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لمحة عامة عن شركة اإلمارات دبي 
الوطني ريت

تعتبر شركة اإلمارات دبي الوطني ريت، والتي يقع مقرها 
اإلداري في دبي، صندوق عهدة / ائتمان لالستثمار في 

العقارات المدرة للدخل وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، مع 
التركيز بشكل رئيسي على دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفي 
شهر مارس 2017، ُطرحت أسهم شركة اإلمارات دبي الوطني 

ريت العادية للتداول في بورصة ناسداك دبي تحت الرمز 
ENBDREIT. وتمثل استثمارات الشركة محفظة متنوعة تغطي 

األصول العقارية المكتبية والسكنية والبديلة. 

وقبل إدراجها في البورصة، كانت الشركة السابقة لشركة 
اإلمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق اإلمارات العقاري، 

تعمل كصندوق مفتوح مقره في جيرسي. ومنذ إنشائه 
في عام 2005، حقق الصندوق أهدافه المتمثلة في تزويد 

المستثمرين بمصدر دخل منتظم ومستقر عن طريق دفع أرباح 
نصف سنوية إلى جانب ارتفاع قيمة رأس المال على المدى 

الطويل في صافي قيمة األصول لكل وحدة.

وتتولى شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول )“مدير 
الصندوق“( إدارة شركة اإلمارات دبي الوطني ريت، وهي إحدى 

الشركات الرائدة في إدارة األصول في دول مجلس التعاون 
الخليجي، حيث بلغت قيمة األصول الخاضعة إلدارتها حوالي 4.3 
مليار دوالر أمريكي عبر مجموعة من الصناديق العامة والمحافظ 

التقديرية. ويعتبر مدير الصندوق شركة تابعة مملوكة بالكامل 
لبنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(، وهو أحد أكبر البنوك 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا برأس مال سوقي 
يبلغ 16.1 مليار دوالر أمريكي وتمتلك حكومة دبي 56% منه. 

وصل عدد العقارات التي تستحوذ عليها شركة اإلمارات دبي الوطني 

ريت حتى 31 مارس 2018 إلى 11 عقارًا في جميع أنحاء دبي: 

العقارات المكتبية
ذا إيدج )مدينة دبي لإلنترنت(  •

برج الثريا 1 )مدينة دبي لإلعالم(  •
برج ضمان )طابقان ونصف، مركز دبي المالي العالمي(  •

المبنى رقم 49 في مدينة دبي الطبية  •
المبنى رقم 25 في مدينة دبي الطبية  •

العقارات السكنية
مبنى بن غاطي تيراسيز )واحة دبي للسيليكون(  •

أريبيان أوريكس هاوس )البرشاء هايتس(  •
مجمع رمرام )دبي الند(  •

العقارات البديلة
سكن يونينست الطالبي )دبي الند(  •

مدرسة ساوث فيو )دبي الند(  •
المرحلة األولى من مجمع مركز سوق إكسترا )واحة دبي   •

للسيليكون(

وقد أشادت العديد من المنشورات الخاصة بالقطاع تاريخيًا بأداء 
شركة اإلمارات دبي الوطني ريت )تحت اسم “صندوق اإلمارات 

العقاري“(. ففي يناير 2017، فاز صندوق اإلمارات العقاري بجائزة 
أفضل صندوق عقاري للعام في جوائز الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا ألداء مديري الصناديق، وذلك بعد فوزه سابقًا بجائزة 
أفضل صندوق عقاري للعام في نفس الجوائز في عام 2016. 
وفي السنوات السابقة، حصل صندوق اإلمارات العقاري على 
جائزة أفضل صندوق عقاري في اإلمارات العربية المتحدة ضمن 

جوائز مجلة التمويل الدولي لعام 2015 وجائزة أفضل صندوق 
عقاري ضمن جوائز األعمال والتمويل اإلسالمي لعام 2013. 
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قيمة عقارات المحفظة

463 مليون دوالر 
أمريكي

العقارات

11

معدل اإلشغال

%89
المتوسط المرجح للفترة المتبقية من 

عقود اإليجار غير المنتهية

3 سنوات ونصف
نسبة القروض إلى القيمة

%36
العائد اإلجمالي

%8.3

المبنى رقم 49

تصنيف عقارات المحفظة

المكتبية:         %63
السكنية:         %21
البديلة:           %16

لمحة عامة عن شركة 
اإلمارات دبي الوطني ريت
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إحصائيات المحفظة االستثمارية

لمحة عامة عن المحفظة
قيمة األصل بالنسبة المئوية من المحفظة

خصائص المحفظة
معدل إشغال قوي بنسبة 89% في مختلف عقارات المحفظة

%0

برج الثريا 1

مبنى ذا إيدج

برج ضمان

المبنى رقم 49 
بمدينة دبي الطبية

المبنى رقم 25 
بمدينة دبي الطبية

مبنى بن غاطي 
تيراسز

أريبيان أوريكس 
هاوس

مجمع رمرام

سكن يونينست 
الطالبي

مجمع مركز سوق 
إكسترا

مدرسة ساوث فيو

%100 %60 %20%80 %40
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العقارات 
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العقارات 
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%16

برج الثريا 1
%19

مبنى ذا إيدج
%17

برج ضمان
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%8
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%8
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%7
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%5

مجمع رمرام
%5
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%8

مدرسة ساوث فيو
%3

مجمع مركز سوق إكسترا
%5
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سوق إكسترا
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خالل الشهور اإلثنى عشر التي تلت اإلدراج في بورصة 
ناسداك دبي، تمحورت استراتيجية شركة اإلمارات دبي 
الوطني ريت حول االستثمار في األصول المدّرة للدخل 
ذات مستويات اإلشغال المرتفعة والمستدامة، والتي 
تتمتع بإمكانية تحقيق عوائد مرتفعة وتحسين المتوسط 

المرجح للفترة المتبقية من عقود اإليجار غير المنتهية. 

حاليًا، ارتفع المتوسط المرجح للفترة المتبقية من عقود 
اإليجار غير المنتهية بأكثر من الضعف من 1.7 عامًا في 

2017 إلى 3 سنوات ونصف في 2018. كما عملت 
الشركة على تحسين كفاءة الرافعة المالي لديها من خالل 
تخفيض المديونية لزيادة عوائد المساهمين، لتصل نسبة 
القروض إلى القيمة إلى 45% كحد أقصى. وكانت نسبة 

القروض إلى القيمة لدى شركة اإلمارات دبي الوطني 
ريت قد وصلت إلى 36% كما في 31 مارس 2018، بعد 

أن كانت 28% خالل فترة التقرير.

ومن خالل استثمار مبلغ 105 مليون دوالر أمريكي 
بالكامل، والتي تم جمعها من اإلدراج في البورصة في 
مارس 2017، باإلضافة إلى معظم تسهيالت التمويل 
اإلسالمي لديها، نجحت شركة اإلمارات دبي الوطني 

ريت في تنفيذ استراتيجيتها من خالل صفقات االستحواذ 
االستراتيجية التي تتناسب مع المعايير االستثمارية لدى 

الشركة والحفاظ على معدل اإلشغال والدخل من األصول 
القائمة. 

تحقق شركة اإلمارات دبي الوطني ريت أهدافها من خالل 
أربع ركائز استراتيجية:

عمليات االستحواذ الحكيمة، مع التركيز على تحقيق   •
التنوع وإطالة أمد عقود اإليجار غير المنتهية في 

جميع عقارات المحفظة
استهداف المعامالت القائمة على العالقات خارج   •

السوق
اإلدارة الفعالة لألصول وتعزيز قيمة المحفظة   •

الحالية
أفضل ممارسات الحوكمة التي تضمن اإلدارة   •

المتمرسة للمخاطر ورأس المال

عمليات االستحواذ
رّكزت استراتيجية شركة اإلمارات دبي الوطني ريت 

لمحفظة االستثمارات على تحقيق التنوع للحد من المخاطر 
وتحقيق أقصى قدر ممكن من العوائد. وتعتمد الشركة 

نهجًا مدروسًا في إتمام صفقات االستحواذ من خالل 
التركيز على العقارات عالية الجودة في فئات األصول 

البديلة والمكتبية والسكنية، حيث تم االستحواذ على أربعة 
عقارات إضافية في عام 2017. وفيما يلي بيان للتوزيع 

المستهدف لمحفظة استثمارات شركة اإلمارات دبي 
الوطني ريت، حسب فئة األصول.

القطاعات التي نركز عليها
ينصب التركيز على العقارات ذات الجودة العالية في 

القطاعات التالية:

  
وقد استوفت الصفقات األربعة لألصول الجديدة التي تم 
إبرامها في 2017 معايير االستحواذ الصارمة التي تطّبقها 

شركة اإلمارات دبي الوطني ريت. وفي المستقبل، سيتم 
تطبيق المعايير ذاتها على صفقات االستحواذ الجديدة، كما 

هو ملّخص أدناه.

سمات الدخل  •
نوعية المستأجرين وطول مدة عقود اإليجار  •

الدراسة التفصيلية للتطوير  •
التسليم واالستكمال )في حال المباني غير   •

المكتملة(
سمات العوائد  •
رصيد المحفظة  •

توقيت ودورة السوق )مثل توقعات العوائد(  •
شروط الملكية )مثل التمّلك الحر أو اإليجار(  •

تحليل تكلفة التشغيل  •
مخاطر السوق واالقتصاد الكلي  •

إمكانية التخارج  •

استراتيجيتنا

العقارات المكتبية من 
50% إلى %60

العقارات السكنية من 
20% إلى %25

العقارات البديلة من 
25% إلى %35
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ال تزال صفقات االستحواذ المحتملة لدى شركة اإلمارات 
دبي الوطني ريت تتسم بالقوة، حيث يعمل فريق 

الصفقات باستمرار على تحديد ومراجعة الفرص المتاحة 
التي من شأنها إضافة المزيد من القيمة لمحفظة 

االستثمارات وتحسين العوائد المحققة للمساهمين. 
وتوجد تلك الفرص في مختلف فئات ومواقع األصول، 
بما فيها أبوظبي واإلمارات الشمالية، إذ تسعى شركة 

اإلمارات دبي الوطني ريت إلى التوسع وتنويع ممتلكاتها. 
وفي عام 2017-2018، حددت شركة اإلمارات دبي 

الوطني إلدارة األصول حوالي 65 فرصة في السوق. 
وقد أجرت اإلدارة دراسات أولية مفصلة بشأن 39 

فرصة من بين تلك الفرص فيما يتعلق باألسس المالية 
والعقارية. وقام مجلس اإلدارة بمراجعة 8 فرص في 

المجمل، انتقلت جميعها إلى مرحلة الدراسة التفصيلية 
للتطوير. وتضمنت تلك الفرص فرصة واحدة في فئة 
العقارات المكتبية و7 فرص في فئة العقارات البديلة. 
وشهدت الفترة إبرام صفقات 4 فرص )واحدة في فئة 

العقارات المكتبية و3 في فئة العقارات البديلة(.  

إدارة األصول والتأجير
يراقب فريق إدارة تكاليف محفظة االستثمارات، بينما 

تتم صيانة المباني وفقًا لمعيار يضمن استمرار تدفق 
المستأجرين الجدد وطول مدة العقود القائمة. 

وفي ظل التحديات التي يشهدها السوق، تتمثل 
استراتيجية التأجير لدى شركة اإلمارات دبي الوطني ريت 

في تعزيز تمايزها كمؤجر موثوق يمتلك سجاًل يتسم 
بالجودة واستمرارية اإلدارة. وتعمل الشركة في إطار رؤية 
طويلة األمد لتعزيز العالقات مع المستأجرين، مع اعتماد 

المرونة الالزمة لعرض اتفاقيات التأجير المعادة هيكلتها 
على المستأجرين الحاليين، وقد أثر ذلك بشكل إيجابي 

ومباشر على المتوسط المرجح للفترة المتبقية من عقود 
اإليجار غير المنتهية. وقد أدت تلك االستراتيجية خالل العام 
إلى تحقيق نتائج ملموسة، حيث قام كبار المستأجرين في 

كل من مدينة دبي الطبية وبرج ضمان إما بتمديد عقود 
اإليجار أو زيادة المساحة المستأجرة. كما أثرت استراتيجية 
التأجير بشكل إيجابي ومباشر على معدل اإلشغال في 

عقارات المحفظة، إذ تحسن معدل اإلشغال في برج ضمان 
ليصل إلى 74% )بعد أن كان 56% في مارس 2017( 
ووصل معدل إشغال العقارات المكتبية بوجه عام إلى 
88%. عالوًة على ذلك، يصل معدل إشغال العقارات 
األربعة التي تم االستحواذ عليها في عام 2017 إلى 

100%، وال تزال مؤجرة بالكامل.

تنظيم وحوكمة شركة اإلمارات دبي 
الوطني ريت

تعمل شركة اإلمارات دبي الوطني ريت على تنفيذ 
االستراتيجية االستثمارية والتشغيلية لديها في حدود 

اللوائح التنظيمية المطبقة على صناديق االستثمار العقاري 
المسجلة في مركز دبي المالي العالمي. فأواًل، يتعين 

على شركة اإلمارات دبي الوطني ريت توزيع ما ال يقل عن 
80% من صافي الدخل المدقق على المساهمين. كما تم 
تقييد نسبة القروض إلى القيمة بمقدار 50% كحد أقصى 

من إجمالي قيمة األصول، ويتعين كذلك على شركة 
اإلمارات دبي الوطني ريت امتالك حصة األغلبية في 

جميع المشاريع المشتركة التي تدخلها. 

وفيما يخص الحوكمة، تحرص شركة اإلمارات دبي الوطني 
ريت على توفير مستوى عاٍل من االستقاللية لجميع اللجان 

واألطراف المرتبطة بها، كما تخضع إلدارة مدير صندوق 
خارجي يتمثل في الفريق العقاري في شركة اإلمارات 

دبي الوطني إلدارة األصول. ومن ضمن جهات الحوكمة 
التي تضم أعضاًء مستقلين كل من مجلس اإلدارة ولجنة 

اإلشراف ولجنة االستثمار ومجلس الرقابة الشرعية. 
باإلضافة إلى ذلك، تخضع شركة اإلمارات دبي الوطني 
ريت ومدير الصندوق للوائح سلطة دبي للخدمات المالية 

وتتم مراجعة حساباتهما بصفة منتظمة.

11 اإلمارات دبي الوطني ريت



بلغت القيمة اإلجمالية للمحفظة العقارية لشركة اإلمارات 
دبي الوطني ريت 463 مليون دوالر أمريكي كما في 31 

مارس 2018 مقارنة مع 315 مليون دوالر أمريكي في 
مارس 2017، مع توفر رصيد نقدي قدره 19 مليون دوالر 

أمريكي وتسهيالت تمويل إضافية متاحة الستخدامها 
في صفقات االستحواذ. وبلغ إجمالي قيمة األصول 469 

مليون دوالر أمريكي، بعد أن كان 414 مليون دوالر أمريكي 
في العام السابق، فيما وصل إجمالي قيمة األصول في 

نهاية السنة إلى 300 مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 
291 مليون دوالر أمريكي في مارس 2017. وبلغت نسبة 
القروض إلى القيمة في فترة التقرير 36%، بزيادة قدرها 

8% بما يتماشى مع استراتيجية شركة اإلمارات دبي 
الوطني ريت لتحسين كفاءة الرافعة المالية لديها.

اكتمل برنامج شركة اإلمارات دبي الوطني ريت لالستحواذ 
بعد اإلدراج بنجاح خالل األرباع الثالثة األولى من السنة 

المالية، حيث تم توفير مزيج من األصول البديلة والمكتبية 
- وجميعها تتمتع بنسبة إشغال قدرها 100%. وتضمنت 
صفقات االستحواذ سكن يونينست الطالبي في دبي 

الند، وذلك على أساس البيع وإعادة التأجير بقيمة بلغت 
33 مليون دوالر أمريكي، ومدرسة ساوث فيو الجاري 
تطويرها في دبي الند، في صفقة بلغت قيمتها 15 
مليون دوالر أمريكي، ومبنى ذا إيدج في مدينة دبي 

لإلنترنت مقابل 76 مليون دوالر أمريكي، ومجمع مركز 
سوق إكسترا )المرحلة 1( في واحة دبي للسيليكون 

مقابل 23 مليون دوالر أمريكي مع خيار االستحواذ على 
المرحلة الثانية عند اكتمالها. كما شهدت سلسلة صفقات 

االستحواذ استخدام مبلغ 105 مليون دوالر، وهو الذي 
حققته شركة اإلمارات دبي الوطني ريت من إدراجها 

في بورصة ناسداك دبي في مارس 2017، باإلضافة 
إلى استخدام 51.2 مليون دوالر أمريكي من تسهيالت 

القروض اإلسالمية المتاحة للشركة. 

وضمن المحفظة، بلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير في 
العقارات اإلحدى عشرة 1.29 مليون قدم مربع، بعد أن 

كانت 872,518 قدم مربع عام 2017. كما ارتفع المتوسط 
المرجح للفترة المتبقية من عقود اإليجار غير المنتهية 

بأكثر من الضعف من 1.7 عامًا في 2017 إلى 3 سنوات 
ونصف في 2018. أما التحّسن األبرز في متوسط مدة 

عقود اإليجار فجاء نتيجة لتبني الشركة نهجًا مدروسًا 
يستشرف المستقبل، إلى جانب االختيار الحكيم لألصول 

الجديدة التي تجلب المستأجرين لفترات طويلة. وفي 
الوقت ذاته، ارتفع معدل اإلشغال في عقارات المحفظة 
من 84.6% عام 2017 إلى 89.2% للسنة المنتهية في 

31 مارس.

أعلنت شركة اإلمارات دبي الوطني ريت في شهر فبراير 
عن تعديل موعد توزيع األرباح ليتزامن مع نهاية السنة 

المالية في 31 مارس. وإلى جانب توزيعات األرباح البالغة 
0.0382 دوالر أمريكي للسهم المدفوعة للمساهمين 

في 12 يوليو 2017، اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات 
إضافية بقيمة 3,281,777 دوالر أمريكي أو 0.0129 
دوالر أمريكي للسهم. ومن المقرر توزيع األرباح على 
المساهمين في 13 يونيو 2018، وذلك بعد موافقة 

المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها 
في 3 يونيو 2018. وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات األرباح 
المستحقة للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 مارس 

2018 إلى 0.0511 دوالر أمريكي للسهم الواحد - أي ما 
يعادل 5.16% من سعر السهم و4.33% من صافي قيمة 

األصول شاملة األرباح. وعقب اجتماع الجمعية العمومية 
السنوية، سيتم تداول األسهم الخالية من األرباح في 

4 يونيو 2018، على أن يكون تاريخ السجل في 5 يونيو 
2018. وتهدف الشركة بعد ذلك إلى مواصلة توزيع األرباح 
على المساهمين على أساس نصف سنوي، عقب النتائج 

المالية للسنة الكاملة )في 31 مارس(، ولنصف السنة 
)في 30 سبتمبر(. 

مراجعة األداء

31 مارس 312017 مارس 2018
315 مليون دوالر أمريكي463 مليون دوالر أمريكيقيمة المحفظة العقارية
414 مليون دوالر أمريكي469 مليون دوالر أمريكيإجمالي قيمة األصول
297 مليون دوالر أمريكي300 مليون دوالر أمريكيصافي قيمة األصول

1.17 دوالر أمريكي1.18 دوالر أمريكيصافي قيمة األصول للسهم
4.7%4.33%صافي العائد على صافي قيمة األصول
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مجمع رمرامبرج ضمان

13 اإلمارات دبي الوطني ريت



إنه لمن دواعي سروري أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي 
لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت للسنة المنتهية في 

31 مارس 2018. وقد اتسمت هذه السنة بالنمو والتنوع، 
حيث نجحت الشركة في استثمار رأس المال الذي حققته 
من اإلدراج في البورصة في مارس 2017، واستكملت  

برنامجًا لالستحواذ أدى إلى إضافة أربعة أصول جديدة إلى 
محفظتها العقارية. وساهم هذا البرنامج في تنويع عقاراتنا 

وتحسين مواصفات عوائد الدخل لدينا. كذلك، لم يمر 
العام بدون تحديات، حيث أدت ظروف السوق إلى فرض 

ضغوطات على كل من عوائد اإليجار والتقييمات في فئات 
األصول السكنية والمكتبية، إال أن اإلدارة الحكيمة لألصول 

واستراتيجية االستحواذ المدروسة أثمرت عن مواصلة 
الحد من المخاطر وفتح اآلفاق أمام فرص جديدة. ونود 

التقدم بالشكر لحكومة دولة اإلمارات وحكومة دبي على 
القيادة الحكيمة والمبتكرة التي اضطلعت بدور أساسي 

في الحفاظ على مكانة الدولة باعتبارها الوجهة االستثمارية 
المفضلة في المنطقة.

وال بد من تسليط الضوء على مستويات النمو التي 
حققتها شركة اإلمارات دبي الوطني ريت خالل الشهور 

اإلثنى عشر الماضية منذ إدراج أسهمها في بورصة 
ناسداك دبي. فقد حققت المحفظة خالل تلك الفترة 

نموًا بواقع 46%، جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بصفقات 
االستحواذ وعوائد اإليجار، بينما استثمرت الشركة في 

فئة األصول البديلة ألول مرة وأصبحت تلك الفئة تشّكل 
16% من إجمالي العقارات في محفظتها االستثمارية. 
وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل اإلشغال في المحفظة 

االستثمارية للشركة إلى 89%، بينما ارتفع المتوسط 
الترجيحي لمدة اإليجار المتبقية بأكثر من الضعف ليبلغ 3 

سنوات ونصف. هذه اإلنجازات ما هي إال ثمرة العمل 
الجاد والدؤوب لفريقي المعامالت وإدارة األصول، والذين 

بذلوا جهودهم لتحقيق القيمة للمستأجرين وللمساهمين 
على حد سواء. 

عند اإلدراج، كان االهتمام الكبير الذي القيناه من 
المستثمرين الخليجيين بمثابة دليل على مدى اإلقبال على 
أسهمنا وجاذبية سوق صناديق االستثمار العقاري المحلي. 

ولم تكن هذه النجاحات لتحقق لوال دعم ووالء مساهمينا 
المستمر وثقتهم بقدراتنا، والذين ُوزعت عليهم حصص 
أرباح مؤقتة في يوليو 2017. وقد قمنا منذ ذلك الحين 

بتعديل مواعيد توزيع األرباح لدينا لتتزامن مع إعالن النتائج 

السنوية ونصف السنوية، وسيتم توزيع حصص األرباح 
للسنة بالكامل بعد اعتمادها من قبل المساهمين في 

اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة. 

هذا وأثبتت ناسداك دبي أنها البورصة األمثل لشركة 
اإلمارات دبي الوطني ريت، حيث منحتنا القدرة على 
الوصول إلى رأس المال العالمي، فيما تستمر في 
تعزيز أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات. 

ويؤكد مجلس اإلدارة وإدارة الشركة على التزامهم الحالي 
والمستقبلي بمعايير الحوكمة تلك. وتضم لجنة اإلشراف 

ولجنة االستثمار ومجلس الرقابة الشرعية أعضاء مستقلين 
بالكامل كانت لتوجيهاتهم ومشورتهم خالل العام تأثيرًا 

إيجابيًا على أداء وتوجهات الشركة. وستبقى توجيهاتهم 
خالل األشهر والسنوات المقبلة بنفس األهمية فيما 

تمضي الشركة قدمًا نحو آفاق أكثر إشراقًا مستقباًل. وقد 
وّدعنا في يناير 2018 تيم روز، الرئيس السابق لقسم 

العقارات، والذي عاد إلى وطنه نيوزيلندا. ونحن ممتنون 
للغاية لتيم ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل، كما 

يسرنا الترحيب بأنتوني تايلور الذي توّلى المنصب خلفًا له. 

وأخيرًا، ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر، باألصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، إلى فريق اإلدارة 

وإلى المساهمين. كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير 
ألعضاء فريق إدارة العقارات في شركة اإلمارات دبي 

الوطني إلدارة األصول الذين هم جوهر نجاحنا حيث كان 
لخبراتهم وتفانيهم في العمل الدور األكبر في تحقيق 

إنجازات العام المنصرم، وستستمر رؤيتهم المستقبلية 
دافعًا يدعم سير األعمال وتقدمها. وال يقل مساهمونا 
أهمية عنهم، إذ كان للدعم الذي قدموه لعملنا وثقتهم 
الكاملة في التزامنا تجاه تحقيق عوائد متسقة دور بالغ 

األهمية في تعزيز نمو أعمالنا وتنويع قاعدة أصولنا بالرغم 
من بعض الصعاب في بيئة حافلة بالتحديات. نحن نتطلع 
للمستقبل بإيجابية ونستعد لالنطالق نحو محطتنا التالية 

في رحلتنا نحو الريادة واإلنجاز.

طارق بن هندي 
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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اتسمت هذه السنة بالنمو والتنوع، حيث 
نجحت الشركة في تنفيذ برنامج لالستحواذ 

أدى إلى إضافة أربعة أصول جديدة إلى 
“محفظتها العقارية.

“

15 اإلمارات دبي الوطني ريت



في عام 2017-2018، ركزت إدارة شركة اإلمارات دبي 
الوطني ريت على استثمار عائدات االكتتاب العام في 
أصول مدّرة للدخل مشغولة بالكامل تحقق عوائد كبيرة 

وتحّسين المتوسط المرجح للفترة المتبقية من عقود اإليجار 
غير المنتهية. وتم تحقيق تلك األهداف عبر االستحواذ على 

أربعة عقارات جديدة كانت بمثابة إيذاٍن بدخول الشركة إلى 
فئة األصول البديلة للمرة األولى، إلى جانب االستحواذ 
على أول مشروع تطويري. لقد تمحورت استراتيجتنا حول 

تنويع قاعدة أصولنا في ظل استمرار التحديات االقتصادية 
التي أثرت على أداء أسواق العقارات السكنية والمكتبية. 

وقد تمّكنا، عبر استثمار عائدات االكتتاب العام بالكامل، 
من الحفاظ على عوائد المساهمين من الدخل الصافي 
في المحفظة، إلى جانب تحسين كفاءة الرافعة المالية 
عبر زيادة نسبة القروض إلى القيمة لتصل إلى %36، 

مع استهداف الوصول إلى سقف قدره 45%. وضمن 
المحفظة ذاتها، رّكز فريق إدارة األصول جهوده على الحفاظ 

على معدل اإلشغال والدخل، وتخصيص النفقات بشكل 
يضمن الجودة بأقل تكلفة. 

رغم ذلك، لم تمر فترة التقرير دون تحديات. فقد استغرق 
توزيع العوائد فترة أطول من المخطط لها، ولكن الشركة 

نجحت في توزيع كامل رأس المال االستثماري، باإلضافة 
إلى االستفادة من تسهيالت القروض اإلسالمية، لتنفذ 
برنامجها لالستحواذ خالل األرباع الثالثة األولى من السنة 

المالية. وكان لوجود شواغر غير متوقعة في اثنين من 
األصول السكنية، وهما مبنى بن غاطي تيراسيز ومجمع 

رمرام السكني - أثر على مستويات اإلشغال المجمعة، 
ولكن تم تصحيحهما سريعًا بفضل جهود فريق العقارات. 
ففي مبنى بن غاطي تيراسيز، انتهت فترة ضمان التأجير 

المقدمة من المطّور بنسبة إشغال بلغت 30%، ولكنها 
تحّسنت منذ ذلك الحين لتقترب من 100%. وفي الوقت 

ذاته تحّسنت نسبة اإلشغال بشكل كبير في برج ضمان 
إلى 74%، بعد أن استقرت عند مستوى 56% طيلة عام 

 .2017

وأدى نهجنا المدروس في إبرام صفقات االستحواذ إلى 
تحقيق قيمة فورية من كافة األصول الجديدة. فجميع تلك 

األصول تحظى بنسبة إشغال تبلغ 100% بعقود إيجار 
طويلة األمد، وتتمتع بمواقع استراتيجية ُتظهر إمكانياتها 
الواعدة للنمو. ومن حيث التنوع، فقد دخلنا ثالث شرائح 

جديدة من العقارات البديلة - وهي السكن الطالبي 
ومنشآت التعليم والتجزئة. ففي مدرسة ساوث فيو، 

استحوذنا على أول مشروع تطويري، والذي يدار من قبل 
مشّغل مرموق لديه سجل ممتاز من المشاريع الناجحة، أّما 

في مبنى ذا إيدج، فقد تمّلكنا مبنى مكاتب من الدرجة “أ“ 
يعّد من أفضل العقارات في تلك الفئة. 

وسنواصل في المستقبل التركيز على النمو والتنوع 
واالستحواذ على األصول التي تدر دخاًل مستداًما طويل 

األمد، إلى جانب إمكانية زيادة رأس المال. وفي هذا 
اإلطار، لدينا مجموعة مميزة من الصفقات المحتملة قيد 

الدراسة، وسنعمل على دراسة المزيد من خيارات التمويل 
التي تتميز بشروط جذابة بأقل تكلفة على المساهمين. 

وكما حدث في 2017-2018، سيكون التنوع عنصرًا 
أساسيًا في استراتيجيتنا للحد من المخاطر وتوسعة نطاق 
مواصفات الدخل لدينا. ومع تعديل مواعيد توزيع حصص 
األرباح بحيث تتزامن مع التقويم المالي، سنواصل الوفاء 

بوعودنا الرامية لتحقيق دخل مّتسق للمستثمرين، مع 
المراقبة الفعالة للفرص المتاحة التي من شأنها تشديد 

الخصم الحالي على صافي قيمة األصول لسعر السهم. 
وفي هذا الصدد، تم تعيين شركة شعاع كابيتال لتكون 

موفر السيولة النقدية في 2017، ونعمل بالتعاون معهم 
من أجل تحسين أحجام التداول ألسهمنا. 

تتمتع بيئة صناديق االستثمار العقاري في دول مجلس 
التعاون الخليجي بإمكانات واعدة، حيث من المتوقع 

دخول المزيد من الشركات إلى السوق قريبًا، ونتطلع إلى 
رؤية المزيد من المشاركين في السوق ممن سيعززون 

االهتمام بفئة األصول ويسهمون في تعزيز أهمية 
صناديق االستثمار العقاري بمجتمع االستثمار. وال بد 
لنا من التوجه بالشكر إلى مجلس اإلدارة واللجان على 

ما قدموه من توجيه ودعم، وإلى فريق العقارات على 
جهودهم الدؤوبة لدعم نمّونا. كما ترنو أنظارنا إلى العام 

المقبل فيما نواصل نجاحنا في تنفيذ االستراتيجية 
الموضوعة عند اإلدراج، وتحقيق دخل مستدام من محفظة 

متنامية، وبالتالي تحقيق عوائد تنافسية لمساهمينا. 

أنتوني تايلور 
رئيس قسم العقارات 

بشركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول

كلمة من اإلدارة
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لقد تمحورت استراتيجتنا حول تنويع 
قاعدة أصولنا في ظل استمرار التحديات 
االقتصادية التي أثرت على أداء أسواق 

“العقارات السكنية والمكتبية. 

“

17 اإلمارات دبي الوطني ريت



تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

التأسيس
تأسست شركة اإلمارات دبي الوطني ريت )سي إي 

آي سي( المحدودة )المعروفة سابقًا بصندوق اإلمارات 
العقاري المحدود(، وهي إحدى الشركات المسجلة في 

مركز دبي المالي العالمي بالرقم 2209 )ويشار إليها بإسم 
“المجموعة“ أو “شركة اإلمارات دبي الوطني ريت“(، في 
18 يوليو 2016 ولم تكن موجودة قبل ذلك التاريخ. ويشار 

لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت والشركات التابعة لها 
والكيانات ذات األغراض الخاصة عمومًا بإسم “المجموعة“.

تأسست شركة اإلمارات دبي الوطني ريت كشركة محدودة 
باألسهم بموجب قانون الشركات التجارية وقانون مركز 

دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2009.

الهيكل
في 23 مارس 2017، تم إدراج أسهم شركة اإلمارات دبي 

الوطني ريت ضمن الئحة أسهم سلطة دبي للخدمات 
المالية لتداولها في بورصة ناسداك دبي بعد االكتتاب 

العام لها. 

تأسس صندوق اإلمارات العقاري المحدود )صندوق 
اإلمارات العقاري في جيرسي( كصندوق استثمار جماعي 

بموجب النشرة التمهيدية وفقًا لقانون صناديق االستثمار 
الجماعي )جيرسي( لعام 1988، وكان تابعًا لصندوق 

اإلمارات المحدود. وخالل العام، تمت تصفية صندوق 
اإلمارات العقاري في جيرسي في 29 ديسمبر 2017.

وقد أصدر صندوق اإلمارات المحدود فئات األسهم التالية 
لحملة األسهم المشاركة في صندوق اإلمارات العقاري 

في جيرسي:

صندوق اإلمارات العقاري المحدود - فئة األسهم   •
“أ” بالدوالر األمريكي )“فئة األسهم أ”(

صندوق اإلمارات العقاري المحدود - فئة األسهم   •
“هـ” بالدرهم اإلماراتي )“فئة األسهم هـ”(

صندوق اإلمارات العقاري المحدود - فئة األسهم   •
المدرة للدخل بالدوالر األمريكي )“فئة األسهم 

المدرة للدخل”(

وفي مارس 2017، تم نقل شركة اإلمارات دبي الوطني 
ريت من جيرسي إلى مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن 

طريق التوزيع العيني لألسهم في فئات أسهم صندوق 
اإلمارات العقاري، والذي كان وقت التوزيع العيني هو 

المساهم الوحيد في أسهم صندوق اإلمارات العقاري في 
جيرسي.

وبعد تصفية صندوق اإلمارات العقاري في جيرسي في 2 
يناير 2018، تم استرداد كافة األسهم أعاله بقيمة صفرية 

بينما جرى إلغاء فئات األسهم.

سياسة االستثمار وأهدافه
تهدف المجموعة إلى تزويد المستثمرين بوسائل مدارة 

بمهنية عالية للمشاركة في السوق العقاري في اإلمارات 
العربية المتحدة. ويتمثل الهدف االستثماري األساسي 
للمجموعة في تحقيق دخل إيجاري منتظم وبعض النمو 
طويل األجل في رأس المال من خالل محفظة متنوعة 
من العقارات السكنية والتجارية والبديلة. ويتولى مدير 

الصندوق اتخاذ القرارات االستثمارية تحت إشراف أعضاء 
مجلس إدارة المجموعة نيابة عن المجموعة، على أن تعكس 

هذه القرارات الهدف متوسط إلى طويل األجل، وذلك 
لتعظيم العوائد اإلجمالية المحققة من الدخل اإليجاري 

مضافًا إليها بعض الزيادة في رأس المال. 

وتلتزم المجموعة بالبحث عن التمويل بطرق تتفق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية بهدف تعزيز االستحواذ على العقارات 

من وقت آلخر.

ويمكن للمجموعة االستثمار في العقارات عن طريق 
الكيانات الخارجية ذات األغراض الخاصة )“الكيانات ذات 

األغراض الخاصة“(. ويمكن استخدام كيان واحد من 
الكيانات ذات األغراض الخاصة المتالك كل عقار على حدة، 

بحيث يكون أي تمويل مطلوب لالستحواذ على العقار 
إما على مستوى المجموعة أو على مستوى الكيان ذي 

األغراض الخاصة.

تخضع جميع استثمارات المجموعة ألحكام الشريعة 
اإلسالمية بحسب ما يحدده مجلس الرقابة الشرعية على 
المجموعة. وسيحرص مجلس الرقابة الشرعية أيضًا على 

مراجعة جميع القرارات االستثمارية المنفذة لمدير الصندوق 
بصفة دورية والتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية. 

النتائج والتوزيعات
تم استعراض نتائج السنة في البيان الموحد للربح أو 

الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى في الصفحة 23. وتم 
اإلعالن عن توزيع حصص أرباح مؤقتة بواقع 0.0.0382 

دوالر أمريكي للسهم، وبقيمة إجمالية قدرها 9,718,131 
دوالر أمريكي )3.24% من صافي قيمة األصول( للفترة 
من 1 يناير 2017 إلى 30 يونيو 2017، وجرى دفعها في 

12 يوليو 2017. وبعد 31 مارس 2018، اقترح أعضاء 
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مجلس اإلدارة توزيع حصص أرباح نهائية بواقع 0.0129 
دوالر للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 3,281,777 

دوالر )1.09% من صافي قيمة األصول( للسنة المنتهية 
في 31 مارس 2018. وبالنسبة للفترة من 1 يناير 2016 

إلى 31 ديسمبر 2016، أعلنت المجموعة عن توزيع حصص 
أرباح بقيمة 0.1998 دوالر أمريكي للسهم المشارك، 

بقيمة إجمالية قدرها 14,260,953 دوالر أمريكي )%5.8 
من صافي قيمة األصول( في فئة األسهم المدرة للدخل 

في صندوق اإلمارات العقاري في جيرسي، وتم دفعها 
في 26 يوليو 2016 و28 فبراير 2017.

تقييم العقارات
تتولى شركتا سي بي ريتشارد إليس / كافنديش 

ماكسويل، وهما شركتان مستقلتان تتمتعان بالخبرة في 
تقييم العقارات، تحديد قيمة العقارات التي تتكون منها 

أصول المجموعة. وقد أعرب أعضاء مجلس اإلدارة عن 
رضاهم عن مستوى الخبرة الذي قدمته في عملية التقييم، 

والتي تتطلب تقديرًا وحكمًا محاسبًيا بالغ األهمية )انظر 
المالحظة 2)أ( في البيانات المالية(.

قام أعضاء مجلس اإلدارة بتحليل قدرة المجموعة على 
االستمرار في عملها ولم تجد أي سبب جوهري للشك 

في ذلك. وبالتالي، فقد أعدوا البيانات المالية الموحدة 
للمجموعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2018 على 

أساس استمرار النشاط. 

وقد تم تعيين شركة كيه بي إم جي كمدقق خارجي 
للمجموعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2018. كما 
أوصى مجلس اإلدارة بتعيين كيه بي إم جي كمدقق 

خارجي للمجموعة للسنة المالية 2018 - 2019 وفي انتظار 
موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية 

القادمة.

أعضاء مجلس اإلدارة

مايو 2018
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شهادة التوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية

Fahad Hafeez
Sharia Coordinator

Emirates NBD Asset Management

Dr Hussain Hamid Hassan
Chairman

Fatwa & Shari’a Supervisory Board

Saud Siddiqui
Managing Director

Khalij Islamic

For the year ended 31 March 2018

ENBD REIT (CIEC) LIMITED (“ENBD REIT”)

Domiciled in Dubai International Financial Centre, managed by

Emirates NBD Asset Management Limited (“ENBD AM”)

Complies with the guidelines issued by the Fatwa & Shari’a Supervisory Board
This opinion is provided based on the review undertaken of ENBD REIT covering the year ended 31 March 2018 (“Period”). The preparation (including the completeness and accuracy) of 
the information and implementation of the guidelines set out in the approved Shari’a manual and generally accepted Shari’a principles (“Guidelines”) provided  by the Fatwa and Shari’a 

Supervisory Board (“FSSB”) is the responsibility of the management of ENBD REIT. FSSB’s responsibility is to express an opinion on compliance of ENBD REIT with the Guidelines, based 
on the review. 

The review has been conducted in accordance with methodology approved by the FSSB. This methodology requires that the review is planned and performed to obtain reasonable 
assurance as to whether ENBD REIT was in compliance with the Guidelines during the Period. The review includes examining the information provided, inquiries with ENBD REIT’s 

management, obtaining evidence of implementation of the Guidelines and, (where required) on a sample basis, obtaining independent evidence from publicly available sources to test the 
Shari’a Compliance of the underlying assets. FSSB believes that the review provides a reasonable basis for this opinion.

Opinion on Shari’a Compliance

Certificate # 04317SSK2018

Date: 26th April 2018
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أداء األسهم وتوزيع األرباح

ُطرحت أسهم شركة اإلمارات دبي الوطني ريت العادية 
للتداول في بورصة ناسداك دبي في 23 مارس 2017. 

وكان سعر العرض هو 1.11 دوالر أمريكي للسهم، وقد تم 
تداول األسهم في يوم االكتتاب العام. وافُتتحت أسعار 

أسهم شركة اإلمارات دبي الوطني ريت لفترة التقرير 
للعام 2017-2018 بقيمة 1.17 دوالر أمريكي وُأغلقت 

بقيمة 0.99 دوالر أمريكي. 

ولمتابعة المعلومات المباشرة والمخصصة عن أسهم 
شركة اإلمارات دبي الوطني ريت )المتداولة بالرمز: 

ENBDREIT(، يمكنكم زيارة صفحة عالقات المستثمرين 
على موقعنا اإللكتروني:

www.enbdreit.com/reit/investor-relations

أعلنت شركة اإلمارات دبي الوطني ريت في شهر فبراير 
عن تعديل موعد توزيع األرباح ليتزامن مع نهاية السنة 

المالية في 31 مارس. وإلى جانب توزيعات األرباح البالغة 

0.0382 دوالر أمريكي للسهم المدفوعة للمساهمين 
في 12 يوليو 2017، اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات 

إضافية بقيمة 3,281,777 دوالر أمريكي أو 0.0129 
دوالر أمريكي للسهم. ومن المقرر توزيع األرباح على 
المساهمين في 13 يونيو 2018، وذلك بعد موافقة 

المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها 
في 3 يونيو 2018. وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات األرباح 
المستحقة للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 مارس 

2018 إلى 0.0511 دوالر أمريكي للسهم الواحد - أي ما 
يعادل 5.16% من سعر السهم و4.33% من صافي قيمة 

األصول شاملة األرباح. وعقب اجتماع الجمعية العمومية 
السنوية، سيتم تداول األسهم الخالية من األرباح في 

4 يونيو 2018، على أن يكون تاريخ السجل في 5 يونيو 
2018. وتهدف الشركة بعد ذلك إلى مواصلة توزيع األرباح 
على المساهمين على أساس نصف سنوي، عقب النتائج 

المالية للسنة الكاملة )في 31 مارس(، ولنصف السنة 
)في 30 سبتمبر(.  
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البيان الموحد للوضع المالي
في 31 مارس 2018

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في 10 مايو 2018 ووقع عليها نيابة عن 

مجلس اإلدارة:

عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

2017 2018 مالحظةالدوالر األمريكي

  األصول

األصول غير المتداولة
3462,561,122315,273,618 و 15عقارات االستثمار

األصول المتداولة
99,959,162-الودائع اإلسالمية 

42,778,834816,996الذمم المدينة التجارية وغيرها

52,134,5661,574,002النفقات المدفوعة مسبقًا

618,693,4039,896,078النقد وما يكافئه

23,606,803112,246,238إجمالي األصول المتداولة

486,167,925427,519,856إجمالي األصول

الخصوم
الخصوم المتداولة

82,041,9281,361,285الذمم الدائنة  لالستثمارات

9428,036152,040الذمم الدائنة لتكلفة تمويل المضاربة 

714,314,82011,957,330الذمم الدائنة التجارية وغيرها 

16,784,78413,470,655   إجمالي الخصوم المتداولة

    الخصوم غير المتداولة

9168,254,833117,070,515الذمم الدائنة للمضاربة

-8866,728الذمم الدائنة لالستثمارات

185,906,345130,541,170   إجمالي الخصوم 

األسهم
10296,768,094296,768,094رأس المال المساهم 

3,493,486210,592األرباح المحتجزة

300,261,580296,978,686إجمالي األسهم

486,167,925427,519,856إجمالي األسهم والخصوم

التاريخ: 10 مايو 2018

التقرير السنوي 2018 22



البيان الموحد للربح أو الخسارة 
واإليرادات الشاملة األخرى

للسنة المنتهية في 31 مارس 2018

20182017مالحظةالدوالر األمريكي

اإليرادات

32,434,11226,732,066الدخل اإليجاري

(7,781,784)(7,483,319)11النفقات التشغيلية للعقارات

24,950,79318,950,282إيرادات تشغيل العقارات

3559,2472,194,098صافي األرباح غير المتحققة من العقارات االستثمارية

329,432-صافي األرباح المتحققة من العقارات االستثمارية

25,510,04021,473,812إجمالي اإليرادات التشغيلية

النفقات

(5,619,676)(4,167,172)13الرسوم اإلدارية

(1,290,808)(2,238,707)12النفقات العامة واإلدارية

(101,281)(126,491)رسوم تقييم العقارات

346,316-4مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

(6,665,449)(6,532,370)إجمالي نفقات الصندوق

إيرادات التمويل / )التكاليف(

549,366838,932األرباح المتحققة من الودائع اإلسالمية

(1,489,012)(6,526,011)9 تكاليف تمويل المضاربة

(14,260,953)-17التوزيع على حملة األسهم المشاركة

(14,911,033)(5,976,645)صافي تكاليف التمويل

(102,670)13,001,025األرباح / )الخسائر( للسنة

--اإليرادات الشاملة األخرى

(102,670)13,001,025إجمالي اإليرادات / )الخسائر( الشاملة للسنة 

األرباح للسهم الواحد

- 180.05األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد )بالدوالر األمريكي(
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البيان الموحد للتغيرات في األسهم
للسنة المنتهية في 31 مارس 2018

الدوالر األمريكي
رأس المال 

المساهم / أموال 
مالكي الوحدات

األرباح 
اإلجماليالمحتجزة

455,732,580-455,732,580صندوق مالكي الوحدات في 1 أبريل 2016 

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

الخسارة للفترة من 1 أبريل 2016 إلى 31 ديسمبر 2016 
(313,262)-(313,262)المرّحلة إلى أموال مالكي الوحدات

210,592210,592-األرباح للفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 مارس 2017

(102,670)210,592(313,262)إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

المساهمات واالستردادات من قبل حملة األسهم 
المشاركة في صندوق اإلمارات العقاري في جيرسي

1,498,614-1,498,614إصدار األسهم المشاركة 

(260,278,402)-(260,278,402)استرداد األسهم المشاركة 

صافي المساهمات واالستردادات من قبل حملة األسهم 
(258,779,788)-(258,779,788)المشاركة في صندوق اإلمارات العقاري في جيرسي

المعامالت مع مالك الشركة

105,000,000-105,000,000إصدار األسهم العادية )انظر المالحظة 10(

(4,871,436)-(4,871,436)تكاليف الطرح لالكتتاب العام 

100,128,564-100,128,564إجمالي رأس المال الصادر لألسهم العادية 

296,978,686 210,592 296,768,094في 31 مارس 2017  

296,978,686 210,592 296,768,094في 1 أبريل 2017

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

13,001,02513,001,025-أرباح السنة

13,001,02513,001,025-إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

المعامالت مع الماّلك المسجلة مباشرة في األسهم 

(9,718,131)(9,718,131)-توزيع حصص األرباح )انظر المالحظة 17(

296,768,0943,493,486300,261,580في 31 مارس 2018
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مالحظةالدوالر األمريكي
للسنة المنتهية 
في 31 مارس 

2018

للسنة المنتهية 
في 31 مارس 

2017
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(102,670)13,001,025الربح / )الخسارة( في السنة 

التعديالت على:

(2,194,098)(559,247)3صافي األرباح غير المتحققة من العقارات االستثمارية

(329,432)-صافي األرباح المتحققة من العقارات االستثمارية

(838,932)(549,366)األرباح المتحققة من الودائع اإلسالمية

6,526,0111,489,012تكاليف تمويل المضاربة

(346,316)-4عكس مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

14,260,953-17التوزيع على حملة األسهم المشاركة

18,418,42311,938,517

التغيرات في:

3,222,512(1,961,838)الذمم المدينة التجارية وغيرها

501,119(560,564)النفقات المدفوعة مسبقًا

-1,547,371الذمم الدائنة لالستثمارات

2,357,4903,394,307الذمم الدائنة التجارية وغيرها

19,800,88219,056,455صافي التدفقات النقدية المتحققة من األنشطة التشغيلية  

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(41,206,392)(146,728,257)3االستحواذ على العقارات االستثمارية

65,417,916-استبعاد / بيع العقارات االستثمارية

-549,366األرباح المتحققة من الودائع اإلسالمية

(49,487,613)99,959,162استرداد / )إيداع( الودائع اإلسالمية

(25,276,089)(46,219,729)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

951,184,318117,070,515عوائد المضاربة 

(2,965,616)(6,250,015)تكاليف مدفوعة لتمويل المضاربة 

-(9,718,131)17توزيع حصص األرباح على المساهمين العاديين

(14,260,953)-17التوزيع على حملة األسهم المشاركة

1,498,614-إصدار األسهم المشاركة

(260,278,402)-استرداد األسهم المشاركة

105,000,000-10إصدار األسهم العادية في االكتتاب العام

(4,871,436)-تكاليف الطرح لالكتتاب العام

(2,722,570)-سداد اإلجارة

صافي التدفقات النقدية المتحققة من / )المستخدمة في( 
(61,529,848)35,216,172األنشطة التمويلية

(67,749,482)8,797,325صافي الزيادة / )االنخفاض( في النقد وما يكافئه للسنة

9,896,07877,645,560النقد وما يكافئه في بداية السنة

618,693,4039,896,078النقد وما يكافئه في نهاية السنة

البيان الموحد للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 مارس 2018

25 اإلمارات دبي الوطني ريت
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