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 2020٪ لعام 6للواحة كابيتال توافق على توزيع أرباح بنسبة مومية الجمعية الع

 616، مقابل خسارة 2020مليون درهم لعام  231قدرها  صافية أرباحا   كابيتال الواحة سجلت -

 2019مليون درهم في عام 

 لهانتخاب وليد المقرب المهيري رئيسا  مجلس اإلدارة يعيد  -

 

هي (، وش.م.ع)وافق مساهمو الواحة كابيتال  - 2021مارس  24العربية المتحدة، دولة اإلمارات  أبوظبي،

(، WAHAومدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية بالرمز ) خذ من أبوظبـي مقرا  لهاشركة استثمارية تت  

على توزيع أرباح نقدية  2021 مارس 24 في يوم عقد الذيو العمومية للجمعية السنوي اجتماعها خالل
 .المدفوع المال٪ من رأس 6فلس للسهم، أي ما يعادل  6 بواقع

 الحاضرون المساهمون وافق الصله، ذات يةنالقانو المتطلبات مع وتماشيا العمومية الجمعية خالل انعقادو

 المقرب وليدالسي د  انتخاب أعيد حيث)المجلس(. الجديد  كابيتال الواحةشركة  إدارة مجلسأعضاء  تعيين على

 كل انتخاب أعيد كذلك،. اإلدارة مجلس لرئيس نائبا   الظاهري أحمد السي دو اإلدارة، لمجلس رئيسا   ريالمهي
 مجلس في أعضاء العميرة رشيد السي دو الن ويس محمد السي دو الكتبي راشد السي دو الحمادي نادر السي د من

كارلوس عبيد الذي لم  السي دبدال  من في مجلس اإلدارة  احميد الشمري عضو  السيد . كما تم انتخاب اإلدارة

 ح إلعادة انتخابه.ترش  ي

مقرب المهيري وأعاد تعيينه رئيسا  الوليد ب، التقى مجلس اإلدارة العمومية مباشرةاجتماع الجمعية وعقب 

 أحمد الظاهري نائبا  لرئيس مجلس اإلدارة.وكذلك لمجلس اإلدارة 

في أن   قائال : "ال شك   ، على النتائجلس إدارة الواحة كابيتالرئيس مج المهيري،وليد المقرب  السي دوعلق 

اء  العالمي االقتصادعلى أث رت  حدياتتحمله من لما  2020عام  ستذكر األجيال القادمة  وباء انتشارجر 
األمر  ،2020األرباح في عام  من العودة إلى تحقيق الواحة كابيتالوعلى الرغم من ذلك تمك نت . 19-كوفيد

االستثمارات الخاصة  وحدةالة، مدفوعة بتحسن كبير في أداء ل فع  ستراتيجية تحو  باعها إلتجاء نتيجة ا الذي

، بل بالمالحظة اصناديق االئتمان واألسهم جدير  كما كان أداء األسواق العامة. وحدة ومساهمة قوية من 

 ".نهاية العامفي عوائد تجاوز معايير القطاع من حيث الو

ا بلغت التابعة للاألسواق العامة  وحدة قت أعمالحق  و حيث  إماراتي،مليون درهم  321,4واحة كابيتال أرباح 

"صندوق الواحة لالستثمار في أدوات االئتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط حقق كل  من 

ا بلغت  وإفريقيا"، و"صندوق الواحة لالستثمار في األسهم بأسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا" أرباح 
االستثمارات الخاصة بصافي وحدة وساهمت أعمال . 2020٪ على التوالي خالل عام 14,1٪ و 14,9

لت خالل  مليون درهم إماراتي 835,4مقابل خسارة قدرها  إماراتي،مليون درهم  40أرباح قدره  عام سج 

 9,3مقارنة بـ  ،2020ديسمبر  31حت ى مليار درهم إماراتي  8,9بلغ إجمالي أصول الشركة  بينما. 2019

 .2019مليار درهم إماراتي في عام 
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أن أشكر كارلوس عبيد على مساهمته القيمة في الواحة كابيتال  أود  "وليد المقرب المهيري: الس يد وأضاف 

 ما بعد . وها نحن اآلن ننطلق بأعمالنا في مرحلةرةوأرحب بحميد الشمري في مجلس اإلدا عديدة،ين لسن

د لستوبال شك  لالستفادة من الفرص التي في سعيها سيواصل مجلس اإلدارة دعم الواحة كابيتال حيث ، كوفيد
 ."القتصاد العالميالكل ي ل تعافيالإب ان 

 
 -انتهى- 

 
 نبذة عن "الواحة كابيتال"

ارية الُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، لمساهميها والمستثمرين تقدم الواحة كابيتال، الشركة االستثم
من األطراف األخرى مجموعة  من الفرص الواعدة التي تحقق لهم عوائد مالية مجزية ومستدامة ضمن فئات 
أصول متنوعة. وهي تدير أصوال  ضمن العديد من القطاعات، بما فيها الرعاية الصححية والخحدمات الماليحة 

لطاقححة والبنيححة التحتيححة والعقححارات الصححناعية وأسححواق رأس المححال. وبفضححل أداء وحححدتها "االسححتثمارات وا
الرئيسية"، حققت الشركة سجال  قويا  وحافال  بالنجاحات واإلنجازات االسحتثمارية محن خحالل توظيحف رأس 

منطقة الشرق األوسط المال ضمن قطاعات تتمتع بأسس طلب قوية وتحظى بدعم كبير من قبل الحكومات في 
 وشمال أفريقيا.

 
فضال  عن ذلك، نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها في إدارة محافظ المنتجات االئتمانية وحقوق الملكية في 
األسواق اإلقليمية والدولية، األمر الذي ساهم فحي تنويحع أصحولها وتعزيحز السحيولة فحي ميزانيتهحا العموميحة. 

نت وانطالقا  من أداء محافظها اال ستثنائي ضمن وحدتي "االستثمارات الرئيسية" و"أسواق رأس المال"، تمك 
 الشركة من تدشين وحدتها إلدارة األصول والتي تستهدف المستثمرين من األطراف األخرى.

 
، مححن عالقاتهحا القويححة محع عححدد محن المسححاهمين 1997تسحتفيد شححركة "الواححة كابيتححال"، التحي تأسسححت عحام 

 ن أمثال شركة مبادلة لالستثمار.المحليين البارزي
 


