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"إكــويــتاتــيفا" تــعلن عــن نــمو قــوي قــدره 28% فــي إيــرادات "اإلمــارات ريــت" مــن 
عام آلخر قبل الفوائد والضريبة واإلهالك

(دبــي – 11 نــوفــمبر 2018) – أعـــلنت مجـــموعـــة "إكـــويـــتاتـــيفا"، أكـــبر مـــديـــر لـــصناديـــق "ريـــت" فـــي مـــنطقة دول مجـــلس 
الــتعاون الخــليجي ومــديــرة صــندوق "اإلمــارات ريــت" (CEIC) املحــدود، الــيوم عــن الــنتائــج املــالــية غــير املــدقّــقة لــفترة الــتسعة 
أشهـــر املـــنتهية فـــي 30 ســـبتمبر 2018 لـــصندوق  "اإلمـــارات ريـــت" (CEIC) املحـــدود ("اإلمـــارات ريـــت" أو "ريـــت")، وهـــو 

أكبر صندوق في العالم لالستثمار العقاري املتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

فيما يلي أبرز ما جاء في النتائج
تبلغ قيمة املحفظة 3.36 مليار درهم إماراتي (915 مليون دوالر أميركي) •

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

صافي قيمة األصول 1.76 دوالر أميركي للسهم•

إجمالي العائدات السنوية عند %8•

زيادة قدرها 19% حتى هذا التاريخ في الدخل العقاري•

زيادة قدرها 22% حتى هذا التاريخ في دخل تشغيل العقارات•

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

ارتــــفع الــــدخــــل الــــعقاري بنســــبة 19% لــــيصل إلــــى 52.1 مــــليون دوالر أمــــيركــــي خــــالل فــــترة الــــتسعة أشهــــر (الــــتسعة أشهــــر 
األولــى مــن 2017: 43.9 مــليون دوالر أمــيركــي). وقــد اســتمّر الــنمو فــي دخــل تــشغيل الــعقارات الــذي ارتــفع بنســبة %22 
لــيصل إلــى مــا مجــموعــه 40.6 مــليون دوالر أمــيركــي لــفترة الــتسعة أشهــر (الــتسعة أشهــر األولــى مــن 2017: 33.3 مــليون 

دوالر أميركي).

لـقد سـاهـم هـذا األداء الـقوي فـي هـذا الـربـع مـن الـعام، والـذي يـعتبر عـادة األقـل نـشاطـاً، بـدرجـة كـبيرة فـي نـمو األربـاح األمـر 
الــذي أدى إلــى ارتــفاع قــدره 28% فــي اإليــرادات قــبل الــفوائــد والــضريــبة واإلهــالك والــتي وصــلت إلــى 27.1 مــليون دوالر 

أميركي (التسعة أشهر األولى من 2017: 21.2 مليون دوالر أميركي).

تــعزّز هــذا الــنمو بــفضل صــفقات الــتمّلك األخــيرة الــتي أجــراهــا صــندوق "ريــت" فــي الــقطاعــني الــتجاري والــتعليمي، والــتي 
اشـــتملت عـــلى مـــركـــز األعـــمال األوروبـــي ومـــدرســـة الـــليسيه فـــرانـــسيز جـــان مـــرمـــوز، وكـــذلـــك الـــزيـــادة فـــي الـــدخـــل الـــعقاري مـــن 

إيجارات الوحدات التجارية في إندكس تاور.

بــلغ صــافــي قــيمة األصــول فــي نــهايــة الــفترة 1.76 دوالر أمــيركــي لــلسهم أو 528.7 مــليون دوالر أمــيركــي، مــقارنــة بـ 1.73 
دوالر أمـــيركـــي لـــلسهم فـــي الـــفترة املـــوازيـــة مـــن عـــام 2017، مـــع مجـــمل عـــائـــدات وصـــلت إلـــى 8% لـــنفس الـــفترة مـــن الـــعام 

السابق، بما في ذلك املرتني التي تّم فيهما توزيع األرباح بإجمالي 8 سنتات للسهم. 

بلغت نسبة املديونية %41.
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ارتـــفعت قـــيمة مـــحفظة "ريـــت" أيـــضاً إلـــى 914.7 مـــليون دوالر أمـــيركـــي لتسجّــــــل زيـــادة قـــدرهـــا 8.3% مـــقارنـــة بـــقيمتها فـــي 
الفترة ذاتها من العام املاضي والتي وصلت إلى 844.6 مليون دوالر أميركي.

حـــصلت كـــل مـــن "إكـــويـــتاتـــيفا" و"اإلمـــارات ريـــت" عـــلى الـــتكريـــم ضـــمن جـــوائـــز الشـــرق األوســـط لـــلسندات املـــالـــية والـــقروض 
والصكوك، كما فازت "اإلمارات ريت" بجائزة "أفضل صفقة للسندات/الصكوك للعام ألول إصدار" لهذا العام.

 
صــرّح ســيلفان فــيوجــو، رئــيس مجــلس إدارة املجــموعــة فــي "إكــويــتاتــيفا": "إن الــنمّو فــي الــدخــل الــعقاري والــزيــادة الــقياســية 
فــي اإليــرادات قــبل الــفوائــد والــضريــبة واإلهــالك تــؤكّـــدان عــلى أدائــنا الــقوي فــي ســوق صــعب. نــحن نــعتقد أن الــسوق يــتّسم 

بفرص شراء مغرية ونحن نُعّد إلجراء املزيد من صفقات التمّلك."
انتهى --

لالستفسار، يرجى االتصال بـ:
رنده مزاوي/نيكوال إليغوو لي هاردينغ

بروج لالستشارات إكويتاتيفا العقارية املحدودة
+971 50 4506120 /+971 4 340 3005 +971 4 405 7348

randa@boroujconsulting.com media@equitativa.com
nicola@boroujconsulting.com

نبذة عن صندوق "اإلمارات ريت"
صــندوق "اإلمــارات ريــت" Emirates REIT، (نــازداك دبــي: REIT؛ AEDFXA1XE5D7 :ISIN) هــو أكــبر صــندوق لــالســتثمار 
الــعقاري فــي الــعالــم  مــتوافــق مــع الشــريــعة اإلســالمــية وهــو يســتثمر فــي املــقام األول فــي الــعقارات املــدرّة لــلدخــل بــما يــتوافــق مــع تــعالــيم 
الشـريـعة اإلسـالمـية.  يـوزّع الـصندوق أربـاحـاً عـلى مـساهـميه بـشكل مـنتظم مـرتـني فـي الـعام مـنذ سـبع سـنوات. ويـمتلك الـصندوق حـالـياً 

محفظة متوازنة تضّم 11 وحدة 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"
مجـــموعـــة "إكـــويـــتاتـــيفا" هـــي مـــديـــر إقـــليمي رائـــد لـــألصـــول حـــيث تـــتركّـــــز أعـــمالـــها عـــلى إنـــشاء وإدارة صـــناديـــق االســـتثمار فـــي املـــجال 
الـعقاري، والـتي تُـعرف بـاسـم "ريـت" REIT. وتـقّدم املجـموعـة مـنتجات مـالـية مـبتكرة مـعّدلـة ألخـذ املـخاطـر فـي الحسـبان ومـدرّة لـلدخـل 
والـتي تـلبّي مـتطلبات املسـتثمريـن مـن املـؤسـسات واألفـراد. وبـاعـتبارهـا الشـركـة الـتي أّسسـت أول صـندوق اسـتثمار عـقاري مـتوافـق مـع 
الشــريــعة اإلســالمــية فــي دولــة اإلمــارات الــعربــية املتّحــدة، وهــو صــندوق "اإلمــارات ريــت"  Emirates REIT ، الــذي أنشئ فــي مــركــز 
دبــي املــالــي الــعاملــي، تــعتبر "إكــويــتاتــيفا" حــالــياً أكــبر مــديــر لــصناديــق "ريــت" فــي مــنطقة دول مجــلس الــتعاون الخــليجي وأكــبر مــديــر 
لـصناديـق "ريـت" املـتوافـقة مـع الشـريـعة اإلسـالمـية فـي الـعالـم. لـدى "إكـويـتاتـيفا" حـوالـي 2 مـليار دوالر أمـيركـي مـن األصـول الـتي تـتولّـى 
إدارتـها فـي دولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، والـتي تـشمل  صـندوق Emirates REIT وصـندوق The Residential REIT، عـلماً 
أن هـذا الـصندوق األخـير تـّم تـأسـيسه فـي سـوق أبـوظـبي الـعاملـي. وتـعمل "إكـويـتاتـيفا" عـلى تـنويـع صـناديـقها االسـتثماريـة الـعقاريـة مـن 
خـالل طـرح صـندوق اسـتثمار عـقاري فـي قـطاع الـضيافـة وصـندوق آخـر لـلقطاع الـلوجسـتي إضـافـة إلـى صـناديـق اسـتثماريـة عـقاريـة 

في األسواق الناشئة. 

انتهى –-
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