خبر صحفي
"إك))وي))تات))يفا" ت))علن ع))ن ن))مو ق))وي ق))دره  %28ف))ي إي))رادات "اإلم))ارات ري))ت" م))ن
عام آلخر قبل الفوائد والضريبة واإلهالك
)دب))ي –  11ن))وف))مبر  – (2018أع ##لنت مج ##موع ##ة "إك ##وي ##تات ##يفا" ،أك ##بر م ##دي ##ر ل ##صنادي ##ق "ري ##ت" ف ##ي م ##نطقة دول مج ##لس
ال##تعاون الخ##ليجي وم##دي##رة ص##ندوق "اإلم##ارات ري##ت" ) (CEICاملح##دود ،ال##يوم ع##ن ال##نتائ##ج امل##ال##ية غ##ير امل##د ّق##قة ل##فترة ال##تسعة
أشه ##ر امل ##نتهية ف ##ي  30س ##بتمبر  2018ل ##صندوق "اإلم ##ارات ري ##ت" ) (CEICاملح ##دود )"اإلم ##ارات ري ##ت" أو "ري ##ت"( ،وه ##و
أكبر صندوق في العالم لالستثمار العقاري املتوافق مع الشريعة اإلسالمية.
فيما يلي أبرز ما جاء في النتائج
• تبلغ قيمة املحفظة  3.36مليار درهم إماراتي ) 915مليون دوالر أميركي(
•

بلغ الدخل العقاري السنوي من اإليجارات  224مليون درهم إماراتي ) 61مليون دوالر أميركي(

•

صافي قيمة األصول  1.76دوالر أميركي للسهم

•

إجمالي العائدات السنوية عند %8

•

زيادة قدرها  %19حتى هذا التاريخ في الدخل العقاري

•

زيادة قدرها  %22حتى هذا التاريخ في دخل تشغيل العقارات

•

زيادة قدرها  %28حتى هذا التاريخ في اإليرادات قبل الفوائد والضريبة واإلهالك

ارت ##فع ال ##دخ ##ل ال ##عقاري بنس ##بة  %19ل ##يصل إل ##ى  52.1م ##ليون دوالر أم ##يرك ##ي خ ##الل ف ##ترة ال ##تسعة أشه ##ر )ال ##تسعة أشه ##ر
#تمر ال##نمو ف##ي دخ##ل ت##شغيل ال##عقارات ال##ذي ارت##فع بنس##بة %22
األول##ى م##ن  43.9 :2017م##ليون دوالر أم##يرك##ي( .وق##د اسّ #
ل##يصل إل##ى م##ا مج##موع##ه  40.6م##ليون دوالر أم##يرك##ي ل##فترة ال##تسعة أشه##ر )ال##تسعة أشه##ر األول##ى م##ن  33.3 :2017م##ليون
دوالر أميركي(.
ل#قد س#اه#م ه#ذا األداء ال#قوي ف#ي ه#ذا ال#رب#ع م#ن ال#عام ،وال#ذي ي#عتبر ع#ادة األق#ل ن#شاط#اً ،ب#درج#ة ك#بيرة ف#ي ن#مو األرب#اح األم#ر
ال##ذي أدى إل##ى ارت##فاع ق##دره  %28ف##ي اإلي##رادات ق##بل ال##فوائ##د وال##ضري##بة واإله##الك وال##تي وص##لت إل##ى  27.1م##ليون دوالر
أميركي )التسعة أشهر األولى من  21.2 :2017مليون دوالر أميركي(.
ت##عزّز ه##ذا ال##نمو ب##فضل ص##فقات ال##تم ّلك األخ##يرة ال##تي أج##راه##ا ص##ندوق "ري##ت" ف##ي ال##قطاع##ني ال##تجاري وال##تعليمي ،وال##تي
اش ##تملت ع ##لى م ##رك ##ز األع ##مال األوروب ##ي وم ##درس ##ة ال ##ليسيه ف ##ران ##سيز ج ##ان م ##رم ##وز ،وك ##ذل ##ك ال ##زي ##ادة ف ##ي ال ##دخ ##ل ال ##عقاري م ##ن
إيجارات الوحدات التجارية في إندكس تاور.
ب##لغ ص##اف##ي ق##يمة األص##ول ف##ي ن##هاي##ة ال##فترة  1.76دوالر أم##يرك##ي ل##لسهم أو  528.7م##ليون دوالر أم##يرك##ي ،م##قارن##ة بـ 1.73
دوالر أم ##يرك ##ي ل ##لسهم ف ##ي ال ##فترة امل ##وازي ##ة م ##ن ع ##ام  ،2017م ##ع مج ##مل ع ##ائ ##دات وص ##لت إل ##ى  %8ل ##نفس ال ##فترة م ##ن ال ##عام
السابق ،بما في ذلك املرتني التي ت ّم فيهما توزيع األرباح بإجمالي  8سنتات للسهم.
بلغت نسبة املديونية .%41

EQUITATIVA GROUP

خبر صحفي
لتسج ##ل زي ##ادة ق ##دره ##ا  %8.3م ##قارن ##ة ب ##قيمتها ف ##ي
ّ#
ارت ##فعت ق ##يمة م ##حفظة "ري ##ت" أي ##ضا ً إل ##ى  914.7م ##ليون دوالر أم ##يرك ##ي
الفترة ذاتها من العام املاضي والتي وصلت إلى  844.6مليون دوالر أميركي.
ح ##صلت ك ##ل م ##ن "إك ##وي ##تات ##يفا" و"اإلم ##ارات ري ##ت" ع ##لى ال ##تكري ##م ض ##من ج ##وائ ##ز الش ##رق األوس ##ط ل ##لسندات امل ##ال ##ية وال ##قروض
والصكوك ،كما فازت "اإلمارات ريت" بجائزة "أفضل صفقة للسندات/الصكوك للعام ألول إصدار" لهذا العام.

-

ص#ّ #رح س##يلفان ف##يوج##و ،رئ##يس مج##لس إدارة املج##موع##ة ف##ي "إك##وي##تات##يفا"" :إن ال##نم ّو ف##ي ال##دخ##ل ال##عقاري وال##زي##ادة ال##قياس##ية
ف##ي اإلي##رادات ق##بل ال##فوائ##د وال##ضري##بة واإله##الك ت##ؤ ّك##دان ع##لى أدائ##نا ال##قوي ف##ي س##وق ص##عب .ن##حن ن##عتقد أن ال##سوق ي #تّسم
بفرص شراء مغرية ونحن نُع ّد إلجراء املزيد من صفقات التم ّلك".
انتهى -

لالستفسار ،يرجى االتصال بـ:
لي هاردينغ
إكويتاتيفا العقارية املحدودة
+971 4 405 7348
media@equitativa.com

رنده مزاوي/نيكوال إليغوو
بروج لالستشارات
+971 50 4506120 /+971 4 340 3005
randa@boroujconsulting.com
nicola@boroujconsulting.com

نبذة عن صندوق "اإلمارات ريت"
ص##ندوق "اإلم##ارات ري##ت" ) ،Emirates REITن##ازداك دب##يREIT :؛  (AEDFXA1XE5D7 :ISINه##و أك##بر ص##ندوق ل##الس##تثمار
#درة ل##لدخ##ل ب##ما ي##تواف##ق م##ع ت##عال##يم
ال##عقاري ف##ي ال##عال##م م##تواف##ق م##ع الش##ري##عة اإلس##الم##ية وه##و يس##تثمر ف##ي امل##قام األول ف##ي ال##عقارات املّ #
الش#ري#عة اإلس#الم#ية .ي#وزّع ال#صندوق أرب#اح#ا ً ع#لى م#ساه#ميه ب#شكل م#نتظم م#رت#ني ف#ي ال#عام م#نذ س#بع س#نوات .وي#متلك ال#صندوق ح#ال#ياً
محفظة متوازنة تض ّم  11وحدة من األصول العقارية في القطاع التجاري والقطاع التعليمي وقطاع التجزئة.
يستفيد "اإلمارات ريت" من مرسوم حصري صادر عن الحاكم والذي يسمح له بشراء العقارات في دبي ورأس الخيمة.
نبذة عن مجموعة "إكويتاتيفا غروب"
مج ##موع ##ة "إك ##وي ##تات ##يفا" ه ##ي م ##دي ##ر إق ##ليمي رائ ##د ل ##ألص ##ول ح ##يث ت ##تر ّ#ك ##ز أع ##مال ##ها ع ##لى إن ##شاء وإدارة ص ##نادي ##ق االس ##تثمار ف ##ي امل ##جال
#درة ل#لدخ#ل
ال#عقاري ،وال#تي تُ#عرف ب#اس#م "ري#ت"  .REITوت#ق ّدم املج#موع#ة م#نتجات م#ال#ية م#بتكرة م#ع ّدل#ة ألخ#ذ امل#خاط#ر ف#ي الحس#بان وم ّ
أسس#ت أول ص#ندوق اس#تثمار ع#قاري م#تواف#ق م#ع
وال#تي ت#لبّي م#تطلبات املس#تثمري#ن م#ن امل#ؤس#سات واألف#راد .وب#اع#تباره#ا الش#رك#ة ال#تي ّ
الش##ري##عة اإلس##الم##ية ف##ي دول##ة اإلم##ارات ال##عرب##ية املتّح##دة ،وه##و ص##ندوق "اإلم##ارات ري##ت"  ، Emirates REITال##ذي أنش• ف##ي م##رك##ز
دب##ي امل##ال##ي ال##عامل##ي ،ت##عتبر "إك##وي##تات##يفا" ح##ال##يا ً أك##بر م##دي##ر ل##صنادي##ق "ري##ت" ف##ي م##نطقة دول مج##لس ال##تعاون الخ##ليجي وأك##بر م##دي##ر
ل#صنادي#ق "ري#ت" امل#تواف#قة م#ع الش#ري#عة اإلس#الم#ية ف#ي ال#عال#م .ل#دى "إك#وي#تات#يفا" ح#وال#ي  2م#ليار دوالر أم#يرك#ي م#ن األص#ول ال#تي ت#تو ّل#ى
إدارت#ها ف#ي دول#ة اإلم#ارات ال#عرب#ية املتح#دة ،وال#تي ت#شمل ص#ندوق  Emirates REITوص#ندوق  ،The Residential REITع#لماً
أن ه#ذا ال#صندوق األخ#ير تّ #م ت#أس#يسه ف#ي س#وق أب#وظ#بي ال#عامل#ي .وت#عمل "إك#وي#تات#يفا" ع#لى ت#نوي#ع ص#نادي#قها االس#تثماري#ة ال#عقاري#ة م#ن
خ#الل ط#رح ص#ندوق اس#تثمار ع#قاري ف#ي ق#طاع ال#ضياف#ة وص#ندوق آخ#ر ل#لقطاع ال#لوجس#تي إض#اف#ة إل#ى ص#نادي#ق اس#تثماري#ة ع#قاري#ة
في األسواق الناشئة.

-

انتهى –
EQUITATIVA GROUP

