
 
 صحفيبيان 

 
 "مدير اإلمارات ريت"تستحوذ على حصة بنك دبي اإلسالمي في  "إيفل مانجمنت ليمتد"

 
 :5112 مارس 1دبي، 

 
في  ٪52البالغة قد استحوذت اليوم على حصة بنك دبي اإلسالمي ليمتد" إيفل مانجمنت "أن شركة  "أعلنت "اإلمارات ريت

"اإلمارات ريت )سي إي آي سي( المحدودة" )"اإلمارات ريت" أو  ، مديرةلإلدارة )الخاصة( المحدود اإلمارات ريت شركة
من  ٪011تمتلك حصة  ليمتد" إيفل مانجمنت"أصبحت "الصندوق"(. وبموجب هذه الصفقة، التي لم يعلن عن قيمتها، 

 لمدير اإلمارات ريت. صدر رأس المال الم  
 
"اإلمارات ريت" وكافة العمليات التشغيلية المتعلقة مسؤولية إدارة المحفظة العقارية لصندوق  "مدير اإلمارات ريت"تولى يو 

 سلطة دبي للخدمات المالية.قبل ومرخصة من بالصندوق. وهي شركة خاصة تأسست في مركز دبي المالي العالمي 
 

"، وهي اإلمارات ريت"شركة ائتالفًا إلطالق  5101في العام شكال وبنك دبي اإلسالمي قد  "إيفل مانجمنت ليمتد"وكانت 
 .في مركز دبي المالي العالمييتم تأسيسه ائتمان لالستثمار العقاري وفقًا للشريعة اإلسالمية أول صندوق 

 
اإلمارات  العضو المنتدب لبنك دبي اإلسالمي ورئيس مجلس إدارة شركةوبهذه المناسبة، قال عبداهلل الهاملي، 

 :)الخاصة( المحدودةلإلدارة  ريت
كان لدعمه القيم دوٌر بي اإلسالمي دورًا هامًا في تطوير شركة اإلمارات ريت بالتعاون مع إيفل مانجمنت، و "لقد لعب بنك د

على سوق ناسداك دبي في العام الماضي. للتداول ‘ اإلمارات ريت’، بما في ذلك إدراج أسهم نجاح هذا المشروعهام في 
 سعيهيتمثل هدف البنك من بيع حصته في وفقًا للخطط األولية التي وضعها الطرفان، و كة بشكل كبير وقد تطور أداء الشر 

 ."لتركيز على دوره الهام كمساهم استراتيجي في الصندوقل
 

رئيس مجلس اإلدارة نائب و  رئيس مجلس إدارة شركة إيفل مانجمنت المحدودة ،سيلفان فيجوتومن جانبه، قال 
 :لإلدارة )الخاصة( المحدودة اإلمارات ريت شركة لشركة يالتنفيذ

ال يسعني إال أن أعبر عن جزيل شكري للدعم القيم الذي قدمه بنك دبي اإلسالمي لشركة اإلمارات ريت منذ تأسيسها في "
رهم. مليار د 5.5، بقيمة تتجاوز ، حيث باتت تتمتع اليوم بمحفظة قوية من األصول العقارية المدرة للدخل5101العام 

األستاذ عبداهلل توسيع فريق عملنا بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة للصندوق، ونحن سعداء ببقاء العمل على ونواصل 
 معنا كرئيس مستقل لمجلس اإلدارة."الهاملي 

 
 - انتهى -
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 لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء االتصال بـ:
 +180 3 312 8437         اإلمارات ريت

 عضو تنفيذي  - ماغلي موكيوت
 

 +180 3 330 0581          مجموعة برنزويك
 / محمد القاسم شريف شافعي


