
 

 

 صندوق املال كابيتال ريتاالكتتاب في انتهاء فترة 

 

أنها نجحت في جمع  أعلنت شركة    :2020ديسمبر    28دبي، اإلمارات العربية املتحدة،   اليوم  مليون درهم    350املال كابيتال 

 الذي    ،  املال كابيتال ريت  صندوق   لوحداتالطرح العام األولي    من خالل
 
  ، بعد واملعني باالستثمار العقاري   استحدثته مؤخرا

كابيتال،شركة    أعلنتوقد  .  2020ديسمبر    8بتاريخ    االكتتاب  فترةانتهاء   ى    املال 
ّ
تتول على  حصولها   ،  الصندوق  إدارةالتي 

املالية والسلع   في سوق دبي    إدراج الوحدات  على طرح وحدات الصندوق لالكتتاب العام على ان يتم   موافقة هيئة األوراق 

 .املالي

بتاريخ   عقاري  استثمار  املالية كصندوق  األوراق  هيئة  ترخيص  على  الصندوق  املال  ،  2020ديسمبر    21وقد حصل  ويعتزم 

استثمار عقاري   كابيتال ريت أول صندوق  يكون  دبي    تدرج  أن  في سوق  يناير  وحداته   من شهر 
 
اعتبارا ، شريطة  2021املالي 

 من هيئة األوراق املالية والسلع وسوق دبي املالي.   لإلدراج الحصول على املوافقة النهائية 

 

استراتيجية صندوق  ريت    إن  كابيتال   املال 
 
أساسا عقود  على    تنطوي  على  القائمة  العقارات  من  متنوعة  محفظة  استمالك 

لالستثمار في محفظة  استغالل حصيلة االصدار باالضافة الى قروض اسالمية من البنوك املحلية  إيجار طويلة األمد. وسيتم  

والتعليم واألصول   الصحية  الرعاية  فيها  بما  اإلمارات  دولة  في  املرتفع  األداء  ذات  القطاعات  من  بنسبة  متنوعة  الصناعية، 

 %. *7  غبليعائد ربحي سنوي مستهدف 
 

 على ذلكو 
 
  : "نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة املال كابيتال  ،قال ناصر النابلس ي،  تعقيبا

 
نحن سعداء جدا

في    لنجاح با االكتتاب  كابيتال ريت الذي حققه  في ظل الظروف   املال  املسبوقة  خاصة  العام. العاملية غير    التي واجهناها هذا 

  العقارات املدرة للدخل  نبدأ في شراءعندما تلبية احتياجات املستثمرين  واصلسياملال كابيتال ريت   من أن تامة نحن على ثقة

 ." واالستحواذ عليها

 

على   ريت  كابيتال  املال  مدير  في   سيعمل  للدخل  املدّرة  العقارات  على  االستحواذ  خالل  من  وثابت  مستقر  دخل  تحقيق 

إبرام    استهدافالقطاعات ذات مستوى النمو املرتفع ومعدل اإلشغال العالي ضمن األصول ذات عقود اإليجار الفردي، مع  

ز املال    ع عقود إيجار طويلة األمد م
ّ
االستحواذ على أصول  كابيتال ريت على  مستأجرين يتمتعون بجدارة ائتمانية قوية. وسيرك

متميزة داخل دولة اإلمارات وخارجها، مع استهداف االستثمار في األصول املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية عبر هيكليات  

 ، علمتمويل تتوافق كذلك مع مبادئ الشريعة اإلسالمية 
 
بأن الصندوق لم يؤسس وال يصنف كصندوق متوافق مع أحكام    ا

 .  شريعة اإلسالميةال

 

   –انتهى  -



 
 

 * إخالء مسؤولية 

% دون وجود أي تأكيد لتحقيق هذا العائد،  7% هو عائد صاٍف مستهدف يبلغ في املتوسط نسبة  7إن العائد املعلن بنسبة  

أو محصل   الصندوق  مدير  أو  الصندوق  يعطي  وال  توقعات،  على  املستقبلية  البيانات  وتشتمل  أي ضمانة  هذا  االكتتابات 

بضرورة تحقق تلك التوقعات. ويمكن أن تختلف النتائج املستقبلية املتوقعة وذلك نتيجة للمخاطر وظروف السوق وأوجه  

رجى الرجوع إلى بند عوامل املخاطرة بمستند   عدم اليقين التي يواجهها الصندوق و/أو مدير الصندوق. ملزيد من التوضيح، يُ

 طرح الصندوق. 

 

 

 


