
 

 

 

"صندوق الواحة كابيتال لالستثمار في األسهم بأسواق الشرق األوسط  اختيار 
 صندوق تحوط في العالم  50أفضل ضمن وشمال أفريقيا" 

 

أعلنت "الواحة كابيتال" )ش.م.ع(، الشرررررررررررررر كة   -2022سببببببببببتمبر    26 اإلمارات العربية المتحدة:  أبوظبي،
االسررررررت ااراة ال اتي  الت  نتأب ظب أبوقررررررررررررررررررررر  ظ  او ليا )والايرلة ل  سررررررو  أبوقر  ل ورا  الاالية  ال ظ  

WAHA  صررررنيو  الواحة كابيتال لمسررررت اار ل  اوسررررير  اسرررروا  الشرررر   اووسرررر  و رررراال    نصررررني (، عب"
  50ولضل    2022ل  استريان عام    15ل  الا نرة الررررررررررررر   ااراة للش كة،، أحي أب ز الصناديق االست أل ا يا"

. وببلك، قف  ن نيب الصرنيو  سرر   "ن  ا  االسرت اار الاالا "البي نشر  ل  طاار صرنيو  نوو  ل  الاالر 
صرررنيو  التوو  الوحيي ل  ظن  ة الشررر   اووسررر  و ررراال كاا أنه   ظ انب ظ ارنة بتصرررني  الاام الاا ررر ،

 أل ا يا الايرج ل  التصني .
 

؛ ح ق "صنيو  الواحة كابيتال لمست اار ل  اوسير  اسوا  الش   اووس   2014وظنب طامقه ل  عام  
(، أي ظا ياادل عاتياو سنوااو  2022أغس س    31% )كاا ل   280.6و اال أل ا يا" عاتياو ن اكاياو بواق   

"ستانيرد آني بورز" الا ّكب ل سوا   البي يتراه،    الا لا   اؤ  ال، ح ق  الا ابلول   %.  16.7قيره  صالياو  
عيم  حالة  ٪. وعلى ال غر ظب  6.7٪، أي ظا ياادل عاتياو سنوااو قيره  75.6عاتياو ن اكاياو بنسرة    ،الا بية

ل  أسوا  رأس الاال الاالاية، يواصل الصنيو  سجله    الت لرات الواد االقتصاد الكل  و آلا   الي يب  شان  
٪  12.61بنسرة  او ي تعا اآلن حتى ظنب بياية الاام و ظو  او ، ظتوس  أداء ال  اعالاستا  على الوالل  التفو  

حتى اآلن  ظنب بياية الاام و ح ق  البي    ةالا بيل سوا     " الا كب ستانيرد آني بورز"   ه الا لا  ظؤ   رنة ظ   ظ ا
 ٪. 7.2بنسرة  او ي تعا
 

نيجاو است اارااو  "صنيو  الواحة كابيتال لمست اار ل  اوسير  اسوا  الش   اووس  و اال أل ا يا"  يتر   
بليان، بيءاو ظب الاغ ب ووصوالو طلى سل نة عاان. وا نك  اوداء ال ابت   نس واست ا  أساساو ل   ظتنوعاو،  

نجا  والت   كابيتال"  "الواحة  لش كة  الاالية  الروث  قيرات  على  الاوفظة  للصنيو   وإدار   طنشاء  أثناء   ،
و االقتصاد  نوليمت  بيب  ،  للصنيو    االست ااراة االقتصادية  ق اء   الكل   ظ   الساتي     ةالاالايالظ وف 
 .الت  نست ا  ل  أسيايا لش كات الافصلة وساسيات االتوليمت 
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محمد الجمل، الرئيس التنفيذي لالستثمارات، قسم األسواق العامة في شركة "الواحة  ول  هبه الاناسرة، قال  
الشر  بأسواق  األسهم  في  لالستثمار  كابيتال  الواحة  "صندوق  في  الرئيسي  المحفظة  ومدير  ق  كابيتال"، 

لنا أن يتر اختيار’صنيو  الواحة كابيتال لمست اار ل  اوسير  اسوا     كري       ف  : "األوسط وشمال أفريقيا"
  نجاح طن  صنيو  نوو  على ظستوى الاالر.    50ألضل  ل  قاتاة  الش   اووس  و اال أل ا يا‘ ظجيداو  

الاتاي  ظب    على ظيار  ونفان  ل ا ناخي  دليل  ليو  ال اتاة  ل     15  الر  الا نرةاالرن اء طلى  ل   الصنيو   
وال ي ال هو صنيو  التوو  الوحيي ل  ظن  ة الش   اووس  و اال أل ا يا الايرج ل    .خر اء االست اار

الا ظو  ن كي نا الاستا  ظنب ع ي ظب ال ظب  التصني   . وااكس هبا  التصني ، وهبا  وي ذانه ظيعا  لأ  لنا
النا ئة    الاستا  ل   االست اارعلى   اوسوا   هبا  .  هاون وا  ظنصتنا إلدار  اوصول ل   اإلنجاز  ونييي 

 ". ل  دولة اإلظارات وخارلياالاانييب  الش كة أصواب الاصلوة  ظأتل  و اوولياء  است ا انا لالاتاي  
 

صررررررررنيوقيب آخ اب هاا "صررررررررنيو    "وحي  اوسرررررررروا  الااظة"نيي  الواحة كابيتال ظب خمل   وظب لية أخ ى،
الواحة لمسرت اار ل  أدوات االتتاان  اسروا  وسر  و ر   أوروبا والشر   اووسر  وأل ا يا" و"صرنيو  الواحة 
اإلسرمظ  لليخل ال ابت"، طذ يسرت ا  اوخي  ل  اوصرول الاتوال ة ظ  أحكام الشر ااة اإلسرمظية عر  أسروا  

 .اوسيرالصكوك و 

 
ل  طصياره السنوي  "ن  ا  االست اار الاالا "،  ل  طاار  يبا الاام، البي نش   ق التوو  لصناديستريان  اان   وا

ولك  يتر  .  طراك أولفيليرالا ير ل  نيواورك،  البي يج اه  شكل ظست ل الاولل الاال  الاأض م  التاس  عش   
  300عب  الايار     هأصوليجب أن ال ن ل  ل،  نوو  ل  الاالر  صنيو    50ألضل    ل  قاتاةأي صنيو     طدراج

واتا ل أحي الاكونات ال تيسية لانيجية الت يير ال واة لتوييي  .  ظليون دوالر أظ اك  لضاان ظوثوقية الريانات 
، ل  ظاوقات اوداء الاويد  لكل سنة ظب السنوات اورب  الاا ية على ظيى لت   عواتي الصناديق  ن نيب 

الت  ناخب ل  االعترار و ل  أداتيا  لتوييي صناديق الااتي الا لق اوك   انساقا  وذلك  ،  السا  ة  أاس سنوات لا
الت   الصناديق  ستراي  يل  التصني   هبا النيج  و   .اون لراني   اسو او  ن الاات اوتالة نتيجة  الأسات   الظأاا   

الت  نو ق عواتي مست انيجيات  لاوولواة  وبالتال  ليو يا    ظب عام طلى آخ ،  نتسر بت لرات أداتيا الواد   
 .اللوظية الت  ن ك  على اقتناص الف ص  قصي   اوللظتفوقة على الايى الرايي بيالو ظب االست انيجيات 

 
  كة إلدار  اوصول ل  الش     30واختي ت الواحة كابيتال ظؤخ او  اب قاتاة لوربس الش   اووس  وكر   

   على التوال . ، وذلك للاام ال ان 2022اووس  لاام  
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صررررنيو  نوو  ل  الاالر، اسررررترياناو ظسررررت مو. ونر طصرررريار النسرررر     50ولضررررل    2022وااتر  اسررررتريان عام  
السررررا  ة بتكلي  ظب "ذا لايننشررررال نايا "، و" ارون "، و"ذا وول سررررت ات لورنال"، و"سررررولت" سررررراة عشرررر    ال
(SALT ونشررررال صررررناديق التوو  اوخ ى الت   رررراليا .)انفسررررتانتس   االسررررتريان صررررنيو  "نايج  للوبال  "

" الا ّكب   رررررررررراو .طي .)نيواورك(، و"طليانت كابيتال" )نيواورك(، و"سرررررررررريتاديل والنغتون" ) رررررررررريكاغو(، و"دي
 )نيواورك(.

       
 - انتيى -


