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 2020ديسمبر  8 يوم االكتتاب في املال كابيتال ريت حتى تمديد فترة

 
 

تم  في املال كابيتال ريت، الذي    االكتتاب: أعلنت شركة املال كابيتال أن فترة  2020نوفمبر    19دبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

،  طرح وحداته لالكتتاب  
ً
األحد  مؤخرا اآلن حتى يوم    2020نوفمبر    8والتي بدأت يوم     2020ديسمبر    8قد تم تمديدها 

ً
  وفقا

 .  وبما يتوافق مع ما ورد بمستند طرح الصندوق  االكتتابالشركة بتمديد    لقرار

 

ى إدارة املال كابيتال ريت قد أعلنت الشهر الفائت على حصولها على موافقة  
ّ
هيئة األوراق  وكانت شركة املال كابيتال التي تتول

املال كابيتال ريت،  لطرح و املالية والسلع   مليون درهم.    500بحجم مستهدف يبلغ  وهو صندوق استثمار عقاري مغلق  إدراج 

 من شهر يناير 
ً
 . 2021ويعتزم املال كابيتال ريت إدراج وحداته في سوق دبي املالي اعتبارا

 

بنك أبوظبي األول أو من خالل منصة الطرح العام األولي اإللكترونية التابعة لسوق  عبر  االكتتابوسيكون بإمكان املستثمرين  

 درهم لكل وحدة.  0,02ى رسم اكتتاب يبلغ إضافة إلدرهم لكل وحدة  1,00دبي املالي بسعر اكتتاب يبلغ 

 

  الحظنا وجودوبهذا الصدد، قال السيد ناصر النابلس ي، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة املال كابيتال: " 

 صناديق االستثمار العقارية املدرجة في املنطقةل  حاجة ماسة
ّ
املال كابيتال  ه من دواعي سرورنا أن نعلن عن  ، ولهذا السبب فإن

 واسع النطاق من املكتتبين، د لق. لقريت
ً
وقد تواصل معنا العديد من املستثمرين الجدد  ي الطرح العام األولي للصندوق إقباال

 ". واستكمال الخطوات الالزمة لالكتتاب فيهبأمل تمديد فترة االكتتاب لتقييم الفرص التي يتيحها الصندوق  

 

السيد    بحد ذاته ألنه يعكس  أالنابلس ي بقوله: "وأردف 
ً
بارزا  

ً
إنجازا املكتتبين  الواسعة  عتبر هذا اإلقبال اإليجابي من  الرغبة 

وال شك أن املستثمرين يقبلون بشكل كبير على االستثمار في صناديق  على صعيد املنطقة لالستفادة من مثل هذه املنتجات.  

ر ماالستثمار العقارية املدرجة 
ّ
 مقابل تكلفة  ألنها توف

ً
 ". منخفضةصدر دخل مستقرا

 

ستمالك محفظة  ال ويخطط  يعتبر املال كابيتال ريت أول صندوق استثمار عقاري معّد للطرح العام األولي في سوق دبي املالي،  

لالستثمار في محفظة متنوعة    الناتجة وسيتم تخصيص األرباح  متنوعة من العقارات القائمة على عقود إيجار طويلة األمد.  

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

 %. * 7 غسنوي مستهدفة تبل
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تحقيق دخل مستقر وثابت من خالل االستحواذ على العقارات املدّرة للدخل  استهداف  على  سيعمل مدير املال كابيتال ريت  

مع ضمان إبرام  عدل اإلشغال العالي ضمن األصول ذات عقود اإليجار الفردي،  ومفي القطاعات ذات مستوى النمو املرتفع  

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

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

 تمويل تتوافق كذلك مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.  

 

 * إخالء مسؤولية 

 

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

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

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

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

 . طرح الصندوق 
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