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استفادت من تحسن معدل اإلشغال وتراجع النفقات 

نمو األرباح النقدية لـ "اإلمارات ريت" بنسبة 90% خالل الربع األول من 
2017

دبــي، 8 مــايــو 2017: أعـــلنت "اإلمـــارات ريـــت (ســـي إي آي ســـي) املحـــدودة" ("اإلمـــارات ريـــت" أو "الـــصندوق")، 
أول صــندوق ائــتمان لــالســتثمار الــعقاري فــي دولــة اإلمــارات وفــقاً للشــريــعة اإلســالمــية مــدرج فــي بــورصــة "نــاســداك 
دبــي" وتــحت إدارة "إكــويــتاتــيفا (دبــي) املحــدودة" ("إكــويــتاتــيفا دبــي")، الــيوم عــن نــتائــجها املــالــية غــير املــدقــقة لــلربــع 

األول املنتهي في 31 مارس 2017. 

وفيما يلي أبرز املؤشرات املالية للفترة املذكورة: 
نمو الدخل اإليجاري بنسبة 21% على أساس سنوي ▪

تــحسن كــبير فــي قــابــلية تــحويــل الــدخــل اإليــجاري إلــى مــبالــغ نــقديــة مــما أدى إلــى نــمو الــتدفــقات ▪
النقدية التشغيلية بنسبة %90 

تـــعيني مـــقاول ألعـــمال الـــديـــكور الـــداخـــلي لـ "إنـــديـــكس مـــول"، قـــسم التجـــزئـــة ضـــمن بـــرج "إنـــديـــكس ▪
تاور" 

تقّدم جيد في أعمال تطوير "مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية" ▪
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نمو قوي في الدخل اإليجاري 

واصــلت "اإلمــارات ريــت" تــحقيق نــمو فــي الــدخــل اإليــجاري خــالل الــربــع األول مــن الــعام 2017، بنســبة 21% إلــى 
12.6 مـليون دوالر أمـريـكي (مـقارنـة مـع 10.4 مـليون دوالر أمـريـكي خـالل الـربـع األول مـن 2016). ويـرجـع السـبب 
وراء نـــمو الـــدخـــل اإليـــجاري بـــشكل رئـــيسي إلـــى تـــحسن وتـــيرة تـــأجـــير مـــساحـــات مـــكتبية جـــديـــدة فـــي بـــرج "إنـــديـــكس 
تـــاور"، إلـــى جـــانـــب الـــدخـــل املـــحقق مـــن تـــأجـــير "مـــدرســـة جـــبل عـــلي" واســـتالم أولـــى دفـــعات تـــأجـــير "مـــدرســـة بـــريـــتيش 
كــولــومــبيا الــكنديــة الــدولــية". ومــع نــهايــة الــربــع األول، بــلغ إجــمالــي مــعدل إشــغال املــحفظة االســتثماريــة لـ "اإلمــارات 
ريــت"، %81، وبــلغ املــتوســط املــرجــح لــلمدة املــتبقية مــن عــقود اإليــجار إلجــمالــي املــحفظة االســتثماريــة 8.0 ســنوات 

مقارنة مع 6.4 سنوات خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.

تحسن قابلية تحويل تدفقات الدخل اإليجاري إلى تدفقات نقدية تشغيلية 

تــــمكنت "اإلمــــارات ريــــت" مــــن تــــحويــــل مــــعظم دخــــلها اإليــــجاري اإلضــــافــــي إلــــى تــــدفــــقات نــــقديــــة، مــــما أثــــمر عــــن نــــمو 
الـتدفـقات الـنقديـة مـن الـعمليات الـتشغيلية، أو األربـاح الـنقديـة املـحصلة، بنسـبة 90% إلـى 4.2 مـليون دوالر أمـريـكي 

خالل الربع األول من العام 2017 (مقارنة مع 2.2 مليون دوالر أمريكي في الربع األول من 2016).

كـما اسـتفادت "اإلمـارات ريـت" مـن اسـتراتـيجية "إكـويـتاتـيفا" الـناجـحة فـي إدارة املـحفظة االسـتثماريـة، والـتي تـشمل 
تـجهيز وتحـديـث الـعقارات الـتجاريـة بـاإلضـافـة إلـى تـطويـر املـدارس. وتـواصـل "إكـويـتاتـيفا" اإلدارة املـباشـرة لـلعقارات 
وإدارة املسـتأجـريـن بـنهج اسـتباقـي، مـما سـاهـم فـي تحسـني األداء املـالـي لـلمحفظة االسـتثماريـة الـقائـمة، وبـالـتالـي 

تحقيق تحسن كبير في قابلية تحويل تدفقات الدخل اإليجاري إلى تدفقات نقدية تشغيلية.

ارتفاع قيمة محفظة العقارات االستثمارية وقيمة صافي األصول

بحـــلول 31 مـــارس 2017، بـــلغ إجـــمالـــي قـــيمة مـــحفظة الـــعقارات االســـتثماريـــة 763.5 مـــليون دوالر أمـــريـــكي، بـــنمو 
نســبته 10.3% عــلى أســاس ســنوي (مــقارنــة مــع 692.2 مــليون دوالر أمــريــكي خــالل الــربــع األول 2016). وبــلغت 
قــيمة صــافــي األصــول 490.5 مــليون دوالر أمــريــكي أو مــا يــعادل 1.64 دوالر أمــريــكي لــلسهم الــواحــد (مــقارنــة مــع 

472 مليون دوالر أمريكي، أو ما يعادل 1.57 دوالر أمريكي للسهم الواحد خالل الربع األول 2016).
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ووصـــلت مـــكاســـب إعـــادة الـــتقييم خـــالل الـــربـــع األول مـــن 2017 إلـــى 4.9 مـــليون دوالر أمـــريـــكي (مـــقارنـــة مـــع 12.1 
مـليون دوالر أمـريـكي فـي الـربـع األول مـن 2016)، مـما يـعكس ارتـفاعـاً فـي الـتدفـقات الـنقديـة الـتعاقـديـة. وإن تـراجـع 
مـكاسـب إعـادة الـتقييم، والـذي يـعني اسـتقرار أداء املـحفظة االسـتثماريـة وبـالـتالـي تـدفـقات نـقديـة أكـثر اسـتقراراً، قـد 
أّدى إلـى انـخفاض صـافـي األربـاح إلـى 9.1 مـليون دوالر أمـريـكي خـالل الـربـع األول مـن 2017، مـقارنـة مـع 14.3 

مليون دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.

إنجازات تشغيلية قوية خالل الربع األول

شهـــدت "اإلمـــارات ريـــت" خـــالل الـــربـــع األول مـــن 2017 تـــحسناً فـــي وتـــيرة تـــأجـــير املـــساحـــات الـــتابـــعة لـــها فـــي بـــرج 
"إنــديــكس تــاور" بــفضل تــزايــد أنشــطة الــتسويــق مــن خــالل مجــموعــة واســعة مــن الــوســطاء الــعقاريــني، مــما أثــمر عــن 
تـوقـيع عـقود تـأجـير لـ 20 مـكتباً جـديـداً. كـما شهـد مـبنى "أوفـيس بـارك" فـي مـديـنة دبـي لـإلنـترنـت نـشاطـاً مـلحوظـاً عـلى 
الـصعيد الـتأجـيري مـع تجـديـد كـافـة الـعقود اإليـجاريـة الـقائـمة تـقريـباً، مـما يـعكس إدراك املسـتأجـريـن لـجودة املـساحـات 

التي يشغلونها في املبنى، فضالً عن موقعه املتميز.

وبـعد نـهايـة الـربـع األول، أرسـى مـديـر "اإلمـارات ريـت" عـقد أعـمال ديـكور "إنـديـكس مـول"، قـسم التجـزئـة ضـمن بـرج 
"إنـديـكس تـاور" عـلى شـركـة "بـي دبـليو إنـتريـورز"، إحـدى أبـرز الشـركـات املـتخصصة فـي مـجال الـديـكور والـتصميم 
الـــداخـــلي بـــدولـــة اإلمـــارات. وســـوف يـــحتضن "إنـــديـــكس مـــول"، الـــذي يـــغطي مـــساحـــة 73،650 قـــدم مـــربـــع، مجـــموعـــة 

متنوعة من املتاجر ومنافذ األطعمة واملشروبات فضالً عن املرافق الجديدة التي ستضاف إليه.

وفـي الـسياق ذاتـه، تـواصـل "اإلمـارات ريـت" إحـراز تـقدم كـبير نـحو إنـجاز املـرحـلة األولـى مـن مشـروع تـطويـر "مـدرسـة 
بـريـتيش كـولـومـبيا الـكنديـة الـدولـية" الجـديـدة ومـن املـقرر تسـليمها خـالل الـربـع الـثالـث مـن الـعام الـجاري. وكـانـت الشـركـة 
قـــد بـــاشـــرت أعـــمال تـــطويـــر املشـــروع بـــعد اســـتحواذهـــا عـــلى حـــق تـــأجـــير طـــويـــل األمـــد لـــقطعة أرض فـــي "مجـــمع دبـــي 
لـالسـتثمار" وقـامـت فـوراً بـإعـادة تـأجـيرهـا لـلمدرسـة املـذكـورة. ومـن املـتوقـع أن يـبلغ إجـمالـي تـكلفة هـذا االسـتثمار 88 
مــليون درهــم (24 مــليون دوالر أمــريــكي)، وســيوفــر للشــركــة مــعدل عــائــد داخــلي يــتجاوز 12% مــن إجــمالــي تــكالــيف 

التطوير.

نسبة املديونية
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وصــل إجــمالــي االلــتزامــات املــالــية املســتحقة عــلى الشــركــة بــنهايــة الــربــع األول مــن الــعام 2017 إلــى 308.8 مــليون 
دوالر أمــريــكي، لــيبلغ مــعدل إجــمالــي الــقروض كنســبة مــئويــة مــن قــيمة األصــول 37.4%، وهــو أقــل بــكثير مــن الحــد 

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

بهـذه املـناسـبة، قـال سـيلفان فـيوجـو، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة "إكـويـتاتـيفا دبـي"، مـديـر "اإلمـارات 
ريـت": "حــققت ’اإلمــارات ريــت‘ انــطالقــة قــويــة فــي عــام 2017 تجسّـــــــدت مــن خــالل نــمو الــدخــل اإليــجاري عــلى نــحو 
ســنوي وتــزايــد قــابــلية تــحويــل الــتدفــقات الــداخــلية إلــى نــقديــة. وال شــك أن الــتحسن الــكبير الــذي أحــرزنــاه عــلى صــعيد 
الــتدفــقات الــنقديــة الــتشغيلية يــبرهــن عــلى ســالمــة وفــعالــية اســتراتــيجيتنا الــرامــية إلــى زيــادة تــوزيــعات األربــاح الــعائــدة 
إلـى مُــساهـمي ’اإلمـارات ريـت‘. أمـا مـن الـناحـية الـتشغيلية، فـقد نـجحنا فـي إحـراز تـقدم مـلحوظ فـيما يـتعلق بـتطويـر 
’مــدرســة بــريــتيش كــولــومــبيا الــكنديــة الــدولــية‘، ونــمضي قــدمــاً الــيوم فــي عــملية تجــديــد ’إنــديــكس مــول‘. ونــحن ســعداء 
بمســتوى االهــتمام املــتنامــي مــن جــانــب املســتأجــريــن الــراغــبني فــي اســتئجار مــساحــات تــجاريــة فــي بــرج ’إنــديــكس 
تـاور‘، ولـديـنا ثـقة بـأن إطـالق مـساحـات التجـزئـة هـذه سـيسهم فـي تـعزيـز زخـم اإلقـبال عـلى املـساحـات الـتأجـيريـة فـي 

املبنى".

-انتهى- 

لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء االتصال بـ:

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 

اإلمارات ريت

ماغلي موكيوت

+971 4 405 7348

ir@reit.ae
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خبر صحفي

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" 

اســتثمرت "اإلمــارات ريــت" فــي الــعقارات الــتعليمية والــتجاريــة ومــساحــات التجــزئــة، وتــتضمن مــحفظتها حــالــياً تــسع 
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.▪


