
 
 صحفيخبر 

 
 0.0. مجلس إدارة "اإلمارات ريت" يقترح توزيع أرباح نقدية أولية على المساهمين بقيمة

 دوالر للسهم
 

أعلنت "اإلمارات ريت )سي إي آي سي( المحدودة" )"اإلمارات ريت" أو "الصندوق"(، أول  :1.20ديسمبر  12دبي، 
صندوق ائتمان لالستثمار العقاري وفقًا للشريعة اإلسالمية مسجل في مركز دبي المالي العالمي ومدرٌج على سوق ناسداك 

مليون دوالر أو  00.11تبلغ  4102العام همين عن أولية على المسانقدية  ح  أن مجلس إدارتها اقترح توزيع أربا اليومدبي، 
الساعة الثانية من ظهر حتى دوالر للسهم العادي، وذلك للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الشركة قبل أو  1.12بواقع 

 .4102يناير  40يوم األربعاء الموافق 
 

تعتزم "اإلمارات ريت" بأن  علماً ، 4102األرباح التي حققها الصندوق في العام من صافي وتعتبر هذه أول توزيعات نقدية 
، ومن ثَّم 4102 ولية في شهر ينايراألرباح األيتم توزيع سحيث نقدية على المساهمين مرتين في السنة،  ح  توزيع أربا

على مساهمي الشركة خالل ولية األ مقترح التوزيعات النقدية. هذا وسيتم عرض 4102 نهائية في شهر يونيوالرباح األ
 من أجل الحصول على موافقتهم. 4102يناير  42المقرر انعقاده يوم  لإلمارات ريتاجتماع الجمعية العمومية 

 
 :"اإلمارات ريت"وقال سيلفاين فيجوت، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لمدير 

نمو مالية قوية و تحقيق نتائج شهر أبريل الماضي بورصة ناسداك دبي خالل واصلت اإلمارات ريت منذ إدراج أسهمها في "
ة والمدروسة في االستحواذ طتنا المنضبستراتيجيتنفيذ اأيضًا نواصل كما . محفظتها االستثمارية مختلف أصولعبر  مستقر
نمو مستمر في صافي تحقيق  ما ساعدنا على ،ستراتيجية في مختلف أنحاء دبياالمواقع ذات الو العقارية األصول على 

 ."وتوزيع أرباح مرتين في السنةلمساهمينا قيمة مضافة مستدامة تحقيق ببقى ملتزمين ن. وسالعقارية ناقيمة أصول
 

 -انتهى  -
 

 لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء االتصال بـ:
 +180 2 212 8421         اإلمارات ريت

 عضو تنفيذي  -ماغلي موكيوت 
 

 +180 2 222 2481          برنزويكمجموعة 
 جيهان بلفقيه / محمد القاسم

 
 نبذة عن "اإلمارات ريت":



 
 صحفيخبر 

 
لدخل تأسست "اإلمارات ريت"، وهي صندوق ائتمان لالستثمار العقاري مقرها دبي، من أجل االستثمار بشكل أساسي في العقارات القائمة والمدرة ل

٪ من صافي الدخل 11وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. ووزعت الشركة في كل سنة منذ تأسيسها أرباحًا نقدية على مساهميها بما ال يقل عن 
 الفرنسية. « إيفل مانجمنت ليمتد»السنوي. هذا ويعد مدير صندوق "اإلمارات ريت" ثمرة مشروع مشترك بين بنك دبي اإلسالمي وشركة 

 
، وتصنف 4101في مركز دبي المالي العالمي في نوفمبر  ريت لإلدارة )الخاصة( المحدودة شركة اإلماراتوتم تأسيس اإلمارات ريت من قبل 

كصندوق محلي وصندوق إسالمي وصندوق عقاري وصندوق ائتمان لالستثمار العقاري. وتعتبر اإلمارات ريت  الستثمار المشتركقوانين ابحسب 
 أول صندوق ائتمان لالستثمار العقاري متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مسجل في مركز دبي المالي العالمي.

 
 وتضم محفظة اإلمارات ريت العقارات التالية:

  وهو عبارة عن مبنى منخفض االرتفاع يضم مكاتب تجارية ومساحات للتجزئة ويقع في مدينة دبي لإلنترنت، وهي  :10مبنى رقم
 منطقة تجارية شهيرة في إمارة دبي. 

  دية وهو عبارة عن مبنى منخفض االرتفاع يقع على شارع الشيخ زايد، وقد استحوذت اإلمارات ريت على حقوق تعاق :7مبنى إنديغو
 . 4100)على نمط حقوق االستئجار( في سبتمبر 

  وهي مجموعة تتكون من ثالثة مبان  تجارية منخفضة االرتفاع تقع في مدينة دبي لإلعالم. :3و 1و 2مباني لوفت أوفيس 
 :وهو عبارة عن مبنى تجاري يقع في قرية المعرفة ضمن مدينة دبي لإلنترنت. مبنى أوفيس بارك 
 :وهو برج متعدد االستخدامات يقع في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل األصول التي تملكها اإلمارات ريت في  مبنى إنديكس تاور

 هذا المبنى على:
قدم مربعة من  412.222كامل مساحات التجزئة الواقعة في الطابق األرضي وطابق "البوديوم" وطابق "سكاي لوبي"، و 

 سيارة. 0212لـ المساحات المكتبية، ومواقف سيارات تتسع
  :وهو مبنى مدرسي يقع في منطقة البرشاء الجنوبية.مبنى أكاديمية جيمز العالمية 
 "وهو مركز تسوق مجتمعي يتواجد ضمن برج "ترايدنت جراند ريزيدنس" في "مرسى دبي".لو غراندي :" 


