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"اإلمارات ريت" تسّجل نمواً قوياً في األشهر التسعة األولى من 
 2017

أبرز املؤشرات املالية: 
قيمة املحفظة تتجاوز الـ 3 مليارات درهم إماراتي (845 مليون دوالر أمريكي) •
ارتفاع صافي األصول إلى ما يعادل 1.73 دوالر أمريكي للسهم الواحد بنهاية الفترة •
221.3 مليون درهم إماراتي الدخل اإليجاري على أساس سنوي (60 مليون دوالر أمريكي) •
نــمو صــافــي الــدخــل اإليــجاري فــي األشهــر الــتسعة األولــى، بنســبة 32% إلــى 33.3 مــليون دوالر •

أمريكي 
نـمو الـتدفـقات الـنقديـة مـن الـعمليات الـتشغيلية خـالل الـفترة، بنسـبة 58% إلـى 12.3 مـليون دوالر •

أمريكي 

أبرز املستجدات التشغيلية:
تسليم "مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية" •
االستحواذ على "مركز األعمال األوروبي"•
مواصلة أعمال الديكور الداخلي في "إنديكس مول" •

دبـي، 1 نـوفـمبر 2017: أعـلنت "اإلمـارات ريـت (سـي إي آي سـي) املحـدودة" ("اإلمـارات ريـت" أو "الـصندوق")، 
أكـبر صـندوق ائـتمان لـالسـتثمار الـعقاري مـتوافـق مـع الشـريـعة اإلسـالمـية فـي الـعالـم مـقرهـا دبـي والـذي تـديـره شـركـة 
"إكــويــتاتــيفا (دبــي) املحــدودة" ("إكــويــتاتــيفا دبــي")، الــيوم عــن نــتائــجها املــالــية غــير املــدقــقة لــألشهــر الــتسعة األولــى 

املنتهية في 30 سبتمبر 2017.

ارتفاع قيمة محفظة العقارات االستثمارية وصافي األصول
تــجاوزت قــيمة مــحفظة الــعقارات االســتثماريــة لـ "اإلمــارات ريــت" حــاجــز الـ 3 مــليارات درهــم خــالل الــربــع الــثالــث مــن 
عــــام 2017 فــــي أعــــقاب االســــتحواذ عــــلى "مــــركــــز األعــــمال األوروبــــي" فــــي "مجــــمع دبــــي لــــالســــتثمار". وبحــــلول 30 
سـبتمبر 2017، بـلغت قـيمة املـحفظة 844.6 مـليون دوالر أمـريـكي، بـنمو نسـبته 13.9% مـقارنـة مـع 741.6 مـليون 
دوالر أمـــريـــكي فـــي 30 ســـبتمبر 2016. وارتـــفع صـــافـــي األصـــول إلـــى 519.4 مـــليون دوالر أمـــريـــكي أو مـــا يـــعادل 
1.73 دوالر أمـــريـــكي لـــلسهم الـــواحـــد (مـــقارنـــة مـــع 480.7 مـــليون دوالر أمـــريـــكي أو مـــا يـــعادل 1.60 دوالر أمـــريـــكي 
لـــلسهم الـــواحـــد بـــنهايـــة 30 ســـبتمبر 2016). ووصـــلت مـــكاســـب إعـــادة الـــتقييم فـــي األشهـــر الـــتسعة األولـــى مـــن عـــام 
2017 إلـى 37.6 مـليون دوالر، أي بـنمو نسـبته 38% مـقارنـة مـع 27.4 مـليون دوالر أمـريـكي فـي الـفترة نـفسها مـن 

العام املاضي، مما يعكس ارتفاع قيمة العقارات في املحفظة

نمو الدخل اإليجاري وصافي األرباح
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شهــــد الــــدخــــل اإليــــجاري فــــي األشهــــر الــــتسعة األولــــى مــــن عــــام 2017، ارتــــفاعــــاً بنســــبة 21.5% لــــيصل إلــــى 39.3 
مـليون دوالر، مـقارنـة مـع 32.4 مـليون دوالر أمـريـكي فـي الـفترة نـفسها مـن الـعام املـاضـي. ويـرجـع السـبب وراء هـذا 
الــنمو بــشكل رئــيسي إلــى تــزايــد وتــيرة تــأجــير وحــدات مــكتبية جــديــدة فــي بــرج "إنــديــكس تــاور"، إضــافــة إلــى الــدخــل 
املـــحقق مـــن تـــأجـــير "مـــدرســـة جـــبل عـــلي" و"مـــدرســـة بـــريـــتيش كـــولـــومـــبيا الـــكنديـــة الـــدولـــية". وارتـــفعت رســـوم الخـــدمـــات 
واإليــرادات األخــرى خــالل الــفترة، لــتصل إلــى 4.6 مــليون دوالر أمــريــكي مــقارنــة مــع 4.0 مــاليــني دوالر أمــريــكي فــي 

الفترة نفسها من العام 2016.

وارتـفع الـدخـل اإليـجاري فـي الـربـع الـثالـث مـن عـام 2017، بنسـبة 21.4% لـيصل إلـى 13.9 مـليون دوالر أمـريـكي 
(مـقارنـة مـع 11.4 مـليون دوالر أمـريـكي فـي الـربـع الـثالـث مـن عـام 2016)، كـما ارتـفعت رسـوم الخـدمـات واإليـرادات 
األخـرى بنسـبة 35% إلـى 1.7 مـليون دوالر أمـريـكي، وبـالـتالـي ارتـفع الـدخـل مـن مـحفظة الـعقارات االسـتثماريـة إلـى 

15.6 مليون دوالر أمريكي (مقارنة مع 12.7 في الربع الثالث من 2016).

ووصــل صــافــي األربــاح فــي األشهــر الــتسعة األولــى مــن عــام 2017 إلــى 49.9 مــليون دوالر أمــريــكي، أي مــا يــعادل 
نــمواً بنســبة 42.2% عــلى أســاس ســنوي، وهــو مــا يــعكس الــنمو الــكبير الــذي سجّـــــلته "اإلمــارات ريــت" فــي صــافــي 
األربــاح فــي الــربــع الــثالــث مــن 2017، بنســبة 178.8% لــيصل إلــى 31.6 مــليون دوالر أمــريــكي (مــقارنــة مــع 11.3 

مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من 2016).

وبــلغ إجــمالــي مــعدل إشــغال املــحفظة االســتثماريــة 84% فــي 30 ســبتمبر 2017، بــينما بــلغ املــتوســط املــرجّــــح لــلمدة 
املتبقية من عقود اإليجار غير املنتهية 7.7 سنوات.

تحّسن قابلية تحويل تدفقات الدخل اإليجاري إلى تدفقات نقدية تشغيلية
ســــاهــــم الــــنمو املــــتواصــــل الــــذي تشهــــده "اإلمــــارات ريــــت" عــــلى صــــعيد مــــعدل اإلشــــغال وأســــعار اإليــــجارات والــــدخــــل 
اإليـجاري، فـضالً عـن الخـطوات االسـتباقـية لـالرتـقاء بـأداء املـحفظة االسـتثماريـة، فـي تـحقيق تـحّسن كـبير فـي قـابـلية 
تــــحويــــل تــــدفــــقات الــــدخــــل اإليــــجاري إلــــى تــــدفــــقات نــــقديــــة تــــشغيلية. فــــفي األشهــــر الــــتسعة األولــــى مــــن 2017، تــــمكن 
الــصندوق مــن تــحويــل مــعظم الــدخــل اإليــجاري اإلضــافــي إلــى تــدفــقات نــقديــة، األمــر الــذي أدى إلــى نــمو الــتدفــقات 
الـنقديـة مـن الـعمليات الـتشغيلية بنسـبة 58.2%، أو األربـاح الـنقديـة إلـى 12.3 مـليون دوالر أمـريـكي مـقارنـة مـع 7.8 

ماليني دوالر أمريكي في الفترة نفسها من العام املاضي.

وارتــــفعت الــــتدفــــقات الــــنقديــــة الــــتشغيلية فــــي الــــربــــع الــــثالــــث مــــن 2017 بنســــبة 43% لــــتصل إلــــى 4.0 مــــاليــــني دوالر 
أمريكي (مقارنة مع 2.8 مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من 2016).

اإلنجازات التشغيليّة الجديدة
تـم تسـليم املـرحـلة األولـى مـن "مـدرسـة بـريـتش كـولـومـبيا الـكنديـة الـدولـية" فـي سـبتمبر 2017، ضـمن ▪

املــــيزانــــية املــــعتمدة وفــــي غــــضون أقــــل مــــن عــــام، لــــتصبح اآلن قــــيد الــــتشغيل بــــالــــكامــــل، وهــــي ثــــالــــث 
مــــدرســــة ضــــمن مــــحفظة "اإلمــــارات ريــــت"، لــــيضيف الــــصندوق بــــذلــــك إنــــجازاً جــــديــــداً إلــــى سجــــله 
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االسـتثماري املـتنامـي فـي قـطاع الـتعليم بـدولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة. ومـن املـتوقـع أن يـوفّـر هـذا 
املشروع لـ "اإلمارات ريت" معدل عائد داخلي يتخطى %12. 

فـي أغسـطس 2017، وقـعت "اإلمـارات ريـت" اتـفاقـية لـالسـتحواذ عـلى "مـركـز األعـمال األوروبـي" ▪
فــي "مجــمع دبــي لــالســتثمار"، مــقابــل 35.4 مــليون دوالر أمــريــكي (130 مــليون درهــم إمــاراتــي)، 

ومن املتوقع أن يحقق هذا االستحواذ معدل عائد داخلي يتجاوز الـ %10. 
تـمضي أعـمال الـديـكور الـداخـلي فـي "إنـديـكس مـول" وفـق الجـدول الـزمـني املحـدد. ولـدى اكـتمالـه، ▪

ســيصبح هــذا املجــّمع الــتجاري، الــذي يــشغل مــساحــة 73,650 قــدم مــربــعة، وجــهة رئــيسية تــضمّ 
مجــموعــة مــتنوعــة مــن املــتاجــر ومــنافــذ األطــعمة واملشــروبــات ومــرافــق الــراحــة، حــيث ســيكون مــتصالً 
بمشـروع "أفـينيو الـبوابـة فـي مـركـز دبـي املـالـي الـعاملـي". وال يـزال مـعدل اإلشـغال الـعام فـي املـبنى 

مستقراً ومنسجماً مع الدورات املوسمية للسوق.
شهـد مـبنى تـرايـدنـت جـرانـد فـي مـرسـى دبـي ارتـفاعـاً فـي مـعدل اإلشـغال مـع تـأجـير ثـالثـة وحـدات ▪

فـــيه خـــالل الـــربـــع الـــثالـــث، فـــي حـــني تـــتواصـــل أعـــمال الـــديـــكور الـــداخـــلي لـــسوبـــرمـــاركـــت "شـــويـــترام" 
الكائنة فيه.

نسبة املديونية
وصــل إجــمالــي االلــتزامــات املــالــية املســتحقة عــلى "اإلمــارات ريــت" بحــلول 30 ســبتمبر 2017، إلــى 337.4 مــليون 
دوالر أمـــريـــكي؛ بـــينما بـــلغ مـــعدل إجـــمالـــي الـــقروض إلـــى قـــيمة األصـــول 38%، وهـــو أدنـــى بـــكثير مـــن الحـــد األقـــصى 

للمعدل التنظيمي الخاص بصناديق ائتمان االستثمار العقاري (ريت) والبالغ %50.

وبهـذه املـناسـبة، قـال سـيلفان فـيوجـو، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة "إكـويـتاتـيفا دبـي"، مـديـر "اإلمـارات 
ريـت": "تـمثل الـنتائـج اإليـجابـية الـتي تـواصـل ’اإلمـارات ريـت‘ تـحقيقها، دلـيالً واضـحاً عـلى املـقومـات الـراسـخة الـتي 
تــتمتع بــها األصــول املــتميزة الــتي يــمتلكها الــصندوق. وبــاســتحواذنــا األخــير عــلى ’مــركــز األعــمال األوروبــي‘، شهــدنــا 
ارتــفاعــاً فــي قــيمة مــحفظتنا االســتثماريــة لــتتجاوز 3 مــليارات درهــم إمــاراتــي، وهــو إنــجاز جــديــد مــهم فــي مــسيرة نــمو 
الـصندوق. وتـميّزت الـفترة أيـضاً بتسـليم ’مـدرسـة بـريـتش كـولـومـبيا الـكنديـة الـدولـية‘ ضـمن املـيزانـية املحـددة وفـي أقـل 
مــن ســنة، مــما عــزز سجــّلنا الــقوي كــمطور نــاجــح فــي قــطاع الــتعليم. ولــن نــدخــر جهــداً فــي ســبيل الــحفاظ عــلى زخــم 
أنشـــطتنا مـــن خـــالل مـــواصـــلة تحـــّري واغـــتنام فـــرص االســـتحواذ الـــتي تـــدعـــم أداء وكـــفاءة مـــحفظتنا االســـتثماريـــة بـــما 

يضمن تعزيز قيمة استثمارات مساهمينا إلى أقصى حد".

الصكوك
سـيعقد مجـلس إدارة مـديـر صـندوق "اإلمـارات ريـت" اجـتماع الجـمعية الـعمومـية غـير الـعاديـة ملـساهـمي الـصندوق فـي 

23 نوفمبر 2017، من أجل مناقشة اقتراح إصدار شهادات صكوك، والبحث في هيكل عملية اإلصدار.

-انتهى-



  
خبر صحفي

لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء االتصال بـ:
+971 4 405 7348 اإلمارات ريت

ماغلي موكيوت -  عضو تنفيذي

مجموعة برنزويك 6270 446 4 971+
جودي عيسى

نبذة عن "اإلمارات ريت":
 ،(NASDAQ Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7) تـــعّد "اإلمـــارات ريـــت"، املـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة نـــاســـداك دبـــي
أكـبر صـندوق ائـتمان لـالسـتثمار الـعقاري مـتوافـق مـع الشـريـعة اإلسـالمـية فـي الـعالـم مـقرهـا دبـي، وقـد تـأسسـت مـن أجـل االسـتثمار بـشكل 
أســاســي فــي الــعقارات الــقائــمة واملــدرة لــلدخــل وفــقاً ملــبادئ الشــريــعة اإلســالمــية. وتــمتلك "اإلمــارات ريــت" حــالــياً تــسعة أصــول عــقاريــة فــي 
مــناطــق الــتملك الحــر والــتأجــير املــنتهي بــالــتملك ضــمن فــئات الــعقارات الــتجاريــة ومــساحــات التجــزئــة والــتعليم. وتســتفيد "اإلمــارات ريــت" مــن 

مرسومني أميريني استثنائيني يتيحان لها شراء األصول العقارية خارج املناطق الحرة في كل من دبي ورأس الخيمة. 

املحفظة االستثمارية لـ "اإلمارات ريت" 
اســتثمرت "اإلمــارات ريــت" فــي الــعقارات الــتعليمية والــتجاريــة ومــساحــات التجــزئــة، وتــتضمن مــحفظتها حــالــياً عشــرة 

أصول عقارية متنوعة موزعة على الشكل التالي:  

التعليم:
مبنى أكاديمية جيمز العاملية: وهو مبنى مدرسي يقع في منطقة البرشاء الجنوبية.▪
مـدرسـة جـبل عـلي: وهـي أحـد املـرافـق الـتعليمية الـجاري إنـشاؤهـا حـالـياً فـي مشـروع "أكـويـا" الـذي تـطوره "دامـاك" ▪

في مدينة دبي الرياضية.
مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية: تقع في "مجمع دبي لالستثمار".▪

العقارات التجارية: (مكاتب، مساحات تجزئة، تراسات، مرافق تخزين)
مـبنى رقـم 24: وهــو عــبارة عــن مــبنى مــنخفض االرتــفاع يــضم مــكاتــب تــجاريــة ومــساحــات للتجــزئــة ويــقع فــي مــديــنة ▪

دبي لإلنترنت، وهي منطقة تجارية شهيرة في إمارة دبي. 
مـبانـي لـوفـت أوفـيس 1 و2 و3: وهــي مجــموعــة تــتكون مــن ثــالثــة مــباٍن تــجاريــة مــنخفضة االرتــفاع تــقع فــي مــديــنة ▪

دبي لإلعالم.
مبنى أوفيس بارك: وهو عبارة عن مبنى تجاري يقع في قرية املعرفة ضمن مدينة دبي لإلنترنت.▪
مبنى إنديغو 7: وهو عبارة عن مبنى منخفض االرتفاع يقع على شارع الشيخ زايد. ▪
مـبنى إنـديـكس تـاور: وهــو بــرج مــتعدد االســتخدامــات يــقع فــي مــركــز دبــي املــالــي الــعاملــي، وتشــتمل األصــول الــتي ▪

تـملكها "اإلمـارات ريـت" فـي هـذا املـبنى عـلى كـامـل مـساحـات التجـزئـة الـواقـعة فـي الـطابـق األرضـي وطـابـق "الـبوديـوم" 
وطابق "سكاي لوبي"، و17 طابقاً من املساحات املكتبية، إلى جانب مواقف سيارات تتّسع لـ 1426 سيارة.

مركز األعمال األوروبي: مبنى تجاري يضّم أكثر من 100 مستأجر في مجمع دبي لالستثمار.▪

مساحات تجزئة:
"لو غراندي": يقع في مرسى دبي، ويتألف من 22 متجر تجزئة ومنفذ لألطعمة واملشروبات.▪


