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تعتبر شركة اإلمارات دبي الوطني ريت، والتي يقع مقر 

إدارتها في دبي، صندوق عهدة/ائتمان لالستثمار في 

العقارات المدرة للدخل وفًقا 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 العقارات المكتبية والسكنية 

والبديلة. 

وقبل إدراجها في البورصة، كانت الشركة السابقة لشركة 

اإلمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق اإلمارات 

العقاري )أو “الصندوق“(، 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 )أو 

“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 إلدارته حوالي 4.2 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 

12.55 مليار دوالر أمريكي وتمتلك حكومة دبي 56% منه.

 

وصل عدد العقارات التي تستحوذ عليها شركة اإلمارات 

دبي الوطني ريت حتى 31 مارس 2017 إلى سبعة 

عقارات في أنحاء دبي: 

العقارات المكتبية

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 السكني )دبي الند(  •

وقد أشادت العديد من المنشورات الخاصة بالقطاع بأداء 

شركة اإلمارات دبي الوطني ريت )تحت اسم “صندوق 

اإلمارات العقاري“( على مر السنين. ففي يناير 2017، 

فاز صندوق اإلمارات العقاري بجائزة أفضل صندوق 

عقاري للعام في جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ألداء مديري الصناديق، وذلك بعد فوزه سابًقا 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. 

لمحة عامة عن شركة اإلمارات 
دبي الوطني ريت

في 31 مارس 2017
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%85
معدل اإلشغال

1.7 سنة
المتوسط المرّجح للفترة المتبقية 

من عقود اإليجار غير المنتهية

%28
نسبة القروض

 إلى القيمة

315 مليون
 دوالر أمريكي

قيمة عقارات المحفظة

7
العقارات

%68
المكتبية

%32
السكنية

%9
العائد 

اإلجمالي

 لمحة سريعة عن شركة اإلمارات دبي الوطني ريت :

الهامش= %42

النفقات التشغيليةنفقات الصندوقصافي األرباح

الدخل اإليجاري

حصة األرباح
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النفقات التشغيلية
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إحصائيات محفظة االستثمارات

برج ضمان
%21

المكتبية
%68

السكنية
%32 برج الثريا 1 

%28
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%10
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%12

مبنى بن غاطي تيراسيز
%13

 قيمة األصول
 كنسبة مئوية من

المحفظة

 فئة األصول
 المتنوعة )النسبة
 المئوية حسب

)القيمة

%100
معدل اإلشغال المختلط

315 مليون دوالر أمريكي
القيمة اإلجمالية

872,518قدم مربع
المساحة القابلة للتأجير

7
إجمالي عدد العقارات

0.29
المتوسط المرجح للفترة المتبقية من عقود اإليجار غير المنتهية )بالسنوات(

 31 مارس 2017:

 معدالت إشغال قوية
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استراتيجيتنا

تتمثل استراتيجية شركة اإلمارات دبي الوطني ريت في 

االستثمار في محفظة من العقارات اإلماراتية التي من 

شأنها أن توفر دخاًل ثابًتا للمساهمين، مع تحقيق عوائد 

مستهدفة تزيد على 7% سنوًيا. ويتمثل هدفنا الرئيسي 

في تزويد المستثمرين بمصدر دخل منتظم ومستقر عن 

طريق دفعات توزيع أرباح نصف سنوية، إلى جانب زيادة 

رأس المال على المدى الطويل من خالل صافي قيمة 

األصول لكل وحدة. 

تحقق شركة اإلمارات دبي الوطني ريت أهدافها من خالل 

ثالث 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  

اإلدارة المتمرسة للمخاطر ورأس المال  •

وفيما يتعلق بالمحفظة نفسها، نركز على تحقيق التنوع 

للحد من المخاطر وتحقيق أقصى قدر من العوائد 

المحتملة. وتركز االستراتيجية االستثمارية على العقارات 

عالية الجودة ضمن ثالث فئات أساسية )المكتبية والسكنية 

والبديلة( بهدف زيادة فئة األصول البديلة علي النحو 

المبين أدناه:

ا على دبي  ومن الناحية الجغرافية، سيظل التركيز منصبًّ

وأبوظبي، مع االعتماد في االستثمار في اإلمارات األخرى 

بدرجة كبيرة على حركة المستأجرين إذا سنحت الفرصة 

لذلك.

وبالنسبة للعقارات نفسها، ينصب التركيز األساسي 

على حيازة ملكية حرة أو عقود إيجار طويلة األجل 

بهدف االستثمار في أصول يبلغ الحد األدنى لقيمتها 

المستهدفة 30 مليون دوالر أمريكي. كما تهدف شركة 

اإلمارات دبي الوطني ريت إلى إطالة متوسط مدة 

عقود إيجار المستأجرين من أجل تحسين المتوسط 

المرّجح للفترة المتبقية من عقود اإليجار غير المنتهية مع 

استهداف معامالت االستحواذ القائمة على العالقات 

خارج السوق. وفي المستقبل، سنخصص جزًءا من رأس 

مالنا االستثماري ألصول التطوير بهدف االحتفاظ باألصول 

المكتملة ضمن المحفظة، على أن يقتصر ذلك على 

30% بحد أقصى من إجمالي صافي تقييم األصول أثناء 

التطوير. 

أما فيما يتعلق بتعزيز المحفظة نفسها، فإن فريق إدارة 

الصندوق يدير األصول الحالية بفعالية ويعمل بصفة 

مستمرة على تحديد وتنفيذ الفرص المدرة للدخل أو 

مبادرات توفير التكاليف. وقد تم تصميم االستراتيجية 

االستثمارية لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت لالستفادة 

من ظروف السوق الحالية والمتوقعة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، ونحن على يقين من أن النمو االقتصادي 

المطرد والمستدام في الدولة سيمهد الطريق أمام 

التحسين المستمر في السوق العقاري المحلي. 

كذلك، فإننا نعمل على تنفيذ استراتيجيتنا االستثمارية 

والتشغيلية في حدود عدد من اللوائح التنظيمية المهمة 

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 القرض 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. ومن منظور الحوكمة، 

تلتزم شركة اإلمارات دبي الوطني ريت بتوفير مستوى 

عاٍل من االستقاللية للجانها المعنية بالحوكمة واألطراف 

المرتبطة بها، كما تخضع إلدارة مدير صندوق خارجي يتمثل 

في الفريق العقاري في شركة اإلمارات دبي الوطني 

إلدارة األصول. باإلضافة إلى ذلك، تخضع شركة اإلمارات 

دبي الوطني ريت ومدير الصندوق للوائح سلطة دبي 

للخدمات المالية وتتم مراجعة حساباتهما بصفة منتظمة.

المكتبية  %60-50 
السكنية  %35-25 
البديلة    %30-20

البديلةالسكنيةالمكتبية

دبي    %75-50 

أبوظبي   %20-10 

اإلمارات األخرى  <%10
(تدفعها حركة المستأجرين)

اإلمارات األخرىأبوظبيدبي
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مراجعة األداء

حتى 31 مارس 2017، بلغت القيمة اإلجمالية للمحفظة 

العقارية لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت 315 مليون 

دوالر أمريكي مع رصيد نقدي قدره 110 ماليين دوالر 

أمريكي، لتوزيعه على سلسلة من عمليات االستحواذ 

على األصول العقارية. وقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة 

في رأس المال االستثماري المتاح من خالل اإلدراج الناجح 

لألسهم العادية في بورصة ناسداك دبي في مارس 

2017، حيث تم جمع حوالي 105 ماليين دوالر أمريكي. 

وكان االكتتاب العام ألسهم الشركة هو األول في دبي 

منذ ديسمبر 2014 وحظي بمستوى عاٍل من االهتمام من 

المؤسسات االستثمارية اإلقليمية، وهو دليل واضح على 

جاذبية شركة اإلمارات دبي الوطني ريت كأداة استثمارية 

وبمثابة إقرار بالثقة في سوق العقارات في دبي. 

وقد تم تنفيذ برنامج للتخلص االستراتيجي من األصول 

القديمة، والتي تم بيعها بسعر يتماشى مع تقييمات 

السوق أو يزيد عليها، بنجاح في النصف األول من السنة 

المالية، مع تحول تركيز المحفظة اآلن نحو أصول أكثر حداثة 

وذات مواقع استراتيجية تتمتع بإمكانيات عالية لتحقيق 

عوائد إيجارية مرتفعة وزيادة قيمة رأس المال. 

ووصل إجمالي قيمة األصول في نهاية السنة الكاملة 

إلى 414 مليون دوالر أمريكي، وبلغ صافي قيمة األصول 

297 مليون دوالر أمريكي. كما بلغت نسبة القروض إلى 

القيمة في شركة اإلمارات دبي الوطني ريت 28%. وقد 

وصل العائد اإلجمالي على صافي قيمة األصول إلى 

8.8%، وذلك بسبب وجود رصيد نقدي مرتفع يبلغ حوالي 

25%، إلى جانب التحول في معدالت اإلشغال. 

ظل الدخل العائد على المستثمرين مرتفًعا، بما يتماشى 

مع سجل شركة اإلمارات دبي الوطني ريت الثابت والحافل 

باإلنجازات. وبالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2016، تم توزيع أرباح سنوية تعادل 5.80% من صافي 

قيمة األصول على المساهمين. وبعد النجاح في طرح 

94,594,595 سهم عادي في بورصة ناسداك دبي، بلغ 

سعر السهم 1.17 دوالر أمريكي في 31 مارس 2017 

بزيادة قدرها 5% عن سعر العرض األصلي. 

وعلى مستوى المحفظة، بلغ إجمالي المساحة القابلة 

للتأجير في العقارات السبعة التابعة لشركة اإلمارات 

دبي الوطني ريت 872,518 قدًما مربًعا في نهاية الفترة 

المشمولة بالتقرير، بمتوسط مرّجح للفترة المتبقية من 

عقود اإليجار غير المنتهية يبلغ 1.7 سنة وبمعدل إشغال 

مختلط لعقارات المحفظة يبلغ %85.  

وجاء برج الثريا 1 الذي يمثل 28% وبرج ضمان الذي يمثل 

21% من قيمة المحفظة في أكثر المراكز تقدًما بين 

األصول. وقد شّكل كال العقارين إنجازات مهمة في 

إدارة األصول بالنسبة لشركة اإلمارات دبي الوطني 

ريت خالل العام. وقد استمر إشغال برج الثريا 1 بمعدل 

يزيد على 90%، مع زيادة قيمة العقار بنسبة 30% منذ 

االستحواذ وتحقيق عائد إيجاري إجمالي يتجاوز %10. 

أما الطابقان ونصف في برج ضمان، فقد تحسنت 

جاذبيتهما للمستأجرين من الشركات من خالل التطوير 

الناجح لتجهيزات الطاقة مع زيادة عدد مواقف السيارات 

المخصصة لكل وحدة، وبعد أن تم االستحواذ عليهما 

شاغرين، وصل معدل إشغالهما بعد امتالك شركة 

اإلمارات دبي الوطني ريت لهما إلى 56% في 31 مارس 

2017. ويتسم المستأجرون الجدد بأنهم من المستأجرين 

المتميزين وقد التزموا بعقود إيجار طويلة األجل، ومن 

المتوقع تحقيق حوالي 8.5% من العائد الصافي من 

العقار بمجرد تأجيره بالكامل. 

%4.8
صافي العائد على

 صافي قيمة األصول

%5.8
توزيع األرباح 

)31/12/2016(

414 مليون
دوالر أمريكي

297 مليون
دوالر أمريكي

صافي قيمة األصولإجمالي قيمة األصول

%9
العائد اإلجمالي على 
صافي قيمة األصول

1.15 مليون 
دوالر أمريكي

سعر السهم 
)31/03/2017(
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من اليمين إلى اليسار: ديفيد مارشال، عضو مجلس إدارة; طارق بن هندي, نائب الرئيس التنفيذي; مارك كريسي، عضو مجلس إدارة

وُتعد شركة اإلمارات دبي الوطني ريت اآلن 
شركة مدرجة في البورصة، وهو ما يمثل حًقا 

“بداية جديدة. 
“

كلمة من مجلس اإلدارة

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم التقرير السنوي األول 

لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت عن السنة المنتهية 

في 31 مارس 2017. لقد كانت سنة مميزة شهدت تحول 

صندوق اإلمارات العقاري من مقره في جيرسي إلى 

صندوق عهدة/ائتمان لالستثمار العقاري مسجل في مركز 

دبي المالي العالمي. وُتعد شركة اإلمارات دبي الوطني 

ريت اآلن شركة مدرجة في البورصة، وهو ما يمثل حًقا 

“بداية جديدة“. ونود التقدم بالشكر لحكومة دبي على 

قيادتها الحكيمة والمبتكرة التي اضطلعت بدور أساسي 

في جعل اإلمارة الوجهة االستثمارية المفضلة في منطقة 

الشرق األوسط. 

في 23 مارس 2017، وبعد أشهر من العمل الشاق الذي 

قام به فريق اإلدارة، نجحنا في إدراج أسهمنا العادية في 

بورصة ناسداك دبي. وكان هذا حدًثا رئيسًيا لكل من مدير 

الصندوق، وهي شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة 

األصول، والمجتمع االستثماري ككل في دبي، فقد كان 

هذا اإلدراج هو االكتتاب العام األول منذ ديسمبر 2014. 

ويسرنا أن نعلن أن أسهمنا قد تم تداولها في اليوم األول 

وزادت قيمتها بمقدار 0.04 دوالر أمريكي في نهاية السنة 

المالية عما كانت عليه عند اإلدراج.

وبقدر أهمية هذا اإلنجاز، إال أنه ال ينبغي أن يحجب عدًدا 

من اإلنجازات الرئيسية األخرى التي تحققت على مدار 

العام. فقد كان لكل منها أهمية خاصة أتاحت لشركة 

اإلمارات دبي الوطني ريت االنطالق في رحلتها التي 

نراها اآلن.  

وُتعد أهم العمليات التي تمت في عام 2016 هي إعادة 

هيكلة صندوق اإلمارات العقاري وتحويله من صندوق 

مفتوح إلى شركة استثمارية مغلقة. وقد تم ذلك بالتوازي 

مع نقل مقر الصندوق من جيرسي إلى دبي، حيث تم 

تغيير هيكله ليصبح شركة اإلمارات دبي الوطني ريت 

الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. ويرجع 

الفضل في ذلك إلى فرق اإلدارة واالستشارات القانونية 

والمالية لدينا، والتي عملت بال كلل إلنجاز هذا التحول في 

الوقت المحدد وبأكبر قدر ممكن من السالسة. 

ومن منظور محفظة االستثمارات، فقد أنجز فريق العقارات 

سلسلة من عمليات التصرف واالستحواذ المهمة، والتي 

سيتم عرضها بالتفصيل الحًقا في هذا التقرير. وكانت هذه 

العمليات في غاية األهمية لضمان تقييم قوي لمحفظة 

شركة اإلمارات دبي الوطني ريت قبل االكتتاب العام، 
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وتكمن أهميتها اآلن في توفير قاعدة أصول متينة يمكن 

من خاللها تنويع استثماراتنا وتنميتها. ومن شأن ذلك أن 

يمّكن شركة اإلمارات دبي الوطني ريت من تحقيق عوائد 

أعلى والحد من المخاطر بالنسبة للمساهمين. 

وبصفتنا شركة عامة، فإننا ملتزمون اآلن بمتطلبات 

حوكمة مؤسسية أكثر تعقيًدا وصرامة. وقبل اإلدراج، 

قمنا بتعيين مجموعة من أبرز المتخصصين ذوي الكفاءة 

في القطاع في المناصب الرئيسية في كل من مجلس 

اإلدارة واللجان. وباإلضافة إلى مجلس اإلدارة، قمنا 

بتشكيل لجان مستقلة للرقابة واالستثمار ومجلس الرقابة 

الشرعية، ونشعر باالمتنان للدعم الذي تلقيناه منهم 

بالفعل.

ويتطلع مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة إلى العمل بشكل 

وثيق مع هذه اللجان في الشهور والسنوات المقبلة. 

ومما ال شك فيه أن نصيحتهم ستكون لها قيمة كبيرة 

في توجيه شركة اإلمارات دبي الوطني ريت في مسارها 

االستراتيجي نحو النمو.

ويبقى على مجلس اإلدارة أن يتوجه بالشكر إلى 

أهم جهتين معنيتين بالشركة، وهما: فريق اإلدارة 

والمساهمين. وقد كان فريق العقارات في شركة 

اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول عاماًل أساسًيا في 

نجاح شركة اإلمارات دبي الوطني ريت على مدار العام. 

كما أن عملهم الجاد هو الذي قادنا إلى المكانة الذي وصلنا 

إليها اليوم ونود أن نسجل امتناننا لجهودهم المستمرة. 

كذلك، ُيعد المستثمرون الحاليون والجدد على نفس 

الدرجة من األهمية، فقد دعم العديد منهم شركة اإلمارات 

دبي الوطني ريت في عملية االنتقال واإلدراج في 

البورصة، ونحن ممتنون للثقة التي أبدوها في قدرتنا 

على االستمرار في تحقيق عوائد تنافسية لهم. وإننا 

لنتطلع إلى عام آخر من النمو والتنويع.

مجلس اإلدارة 
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كذلك، تم تحقيق أهم مؤشرات األداء الرئيسية 
المتعلقة بالمحفظة أو تجاوزها خالل العام، بما 
في ذلك، الدخل والتقييم ومعدالت اإلشغال، 
ووصل صافي قيمة األصول إلى 297 مليون 

“دوالر أمريكي 
“

كلمة من اإلدارة

شهدت السنة المنتهية في 31 مارس 2017 أداًء قوًيا 

لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت وسط سوق عقاري 

مليء بالتحديات وبيئة اقتصادية صعبة. ورغم أن إعادة 

هيكلة صندوق اإلمارات العقاري ونقل مقره في سبتمبر 

2016، واالكتتاب العام لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت 

في مارس 2017، قد شغلت جزًءا كبيًرا من وقت اإلدارة، 

إال أنه قد تم تحقيق عدد من األهداف المهمة األخرى. 

جاء في مقدمة تلك األهداف تحديد اتجاه جديد لمحفظة 

استثماراتنا. فقد تمكنا خالل الفترة من مايو حتى 

أغسطس 2016، من التخلص من ثالثة أصول كانت 

إمكانياتها للنمو محدودة وقد تؤدي إلى تخفيض صافي 

قيمة أصول محفظتنا االستثمارية ككل. وهذه األصول 

هي بناية القرهود ستار )مايو( وبرج الثريا في الشارقة 

)يونيو( والفرح بالزا )أغسطس(. وقد تم بيعها جميعها 

بأسعار أعلى من تقييم السوق. وفي الوقت نفسه، نجحنا 

في االستحواذ على مبنى بنغاطي تيراسيز في واحة دبي 

للسيليكون، وهو مجمع سكني تم بناؤه حديًثا ويشمل 

مجموعة من الوحدات التجارية عالية الجودة. وقد تجلى نجاح 

استراتيجية االستحواذ والتصرف التي اتبعتها الشركة عندما 

التقت اإلدارة بالمستثمرين قبل االكتتاب العام في مختلف 

دول مجلس التعاون الخليجي، وأشاد الكثيرون منهم 

بالمعامالت االستثمارية لشركة اإلمارات دبي الوطني 

ريت.

من اليمين إلى اليسار: آصف صديق، مدير الشؤون المالية والمحاسبة; تيم روز، رئيس قسم العقارات; أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري
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شهدت السنة المنتهية أيًضا أداًء مالًيا قوًيا من شركة 

اإلمارات دبي الوطني ريت، حيث وصل المتوسط 

السنوي لألرباح التي تم توزيعها على المساهمين في 

فئة األصول المدرة للدخل إلى 5.8% وقد تم توزيعها 

في 30 يونيو 2016 و31 ديسمبر 2016، قبل االكتتاب 

العام لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت، ومن المقرر 

توزيع األرباح المؤقتة التالية في يوليو 2017. في نوفمبر 

2016، وبعد أن أوفينا بالتزامات اإلجارة لدينا، نجحنا في 

الحصول على تسهيالت بنظام المضاربة بقيمة 190 

مليون دوالر أمريكي تقريًبا. وقد أتاح لنا هيكل رأس المال 

الجديد والمحّسن الذي تحقق نتيجة االكتتاب العام ألسهم 

الشركة في شهر مارس إمكانية االستفادة من تلك 

التسهيالت. عالوة على ذلك، فقد تمكنا من جمع 105 

ماليين دوالر أمريكي من إدراج األسهم في البورصة، مما 

أتاح لنا رؤوس أموال كبيرة يمكننا استثمارها في مجموعة 

متنوعة من عمليات االستحواذ. وفي وقت اإلدراج، كانت 

القيمة السوقية لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت حوالي 

282 مليون دوالر أمريكي. 

وضمن محفظة االستثمارات العقارية، جاء أداء بعض 

األصول مميًزا بصفة خاصة. فقد حقق برج الثريا 1 

في مدينة دبي لإلعالم معدل إشغال مرتفع وعوائد 

إيجارية قوية، في حين حققت األصول التي تم تجديدها 

وتحسينها مؤخًرا في برج ضمان معدل إشغال بلغ %56 

ومستويات دخل قوية بنهاية الفترة المشمولة في 

التقرير. كذلك، تم تحقيق أهم مؤشرات األداء الرئيسية 

المتعلقة بالمحفظة أو تجاوزها خالل العام، بما في ذلك، 

الدخل والتقييم ومعدالت اإلشغال، ووصل صافي قيمة 

األصول إلى 297 مليون دوالر أمريكي في 31 مارس 

 .2017

واستشراًفا للمستقبل، وضعنا استراتيجية واضحة 

لتنويع وتنمية استثماراتنا وتحقيق أكبر عوائد ممكنة 

للمساهمين في شركتنا. كما نعتزم استثمار األموال 

التي تم جمعها من االكتتاب العام وتسهيالت اإلقراض 

في مجموعة متنوعة من فئات األصول، بما في ذلك 

العقارات “البديلة“، مع تجاوز الحدود التقليدية لالستثمار 

في العقارات المكتبية والسكنية. ومن شأن ذلك أن يعزز 

من قوة محفظتنا في مواجهة صعوبات السوق ويوفر 

مصادر دخل أوسع نطاًقا وأكثر موثوقية للمستثمرين. 

وفي الوقت نفسه، سنركز على تحسين نوعية أصولنا 

والمحافظة عليها بهدف تعزيز قيمتها األساسية، كما 

سنتخلص من األصول القديمة التي تتطلب نفقات 

رأسمالية زائدة عن الحد أو تلك الواقعة في أماكن غير 

استراتيجية، وذلك إذا دعت الحاجة لذلك. 

وتبقى صناديق االستثمار العقاري من القطاعات الرائدة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول الخليج بشكل عام، 

ونحن نتطلع إلى احتالل الصدارة في تنمية ذلك القطاع 

وجعله مالئًما للمجتمع االستثماري. ونود تقديم الشكر 

إلى فريق إدارة األصول لدينا على جهودهم الحثيثة التي 

يبذلونها لتحسين قيمة محفظتنا، وكذلك إلى مجلس 

اإلدارة واللجان على توجيهها ودعمها لنا لتحقيق أهدافنا 

االستراتيجية. وإننا لنتطلع إلى المرحلة القادمة وكلنا ثقة 

وإصرار على مواصلة النمو. 

فريق اإلدارة
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

  التأسيس 
تأسست شركة اإلمارات دبي الوطني ريت )سي إي 

آي سي( المحدودة )المعروفة سابًقا بصندوق اإلمارات 

العقاري المحدود(، وهي إحدى الشركات المسجلة في 

مركز دبي المالي العالمي بالرقم 2209 )ويشار إليها باسم 

“الشركة“ 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 

مجتمعة باسم “المجموعة“.

تأسست شركة اإلمارات دبي الوطني ريت كشركة محدودة 

باألسهم بموجب قانون الشركات التجارية وقانون مركز 

دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2009. وقد تم تسجيل 

شركة اإلمارات دبي الوطني ريت )سي إي آي سي( 

المحدودة )المشار إليها باسم “الصندوق“( كصندوق عام 

لدى سلطة دبي للخدمات المالية. يخضع الصندوق للوائح 

التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية وتسري عليه 

قوانين منها قانون االستثمار الجماعي رقم 2 لعام 2010 

)“قانون االستثمار الجماعي“( وقواعد االستثمار الجماعي 

ضمن قواعد سلطة دبي للخدمات المالية )“قواعد 

االستثمار الجماعي“( وقانون األسواق ضمن قانون 

مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2012 )“قانون 

األسواق“(، وقواعد األسواق ضمن قواعد سلطة دبي 

للخدمات المالية )“قواعد األسواق“( وقانون الشركات 

رقم 2 لعام 2009 )بتعديالته( لدى مركز دبي المالي 

العالمي )“قانون الشركات“(. وُيصنف الصندوق كصندوق 

عام بموجب قانون االستثمار الجماعي وكصندوق عهدة/

ائتمان محلي إسالمي لالستثمار العقاري بموجب قواعد 

االستثمار الجماعي.

  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. وكانت أصول المجموعة مملوكة سابًقا لصندوق 

اإلمارات العقاري في جيرسي )“صندوق جيرسي“(. وفي 

عام 2016، وبعد تأسيس شركة اإلمارات دبي الوطني 

ريت، تم نقل ملكية أعمال صندوق جيرسي إلى شركة 

اإلمارات دبي الوطني ريت بالقيمة الدفترية. وتعتبر هذه 

معاملة خاضعة للرقابة العامة )المالحظة 2 )ب( أدناه(. 

وبالتالي، فقد عرضت المجموعة نتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتدفقاتها النقدية كما لو كانت تعمل كصندوق 

جيرسي خالل الفترة الحالية والسابقة.

 

تأسس صندوق جيرسي كصندوق استثمار جماعي بموجب 

النشرة التمهيدية وفًقا لقانون صناديق االستثمار الجماعي 

)جيرسي( لعام 1988، وكان تابًعا لصندوق اإلمارات 

المحدود.

وقد أصدر صندوق اإلمارات المحدود فئات األسهم التالية 

لحملة األسهم المشاركة في صندوق 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 

جيرسي لصندوق اإلمارات المحدود، والذي كان وقت 

التوزيع العيني هو المساهم الوحيد في أسهم صندوق 

جيرسي.

ُتلزم المادة )1-102( من قانون مركز دبي المالي العالمي 

رقم 2 لعام 2009 الشركات ببدء سنتها المالية من اليوم 

األول للتأسيس، أي 18 يوليو 2016، لكن بما أن صندوق 

جيرسي كان قائًما وتم نقل جميع األصول وااللتزامات إلى 

شركة اإلمارات دبي الوطني ريت، فقد قدمت المجموعة 

هذه البيانات المالية من 1 أبريل 2016 حتى 31 مارس 

2017، رغم أن المجموعة كانت تعمل كصندوق جيرسي 

في الفترة الحالية والسابقة. بناء على ذلك، يعرض البيان 

الموحد للربح والخسارة وغيرها من اإليرادات الشاملة 

الوارد في الصفحة 12 نتائج العمليات في فترتين، قبل 

التأسيس وبعده. وقد تقرر خالل عام 2015 أن يتم مد 

الفترة المحاسبية للبيانات المالية بحيث تكون 15 شهًرا 

ابتداء من 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2016، وبالتالي، 

فإن المعلومات المقارنة تمثل فترة مختلفة.

اإلمارات دبي الوطني ريت التقرير السنوي 2017
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  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 ونمو 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 المتوسط إلى طويل األجل، وذلك 

لتعظيم العوائد اإلجمالية المحققة من الدخل اإليجاري 

مضاًفا 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“(. كما يمكن استخدام كيان واحد ذي 

غرض خاص لالستحواذ على كل عقار على حدة. ويجب 

أن يكون أي تمويل يتم الحصول عليه بغرض االستحواذ 

على العقارات على مستوى الشركة أو الكيان ذي الغرض 

الخاص.

تخضع جميع استثمارات المجموعة ألحكام الشريعة 

اإلسالمية بحسب ما يحدده مجلس الرقابة الشرعية على 

المجموعة. وسيحرص مجلس الرقابة الشرعية أيًضا على 

مراجعة جميع القرارات االستثمارية المنفذة لمدير الصندوق 

بصفة دورية والتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية. 

  النتائج والتوزيعات 
تم استعراض نتائج الفترة في البيان الموحد للربح أو 

الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى في الصفحة 13. وقد 

تم توزيع األرباح المعلن عنها بواقع 0.1998 دوالر أمريكي 

لكل سهم عن الفترة من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 

2016 لحملة األسهم المشاركة في فئة األسهم المدرة 

للدخل في صندوق جيرسي في 26 يوليو 2016. 

في 25 يناير 2017، أعلن مجلس إدارة صندوق اإلمارات 

المحدود عن توزيع أرباح بواقع 0.1998 دوالر أمريكي لكل 

سهم في فئة األسهم المدرة للدخل في صندوق جيرسي 

للفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2016. وقد 

ُدفعت تلك األرباح لحملة األسهم المعنيين في فبراير 

.2017

  تقييم العقارات 
تتولى شركة سي بي ريتشارد إليس، وهي شركة 

مستقلة تتمتع بالخبرة في تقييم العقارات، تحديد قيم 

العقارات التي تتكون منها أصول المجموعة. وقد أعرب 

أعضاء مجلس اإلدارة عن رضاهم عن مستوى الخبرة 

المطّبق في عملية التقييم التي تتضمن إصدار أحكام 

وتقديرات بالغة األهمية )انظر المالحظة 2)أ( في البيانات 

المالية الموحدة(.

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 2017 على 

أساس استمرار النشاط. 

يتضمن إطار الحوكمة المؤسسية لشركة اإلمارات دبي 

الوطني ريت مجالس إدارة ولجاًنا مختلفة بما يتفق مع 

أفضل الممارسات المتبعة ويحقق الكفاءة والفعالية. ويرى 

أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة تمتثل لمبادئ الحوكمة 

المؤسسية المحددة في قواعد األسواق لدى سلطة دبي 

للخدمات المالية.

وقد تم تعيين شركة كيه بي إم جي كمدقق خارجي 

للمجموعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2017. كما 

أوصى مجلس اإلدارة بتعيين كيه بي إم جي كمدقق 

خارجي للمجموعة للسنة المالية 2017 – 2018 وفي 

انتظار موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية 

السنوي القادم.

مجلس اإلدارة

يوليو 2017

اإلمارات دبي الوطني ريت التقرير السنوي 2017
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شهادة التوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية 

6 June 2017

Saud Siddiqui
Managing Director

Khalij Islamic

Dr Hussain Hamid Hassan
Chairman

Fatwa & Shari’a Supervisory Board
Emirates NBD Asset Management

Date

For the Period 15 December 2016 to 31 March 2017

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 of ENBD AM
This opinion is provided based on the review undertaken of ENBD REIT covering the period from 15 December 2016 to 31 March  2017 (“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 of ENBD AM (“FSSB”) is the responsibility of the management of ENBD AM. 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 AM’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 # 06301SSK2017
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أداء األسهم وتوزيع األرباح

ُطرحت األسهم العادية لشركة اإلمارات دبي الوطني ريت 

للتداول في بورصة ناسداك دبي في 23 مارس 2017 

)قبل 8 أيام من انتهاء الفترة المشمولة في التقرير(. وكان 

سعر العرض هو 1.11 دوالر أمريكي للسهم، وقد تم 

تداول األسهم في يوم االكتتاب العام. وقد أغلق سعر 

السهم في شركة اإلمارات دبي الوطني ريت يوم 31 

مارس 2017 عند 1.15 دوالر أمريكي. ولمتابعة المعلومات 

المباشرة والمتخصصة عن أسهم شركة اإلمارات دبي 

الوطني ريت )المتداولة بالرمز: ENBDREIT(، يمكنكم زيارة 

صفحة عالقات المستثمرين على موقعنا اإللكتروني: 

.www.enbdreit.com/reit/investor-relations

توزع شركة اإلمارات دبي الوطني ريت 80% من صافي 

الدخل المدقق في صورة أرباح للمساهمين بشكل نصف 

سنوي. وقد بلغ توزيع األرباح خالل الفترة المشمولة في 

التقرير 9.9 مليون دوالر أمريكي لألشهر الستة األولى 

المنتهية في 30 يونيو 2016 و4.3 مليون دوالر أمريكي 

لألشهر الستة التالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 

ليبلغ مجموع توزيع األرباح للفترة المالية كاملة 14.2 

مليون دوالر أمريكي، أو ما يعادل 5.80% سنوًيا، وقد تم 

توزيعها على حملة فئات األسهم المستحقة لألرباح في 

31 ديسمبر 2016. 

وقد حافظ الصندوق السابق لشركة اإلمارات دبي الوطني 

ريت، وهو صندوق اإلمارات العقاري، على توزيع أرباح 

نصف سنوية بصفة مستمرة منذ تأسيسه في عام 2005.    

اإلمارات دبي الوطني ريت التقرير السنوي 2017
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في 31 مارس

 20172016مالحظةدوالر األمريكي

  األصول

األصول غير المتداولة
3315,273,618336,961,612عقارات االستثمار

األصول المتداولة
1499,959,16250,471,549الودائع والذمم المدينة اإلسالمية

4816,9962,854,260الذمم المدينة التجارية وغيرها

51,574,002598,517النفقات المدفوعة مسبًقا

69,896,07877,645,560النقد وما يكافئه

112,246,238131,569,886إجمالي األصول المتداولة

427,519,856468,531,498إجمالي األصول

الخصوم
الخصوم المتداولة

713,470,65510,076,348الذمم الدائنة التجارية وغيرها 

13,470,65510,076,348   إجمالي الخصوم المتداولة

    الخصوم غير المتداولة

-8117,070,515الذمم الدائنة للمضاربة

2,722,570-8الذمم الدائنة لإلجارة

إجمالي الخصوم )باستثناء صافي األصول المتعلقة بحملة 
األسهم المشاركة(

   130,541,17012,798,918

455,732,580-صافي األصول المتعلقة بحملة األسهم المشاركة

األسهم
-9296,978,686رأس المال المساهم 

-296,978,686إجمالي األسهم

427,519,856468,531,498إجمالي األسهم والخصوم

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في 27 يوليو 2017 ووقع عليها 
نيابة عن مجلس اإلدارة:

التاريخ: 27 يوليو 2017

عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

البيان الموحد للوضع المالي

اإلمارات دبي الوطني ريت التقرير السنوي 2017
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للسنة/الفترة المنتهية

البيان الموحد للربح أو الخسارة 
واإليرادات الشاملة األخرى

للفترة الممتدة 
من

للفترة 
الممتدة من

المجموع 
للسنة 

المنتهية في

لفترة 15 
شهًرا 

المنتهية 
في

مالحظةدوالر األمريكي
1 أبريل 2016 

إلى
17 يوليو 2016

18 يوليو 
2016
إلى

31 مارس 
2017

31 مارس 
2017

31 مارس 
2016

اإليرادات
8,343,58218,388,48426,732,06635,640,900الدخل اإليجاري

)9,775,398()7,781,784()5,463,887()2,317,897(10النفقات التشغيلية للعقارات

18,950,28225,865,502--إيرادات تشغيل العقارات

صافي األرباح غير المتحققة من العقارات 
االستثمارية

3983,3001,210,7982,194,0988,050,305

609,856329,4321,227,198)280,424(صافي )الخسائر(/األرباح

21,473,81235,143,005--صافي إيرادات العقارات

النفقات
)99,636()101,281()76,437()24,844(رسوم تقييم العقارات

)7,699,495()5,619,676()3,663,525()1,956,151(12الرسوم اإلدارية

)218,212(---12رسوم األداء

)2,356,394()1,290,808()888,424()402,384(11النفقات العامة واإلدارية

عكس/)مخصصات( الديون المشكوك في 
تحصيلها

463,614282,702346,316112,068

(10,261,669)(6,665,449)--إجمالي النفقات التشغيلية

إيرادات/)تكاليف( التمويل
31,801---بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسائر

363,045475,887838,932672,538األرباح المتحققة من الودائع اإلسالمية

)158,146()1,489,012()1,474,768()14,244(تكاليف المضاربة/اإلجارة

)25,319,039()14,260,953(--16التوزيع على حملة األسهم المشاركة

(24,772,846)(14,911,033)--صافي تكاليف التمويل

108,490)102,670(--)الخسارة(/الربح في السنة/الفترة

----اإليرادات الشاملة األخرى

108,490(102,670)--إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة/للفترة

اإلمارات دبي الوطني ريت التقرير السنوي 2017
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لفترة 15 شهًرا للسنة المنتهية في
المنتهية في

31 مارس 312016 مارس 2017دوالر األمريكي
 

455,732,580360,919,625الرصيد في بداية العام/الفترة

108,490)102,670(اإليرادات الشاملة األخرى للسنة/للفترة

108,490(102,670)إجمالي اإليرادات الشاملة

االكتتاب واالسترداد من قبل حملة األسهم المشاركة في صندوق 
جيرسي

1,498,614116,818,497إصدار األسهم المشاركة 

)22,114,032()260,278,402(استرداد األسهم المشاركة 

94,704,465(258,779,788)صافي المساهمات واالستردادات من قبل حملة األسهم المشاركة

المعامالت مع ماّلك الشركة
-105,000,000إصدار األسهم العادية

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

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

296,978,686455,732,580الرصيد في نهاية العام/الفترة

البيان الموحد للتغيرات في األسهم/
صافي األصول المتعلقة بحملة األسهم

المشاركة
للسنة/الفترة المنتهية في 31 مارس
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البيان الموحد للتغيرات في األسهم/
صافي األصول المتعلقة بحملة األسهم

المشاركة
للسنة المنتهية 

في
لفترة 15 شهًرا المنتهية 

في
31 مارس 312016 مارس 2017مالحظةدوالر األمريكي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
108,490)102,670()الخسارة(/الربح في السنة/الفترة

التعديالت على:
)8,050,305()2,194,098(3صافي األرباح غير المتحققة من العقارات االستثمارية

)1,227,198()329,432(3صافي األرباح المتحققة من العقارات االستثمارية

)31,801(-بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)672,538()838,932(األرباح المتحققة من الودائع اإلسالمية

)112,068()346,316(4حركة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

1614,260,95325,319,039توزيع األرباح

1,489,012158,146تكاليف المضاربة/اإلجارة

11,938,51715,491,765

التغيرات في:

)10,405(3,222,512الذمم المدينة التجارية وغيرها

)527,598(501,120النفقات المدفوعة مسبًقا

)697,784(3,394,307الذمم الدائنة التجارية وغيرها

صافي التدفقات النقدية المتحققة من األنشطة 
التشغيلية  

19,056,45614,255,978

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)95,486,314()41,206,392(3االستحواذ على العقارات

65,417,91546,789,409استبعاد/بيع عقارات

17,591,002)49,487,613(الودائع اإلسالمية اإلضافية

استبعاد/بيع أصول مالية بقيمة عادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

-1,124,868

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
االستثمارية  

(25,276,090)(29,981,035)

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
1,498,614117,818,497إصدار األسهم المشاركة

)22,114,032()260,278,402(استرداد األسهم المشاركة

-9105,000,000إصدار األسهم العادية في االكتتاب العام

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

8117,070,5152,722,570عوائد المضاربة/اإلجارة

)25,319,039()14,260,953(16توزيعات األرباح المدفوعة

)158,146()2,965,616(تكاليف المضاربة/اإلجارة المدفوعة

)3,657,866()2,722,570(سداد اإلجارة

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/المتحققة 
من األنشطة التمويلية

(61,529,849)69,291,984

صافي )االنخفاض(/الزيادة في النقد وما يكافئه للسنة/
الفترة

)67,749,482(53,566,927

677,645,56024,078,633النقد وما يكافئه في بداية السنة/الفترة

77,645,560 9,896,078النقد وما يكافئه في نهاية السنة/الفترة

البيان الموحد للتدفقات النقدية
للسنة/الفترة المنتهية في 31 مارس
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الطابق ٨، الجناح الشرقي، مبنى البوابة، 
مركز دبي المالي العالمي

ص ب: 506578، دبي، إ.ع.م

هاتف :

فاكس:

ENBDREIT@EmiratesNBD.com

www.enbdreit.com

 +971 4 370 0022

 +971 4 370 0034

 شركة اإلمارات دبي الوطني ريت
)سي إي آي سي( المحدودة


