
 

 

 خبر صحفي

 مواصلًة تحقیق األر�اح للر�ع السادس على التوالي

 ملیون درهم إماراتي 28.2فع إلى تر ت "العقار�ة"إشراق أر�اح 
 

خالل األشـــــهر التســـــعة إماراتي درهم  ملیون  28.2صـــــافیة قدرها  اً أر�احالشـــــر�ة تســـــجل  •
 العام الماضي  مننفسها ملیون في الفترة  0.37رنة مع مقا 2018من العام  األولى

ملیون درهم في الفترة  0.68ماراتي مقابل إملیون درهم  13.5أر�اح الر�ع الثالث  صـــافي •
 العام الماضي  مننفسها 

والتأجیر ومحفظة الضــــــیافة  الزمني هادولجتســــــبق  "مار�نا رایز"أعمال البناء في مشــــــروع  •
 والر�حیةالسوق من حیث نسبة اإلشغال  درصتمستمرة في 

 مؤخرًا العمومیة شراء األسهم الذي أقرته الجمعیة عادة إ برنامج تنفیذ الر�ع األخیر �شهد  •

(إشراق"  ش م ع"، شراق العقار�ةأعلنت "إ: 2018 نوفمبر 4 ،المتحدة العر�یة ماراتاإل ،أبوظبي
عن  ،ســـــــــوق أبوظبي لألوراق المالیةفي المدرجة مقرًا لها و أبوظبي التي تتخذ من أو "الشـــــــــر�ة")، 

ملیون درهم  28.2قدرها  2018من عام  خالل األشـــــــــهر التســـــــــعة األولى ةح صـــــــــافیار�أتحقیق 
، تواصل هذه النتائجومع من العام الماضي. المقابلة ملیون درهم للفترة  0.73، مقارنة مع ماراتيإ

منذ نتائج سنو�ة لها أفضل مقتر�ة من تسجیل على التوالي، السادس للر�ع  ةر�حیتحقیق الالشر�ة 
 .2014السنة المالیة 

بدفع من الدخل من االســـــــتثمارات واالســـــــتخدام  هذا النمو الكبیر في صـــــــافي أر�اح الشـــــــر�ةوجاء 
و�عزى هذا النمو  الفعال لفائض الســـــــــیولة لدى الشـــــــــر�ة عبر اســـــــــتثماره في أدوات الدخل الثابت.

إلى ز�ادة مطردة في نسبة اشغال قطاع الضیافة والتأجیر والتدابیر المتخذة لترشید التكالیف  أ�ضاً 
 هذا العام.

: "إشــــــــــراق العقار�ة"دارة إرئیس مجلس جاســــــــــم الصــــــــــد�قي،  قال النتائج، على تعلیقهمعرض  وفي
نجحنا في الوفاء حیث  ،لشـــــــر�ةحتى اآلن نقطة تحول حقیقیة في مســـــــیرة ا 2018ســـــــنة تشـــــــكل "

 رأس المـــال،ع �توز في مـــا �خص �فـــاءة  ،في بـــدا�ـــة العـــاما عنهـــا التي أعلنـــ�جمیع االلتزامـــات 
مار�نا ’مشــــــــروع عالوة على ذلك، فإن أعمال البناء في و  .وتطو�ر مشــــــــار�عنا الرئیســــــــیةالر�حیة، و 



 

 

في الر�ع الثاني من تســــلیمه وســــیتم �ســــیر بوتیرة أســــرع مما هو مقرر ‘ إشــــراق’الذي تطوره  ‘رایز
�ذا ما و معدالت اإلشــــــــغال. أعلى و فضــــــــل النتائج لدینا أافة یضــــــــطاع الق�ما ســــــــجل . 2020عام 

 ."2014تحقیق أفضل أداء سنوي لها منذ عام من الشر�ة تقترب ساستمر األداء بهذه الوتیرة، 

عادة شراء إلالالزمة التنظیمیة  الموافقاتفي الحصول على  "شراقنجحت "إ ،الحالي خالل الر�عو 
للشر�ة أقرته الجمعیة العمومیة الذي شراء ("البرنامج") عادة إ برنامج أسهمها من خالل من  10%
 .شهراً  12 فترة خاللتنفیذه �الكامل والمقرر  ،2018سبتمبر  30في 

في جز�رة  "مار�نا رایزبرج "مشــــــروع ، تســــــیر األعمال في التطو�ر العقاري  مشــــــار�ععلى صــــــعید و 
تســــلیم لشــــر�ة خطط الوتبوتیرة أســــرع مما �ان مقررًا ووفق المیزانیة المرصــــودة.  ر�م في أبوظبيال

 التصــــــــــــــمیم عقــد منح منالمراحــل األخیرة أنهــا في �مــا  ،2020البرج في الر�ع الثــاني من عــام 
 .قر�باً الفائز �العقد عالن عن یتم اإل، على أن واي" جیتذا " لمشروع

المتمیزة عروضها  فضل�عالیة  إشغال مستو�ات على "إشراق" في والتأجیر الضیافة قطاع وحافظ
 إشغال معدل الفندقیة للشقق مار�نا" "نوران حققتمنذ بدا�ة العام وحتى تار�خه، و  .خدماتها جودةو 

 . نظراءها�فوق �ما  %،91بلغ 
 -انتهى  -

 :"العقار�ة إشراق"حول 

 والتجار�ة، السكنیة، المشار�ع من واسعة مجموعة مع العقاري  التطو�ر مجال في رائدة شر�ة هي العقار�ة" "إشراق
 .www.eshraquae.com  ز�ارة یرجى المعلومات، من لمز�د. المرموقة المشار�ع من وغیرها والسیاحیة
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