للشر

 . انيتها العمومية وزيادة قيمة حقوق المساهمي    أعمالها بما يحقق نمو مت  
كة نجحتهذا وقد  ي الحصول عىل موافق الشر

 
جميع الممولي   بشأن  ةف

وط الجديدة   و حققت تقدم كبت  عىل مستوى توثيق اإلتفاقية. الشر
ي و
 
 780أعلنت أمالك عن صدور حكم تحكيمي لصالحها  ،2019أكتوبر  1ف

ي للتحكيم  ي دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبر
 
مليون درهم وذلك ف

كة ب . هذا و ستقوم الشر تخاذ اإلجراءات القانونية من أجل تنفيذ االدوىلي
داد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر االحكم و   ،ستر

كة. أثر الحكم وسيكون لتنفيذ  ي عىل المركز الماىلي للشر  إيجابر

 

 

 المخول بالتوقيع

 

 
 

 تق   ي ال  دين ل    م   ا                 

كة                   سكرتت  الشر

 تحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة 


