خبر صحفي

"الامارات ريت" تسجل نتائج قوية على الصعيدين المالي
والتشغيلي خل ل العام 2014
دبي 26 ،يناير :2015
أعلنت "الامارات ريت )سي إي آي سي( المحصصدودة" )"الامصصارات ريصصت" أو "الصصصندوق"( ،أول
صندوق ائتمان للستثمار العقصاري وفق ا ا للشصريعة السصلامية امسصجل فصي امركصز دبصي المصالي
ج على سوق ناسصداك دبصي ،اليصوم عصن نتائجهصا الماليصة للع ام المنتهصي فصي 31
العالمي وامدر ج
ديسمبر .2014
وفيما يلي أبرز النتائج المالية:








ارتفع صافي الرباح للعام الماضي بنسبة  ٪39ليصل إلى  48.56امليون دولر )امقارنصصة
امع  34.85امليون دولر خلل العام .(2013
باستثناء المكاسب المحققة امن إعادة تقييصصم الصصصول وتكصصاليف الكتتصصاب العصصام ،ارتفصصع
صافي الرباح بنسبة  ٪43.9ليصل إلى  11.89امليون دولر )امقارنصصة امصصع  8.26امليصصون
دولر خلل العام .(2013
ارتفع إجمالي قيمة الصول بنسبة  ٪78.3ليصل إلى  594.15امليون دولر ) 2.2امليصصار
درهم( امقارنة امع  333.21امليون دولر ) 1.2امليار درهم( خلل العام .2013
ارتفعت قيمة صافي الصول للسهم الواحد إلصصى  1.44دولرا ا امقارنصصة امصصع  1.35دولرا ا
بحلول نهاية  31ديسصصمبر  .2013وامصصع التوزيعصصات النقديصصة بقيمصصة  0.05دولر أامريكصصي
للسهم والتي تم توزيعها على المساهمين ،فإن هذا يمث ثصصل عائصصدا ا إجماليصصا ا سصصنويا ا بنسصصبة
تزيد عن  ٪10.3للسهم الواحد.
نجحت الامارات ريت في خفض تكلفة القتراض بنسبة تزيد عن .٪40

حققت "الامارات ريت" أدااء قويا ا امصصن النصصاحيتين الماليصة والتشصغيلية خلل العصام  ،2014حيصصث
ة،
بلغت القيمة السوقية للمحفظة الستثمارية لص"الامارات ريت" والمكونة امن  7أصول عقاريصص ا
 575.3امليون دولر أامريكي ) 2.1امليار درهصصم( ،بنمصصو بمقصصدار الضصصعف تقريبصصا ا امقارنصصة بالعصصام
.2013
وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة  ٪39.3ليصل إلى  48.56امليون دولر .وباستثناء المكاسب
المحققة امن إعادة تقييم الصول وتكاليف الكتتاب العام ،ارتفع صصصافي الربصصاح بنسصصبة ٪43.9
ليصل إلى  11.89امليون دولر .وتتوقع شركة الامارات ريصصت توزيصصع أربصصاح نقديصصة نهائيصصة علصصى
المساهمين عن العام  2014في يونيو امن العام الجاري.
وخلل العام  ،2014نجحت "الامارات ريت" فصصي تخفيصصض تكلفصصة القصصتراض بنسصصبة  ٪42علصصى
كافة تسهيلتها التمويلية .وبحلول  31ديسمبر  ،2014بقي إجمالي ديون الشركة كنسبة امئوية
امن إجمالي قيمة أصولها عند امستويات امستقرة بنسبة .٪25.8
وامنذ إدراج أسهمها بنجاح في أبريل امن العام الماضي ،استخدامت الامارات ريت كاامل صصصافي
عائدات الكتتاب في تمويل صفقتي استحواذ نصصاجحتين ،بمصصا يسصصاعدها فصصي المضصصي قصصداما ا نحصو
تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها.

خبر صحفي
فذت الامصارات ريصت أكصبر صصفقة اسصصتحواذ فصي تاريخهصصا،
ففي شهر يونيو امن العام الماضي ،ن ث
حيث استحوذت على  15.64طابق امكتبي و  706امواقف سصصيارات فصصي بصصرج "إنصصديكس تصصاور"
بمركز دبي المالي العالمي ،كما استحوذت على نصف طابق إضصصافي بنهايصصة العصام .وبعصصد رفصصع
نسبة املكيتها في الطوابق المكتبية امن هذا المبنى المصنف امن الفئة "أ" الممتازة ،إلصصى ،٪67
بصصاتت الامصصارات ريصصت تتمتصصع بوضصصع اسصصتراتيجي جيصصد جيصصداا ،حيصصث تمتلصصك الوحصصدات المكتبيصصة
وامساحات التجزئة وامواقف السيارات في هذا البرج الذي يعد امن أبرز امعالم دبي.
وبفضل اموقعه الستراتيجي الج ث
ذاب والمرونة التي يتيحها للمستأجرين في تخصيص امساحاتهم
وفق احتياجاتهم المحددة ،يتمتع برج "إنصصديكس تصصاور" بإامكانيصصات عاليصصة لسصصتقطاب نخبصصة امصصن
المستأجرين التجاريين بعقود إيجار طويلة الجل .وقد بدأت الشركة امرحلة دراسصصة واستقصصصاء
احتياجات العملء لوحدات امجهزة بالكاامل في طابقين امكتبيين بالضافة إلى امسصصاحات فارغصصة
أكبر حجما ا غير امكتملة البناء ،تمهيدا ا لطرحها في السوق ،حيث حظيت بمستويات اهتمام قوية
وردود فعل إيجابية امن قبل المستأجرين المحتملين .ويتعاون امصصدير صصصندوق "الامصصارات ريصصت"
امع شركة "فوستر  +بارتنرز" لعادة تصميم امساحات التجزئة فصصي بصصرج "إنصصديكس تصصاور" ،امصصا
سيسهم في زيادة عدد امنافذ التجزئة المتاحة ويوفر امدخل ا امباشرا ا إلى المبنى امن الشارع.
وفي شهر امايو امن العام  ،2014استحوذت الامارات ريت على امركز التسوق المجتمعصصي "لصصو
غراندي" الذي يقع ضمن برج "ترايدنت جرانصد ريزيصصدنس" فصصي "امرسصصى دبصصي" .ويتضصصمن "لصو
غرانصصدي"  22امتجصصر تجزئصصة ،وامنافصصذ للطعمصصة والمشصصروبات توجصصد فصصي الطصصابقين الرضصصي
والبوديوم ،كما استحوذت ضمن هذه الصفقة علصصى الطصصابق السصصفلي امصصن المبنصصى والمخصصصص
لمواقف السيارات ،والذي يضم  161اموقفاا .وحيث أن "لو غراندي" يتمتصصع بموقصصع امتميصصز فصصي
امنطقة امرسى دبي ،إحدى أكثر المناطق إقبال ا في دبي الجديصصدة ،تبلصصغ نسصصبة امعصصدلت أشصصغال
وحدات التجزئة  ٪55وتدر عائدات عالية.
ويواصل فريق إدارة الصول لدى الامارات ريت العمل علصصى تعزيصصز نمصصو عائصصدات اليجصصار امصصن
خلل إدخصصال تغييصصرات علصصى امحفظصصة الصصصول التابعصصة للشصصركة ،ويتضصصمن ذلصصك اسصصتقطاب
امستأجرين جدد ،وإدخال تحسينات على المباني وتعزيز الوعي بعلامتها التجارية فصصي المنصصاطق
التي تتواجد فيها أصولها .وحافظت امعدلت الشغال على استقرارها على أسصصاس سصصنوي عنصصد
 ، ٪94.1باستثناء المساحات التابعة لها في امبنى "إنديكس تاور" ،وارتفصصع إجمصصالي دخصصل عقصود
اليجصصار الحاليصصة  ٪21.3لتصصصل إلصصى  131.6امليصصون درهصصم امقارنصصة امصصع  108.5امليصصون درهصصم.
وانخفض المتوسط المرجح للمدة المتبقية امن عقصصود اليجصصار علصصى امسصصتوى امحفظصصة الصصصول
التابعة للشركة إلى  8.4سنة ،امقارنة امع  9.8سنة خلل العام السابق ،اما يعكس ازدياد حجصصم
امحفظة أصولها والتنوع المتزايد على صعيد امزيج المستأجرين.
وتم النتهاء امن أعمال توسعة أرصفة امنافذ التجزئصصة فصصي امبنصصى "أوفيصصس بصصارك" بمدينصصة دبصصي
للنترنت ،خلل العام الماضي ،امصصا أدى إلصصى زيصصادة صصصافي المسصصاحات المتاحصصة للتصصأجير ضصصمن
المبنى .كما تم افتتاح امنافذ تجزئة جديدة في المبنصصى ،امصصا يسصصهم فصصي زيصصادة عصصروض التجزئصصة
المتاحة للمستأجرين التجاريين .وقصصد أدت هصصذه التطصصورات إلصصى ارتفصصاع تقييصصم المبنصصى وزيصصادة
الدخل امن عقود اليجار الحالية بنسبة .٪17
وخلل الشهر الستة الماضية ،نجحت الامارات ريصصت فصصي تحسصصين امسصصتويات الشصصغال بشصصكل
كبير في امبنى "إنديغو  "7الواقع على شارع الشيخ زايد ،شريان الحياة الرئيسي لامصصارة دبصصي.
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وتم توقيع عقود إيجار امع امستأجرين جصدد ،كمصا تصم تجديصد عقصود قائمصصة ،امصا سصاهم فصي رفصع
امستويات الشغال لكثر امن  ٪90بحلول نهاية  ،2014امقارنة امع  ٪55خلل العام الماضي.
وبهذه المناسبة ،قا ل سيلفاين فيجييوت ،نييائب رئيييس امجلييس الدارة التنفيييذي
لمدير الامارات ريت:
ا
ا
ا
"سجلت الامارات ريت نجاحا كبيرا وأدااء امتميزا خلل العام  ،2014بداية امن إدراج أسهمنا في
بورصة ناسداك دبي وصول ا إلى تنفيذ امجموعة امن السصصتحواذات الناجحصصة الصصتي سصصاهمت فصصي
امضاعفة حجم أصول الشركة لكثر امن  2امليار درهم .وبالنظر إلى المستقبل ،ل زلنا امتفائلين
بجدوى الستثمار في العقارات التجارية بدولة الامصصارات العربيصصة المتحصصدة ،ونتطلصصع إلصصى تنفيصصذ
المزيد امن صفقات الستحواذ على المدى البعيد ،كما نواصل بحثنا عن أصصصول عقاريصصة اممتصصازة
للستحواذ عليها ضمن امختلف فئات الصول العقارية التجارية .وفي الوقت الحالي ،نركز على
تأجير الطوابق التجارية في امبنى ’إنديكس تاور‘ ووضع اللمسات الخيرة على خططنصصا لعصصادة
تصميم امساحات التجزئة ،اما سيسهم في تحقيق قيمة كبيرة لمساهمينا".
 انتهى -للستفسارات العلامية ،الرجاء التصا ل بي:
الامارات ريت
اماغلي اموكيوت  -عضو تنفيذي
امجموعة برنزويك
+971 4
جيهان بلفقيه  /امحمد القاسم

+971 4 405 7348
446 6270

نبذة عن "الامارات ريت":
تأسست "الامارات ريت" ،وهي صندوق ائتمان للستثمار العقاري امقرها دبي ،امن أجل الستثمار بشكل أساسصصي
في العقارات القائمة والمدرة للدخل وفقا ا لمبادئ الشريعة السلامية .ووزعت الشركة في كل سنة امنذ تأسيسها
أرباحا ا نقدية على امساهميها بما ل يقل عن  ٪80امن صافي الدخل السصصنوي .هصصذا ويعصصد امصصدير صصصندوق "الامصصارات
ريت" ثمرة امشروع امشترك بين بنك دبي السلامي وشركة »إيفل امانجمنت ليمتد« الفرنسية.
وتم تأسيس الامارات ريت امن قبل شصصركة الامصصارات ريصصت للدارة )الخاصصصة( المحصصدودة فصصي امركصصز دبصصي المصصالي
العالمي في نوفمبر  .2010وبحسب قوانين الستثمار المشترك لسلطة دبي للخدامات الماليصصة ،تصصصنف الامصصارات
ريت كصندوق امحلي وصندوق إسلامي وصندوق عقاري وصندوق ائتمان للستثمار العقصصاري .وتعتصصبر أول صصصندوق
ائتمان للستثمار العقاري امتوافق امع أحكام الشريعة السلامية امسجل في امركز دبي المالي العالمي.
وتضم امحفظة الامارات ريت العقارات التالية:
امبنى رقم  :24وهو عبارة عن امبنى امنخفض الرتفاع يضم امكاتب تجارية وامساحات للتجزئة ويقع في

امدينة دبي للنترنت ،وهي امنطقة تجارية شهيرة في إامارة دبي.
امبنى إنديغو  :7وهو عبارة عن امبنى امنخفض الرتفاع يقع علصصى شصصارع الشصصيخ زايصصد ،وقصصد اسصصتحوذت

الامارات ريت على حقوق تعاقدية )على نمط حقوق الستئجار( في سبتمبر .2011
ن تجارية امنخفضة الرتفصصاع تقصصع

امباني لوفت أوفيس  1و  2و  :3وهي امجموعة تتكون امن ثلثة امبا ن
في امدينة دبي للعلم.
امبنى أوفيس بارك :وهو عبارة عن امبنى تجاري يقع في قرية المعرفة ضمن امدينة دبي للنترنت.

امبنى أكاديمية جيمز العالمية :وهو امبنى امدرسي يقع في امنطقة البرشاء الجنوبية.

"لو غراندي " :وهصصو امركصصز تسصصوق امجتمعصصي يتواجصصد ضصصمن بصصرج "ترايصصدنت جرانصصد ريزيصصدنس" امتعصصدد

الستخداامات والمكون امن  45طابقا ا في "امرسى دبي".
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امبنى إنديكس تاور :وهو برج امتعدد الستخداامات يقع في امنطقة امركز دبي المالي العالمي ،امصصصنف
امن الفئة "أ" الممتازة ،ويتكون امن  80طابقاا ،وقد أشرفت علصصى تصصصميمه شصصركة "فوسصصتر  +بصصارتنرز"
وتم إنجازه في العام  .2011وتشمل الصول التي تملكها الامارات ريت في هذا المبنى على:
 17امن أصل  25طابقا ا امكتبياا ،وامواقصصف سصصيارات تتسصصع لصصص  1,426وكاامصصل امسصصاحات التجزئصصة
o
الواقعة في الطابق الرضي وطابق "البوديوم" وطابق "سكاي لوبي".

