
 
 

احة كابیتال تصادق على توزیع أرباح نقدیة  للوعمومیة الجمعیة ال
 2021عن العام وأسھم خزینة 

 
 

مقارنة مع  ملیون درھم    391إلى   %69بنســبة    2021ارتفع صــافي أرباح الشــركة في عام  •
 2020ملیون درھم في  231

 
 
مجلس اإلدارة بشــأن توزیع  باإلضــافة إلى توصــیة    2021على البیانات المالیة لعام التصــدیق   •

 األرباح
 

مساھمو الواحة كابیتال (ش.م.ع)، وھي    صادق  - 2022مارس    28:  أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة
لھ مقراً  أبوظبـي  من  تتّخذ  استثماریة  بالرمزا  شركة  المالیة  لألوراق  أبوظبي  سوق  في    ومدرجة 

WAHA)( على    2022مارس  28یوم    انعقد والذي للشركة جتماع السنوي للجمعیة العمومیة اال، خالل
 .  %2.45نسبة ب  خزینةالواحد وأسھم  فلس للسھم 7.55توزیع أرباح نقدیة بواقع 

 
تواصل الواحة  : "ولید المقرب المھیري، رئیس مجلس إدارة الواحة كابیتالوفي ھذه المناسبة، قال السید  

وفي   . 2021ا لعام ھفي صافي أرباح وھو ما یعكسھ النمو الكبیر ،  القويتشغیلي المالي وال ھا كابیتال أداء
خزینة  وأسھم    الواحد   للسھم   فلس   7.55اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة قدرھا    ظل ھذا األداء

على الرغم من   العمومیة. اجتماع الجمعیة  ى ھذا المقترح خالل  علالمصادقة   اآلن  تم قد و ،٪2.45بنسبة 
 جھودنا ، سنواصل بیئة االقتصاد الكليالتحدیات في  التقلبات في أسواق رأس المال العالمیة واستمرار  

ولن یدخر مجلس اإلدارة جھداً في    . تطورھانموھا ومن    القادمةنقود الشركة خالل المرحلة    ونحنبحذر  
  المجزیة الفرص االستثماریة  استكشاف  و  ستراتیجیتھا للنمو اتنفیذ  ل لواحة كابیتال  توفیر الدعم لإلدارة العلیا ل

 . " اھ تولید عوائد مستقبلیة مستدامة لمساھمیالشركة وقدرتھا على نجاح بما یعزز  
 

ملیار   1.2ملیار درھم (  4.4  حققت وحدة األسواق العامة، التي وصلت قیمة محفظة أصولھا الُمدارة إلى
تثماریة قویة ودخالً ،  )دوالر ب اـس وم بقیمة    مكاـس  603ملیون درھم وصـافي أرباح بقیمة    902من الرـس

ــل    .2021  ملیون درھم خالل العام ــنادیقھا حیث حقق  وجاء ھذا األداء القوي بفضـ ــندوق  تفوق صـ "صـ
تثمار في األـسھم بأـسواق الـشرق األوـسط وـشمال إفریقیا وبلغ  %  32.8عائداً إجمالیاً بنـسبة    "الواحة لالـس

ــ " صــندوق الواحة بینما ســجل "،  %9.7"  صــندوق الواحة اإلســالمي للدخل الثابت العائد اإلجمالي لـــــ
عائداً إجمالیاً بنسبة    لالـستثمار في أدوات االئتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا"

7.2%. 
 



العمل باستراتیجیتھا    2021خالل الربع األخیر من  رات الخاصة  وحدة االستثما  باشرت ومن جھة أخرى،  
. تركز ھذه االستراتیجیة على توظیف رأس المال  الجدیدة لالستثمار طویل األجل في فئات أصول متعددة

قیمة من محفظة  دعم عملیة تولید الوومحفظة األصول األساسیة،  عالمیاً من خالل محفظة الفرص العالمیة  
ملیار درھم    5.8وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي أصول الواحة كابیتال بلغ  .  ضعیفة األداء  أصولھا القدیمة

 .  2020ملیار درھم في العام   5.1قارنة مع م  2021دیسمبر  31بحلول 
 

 - انتھى -


