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اا  يتيح لشركة اا خاص حاكم رأس الخيمة يصدر مرسوم
إكويتاتيفا  بشراء عقارات خارج المناطق الحرة في

المارة للصناديق العقارية التابعة لها
أول مرة يمنح فيها هذا الذإن في رأس الخيمة لصندوق ائتمان للستثمار

العقاري أو صندوق عقاري مملوك لجهة أجنبية 

أعلنت "إكويتاتيفا للعقارات المحدودة"، الشركة المأ- 2016 أكتوبر 12دبي، 
اا اا حصري لشركة "المارات ريت للدارة (الخاصة) المحدودة"، اليومأ عن منحها إذن
بموجب مرسومأ أميري من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو

المجلس العلى حاكم إمارة رأس الخيمة، يتيح لكافة صناديق ائتمان الستثمار
العقاري (ريت) الحالية والمستقبلية وصناديق الستثمار الجماعي الخأرى، التي تديرها
أي شركة مرخأصة تابعة لـ "إكويتاتيفا"، حق تملك العقارات خأارج المناطق الحرة في

المارة. 

ويخضع المرسومأ لبعض الشروط ومن بينها أن ل تقل نسبة ملكية المواطنين
 بالمئة من أسهم51الماراتيين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الخأرى عن 

صندوق ائتمان الستثمار العقاري (ريت)، في جميع الحوال.

أول صندوق ائتمان للستثمار العقاريوبناء عليه، تستفيد شركة "المارات ريت"، 
اا للشريعة السلمية في دولة المارات والذي تأسس في العامأ   من قبل2010وفق

"إكويتاتيفا"، من كامل الصلحيات التي يتيحها هذا المرسومأ. 

سيلفان فيوجو، رئيس مجلس إدارة "إكويتاتيفا للعقارات": قال 

"نحن ممتنون للغاية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على ثقته بنا،
وإننا سعداء بتكرمه بمنحنا هذه الفرصة  القيمة للستفادة من آفاق النمو الواعدة في

القطاع العقاري المتنامي بإمارة رأس الخيمة التي تزخأر بفرص الستثمار العقاري غير
المستغلة والتي واظبنا على رصدها باهتمامأ كبير منذ فترة. وبفضل هذا المرسومأ،
بات بإمكاننا الن البحث بشكل أوسع وأعمق في فرص الستثمار خأارج المناطق

الحرة في المارة بما يتناسب مع استراتيجية الستحواذ التي نتبعها. ونحن على قناعة
بأن هذا المرسومأ الذي منحنا إياه سموه سيفتح الباب أمامأ فرصة عظيمة

للمستثمرين  ممن يتطلعون للستفادة من السوق العقارية في رأس الخيمة، ويسعدنا
القومأ بأن ’إكويتاتيفا‘ بصدد استكمال إغلق أول استثماراتها بموجب هذا المرسومأ". 

 بالمئة من أسهم شركة "المارات ريت100وتمتلك "إكويتاتيفا للعقارات المحدودة" 
للدارة (الخاصة) المحدودة" التي تدير شركة "المارات ريت (سي إي آي سي)

اا للشريعة السلمية في دولة المحدودة"، أول صندوق ائتمان للستثمار العقاري وفق
المارات ومدرج في بورصة "ناسداك دبي". 

اا شركة "إكويتاتيفا لدارة الصول المحدودة" في وكانت "إكويتاتيفا" قد أسست مؤخأر
اا على إطلق بعض صناديق ائتمان الستثمار "سوق أبوظبي العالمي" والتي تعمل حالي

العقاري المتخصصة الجديدة. 
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-انتهى-

للستفسارات العلمية، الرجاء التصال بـ:
+971 4 405 7348  إكويتاتيفا للعقارات المحدودة

ماغلي موكيوت

+971 4 446 6270  مجموعة برنزويك
تال طوقان
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