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 وعن2018"إكويتاتيفا" تعلن عن توزيع أرباحها المؤقتة لعام 
تعيينها مإوفر سيولةة جديد لصندوق "المإارات ريت"

(2019 يناير 9)دبي،  إكويتاتيفا"، أكبر مقدير لصقناديق اساقتثمار العققاريمجموعة  – أعلنت " 
"ريت" في منطقة دقل مجلس التعاقن الخليجي قمديرة نندق  "اممققارات ريت"، اليققوم عن أنهققا

 لصققندق  "اممققارات2018 قذلك عن العققام المققالي 2018تنوي توزيع اورباح المؤقتة اوقلى لعام 
ست المحدقد، قوهو أقل نندق  لماتثمار العقققاري متوافققق مققع الشققريعة اماققممية فيCEICريت" )

العالم قخاضع للرقابة قمدرج في نازداك دبي.

 مليون دقسر11.98،ق 2018 يونيو 30تبلغ اورباح المؤقتة المتعلقة بفترة الستة أشهر المنتهية في 
ّققل عائققدات ربحيققة اقنوية موزعقة ققدروها0.04أميركيق أق   دقسر أميركيق للسهم العقادي. قوهققذا يمث

8.6.%

 أق قبل ذلك، وهي أقل دفعة من اورباح2019 يناير 31قوهذه اورباح الموّزعة التي ايتّم دفعها يوم 
. قتنقوي "إكويتاتيفقا القتي تقدير نقندق  " اممقارات ريت" أن توانقل2018الموّزعة للعام المالي 

توزيع اورباح على المساوهمين في نندق  "اممارات ريت" مرتين انوياً.

وهذا قلكي يحقّ للمسقاوهمين الحصقول على اوربقاح، يجب أن يكونقوا من حملقة اواقهم قأن تكقون
.2019 يناير 23أاماؤوهم مدقّنة في السجل عند إغم  السو  يوم 

قتعلن "مجموعقة إكويتاتيفقا" أيضقاً عن تعيينهقا "الرمقز كابيتقال ذ.م.م." كمقوفّر للسقيولة لصقندق 
"اممارات ريت". قتعني استفاقيقةق الجديقدة أّن "الرمقز كابيتقال ذ.م.م." اقتوفّر أاقعار شقراء قبيقع
أاهم "اممارات ريت" من أجل زيادة السيولة عقب القوانين التنظيمية التي حدّدتها كل من الطة

دبي للخدمات المالية قوهيئة اوقرا  المالية قالسلع قنازداك دبي.

قتهدف "مجموعة إكويتاتيفا" من تعيين "الرمز كابيتال" كموفّر للسيولة إلى تحسقين اقيولة أاقهم
نندق  "اممارات ريت"، اومر القذي اقيؤدي بقدقره إلى تحسقينق أحجقام التقداقست اليوميقة، ممقا
ايعود بالفائدة على المستثمرين.ق قوهذا من ششنن أن يقلّب التقلّبات قالتذبذبات قيحّسنق التققداقست

لتصبح اواهم أكثر جاذبية للمستثمرين من قطاا الشركات قالمستثمرين اوفراد.ق

 دقسر أمقيركي1.77 قنقلت إلى 2018 يذكر أن قيمة نافي أنول "اممقارات ريت" في نوفمقبر 
 مليون دقسر أميركي.531للسهم أق 

نّرح ايلفان فيوجو، رئيس مجلس إدارة "مجموعقةق إكويتاتيفقا": "يؤكقد تصقريحق اليقوم عن ققدرتنا
مرة أخرى على توزيع اورباح بشكل ثابت. كما أن توزيعنا للرباح مقرتينق اقنوياً قاتفاقيتنقا الجديقدة
مع االرمز كابيتققال ذ.م.م." لتعيينهققا كمقوفّر للسقيولة واقهم ااممقارات ريت‘اتسققاعد على زيقادة
السيولة للمساوهمين في ااممارات ريت‘ قاتعّزز قضع ااممارات ريت‘ كصندق  اساتثمار العقاري

ممية الرائد."ااريت‘ المتوافق مع الشريعة ام

انتهى –-

نبذة عن "مإجموعة إكويتاتيفا"ة
"مجموعققة إكويتاتيفققا" وهي مققدير إقليمي رائققد للنققول حيث تققتركّز أعمالهققا على إنشققاء قإدارة نققناديق

. قتققدّم المجموعققة منتجقات ماليقة مبتكقرةREITاساتثمار في المجال العقاري، قالتي تُعرف باام "ريت" 
معدّلققة وخققذ المخققاطر في الحسققبان قمققدّرة للققدخل قالققتي تلبّي متطلبققات المسققتثمرين من المؤاسققات
قاوفراد. قباعتباروها الشركة التي أّاست أقل نندق  ااتثمار عقاري متوافققق مققع الشققريعة اماققممية في



خبر صحفي

EQUITATIVA GROUP

، الذي أنشئ في مركز دبي المالي العالمي، دقلة اممارات العربية المتّحدة، قوهو نندق  "اممارات ريت"
تعتبر "مجموعة إكويتاتيفا" حالياً أكبر مدير لصناديق "ريت" في منطقة دقل مجلس التعققاقن الخليجي قأكققبر

 مليققار دقسر2مدير لصناديق "ريت" المتوافقة مع الشريعة اماممية في العققالم. لققدى "إكويتاتيفققا" حققوالي 
نندق  "اممققارات أميركي من اونول التي تتولّى إدارتها في دقلة اممارات العربية المتحدة، قالتي تشمل 

 قنندق  "ذي رزيدنشال ريت"، علماً أن وهذا الصندق  اوخير تّم تشايسن في او  أبوظبي العالمي. ريت"
قتعمل "مجموعقة إكويتاتيفقا" على تنويقع نققناديقها اساققتثمارية العقاريققة من خمل طقرح نقندق  ااقتثمار
عقاري في قطقاا الضقيافة قنققندق  آخقر للقطقاا اللوجسققتي إضقافة إلى نققناديق ااقتثمارية عقاريقة في

اواوا  الناشئة. 

نبذة عن صندوق "المإارات ريت"
Emiratesنققندق  "اممققارات ريت"   REIT :نققازداك دبي( ،REIT ؛ISIN:  AEDFXA1XE5D7ست وهققو أكققبر

متوافقق مقع الشقريعة اماقممية قوهقو يسقتثمر في المققام اوقل في نقندق  لماقتثمار العققاري في العقالم 
 يققوّزا الصققندق  أرباحققاً على مسققاوهمين العقارات المدّرة للدخل بما يتوافق مع تعاليم الشققريعة اماققممية.

 قحدة من11بشكل منتظم مرتين في العام منذ ابع انوات. قيمتلك الصندق  حالياً محفظة متوازنة تضّم 
اونققول العقاريققة في القطققاا التجققاري قالقطققاا التعليمي ققطققاا التجزئققة. يسققتفيد "اممققارات ريت" من

مراوم حصري نادر عن الحاكم قالذي يسمح لن بشراء العقارات في دبي قرأس الخيمة. 

نبذة عن "الرمإز كابيتال"ة
شركة "الرمز" وهي شركة مساوهمة عامة مقروها دقلة اممارات العربية المتحققدة. أاسققت الشققركة في عقام

. قتلتزم الشركة بتقديم حلول ااققتثمارية ديناميققة معتمققدة2007 قأدرجت في او  دبي المالي في 1998
في ذلك على معرفتها المعمقة قمهاراتها قخبراتها في تداقل اوقرا  المالية.

انتهى --
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