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"اإلمارات ريت" تسجل نمواً قوياً في الدخل اإليجاري خالل العام 2016 

دبـي، 27 فـبرايـر 2017: أعـلنت "اإلمـارات ريـت (سـي إي آي سـي) املحـدودة" ("اإلمـارات ريـت" أو "الـصندوق")، 
أول صــندوق ائــتمان لــالســتثمار الــعقاري فــي دولــة اإلمــارات وفــقاً للشــريــعة اإلســالمــية مــدرج فــي بــورصــة "نــاســداك 
دبـي" وتـحت إدارة "إكـويـتاتـيفا (دبـي) املحـدودة" ("إكـويـتاتـيفا دبـي")، الـيوم عـن نـتائـجها املـالـية املـدقـقة لـلسنة املـالـية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2016.  

وفيما يلي أبرز املؤشرات املالية للفترة املذكورة: 

إجمالي العائد السنوي %10.2 •

نمو الدخل اإليجاري بنسبة %22.8 •

متوسط ارتفاع أسعار اإليجارات للعقود القائمة %5 •

نمو التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة %38 •

مكاسب إضافية من إعادة التقييم، وتباطؤ معدل النمو مع نضج مكونات األصول في املحفظة •

ارتفاع قيمة املحفظة وقيمة صافي األصول •

إنجازات تشغيلية قوية  •

استمرار البحث عن أفضل فرص االستحواذ املمكنة •

نمو قوي في الدخل من اإليجارات والتحول إلى تدفقات نقدية تعاقدية 

ارتـــفع الـــدخـــل اإليـــجاري لـ "اإلمـــارات ريـــت" خـــالل الـــربـــع الـــرابـــع مـــن الـــعام 2016، بنســـبة 25% إلـــى 13.0 مـــليون 
دوالر (مــقارنــة مــع 10.4 مــاليــني دوالر خــالل الــربــع الــرابــع مــن 2015). وبــذلــك يــكون الــدخــل اإليــجاري لــكامــل الــسنة 
املـالـية املـنتهية فـي 31 ديـسمبر 2016، قـد ارتـفع بنسـبة 22.8% إلـى 45.3 مـليون دوالر (مـقارنـة مـع 36.9 مـليون 
دوالر لـلسنة املـالـية 2015). وارتـفع إجـمالـي دخـل املـحفظة الـعقاريـة لـلسنة كـامـلة، بنسـبة 22.2% إلـى 50.7 مـليون 

دوالر (مقارنة مع 41.5 مليون دوالر في 2015).   

ويــرجــع الســبب وراء نــمو الــدخــل اإليــجاري بــشكل رئــيسي إلــى تــأجــير مــساحــات مــكتبية جــديــدة فــي بــرج "إنــديــكس 
تــاور"، وتــأجــير "مــدرســة بــريــتيش كــولــومــبيا الــكنديــة الــدولــية" الجــديــدة. ومــع نــهايــة الــعام، بــلغ إجــمالــي مــعدل إشــغال 
املـــحفظة االســـتثماريـــة لـ "اإلمـــارات ريـــت"، %81، وبـــلغ املـــتوســـط املـــرجـــح لـــلمدة املـــتبقية مـــن عـــقود اإليـــجار إلجـــمالـــي 

املحفظة االستثمارية 8.5 سنوات.  
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ونـــــتيجة لـــــألداء الـــــقوي لـــــلمحفظة االســـــتثماريـــــة خـــــالل الـــــعام 2016، ارتـــــفع حجـــــم الـــــتدفـــــقات الـــــنقديـــــة مـــــن الـــــعمليات 
التشغيلية، أو األرباح النقدية، إلى 11.3 مليون دوالر (بزيادة نسبتها 37.6% على أساس سنوي). 

مكاسب إضافية من إعادة التقييم بمعدل نمو أبطأ 

وصــلت مــكاســب إعــادة الــتقييم خــالل الــعام 2016 إلــى 36.5 مــليون دوالر أمــريــكي (مــقارنــة مــع 53.3 مــليون دوالر 
فــي الــعام 2015)، مــما يــعكس ارتــفاعــاً فــي الــتدفــقات الــنقديــة الــتعاقــديــة ونــضج األصــول فــي املــحفظة، وهــذا يــشمل 
املــكاســب الــتي تــم تــحقيقها بــعد إتــمام أعــمال إنــشاء "مــدرســة جــبل عــلي" وتــأجــير طــوابــق تــجاريــة فــي بــرج "إنــديــكس 

تاور". 

ويــعكس الــتراجــع فــي مــكاســب إعــادة الــتقييم، اســتقرار أداء املــحفظة االســتثماريــة مــع مــرور الــوقــت، والــتباطــؤ الــعام 
الذي شهده قطاع العقارات التجارية.  

ارتفاع قيمة محفظة العقارات االستثمارية وقيمة صافي األصول 

بحــــلول 31 ديــــسمبر 2016، بــــلغ إجــــمالــــي قــــيمة مــــحفظة الــــعقارات االســــتثماريــــة 752.7 مــــليون دوالر بــــنمو نســــبته 
12% عـلى أسـاس سـنوي (مـقارنـة مـع 673.2 مـليون دوالر فـي 31 ديـسمبر 2015). وبـلغت قـيمة صـافـي األصـول 
493 مـــليون درهـــم أو مـــا يـــعادل 1.65 دوالر لـــلسهم الـــواحـــد، أي بـــزيـــادة نســـبتها 5% بـــعد خـــصم تـــوزيـــعات أربـــاح 
مــرتــني خــالل الــعام املــاضــي، بــواقــع 4 ســنتات، فــي شهــري يــنايــر ويــونــيو 2016.  ووصــل إجــمالــي الــعائــد الــسنوي 

ملحفظة العقارات االستثمارية لـ "اإلمارات ريت" خالل العام 2016 إلى %10.18.

إنجازات تشغيلية قوية في عام 2016 

نـــجحت "اإلمـــارات ريـــت" خـــالل الـــعام 2016، فـــي إتـــمام أعـــمال إنـــشاء "مـــدرســـة جـــبل عـــلي" وفـــق الجـــدول الـــزمـــني 
واملــيزانــية املحــدديــن. وبــعد إنــجاز املــدرســة الــواقــعة ضــمن مشــروع أكــويــا الــتطويــري الــراقــي فــي مــنطقة "دبــي النــد"، 

سجلت "اإلمارات ريت" مكاسب من إعادة التقييم بنسبة 18.3% أي ما يعادل 12.8 مليون دوالر. 

وفـي الـسياق ذاتـه، أطـلقت "اإلمـارات ريـت" ثـانـي مـشاريـعها املـدرسـية مـع اسـتحواذهـا عـلى حـق تـأجـير طـويـل األمـد 
لـقطعة أرض فـي "مجـمع دبـي لـالسـتثمار" وقـامـت فـوراً بـإعـادة تـأجـيرهـا لـ "مـدرسـة بـريـتيش كـولـومـبيا الـكنديـة الـدولـية"، 
كــما بــاشــرت أعــمال الــتطويــر فــي املشــروع خــالل شهــر ســبتمبر، ومــن املــتوقــع أن يــبلغ إجــمالــي قــيمة االســتثمار فــي 
مشـروع تـطويـر املـدرسـة ومـرافـقها املـختلفة 88 مـليون درهـم (24 مـليون دوالر)، وسـيوفـر املشـروع للشـركـة مـعدل عـائـد 

داخلي يتجاوز 12% من إجمالي تكاليف التطوير. 

وفـي وقـت الحـق مـن الـعام 2016، حـققت مـديـر"اإلمـارات ريـت" تـقدمـاً فـي املـفاوضـات املـتعلقة بـعقود إيـجارات مسـبقة 
ألكــثر مــن 50% مــن إجــمالــي مــساحــات التجــزئــة ضــمن طــابــق الــبوديــوم فــي بــرج "إنــديــكس تــاور"، وقــد تــضمن ذلــك 
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مـفاوضـات اتـسمت بـدرجـة عـالـية مـن الـتنافـسية مـع مسـتأجـريـن مـرمـوقـني. ومـن املـتوقـع أن تـبدأ عـمليات إعـادة تـصممي 
وتجهيز مساحات التجزئة في الربع الثاني من العام الجاري.   

وحــقق فــريــق إدارة األصــول تــقدمــاً جــيداً عــلى أصــعدة مــختلفة، حــيث نــجح فــي خــفض نــفقات املــبانــي عــلى مســتوى 
املـحفظة الـعقاريـة، عـبر الـتفاوض مـن جـديـد مـع مـزوديـن حـالـيني، واعـتماد بـرامـج لـتعزيـز كـفاءة اسـتهالك الـطاقـة، األمـر 

الذي أدى إلى خفض التكاليف على مستوى املحفظة بنسبة %8.

تقييم مستمر ألفضل فرص االستحواذ املتاحة 

واصـل الـفريـق اإلداري لـ "اإلمـارات ريـت" تـقييم عـدد كـبير مـن األصـول الـعقاريـة لتحـديـد إمـكانـية االسـتحواذ عـليها، 
عـلماً بـأنـه عـلى وشـك تـنفيذ عـدد مـن صـفقات االسـتحواذ. وال تـزال املـدارس تحـظى بـاهـتمام كـبير مـن جـانـب الشـركـة 
نـظراً لـكونـها تـقدم عـوائـد قـويـة فـي دورة الـسوق الـحالـية. وبحـلول نـهايـة 31 ديـسمبر 2016، سـاهـم قـطاع الـتعليم بـ 
29% مــــن إجــــمالــــي دخــــل مــــحفظة الــــعقارات االســــتثماريــــة لـ "اإلمــــارات ريــــت"، حــــيث تــــعتبر مــــصدراً قــــويــــاً ومســــتقراً 

للدخل.

وفــي أكــتوبــر مــن الــعام 2016، حــصلت "إكــويــتاتــيفا لــلعقارات املحــدودة"، الشــركــة األم ملــديــر "اإلمــارات ريــت"، عــلى 
إذن حـصري بـموجـب مـرسـوم أمـيري يـتيح لـكافـة صـناديـق ائـتمان االسـتثمار الـعقاري (ريـت) الـتي تـديـرهـا "مجـموعـة 
إكـــويـــتاتـــيفا"، حـــق تـــملك الـــعقارات فـــي رأس الـــخيمة. ويـــتسم هـــذا املـــرســـوم بـــأهـــمية كـــبيرة بـــالنســـبة لشـــركـــة "اإلمـــارات 

ريت" كونه يتيح لها توسيع نطاق اغتنام فرص االستحواذ املناسبة إلى خارج املناطق الحرة في اإلمارة.

نسبة املديونية 
وصــل إجــمالــي االلــتزامــات املــالــية املســتحقة عــلى الشــركــة بــنهايــة الــعام 2016 إلــى 315 مــليون دوالر، لــيبلغ مــعدل 
إجـــمالـــي الـــقروض كنســـبة مـــئويـــة مـــن قـــيمة األصـــول 38%، وهـــو أقـــل بـــكثير مـــن الحـــد األقـــصى لـــلمعدل الـــتنظيمي 

الخاص بصناديق ائتمان االستثمار العقاري (ريت) البالغ %50.  

بهـذه املـناسـبة، قـال سـيلفان فـيوجـو، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة "إكـويـتاتـيفا دبـي"، مـديـر "اإلمـارات 
ريــت": "تـــواصـــل ’اإلمـــارات ريـــت‘ تـــحقيق عـــائـــدات إجـــمالـــية قـــويـــة عـــلى الـــرغـــم مـــن تـــباطـــؤ ســـوق الـــعقارات الـــتجاريـــة. 
ويتجسـد األداء الـقوي للشـركـة خـالل الـعام املـاضـي مـن خـالل نـمو الـتدفـقات الـنقديـة املـحققة مـن الـعمليات الـتشغيلية 
بنسـبة 38%، مـما يـعني تـحوالً مـن مـكاسـب الـتقييم إلـى الـتدفـقات الـنقديـة الـفعلية. وقـد سـاهـمت جـهود فـريـق الـعمل 
فـــــي مـــــساعـــــدة الشـــــركـــــة عـــــلى خـــــفض الـــــتكالـــــيف الـــــتشغيلية تـــــماشـــــياً مـــــع التحـــــديـــــات الـــــحالـــــية الـــــتي تشهـــــدهـــــا الـــــبيئة 
االقـــتصاديـــة. وأثـــمرت خـــبرتـــنا الـــقويـــة فـــي تـــطويـــر املـــدارس عـــن نـــتائـــج مـــمتازة، ونـــتوقـــع أن تـــواصـــل ’اإلمـــارات ريـــت‘ 

االستثمار في قطاع التعليم نظراً للفرص الواعدة التي ينطوي عليها".  

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

ماغلي موكيوت -  عضو تنفيذي

مجموعة برنزويك 6270 446 4 971+
تاال طوقان

نبذة عن "اإلمارات ريت":
تـعد "اإلمـارات ريـت"، املـدرجـة فـي بـورصـة نـاسـداك دبـي (NASDAQ Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7) أول 
صــندوق ائــتمان لــالســتثمار الــعقاري مــتوافــق مــع الشــريــعة اإلســالمــية مــقرهــا دبــي، وقــد تــأسســت مــن أجــل االســتثمار بــشكل أســاســي فــي 
الـــعقارات الـــقائـــمة واملـــدرة لـــلدخـــل وفـــقاً ملـــبادئ الشـــريـــعة اإلســـالمـــية. وتـــمتلك الشـــركـــة حـــالـــياً تـــسعة أصـــول عـــقاريـــة فـــي مـــناطـــق الـــتملك الحـــر 
والــتأجــير املــنتهي بــالــتملك ضــمن فــئات الــعقارات الــتجاريــة ومــساحــات التجــزئــة والــتعليم. وتســتفيد "اإلمــارات ريــت" مــن مــرســومــني أمــيريــني 

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

املحفظة االستثمارية لـ "اإلمارات ريت" 
استثمرت "اإلمارات ريت" في العقارات التعليمية والتجارية ومساحات التجزئة 

وتتضمن محفظتها حالياً تسع عقارات 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 ▪

تــملكها اإلمــارات ريــت فــي هــذا املــبنى عــلى كــامــل مــساحــات التجــزئــة الــواقــعة فــي الــطابــق األرضــي وطــابــق "الــبوديــوم" 
وطابق "سكاي لوبي"، و17 طابقاً من املساحات املكتبية، إلى جانب مواقف سيارات تتسع لـ1426سيارة.

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


