خبر صحفي
استفادت من تحسن معدل اإلشغال وتراجع النفقات

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

دبBBي 8 ،مBBايBBو  :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 غ==ير امل==دق==قة ل==لرب==ع
األول املنتهي في  31مارس .2017

وفيما يلي أبرز املؤشرات املالية للفترة املذكورة:
▪ نمو الدخل اإليجاري بنسبة  %21على أساس سنوي
▪ ت==حسن ك==بير ف==ي ق==اب==لية ت==حوي==ل ال==دخ==ل اإلي==جاري إل==ى م==بال==غ ن==قدي==ة م==ما أدى إل==ى ن==مو ال==تدف==قات
النقدية التشغيلية بنسبة %90
▪ ت ==عيني م ==قاول ألع ==مال ال ==دي ==كور ال ==داخ ==لي لـ "إن ==دي ==كس م ==ول" ،ق ==سم التج ==زئ ==ة ض ==من ب ==رج "إن ==دي ==كس
تاور"
▪ تق ّدم جيد في أعمال تطوير "مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية"
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نمو قوي في الدخل اإليجاري
واص==لت "اإلم==ارات ري==ت" ت==حقيق ن==مو ف==ي ال==دخ==ل اإلي==جاري خ==الل ال==رب==ع األول م==ن ال==عام  ،2017بنس==بة  %21إل==ى
 12.6م=ليون دوالر أم=ري=كي )م=قارن=ة م=ع  10.4م=ليون دوالر أم=ري=كي خ=الل ال=رب=ع األول م=ن  .(2016وي=رج=ع الس=بب
وراء ن ==مو ال ==دخ ==ل اإلي ==جاري ب ==شكل رئ ==يسي إل ==ى ت ==حسن وت ==يرة ت ==أج ==ير م ==ساح ==ات م ==كتبية ج ==دي ==دة ف ==ي ب ==رج "إن ==دي ==كس
ت ==اور" ،إل ==ى ج ==ان ==ب ال ==دخ ==ل امل ==حقق م ==ن ت ==أج ==ير "م ==درس ==ة ج ==بل ع ==لي" واس ==تالم أول ==ى دف ==عات ت ==أج ==ير "م ==درس ==ة ب ==ري ==تيش
ك==ول==وم==بيا ال==كندي==ة ال==دول==ية" .وم==ع ن==هاي==ة ال==رب==ع األول ،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 امل==حفظة االس==تثماري==ة  8.0س==نوات
مقارنة مع  6.4سنوات خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.

تحسن قابلية تحويل تدفقات الدخل اإليجاري إلى تدفقات نقدية تشغيلية
ت ==مكنت "اإلم ==ارات ري ==ت" م ==ن ت ==حوي ==ل م ==عظم دخ ==لها اإلي ==جاري اإلض ==اف ==ي إل ==ى ت ==دف ==قات ن ==قدي ==ة ،م ==ما أث ==مر ع ==ن ن ==مو
ال=تدف=قات ال=نقدي=ة م=ن ال=عمليات ال=تشغيلية ،أو األرب=اح ال=نقدي=ة امل=حصلة ،بنس=بة  %90إل=ى  4.2م=ليون دوالر أم=ري=كي
خالل الربع األول من العام ) 2017مقارنة مع  2.2مليون دوالر أمريكي في الربع األول من .(2016
ك=ما اس=تفادت "اإلم=ارات ري=ت" م=ن اس=ترات=يجية "إك=وي=تات=يفا" ال=ناج=حة ف=ي إدارة امل=حفظة االس=تثماري=ة ،وال=تي ت=شمل
ت=جهيز وتح=دي=ث ال=عقارات ال=تجاري=ة ب=اإلض=اف=ة إل=ى ت=طوي=ر امل=دارس .وت=واص=ل "إك=وي=تات=يفا" اإلدارة امل=باش=رة ل=لعقارات
وإدارة املس=تأج=ري=ن ب=نهج اس=تباق=ي ،م=ما س=اه=م ف=ي تحس=ني األداء امل=ال=ي ل=لمحفظة االس=تثماري=ة ال=قائ=مة ،وب=ال=تال=ي
تحقيق تحسن كبير في قابلية تحويل تدفقات الدخل اإليجاري إلى تدفقات نقدية تشغيلية.

ارتفاع قيمة محفظة العقارات االستثمارية وقيمة صافي األصول
بح ==لول  31م ==ارس  ،2017ب ==لغ إج ==مال ==ي ق ==يمة م ==حفظة ال ==عقارات االس ==تثماري ==ة  763.5م ==ليون دوالر أم ==ري ==كي ،ب ==نمو
نس==بته  %10.3ع==لى أس==اس س==نوي )م==قارن==ة م==ع  692.2م==ليون دوالر أم==ري==كي خ==الل ال==رب==ع األول  .(2016وب==لغت
ق==يمة ص==اف==ي األص==ول  490.5م==ليون دوالر أم==ري==كي أو م==ا ي==عادل  1.64دوالر أم==ري==كي ل==لسهم ال==واح==د )م==قارن==ة م==ع
 472مليون دوالر أمريكي ،أو ما يعادل  1.57دوالر أمريكي للسهم الواحد خالل الربع األول .(2016
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ووص ==لت م ==كاس ==ب إع ==ادة ال ==تقييم خ ==الل ال ==رب ==ع األول م ==ن  2017إل ==ى  4.9م ==ليون دوالر أم ==ري ==كي )م ==قارن ==ة م ==ع 12.1
م=ليون دوالر أم=ري=كي ف=ي ال=رب=ع األول م=ن  ،(2016م=ما ي=عكس ارت=فاع=ا ً ف=ي ال=تدف=قات ال=نقدي=ة ال=تعاق=دي=ة .وإن ت=راج=ع
م=كاس=ب إع=ادة ال=تقييم ،وال=ذي ي=عني اس=تقرار أداء امل=حفظة االس=تثماري=ة وب=ال=تال=ي ت=دف=قات ن=قدي=ة أك=ثر اس=تقراراً ،ق=د
أ ّدى إل=ى ان=خفاض ص=اف=ي األرب=اح إل=ى  9.1م=ليون دوالر أم=ري=كي خ=الل ال=رب=ع األول م=ن  ،2017م=قارن=ة م=ع 14.3
مليون دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.

إنجازات تشغيلية قوية خالل الربع األول
شه ==دت "اإلم ==ارات ري ==ت" خ ==الل ال ==رب ==ع األول م ==ن  2017ت ==حسنا ً ف ==ي وت ==يرة ت ==أج ==ير امل ==ساح ==ات ال ==تاب ==عة ل ==ها ف ==ي ب ==رج
"إن==دي==كس ت==اور" ب==فضل ت==زاي==د أنش==طة ال==تسوي==ق م==ن خ==الل مج==موع==ة واس==عة م==ن ال==وس==طاء ال==عقاري==ني ،م==ما أث==مر ع==ن
ت=وق=يع ع=قود ت=أج=ير لـ  20م=كتبا ً ج=دي=دا ً .ك=ما شه=د م=بنى "أوف=يس ب=ارك" ف=ي م=دي=نة دب=ي ل=إلن=ترن=ت ن=شاط=ا ً م=لحوظ=ا ً ع=لى
ال=صعيد ال=تأج=يري م=ع تج=دي=د ك=اف=ة ال=عقود اإلي=جاري=ة ال=قائ=مة ت=قري=باً ،م=ما ي=عكس إدراك املس=تأج=ري=ن ل=جودة امل=ساح=ات
التي يشغلونها في املبنى ،فضالً عن موقعه املتميز.

وب=عد ن=هاي=ة ال=رب=ع األول ،أرس=ى م=دي=ر "اإلم=ارات ري=ت" ع=قد أع=مال دي=كور "إن=دي=كس م=ول" ،ق=سم التج=زئ=ة ض=من ب=رج
"إن=دي=كس ت=اور" ع=لى ش=رك=ة "ب=ي دب=ليو إن=تري=ورز" ،إح=دى أب=رز الش=رك=ات امل=تخصصة ف=ي م=جال ال=دي=كور وال=تصميم
ال ==داخ ==لي ب ==دول ==ة اإلم ==ارات .وس ==وف ي ==حتضن "إن ==دي ==كس م ==ول" ،ال ==ذي ي ==غطي م ==ساح ==ة  73،650ق ==دم م ==رب ==ع ،مج ==موع ==ة
متنوعة من املتاجر ومنافذ األطعمة واملشروبات فضالً عن املرافق الجديدة التي ستضاف إليه.

وف=ي ال=سياق ذات=ه ،ت=واص=ل "اإلم=ارات ري=ت" إح=راز ت=قدم ك=بير ن=حو إن=جاز امل=رح=لة األول=ى م=ن مش=روع ت=طوي=ر "م=درس=ة
ب=ري=تيش ك=ول=وم=بيا ال=كندي=ة ال=دول=ية" الج=دي=دة وم=ن امل=قرر تس=ليمها خ=الل ال=رب=ع ال=ثال=ث م=ن ال=عام ال=جاري .وك=ان=ت الش=رك=ة
ق ==د ب ==اش ==رت أع ==مال ت ==طوي ==ر املش ==روع ب ==عد 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 ل=لمدرس=ة امل=ذك=ورة .وم=ن امل=توق=ع أن ي=بلغ إج=مال=ي ت=كلفة ه=ذا االس=تثمار 88
م==ليون دره==م ) 24م==ليون دوالر أم==ري==كي( ،وس==يوف==ر للش==رك==ة م==عدل ع==ائ==د داخ==لي ي==تجاوز  %12م==ن إج==مال==ي ت==كال==يف
التطوير.

نسبة املديونية

خبر صحفي
وص==ل إج==مال==ي االل==تزام==ات امل==ال==ية املس==تحقة ع==لى الش==رك==ة ب==نهاي==ة ال==رب==ع األول م==ن ال==عام  2017إل==ى  308.8م==ليون
دوالر أم==ري==كي ،ل==يبلغ م==عدل إج==مال==ي ال==قروض كنس==بة م==ئوي==ة م==ن ق==يمة األص==ول  ،%37.4وه==و أق==ل ب==كثير م==ن الح==د
األقصى للمعدل التنظيمي الخاص بصناديق ائتمان االستثمار العقاري )ريت( البالغ .%50

بهBذه املBناسBبة ،قBال سBيلفان فBيوجBو ،الBرئBيس الBتنفيذي لشBركBة "إكBويBتاتBيفا دبBي" ،مBديBر "اإلمBارات
تجس==دت م==ن خ==الل ن==مو ال==دخ==ل اإلي==جاري ع==لى ن==حو
ّ=
ريBت"" :ح==ققت ’اإلم==ارات ري==ت‘ ان==طالق==ة ق==وي==ة ف==ي ع==ام 2017
س==نوي وت==زاي==د ق==اب==لية ت==حوي==ل ال==تدف==قات ال==داخ==لية إل==ى ن==قدي==ة .وال ش==ك أن ال==تحسن ال==كبير ال==ذي أح==رزن==اه ع==لى ص==عيد
ال==تدف==قات ال==نقدي==ة ال==تشغيلية ي==بره==ن ع==لى س==الم==ة وف==عال==ية اس==ترات==يجيتنا ال==رام==ية إل==ى زي==ادة ت==وزي==عات األرب==اح ال==عائ==دة
إل=ى ُم==ساه=مي ’اإلم=ارات ري=ت‘ .أم=ا م=ن ال=ناح=ية ال=تشغيلية ،ف=قد ن=جحنا ف=ي إح=راز ت=قدم م=لحوظ ف=يما ي=تعلق ب=تطوي=ر
’م==درس==ة ب==ري==تيش ك==ول==وم==بيا ال==كندي==ة ال==دول==ية‘ ،ون==مضي ق==دم =ا ً ال==يوم ف==ي ع==ملية تج==دي==د ’إن==دي==كس م==ول‘ .ون==حن س==عداء
بمس==توى االه==تمام امل==تنام==ي م==ن ج==ان==ب املس==تأج==ري==ن ال==راغ==بني ف==ي اس==تئجار م==ساح==ات ت==جاري==ة ف==ي ب==رج ’إن==دي==كس
ت=اور‘ ،ول=دي=نا ث=قة ب=أن إط=الق م=ساح=ات التج=زئ=ة ه=ذه س=يسهم ف=ي ت=عزي=ز زخ=م اإلق=بال ع=لى امل=ساح=ات ال=تأج=يري=ة ف=ي
املبنى".

-انتهى-

لالستفسارات اإلعالمية ،الرجاء االتصال بـ:
اإلمارات ريت

مجموعة برنزويك

ماغلي موكيوت

جودي عيسى

+971 4 405 7348

+971 4 446 6270

ir@reit.ae

media@reit.ae

نبذة عن "اإلمارات ريت":

ت=عد "اإلم=ارات ري=ت" ،امل=درج=ة ف=ي ب=ورص=ة ن=اس=داك دب=ي )Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7

 (NASDAQأول

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
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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"
اسBBتثمرت "اإلمBBارات ريBBت" فBBي الBBعقارات الBBتعليمية والBBتجاريBBة ومBBساحBBات التجBBزئBBة ،وتBBتضمن مBBحفظتها حBBالBBيا ً تBBسع
عقارات متنوعة موزعة على الشكل التالي:

التعليم:
▪

مبنى أكاديمية جيمز العاملية :وهو مبنى مدرسي يقع في منطقة البرشاء الجنوبية.

▪

مBدرسBة جBبل عBلي :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(
▪

مBبنى رقBم  :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.

▪

مBبانBي لBوفBت أوفBيس  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.

▪

مBبنى إنBديBكس تBاور :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.

