خبر صحفي

"اإلمارات ريت" تسجل نموا ً قويا ً في الدخل اإليجاري خالل العام 2016
دبAي 27 ،فAبرايAر  :2017أع'لنت "اإلم'ارات ري'ت )س'ي إي آي س'ي( املح'دودة" )"اإلم'ارات ري'ت" أو "ال'صندوق"(،
أول ص''ندوق ائ''تمان ل''الس''تثمار ال''عقاري ف''ي دول''ة اإلم''ارات وف''قا ً للش''ري''عة اإلس''الم''ية م''درج ف''ي ب''ورص''ة "ن''اس''داك
دب'ي" وت'حت إدارة "إك'وي'تات'يفا )دب'ي( املح'دودة" )"إك'وي'تات'يفا دب'ي"( ،ال'يوم ع'ن ن'تائ'جها امل'ال'ية امل'دق'قة ل'لسنة امل'ال'ية
املنتهية في  31ديسمبر .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
ارت ''فع ال ''دخ ''ل اإلي ''جاري لـ "اإلم ''ارات ري ''ت" خ ''الل ال ''رب ''ع ال ''راب ''ع م ''ن ال ''عام  ،2016بنس ''بة  %25إل ''ى  13.0م ''ليون
دوالر )م''قارن''ة م''ع  10.4م''الي''ني دوالر خ''الل ال''رب''ع ال''راب''ع م''ن  .(2015وب''ذل''ك ي''كون ال''دخ''ل اإلي''جاري ل''كام''ل ال''سنة
امل'ال'ية امل'نتهية ف'ي  31دي'سمبر  ،2016ق'د ارت'فع بنس'بة  %22.8إل'ى  45.3م'ليون دوالر )م'قارن'ة م'ع  36.9م'ليون
دوالر ل'لسنة امل'ال'ية  .(2015وارت'فع إج'مال'ي دخ'ل امل'حفظة ال'عقاري'ة ل'لسنة ك'ام'لة ،بنس'بة  %22.2إل'ى  50.7م'ليون
دوالر )مقارنة مع  41.5مليون دوالر في .(2015
وي''رج''ع الس''بب وراء ن''مو ال''دخ''ل اإلي''جاري ب''شكل رئ''يسي إل''ى ت''أج''ير م''ساح''ات م''كتبية ج''دي''دة ف''ي ب''رج "إن''دي''كس
ت''اور" ،وت''أج''ير "م''درس''ة ب''ري''تيش ك''ول''وم''بيا ال''كندي''ة ال''دول''ية" الج''دي''دة .وم''ع ن''هاي''ة ال''عام ،ب''لغ إج''مال''ي م''عدل إش''غال
امل ''حفظة االس ''تثماري ''ة لـ "اإلم ''ارات ري ''ت" ،81% ،وب ''لغ امل ''توس ''ط امل ''رج ''ح ل ''لمدة امل ''تبقية م ''ن ع ''قود اإلي ''جار إلج ''مال ''ي
املحفظة االستثمارية  8.5سنوات.

خبر صحفي
ون' ''تيجة ل' ''ألداء ال' ''قوي ل' ''لمحفظة االس' ''تثماري' ''ة خ' ''الل ال' ''عام  ،2016ارت' ''فع حج' ''م ال' ''تدف' ''قات ال' ''نقدي' ''ة م' ''ن ال' ''عمليات
التشغيلية ،أو األرباح النقدية ،إلى  11.3مليون دوالر )بزيادة نسبتها  %37.6على أساس سنوي(.
مكاسب إضافية من إعادة التقييم بمعدل نمو أبطأ
وص''لت م''كاس''ب إع''ادة ال''تقييم خ''الل ال''عام  2016إل''ى  36.5م''ليون دوالر أم''ري''كي )م''قارن''ة م''ع  53.3م''ليون دوالر
ف''ي ال''عام  ،(2015م''ما ي''عكس ارت''فاع'ا ً ف''ي ال''تدف''قات ال''نقدي''ة ال''تعاق''دي''ة ون''ضج األص''ول ف''ي امل''حفظة ،وه''ذا ي''شمل
امل''كاس''ب ال''تي ت''م ت''حقيقها ب''عد إت''مام أع''مال إن''شاء "م''درس''ة ج''بل ع''لي" وت''أج''ير ط''واب''ق ت''جاري''ة ف''ي ب''رج "إن''دي''كس
تاور".
وي''عكس ال''تراج''ع ف''ي م''كاس''ب إع''ادة ال''تقييم ،اس''تقرار أداء امل''حفظة االس''تثماري''ة م''ع م''رور ال''وق''ت ،وال''تباط''ؤ ال''عام
الذي شهده قطاع العقارات التجارية.
ارتفاع قيمة محفظة العقارات االستثمارية وقيمة صافي األصول
بح ''لول  31دي ''سمبر  ،2016ب ''لغ إج ''مال ''ي ق ''يمة م ''حفظة ال ''عقارات االس ''تثماري ''ة  752.7م ''ليون دوالر ب ''نمو نس ''بته
 %12ع'لى أس'اس س'نوي )م'قارن'ة م'ع  673.2م'ليون دوالر ف'ي  31دي'سمبر  .(2015وب'لغت ق'يمة ص'اف'ي األص'ول
 493م ''ليون دره ''م أو م ''ا ي ''عادل  1.65دوالر ل ''لسهم ال ''واح ''د ،أي ب ''زي ''ادة نس ''بتها  %5ب ''عد خ ''صم ت ''وزي ''عات أرب ''اح
م''رت''ني خ''الل ال''عام امل''اض''ي ،ب''واق''ع  4س''نتات ،ف''ي شه''ري ي''ناي''ر وي''ون''يو  .2016ووص''ل إج''مال''ي ال''عائ''د ال''سنوي
ملحفظة العقارات االستثمارية لـ "اإلمارات ريت" خالل العام  2016إلى .%10.18

إنجازات تشغيلية قوية في عام 2016
ن ''جحت "اإلم ''ارات ري ''ت" خ ''الل ال ''عام  ،2016ف ''ي إت ''مام أع ''مال إن ''شاء "م ''درس ''ة ج ''بل ع ''لي" وف ''ق الج ''دول ال ''زم ''ني
وامل''يزان''ية املح''ددي''ن .وب''عد إن''جاز امل''درس''ة ال''واق''عة ض''من مش''روع أك''وي''ا ال''تطوي''ري ال''راق''ي ف''ي م''نطقة "دب''ي الن''د"،
سجلت "اإلمارات ريت" مكاسب من إعادة التقييم بنسبة  %18.3أي ما يعادل  12.8مليون دوالر.
وف'ي ال'سياق ذات'ه ،أط'لقت "اإلم'ارات ري'ت" ث'ان'ي م'شاري'عها امل'درس'ية م'ع اس'تحواذه'ا ع'لى ح'ق ت'أج'ير ط'وي'ل األم'د
ل'قطعة أرض ف'ي "مج'مع دب'ي ل'الس'تثمار" وق'ام'ت ف'ورا ً ب'إع'ادة ت'أج'يره'ا لـ "م'درس'ة ب'ري'تيش ك'ول'وم'بيا ال'كندي'ة ال'دول'ية"،
ك''ما ب''اش''رت أع''مال ال''تطوي''ر ف''ي املش''روع خ''الل شه''ر س''بتمبر ،وم''ن امل''توق''ع أن ي''بلغ إج''مال''ي ق''يمة االس''تثمار ف''ي
مش'روع ت'طوي'ر امل'درس'ة وم'راف'قها امل'ختلفة  88م'ليون دره'م ) 24م'ليون دوالر( ،وس'يوف'ر املش'روع للش'رك'ة م'عدل ع'ائ'د
داخلي يتجاوز  %12من إجمالي تكاليف التطوير.
وف'ي وق'ت الح'ق م'ن ال'عام  ،2016ح'ققت م'دي'ر"اإلم'ارات ري'ت" ت'قدم'ا ً ف'ي امل'فاوض'ات امل'تعلقة ب'عقود إي'جارات مس'بقة
ألك''ثر م''ن  %50م''ن إج''مال''ي م''ساح''ات التج''زئ''ة ض''من ط''اب''ق ال''بودي''وم ف''ي ب''رج "إن''دي''كس ت''اور" ،وق''د ت''ضمن ذل''ك

خبر صحفي
م'فاوض'ات ات'سمت ب'درج'ة ع'ال'ية م'ن ال'تناف'سية م'ع مس'تأج'ري'ن م'رم'وق'ني .وم'ن امل'توق'ع أن ت'بدأ ع'مليات إع'ادة ت'صممي
وتجهيز مساحات التجزئة في الربع الثاني من العام الجاري.
وح''قق ف''ري''ق إدارة األص''ول ت''قدم 'ا ً ج''يدا ً ع''لى أص''عدة م''ختلفة ،ح''يث ن''جح ف''ي خ''فض ن''فقات امل''بان''ي ع''لى مس''توى
امل'حفظة ال'عقاري'ة ،ع'بر ال'تفاوض م'ن ج'دي'د م'ع م'زودي'ن ح'ال'يني ،واع'تماد ب'رام'ج ل'تعزي'ز ك'فاءة اس'تهالك ال'طاق'ة ،األم'ر
الذي أدى إلى خفض التكاليف على مستوى املحفظة بنسبة .%8
تقييم مستمر ألفضل فرص االستحواذ املتاحة
واص'ل ال'فري'ق اإلداري لـ "اإلم'ارات ري'ت" ت'قييم ع'دد ك'بير م'ن األص'ول ال'عقاري'ة لتح'دي'د إم'كان'ية االس'تحواذ ع'ليها،
ع'لما ً ب'أن'ه ع'لى وش'ك ت'نفيذ ع'دد م'ن ص'فقات االس'تحواذ .وال ت'زال امل'دارس تح'ظى ب'اه'تمام ك'بير م'ن ج'ان'ب الش'رك'ة
ن'ظرا ً ل'كون'ها ت'قدم ع'وائ'د ق'وي'ة ف'ي دورة ال'سوق ال'حال'ية .وبح'لول ن'هاي'ة  31دي'سمبر  ،2016س'اه'م ق'طاع ال'تعليم بـ
 %29م ''ن إج ''مال ''ي دخ ''ل م ''حفظة ال ''عقارات االس ''تثماري ''ة لـ "اإلم ''ارات ري ''ت" ،ح ''يث ت ''عتبر م ''صدرا ً ق ''وي' 'ا ً ومس ''تقراً
للدخل.
وف''ي أك''توب''ر م''ن ال''عام  ،2016ح''صلت "إك''وي''تات''يفا ل''لعقارات املح''دودة" ،الش''رك''ة األم مل''دي''ر "اإلم''ارات ري''ت" ،ع''لى
إذن ح'صري ب'موج'ب م'رس'وم أم'يري ي'تيح ل'كاف'ة ص'نادي'ق ائ'تمان االس'تثمار ال'عقاري )ري'ت( ال'تي ت'دي'ره'ا "مج'موع'ة
إك ''وي ''تات ''يفا" ،ح ''ق ت ''ملك ال ''عقارات ف ''ي رأس ال ''خيمة .وي ''تسم ه ''ذا امل ''رس ''وم ب ''أه ''مية ك ''بيرة ب ''النس ''بة لش ''رك ''ة "اإلم ''ارات
ريت" كونه يتيح لها توسيع نطاق اغتنام فرص االستحواذ املناسبة إلى خارج املناطق الحرة في اإلمارة.

نسبة املديونية
وص''ل إج''مال''ي االل''تزام''ات امل''ال''ية املس''تحقة ع''لى الش''رك''ة ب''نهاي''ة ال''عام  2016إل''ى  315م''ليون دوالر ،ل''يبلغ م''عدل
إج ''مال ''ي ال ''قروض كنس ''بة م ''ئوي ''ة م ''ن ق ''يمة األص ''ول  ،%38وه ''و أق ''ل ب ''كثير م ''ن الح ''د األق ''صى ل ''لمعدل ال ''تنظيمي
الخاص بصناديق ائتمان االستثمار العقاري )ريت( البالغ .%50
بهAذه املAناسAبة ،قAال سAيلفان فAيوجAو ،الAرئAيس الAتنفيذي لشAركAة "إكAويAتاتAيفا دبAي" ،مAديAر "اإلمAارات
ريAAت"" :ت ''واص ''ل ’اإلم ''ارات ري ''ت‘ ت ''حقيق ع ''ائ ''دات إج ''مال ''ية ق ''وي ''ة ع ''لى ال ''رغ ''م م ''ن ت ''باط ''ؤ س ''وق ال ''عقارات ال ''تجاري ''ة.
ويتجس'د األداء ال'قوي للش'رك'ة خ'الل ال'عام امل'اض'ي م'ن خ'الل ن'مو ال'تدف'قات ال'نقدي'ة امل'حققة م'ن ال'عمليات ال'تشغيلية
بنس'بة  ،%38م'ما ي'عني ت'حوالً م'ن م'كاس'ب ال'تقييم إل'ى ال'تدف'قات ال'نقدي'ة ال'فعلية .وق'د س'اه'مت ج'هود ف'ري'ق ال'عمل
ف' ''ي م' ''ساع' ''دة الش' ''رك' ''ة ع' ''لى خ' ''فض ال' ''تكال' ''يف ال' ''تشغيلية ت' ''ماش' ''يا ً م' ''ع التح' ''دي' ''ات ال' ''حال' ''ية ال' ''تي تشه' ''ده' ''ا ال' ''بيئة
االق ''تصادي ''ة .وأث ''مرت خ ''برت ''نا ال ''قوي ''ة ف ''ي ت ''طوي ''ر امل ''دارس ع ''ن ن ''تائ ''ج م ''متازة ،ون ''توق ''ع أن ت ''واص ''ل ’اإلم ''ارات ري ''ت‘
االستثمار في قطاع التعليم نظرا ً للفرص الواعدة التي ينطوي عليها".
-انتهى-
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لالستفسارات اإلعالمية ،الرجاء االتصال بـ:
اإلمارات ريت
ماغلي موكيوت  -عضو تنفيذي
مجموعة برنزويك
تاال طوقان

+971 4 405 7348

+971 4 446 6270

نبذة عن "اإلمارات ريت":
ت'عد "اإلم'ارات ري'ت" ،امل'درج'ة ف'ي ب'ورص'ة ن'اس'داك دب'ي ) (NASDAQ Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7أول
ص''ندوق ائ''تمان ل''الس''تثمار ال''عقاري م''تواف''ق م''ع الش''ري''عة اإلس''الم''ية م''قره''ا دب''ي ،وق''د ت''أسس''ت م''ن أج''ل االس''تثمار ب''شكل أس''اس''ي ف''ي
ال ''عقارات ال ''قائ ''مة وامل ''درة ل ''لدخ ''ل وف ''قا ً مل ''بادئ الش ''ري ''عة اإلس ''الم ''ية .وت ''متلك الش ''رك ''ة ح ''ال ''يا ً ت ''سعة أص ''ول ع ''قاري ''ة ف ''ي م ''ناط ''ق ال ''تملك الح ''ر
وال''تأج''ير امل''نتهي ب''ال''تملك ض''من ف''ئات ال''عقارات ال''تجاري''ة وم''ساح''ات التج''زئ''ة وال''تعليم .وتس''تفيد "اإلم''ارات ري''ت" م''ن م''رس''وم''ني أم''يري''ني
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 حاليا ً تسع عقارات متنوعة موزعة على الشكل التالي:
التعليم:
▪
▪
▪

مبنى أكاديمية جيمز العاملية :وهو مبنى مدرسي يقع في منطقة البرشاء الجنوبية.
مAدرسAة جAبل عAلي :وه'ي أح'د امل'راف'ق ال'تعليمية ال'جاري إن'شاؤه'ا ح'ال'يا ً ف'ي مش'روع "أك'وي'ا" ال'ذي ت'طوره "دام'اك"
في مدينة دبي الرياضية.
مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية :تقع في "مجمع دبي لالستثمار".

العقارات التجارية) :مكاتب ،مساحات تجزئة ،تراسات ،مرافق تخزين(
▪ مAبنى رقAم  :24وه''و ع''بارة ع''ن م''بنى م''نخفض االرت''فاع ي''ضم م''كات''ب ت''جاري''ة وم''ساح''ات للتج''زئ''ة وي''قع ف''ي م''دي''نة
دبي لإلنترنت ،وهي منطقة تجارية شهيرة في إمارة دبي.
▪ مAبانAي لAوفAت أوفAيس  1و 2و :3وه''ي مج''موع''ة ت''تكون م''ن ث''الث''ة م' ٍ
'بان ت''جاري''ة م''نخفضة االرت''فاع ت''قع ف''ي م''دي''نة
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.
▪ مAبنى إنAديAكس تAاور :وه''و ب''رج م''تعدد االس''تخدام''ات ي''قع ف''ي م''رك''ز دب''ي امل''ال''ي ال''عامل''ي ،وتش''تمل األص''ول ال''تي
ت''ملكها اإلم''ارات ري''ت ف''ي ه''ذا امل''بنى ع''لى ك''ام''ل م''ساح''ات التج''زئ''ة ال''واق''عة ف''ي ال''طاب''ق األرض''ي وط''اب''ق "ال''بودي''وم"
وطابق "سكاي لوبي" ،و 17طابقا ً من املساحات املكتبية ،إلى جانب مواقف سيارات تتسع لـ1426سيارة.
مساحات تجزئة:
▪ "لو غراندي" :يقع في مرسى دبي ،ويتألف من  22متجر تجزئة ومنفذ لألطعمة واملشروبات.

