
 
 

 بیان صحفي

 
 2020شركة أمالك للتمویل تعلن عن نتائجھا المالیة لعام 

 
 ملیون درھم إماراتي 283إجمالي اإلیرادات من جمیع األنشطة التجاریة بلغ   •
 ملیون درھم إماراتي 42اإلیرادات اإلیجاریة بلغت  •
 ملیارات درھم 4إجمالي األصول بلغ  •
والتسویة الكاملة لمقدمي دعم السیولة (الشریحة أ)  2020ملیون درھم للممولین (الشریحة ب) في عام  157سداد  •

 2020في عام 
 2020االنتھاء من إعادة ھیكلة الدیون في عام  •
 ملبالكا مّمولینملیون درھم نتج عنھا تسویة لثالثة  257تسویة دیون بقیمة  •
 مقارنة بالعام الماضي %68أمالك مصر تحقق زیادة في األرباح بنسبة   •

 
أعلنت أمالك للتمویل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمویل العقاري  :2021مارس  21دبي االمارات العربیة المتحدة؛ 

. وركزت الشركة على 2020دیسمبر  31على مستوى منطقة الشرق األوسط، الیوم عن نتائجھا المالیة للسنة المنتھیة في 
 المتحدة، إلى جانب التركیز على فرصاإلدارة المدروسة لعملیاتھا التشغیلیة ولمیزانیتھا العمومیة في دولة اإلمارات العربیة 

 النمو االستراتیجي في األسواق اإلقلیمیة الرئیسیة.
 

 279ملیون درھم إماراتي مقارنة بالعام السابق حیث سّجلت  283وارتفعت إیرادات شركة أمالك بشكل طفیف لتصل إلى 
 ستثماریة والمكاسب الناتجة عن تسویة الدیون. وكانتملیون درھم إماراتي، باستثناء خسائر القیمة العادلة المرتبطة بعقارات ا

(السنة  2020ملیون درھم إماراتي في عام  169حیث بلغت  2019اإلیرادات من أنشطة األعمال التمویلیة متماشیة مع عام 
ن درھم ملیو 42إلى  2020خالل عام  %27ملیون درھم إماراتي)، فیما انخفض دخل اإلیجارات بنسبة  172: 2019المالیة 

 ملیون درھم إماراتي). 57: 2019إماراتي (السنة المالیة 
 ثالثة ممّولین. خروج من مّكنت    لتسویة الدیون خالل العام، وھي مبادرة جدیدة  اتفاقیاتونفذّت الشركة 

". وبناًء علیھ، 19-لشركة أمالك لھذا العام الضغط الكبیر على أسعار العقارات جّراء تداعیات "كوفیدوتعكس النتائج المالیة 
ملیون درھم إماراتي على أصول التمویل والخسارة في  204بلغت قیمة مخّصص االنخفاض في القیمة الذي سّجلتھ الشركة 

 438ارات االستثماریة. وسّجلت أمالك خسارة صافیة قدرھا ملیون درھم إماراتي على العق 463القیمة العادلة، إلى جانب 
ملیون درھم إماراتي في عام  320، مقارنة بخسارة صافیة قدرھا 2020دیسمبر  31ملیون درھم إماراتي للسنة المنتھیة في 

2019. 
لتبلغ  %4تشغیلیة بنسبة إلى خفض التكالیف ال 2020وساھم تركیز شركة أمالك على الكفاءة في إدارة العملیات خالل العام 

 ملیون درھم إماراتي). 117: 2019(السنة المالیة  2020ملیون درھم إماراتي في عام  112
 

، إلى 2020ملیون درھم إماراتي للممّولین خالل العام  157كما واصلت الشركة إدارة التزاماتھا بكفاءة بما في ذلك سداد 
. وبذلك تكون شركة أمالك قد قامت حتى تاریخھ 2020سیولة عالیة التكلفة في یولیو جانب تسویة الدیون الكاملة لمقّدمي دعم ال

 .(الشریحة ب) المتعلقة بالممّولین ضاربةالممن أداة  %25ومن التزامات الودائع اإلسالمیة  %47بسداد 
 
دت سدّ  الدفعة، تكون أمالك قدوبھذه ، مي دعم السیولة (الشریحة أ)ملیون درھم لمقدّ  164دفعت الشركة ، 2020في عام و

 .خالل ست سنوات ف عن السدادبالشریحة أ دون أي تخلّ  ةالمتعلق للتكلفة العالیة ملیار درھم من تعرضھا 1.69
 



 
 

. وتمثل تكالیف اإلطفاء 2019ملیون درھم في عام  96ملیون درھم مقارنة مع  123وسّجلت الشركة تكالیف إطفاء بلغت 
العادلة األولیة الناتجة عن الودائع االستثماریة، وسوف تختلف تبعاً لمستوى تسدید المستحقات للممولین في تحویل أرباح القیمة 

 كل فترة مالیة.
 .2019ملیون درھم في عام  110مقارنة مع  2020ملیون درھم في عام  99وبلغت توزیعات األرباح للممّولین 

 
 

 :2020أھم األحداث خالل عام 
إعادة التفاوض مع جمیع الممولین حول اتفاقیة تحكم الشروط الجدیدة إلعادة ھیكلة دیونھا. وبدأت أمالك عملیة نجحت أمالك في 

تنفیذ الشروط الجدیدة لالتفاقیة، والتي تتیح بمزید من المرونة للتكیّف مع ظروف السوق الحالیة، األمر الذي یمّكن الشركة من 
 تحقیق المزید من النمو.

 %68التابعة ألمالك نمواً في مصر، حیث سّجلت زیادة في نسبة األرباح بلغت  ةالشركالمنطقة، فقد حققت  أما على مستوى
 .2018عن عام 

في المملكة العربیة السعودیة، وذلك عن طریق طرح عام أولي، كما سجلت شقیقة من حصتھا في شركة  %30باعت الشركة 
 درھم إماراتي.مالیین  7مكاسب الحقة بلغت قیمتھا 

 
وفي معرض تعلیقھ على النتائج المالیة، قال سعادة علي إبراھیم محمد، رئیس مجلس إدارة شركة أمالك للتمویل: "كما توقعنا، 

" بشكل سلبي على النتائج المالیة لشركة أمالك للتمویل 19-وأفدنا سابقًا، فقد أثرت التحدیات االقتصادیة غیر المسبوقة لـ"كوفید
نشھد بوادر انتعاش عالمي في ظّل تكثیف الحكومات لجھود التطعیم. ونتوقّع أن ینتقل  وعلى الرغم من ذلك نحن . 2020لعام 

. وفي .2021ھذا االتجاه إلى قطاَعي التمویل السكني والعقاري، وبالتالي دعم أداء الشركة المالي والتشغیلي بحلول نھایة عام 
، 2019ملیون درھم إماراتي في عام  279مقارنة بـ 2020ملیون درھم إماراتي في عام  283حین ارتفعت اإلیرادات إلى 

 245المكاسب الناتجة عن تسویة الدیون، فقد بلغت حقوق المساھمین باستثناء خسائر القیمة العادلة على العقارات االستثماریة و
 .2020دیسمبر  31ملیون درھم للسنة المنتھیة في 

 
تستمر شركة أمالك للتمویل بالتركیز على االستفادة من جمیع الفرص التي تمّكنھا من تخّطي األزمات الحالیة، كما “وأضاف: 

وما بعده. ومن  2021لذي تتّبعھ من أجل تحقیق أھداف الشركة الطموحة لعام أنھا تحرص على مواصلة المسار الصحیح ا
خالل القیام بذلك، سوف نواصل التركیز على تقدیم أفضل قیمة للمساھمین في فئتنا، كما سنخدم عمالءنا ونعتمد على إدارة 

 المخاطر المناسبة لجمیع أصحاب المصلحة".
 

البستكي، الرئیس التنفیذي لشركة أمالك للتمویل: "مع استمرار أزمة فیروس كورونا، ركّزت ومن جانبھ، قال سعادة عارف 
على إجراء سلسلة من التغییرات على نموذجھا التشغیلي، والتي من شأنھا تعزیز القیمة.  2020شركة أمالك للتمویل خالل عام 

من التداعیات السلبیة للجائحة على أعمالنا، كما مّكنتنا من إحراز وبالفعل، ساھمت الخطوات التي قامت بھا الشركة في التخفیف 
 المزید من النمو".

 
خروج  - نتج عنھا والتي    ، لینمع جمیع المموّ  تسویة الدیون ترتیباتباالنتھاء من  2020كما نجحنا في عام  وأضاف: "

ملیون درھم من الودائع االستثماریة  206بواقع ملیون درھم  257تسویة إجمالي التعرضات التي تبلغ قیمتھا بعد  ثالثة ممولین
سداد باإلضافة إلى ذلك، قمنا خالل العام ب   .ملیون درھم 96وذلك لقاء مقابل نقدي قدره  ملیون درھم ألداة المضاربة 51و

ملیار درھم إماراتي،  1.69 تھقیم ، حیث سددنا تعرضھا بالكامل، والذي بلغتمتعلّقة بمقّدمي دعم السیولةالاألقساط األخیرة 
وفي حین نحافظ على نظرتنا المتفائلة، إّال ان ھذا یعّد من أبرز  وذلك عن طریق الدفع في غضون ست سنوات دون أي تقصیر.

األسباب التي دفعتنا مؤخًرا إلى إطالق خارطة طریق تھدف إلى إعادة تنظیم األعمال التي تستھدف المزید من النمو وتخلق 
 االستدامة المالیة ".القیمة و

 -انتھى -
 



 
 

 نبذة عن شركة أمالك للتمویل ش.م.ع:
، من الشركات الرائدة في قطاع التمویل العقاري في منطقة الشرق 2000تعد شركة "أمالك للتمویل" والتي تأسست عام 

غیر. یواكب احتیاجات السوق دائمة التاألوسط. وتوفر "أمالك" منتجات وحلوالً عقاریة مبتكرة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة بما 
وتقدم الشركة مجموعة من الحلول والمنتجات المالیة التي تلبي حاجة المستثمرین في مجالي العقارات الجاھزة والعقارات قید 

 اإلنشاء.
المملكة العربیة  ، ولدیھا أیًضا عالقات تعاون وشراكات أعمال في2007أطلقت أمالك مكتبھا الدولي األول في القاھرة في عام 

 السعودیة.
 www.amlakfinance.comلمعرفة المزید عن شركة "أمالك للتمویل"، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 

 للمزید من المعلومات، یرجى التواصل مع:
 یاتجنان ورا

 ستراتیجیز ھیل آند نولتون
 3844 296 55 971+ الھاتف: 

jinan.warrayat@hkstrategies.com 
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