خبر صحفي

"اإلمارات ريت" تسجّ ل نموا ً قويا ً في األشهر التسعة األولى من
2017
أبرز املؤشرات املالية:
• قيمة املحفظة تتجاوز الـ  3مليارات درهم إماراتي ) 845مليون دوالر أمريكي(
• ارتفاع صافي األصول إلى ما يعادل  1.73دوالر أمريكي للسهم الواحد بنهاية الفترة
•  221.3مليون درهم إماراتي الدخل اإليجاري على أساس سنوي ) 60مليون دوالر أمريكي(
• نWWمو صWWافWWي الWWدخWWل اإليWWجاري فWWي األشهWWر الWWتسعة األولWWى ،بنسWWبة  %32إلWWى  33.3مWWليون دوالر
أمريكي
• نWمو الWتدفWقات الWنقديWة مWن الWعمليات الWتشغيلية خWالل الWفترة ،بنسWبة  %58إلWى  12.3مWليون دوالر
أمريكي
أبرز املستجدات التشغيلية:
• تسليم "مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية"
• االستحواذ على "مركز األعمال األوروبي"
• مواصلة أعمال الديكور الداخلي في "إنديكس مول"

دبOي 1 ،نOوفOمبر  :2017أعWلنت "اإلمWارات ريWت )سWي إي آي سWي( املحWدودة" )"اإلمWارات ريWت" أو "الWصندوق"(،
أكWبر صWندوق ائWتمان لWالسWتثمار الWعقاري مWتوافWق مWع الشWريWعة اإلسWالمWية فWي الWعالWم مWقرهWا دبWي والWذي تWديWره شWركWة
"إكWWويWWتاتWWيفا )دبWWي( املحWWدودة" )"إكWWويWWتاتWWيفا دبWWي"( ،الWWيوم عWWن نWWتائWWجها املWWالWWية غWWير املWWدقWWقة لWWألشهWWر الWWتسعة األولWWى
املنتهية في  30سبتمبر .2017
ارتفاع قيمة محفظة العقارات االستثمارية وصافي األصول
تWWجاوزت قWWيمة مWWحفظة الWWعقارات االسWWتثماريWWة لـ "اإلمWWارات ريWWت" حWWاجWWز الـ  3مWWليارات درهWWم خWWالل الWWربWWع الWWثالWWث مWWن
ع WWام  2017ف WWي أع WWقاب االس WWتحواذ ع WWلى "م WWرك WWز األع WWمال األوروب WWي" ف WWي "مج WWمع دب WWي ل WWالس WWتثمار" .وبح WWلول 30
سWبتمبر  ،2017بWلغت قWيمة املWحفظة  844.6مWليون دوالر أمWريWكي ،بWنمو نسWبته  %13.9مWقارنWة مWع  741.6مWليون
دوالر أم WWري WWكي ف WWي  30س WWبتمبر  .2016وارت WWفع ص WWاف WWي األص WWول إل WWى  519.4م WWليون دوالر أم WWري WWكي أو م WWا ي WWعادل
 1.73دوالر أم WWري WWكي ل WWلسهم ال WWواح WWد )م WWقارن WWة م WWع  480.7م WWليون دوالر أم WWري WWكي أو م WWا ي WWعادل  1.60دوالر أم WWري WWكي
ل WWلسهم ال WWواح WWد ب WWنهاي WWة  30س WWبتمبر  .(2016ووص WWلت م WWكاس WWب إع WWادة ال WWتقييم ف WWي األشه WWر ال WWتسعة األول WWى م WWن ع WWام
 2017إلWى  37.6مWليون دوالر ،أي بWنمو نسWبته  %38مWقارنWة مWع  27.4مWليون دوالر أمWريWكي فWي الWفترة نWفسها مWن
العام املاضي ،مما يعكس ارتفاع قيمة العقارات في املحفظة

نمو الدخل اإليجاري وصافي األرباح
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شه WWد ال WWدخ WWل اإلي WWجاري ف WWي األشه WWر ال WWتسعة األول WWى م WWن ع WWام  ،2017ارت WWفاعW Wا ً بنس WWبة  %21.5ل WWيصل إل WWى 39.3
مWليون دوالر ،مWقارنWة مWع  32.4مWليون دوالر أمWريWكي فWي الWفترة نWفسها مWن الWعام املWاضWي .ويWرجWع السWبب وراء هWذا
الWWنمو بWWشكل رئWWيسي إلWWى تWWزايWWد وتWWيرة تWWأجWWير وحWWدات مWWكتبية جWWديWWدة فWWي بWWرج "إنWWديWWكس تWWاور" ،إضWWافWWة إلWWى الWWدخWWل
امل WWحقق م WWن ت WWأج WWير "م WWدرس WWة ج WWبل ع WWلي" و"م WWدرس WWة ب WWري WWتيش ك WWول WWوم WWبيا ال WWكندي WWة ال WWدول WWية" .وارت WWفعت رس WWوم الخ WWدم WWات
واإليWWرادات األخWWرى خWWالل الWWفترة ،لWWتصل إلWWى  4.6مWWليون دوالر أمWWريWWكي مWWقارنWWة مWWع  4.0مWWاليWWني دوالر أمWWريWWكي فWWي
الفترة نفسها من العام .2016
وارتWفع الWدخWل اإليWجاري فWي الWربWع الWثالWث مWن عWام  ،2017بنسWبة  %21.4لWيصل إلWى  13.9مWليون دوالر أمWريWكي
)مWقارنWة مWع  11.4مWليون دوالر أمWريWكي فWي الWربWع الWثالWث مWن عWام  ،(2016كWما ارتWفعت رسWوم الخWدمWات واإليWرادات
األخWرى بنسWبة  %35إلWى  1.7مWليون دوالر أمWريWكي ،وبWالWتالWي ارتWفع الWدخWل مWن مWحفظة الWعقارات االسWتثماريWة إلWى
 15.6مليون دوالر أمريكي )مقارنة مع  12.7في الربع الثالث من .(2016
ووصWWل صWWافWWي األربWWاح فWWي األشهWWر الWWتسعة األولWWى مWWن عWWام  2017إلWWى  49.9مWWليون دوالر أمWWريWWكي ،أي مWWا يWWعادل
سجWWلته "اإلمWWارات ريWWت" فWWي صWWافWWي
نWWموا ً بنسWWبة  %42.2عWWلى أسWWاس سWWنوي ،وهWWو مWWا يWWعكس الWWنمو الWWكبير الWWذي ّW
األربWWاح فWWي الWWربWWع الWWثالWWث مWWن  ،2017بنسWWبة  %178.8لWWيصل إلWWى  31.6مWWليون دوالر أمWWريWWكي )مWWقارنWWة مWWع 11.3
مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من .(2016
WرجWWح لWWلمدة
وبWWلغ إجWWمالWWي مWWعدل إشWWغال املWWحفظة االسWWتثماريWWة  %84فWWي  30سWWبتمبر  ،2017بWWينما بWWلغ املWWتوسWWط املّ W
املتبقية من عقود اإليجار غير املنتهية  7.7سنوات.
تحسن قابلية تحويل تدفقات الدخل اإليجاري إلى تدفقات نقدية تشغيلية
ّ
س WWاه WWم ال WWنمو امل WWتواص WWل ال WWذي تشه WWده "اإلم WWارات ري WWت" ع WWلى ص WWعيد م WWعدل اإلش WWغال وأس WWعار اإلي WWجارات وال WWدخ WWل
Wحسن كWبير فWي قWابWلية
اإليWجاري ،فWضالً عWن الخWطوات االسWتباقWية لWالرتWقاء بWأداء املWحفظة االسWتثماريWة ،فWي تWحقيق ت ّ
ت WWحوي WWل ت WWدف WWقات ال WWدخ WWل اإلي WWجاري إل WWى ت WWدف WWقات ن WWقدي WWة ت WWشغيلية .ف WWفي األشه WWر ال WWتسعة األول WWى م WWن  ،2017ت WWمكن
الWWصندوق مWWن تWWحويWWل مWWعظم الWWدخWWل اإليWWجاري اإلضWWافWWي إلWWى تWWدفWWقات نWWقديWWة ،األمWWر الWWذي أدى إلWWى نWWمو الWWتدفWWقات
الWنقديWة مWن الWعمليات الWتشغيلية بنسWبة  ،%58.2أو األربWاح الWنقديWة إلWى  12.3مWليون دوالر أمWريWكي مWقارنWة مWع 7.8
ماليني دوالر أمريكي في الفترة نفسها من العام املاضي.
وارت WWفعت ال WWتدف WWقات ال WWنقدي WWة ال WWتشغيلية ف WWي ال WWرب WWع ال WWثال WWث م WWن  2017بنس WWبة  %43ل WWتصل إل WWى  4.0م WWالي WWني دوالر
أمريكي )مقارنة مع  2.8مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من .(2016
اإلنجازات التشغيليّة الجديدة
▪ تWم تسWليم املWرحWلة األولWى مWن "مWدرسWة بWريWتش كWولWومWبيا الWكنديWة الWدولWية" فWي سWبتمبر  ،2017ضWمن
امل WWيزان WWية امل WWعتمدة وف WWي غ WWضون أق WWل م WWن ع WWام ،ل WWتصبح اآلن ق WWيد ال WWتشغيل ب WWال WWكام WWل ،وه WWي ث WWال WWث
م WWدرس WWة ض WWمن م WWحفظة "اإلم WWارات ري WWت" ،ل WWيضيف ال WWصندوق ب WWذل WWك إن WWجازا ً ج WWدي WWدا ً إل WWى سج WWله
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االسWتثماري املWتنامWي فWي قWطاع الWتعليم بWدولWة اإلمWارات الWعربWية املتحWدة .ومWن املWتوقWع أن يWوفّWر هWذا
املشروع لـ "اإلمارات ريت" معدل عائد داخلي يتخطى .%12
▪ فWي أغسWطس  ،2017وقWعت "اإلمWارات ريWت" اتWفاقWية لWالسWتحواذ عWلى "مWركWز األعWمال األوروبWي"
فWWي "مجWWمع دبWWي لWWالسWWتثمار" ،مWWقابWWل  35.4مWWليون دوالر أمWWريWWكي ) 130مWWليون درهWWم إمWWاراتWWي(،
ومن املتوقع أن يحقق هذا االستحواذ معدل عائد داخلي يتجاوز الـ .%10
▪ تWمضي أعWمال الWديWكور الWداخWلي فWي "إنWديWكس مWول" وفWق الجWدول الWزمWني املحWدد .ولWدى اكWتمالWه،
سWWيصبح هWWذا املجWّ Wمع الWWتجاري ،الWWذي يWWشغل مWWساحWWة  73,650قWWدم مWWربWWعة ،وجWWهة رئWWيسية تWWضمّ
مجWWموعWWة مWWتنوعWWة مWWن املWWتاجWWر ومWWنافWWذ األطWWعمة واملشWWروبWWات ومWWرافWWق الWWراحWWة ،حWWيث سWWيكون مWWتصالً
بمشWروع "أفWينيو الWبوابWة فWي مWركWز دبWي املWالWي الWعاملWي" .وال يWزال مWعدل اإلشWغال الWعام فWي املWبنى
مستقرا ً ومنسجما ً مع الدورات املوسمية للسوق.
▪ شهWد مWبنى تWرايWدنWت جWرانWد فWي مWرسWى دبWي ارتWفاعWا ً فWي مWعدل اإلشWغال مWع تWأجWير ثWالثWة وحWدات
ف WWيه خ WWالل ال WWرب WWع ال WWثال WWث ،ف WWي ح WWني ت WWتواص WWل أع WWمال ال WWدي WWكور ال WWداخ WWلي ل WWسوب WWرم WWارك WWت "ش WWوي WWترام"
الكائنة فيه.
نسبة املديونية
وصWWل إجWWمالWWي االلWWتزامWWات املWWالWWية املسWWتحقة عWWلى "اإلمWWارات ريWWت" بحWWلول  30سWWبتمبر  ،2017إلWWى  337.4مWWليون
دوالر أم WWري WWكي؛ ب WWينما ب WWلغ م WWعدل إج WWمال WWي ال WWقروض إل WWى ق WWيمة األص WWول  ،%38وه WWو أدن WWى ب WWكثير م WWن الح WWد األق WWصى
للمعدل التنظيمي الخاص بصناديق ائتمان االستثمار العقاري )ريت( والبالغ .%50
وبهOذه املOناسOبة ،قOال سOيلفان فOيوجOو ،الOرئOيس الOتنفيذي لشOركOة "إكOويOتاتOيفا دبOي" ،مOديOر "اإلمOارات
ريOت"" :تWمثل الWنتائWج اإليWجابWية الWتي تWواصWل ’اإلمWارات ريWت‘ تWحقيقها ،دلWيالً واضWحا ً عWلى املWقومWات الWراسWخة الWتي
تWWتمتع بWWها األصWWول املWWتميزة الWWتي يWWمتلكها الWWصندوق .وبWWاسWWتحواذنWWا األخWWير عWWلى ’مWWركWWز األعWWمال األوروبWWي‘ ،شهWWدنWWا
ارتWWفاعWا ً فWWي قWWيمة مWWحفظتنا االسWWتثماريWWة لWWتتجاوز  3مWWليارات درهWWم إمWWاراتWWي ،وهWWو إنWWجاز جWWديWWد مWWهم فWWي مWWسيرة نWWمو
الWصندوق .وتWم ّيزت الWفترة أيWضا ً بتسWليم ’مWدرسWة بWريWتش كWولWومWبيا الWكنديWة الWدولWية‘ ضWمن املWيزانWية املحWددة وفWي أقWل
مWWن سWWنة ،مWWما عWWزز سج ّ Wلنا الWWقوي كWWمطور نWWاجWWح فWWي قWWطاع الWWتعليم .ولWWن نWWدخWWر جهWWدا ً فWWي سWWبيل الWWحفاظ عWWلى زخWWم
أنش WWطتنا م WWن خ WWالل م WWواص WWلة تح Wّ Wري واغ WWتنام ف WWرص االس WWتحواذ ال WWتي ت WWدع WWم أداء وك WWفاءة م WWحفظتنا االس WWتثماري WWة ب WWما
يضمن تعزيز قيمة استثمارات مساهمينا إلى أقصى حد".

الصكوك
سWيعقد مجWلس إدارة مWديWر صWندوق "اإلمWارات ريWت" اجWتماع الجWمعية الWعمومWية غWير الWعاديWة ملWساهWمي الWصندوق فWي
 23نوفمبر  ،2017من أجل مناقشة اقتراح إصدار شهادات صكوك ،والبحث في هيكل عملية اإلصدار.
-انتهى-
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لالستفسارات اإلعالمية ،الرجاء االتصال بـ:
اإلمارات ريت
ماغلي موكيوت  -عضو تنفيذي
مجموعة برنزويك
جودي عيسى

+971 4 405 7348

+971 4 446 6270

نبذة عن "اإلمارات ريت":
ت WWع ّد "اإلم WWارات ري WWت" ،امل WWدرج WWة ف WWي ب WWورص WWة ن WWاس WWداك دب WWي )،(NASDAQ Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7
أكWبر صWندوق ائWتمان لWالسWتثمار الWعقاري مWتوافWق مWع الشWريWعة اإلسWالمWية فWي الWعالWم مWقرهWا دبWي ،وقWد تWأسسWت مWن أجWل االسWتثمار بWشكل
أسWWاسWWي فWWي الWWعقارات الWWقائWWمة واملWWدرة لWWلدخWWل وفWWقا ً ملWWبادئ الشWWريWWعة اإلسWWالمWWية .وتWWمتلك "اإلمWWارات ريWWت" حWWالWWيا ً تWWسعة أصWWول عWWقاريWWة فWWي
مWWناطWWق الWWتملك الحWWر والWWتأجWWير املWWنتهي بWWالWWتملك ضWWمن فWWئات الWWعقارات الWWتجاريWWة ومWWساحWWات التجWWزئWWة والWWتعليم .وتسWWتفيد "اإلمWWارات ريWWت" مWWن
مرسومني أميريني استثنائيني يتيحان لها شراء األصول العقارية خارج املناطق الحرة في كل من دبي ورأس الخيمة.
املحفظة االستثمارية لـ "اإلمارات ريت"
اسOOتثمرت "اإلمOOارات ريOOت" فOOي الOOعقارات الOOتعليمية والOOتجاريOOة ومOOساحOOات التجOOزئOOة ،وتOOتضمن مOOحفظتها حOOالOOيا ً عشOOرة
أصول عقارية متنوعة موزعة على الشكل التالي:
التعليم:
▪
▪
▪

مبنى أكاديمية جيمز العاملية :وهو مبنى مدرسي يقع في منطقة البرشاء الجنوبية.
مOدرسOة جOبل عOلي :وهWي أحWد املWرافWق الWتعليمية الWجاري إنWشاؤهWا حWالWيا ً فWي مشWروع "أكWويWا" الWذي تWطوره "دامWاك"
في مدينة دبي الرياضية.
مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية :تقع في "مجمع دبي لالستثمار".

العقارات التجارية) :مكاتب ،مساحات تجزئة ،تراسات ،مرافق تخزين(
▪ مOبنى رقOم  :24وهWWو عWWبارة عWWن مWWبنى مWWنخفض االرتWWفاع يWWضم مWWكاتWWب تWWجاريWWة ومWWساحWWات للتجWWزئWWة ويWWقع فWWي مWWديWWنة
دبي لإلنترنت ،وهي منطقة تجارية شهيرة في إمارة دبي.
▪ مOبانOي لOوفOت أوفOيس  1و 2و :3وهWWي مجWWموعWWة تWWتكون مWWن ثWWالثWWة مٍ W
Wبان تWWجاريWWة مWWنخفضة االرتWWفاع تWWقع فWWي مWWديWWنة
دبي لإلعالم.
▪ مبنى أوفيس بارك :وهو عبارة عن مبنى تجاري يقع في قرية املعرفة ضمن مدينة دبي لإلنترنت.
▪ مبنى إنديغو  :7وهو عبارة عن مبنى منخفض االرتفاع يقع على شارع الشيخ زايد.
▪ مOبنى إنOديOكس تOاور :وهWWو بWWرج مWWتعدد االسWWتخدامWWات يWWقع فWWي مWWركWWز دبWWي املWWالWWي الWWعاملWWي ،وتشWWتمل األصWWول الWWتي
تWملكها "اإلمWارات ريWت" فWي هWذا املWبنى عWلى كWامWل مWساحWات التجWزئWة الWواقWعة فWي الWطابWق األرضWي وطWابWق "الWبوديWوم"
وطابق "سكاي لوبي" ،و 17طابقا ً من املساحات املكتبية ،إلى جانب مواقف سيارات تتّسع لـ  1426سيارة.
▪ مركز األعمال األوروبي :مبنى تجاري يض ّم أكثر من  100مستأجر في مجمع دبي لالستثمار.
مساحات تجزئة:
▪ "لو غراندي" :يقع في مرسى دبي ،ويتألف من  22متجر تجزئة ومنفذ لألطعمة واملشروبات.

