
 
 

 

بمكاسب صافية بلغت تبيع حصتها المتبقية في "إيركاب"  ابيتالالواحة ك
 مليون درهم 40

  المتبعة التحولاستراتيجية إعادة تخصيص رأس المال يساعد الشركة في تحقيق 

أعلنتتتتتتح الواحتتتتتتة كاةيتتتتتتتالة الشتتتتتتركة ا ستتتتتتت مار ة الرا تتتتتتدة التتتتتتتي : 2019 ديسوووووومبر 4أبووووووو بي  
ةيتتتتت حصتتتتت ا المتبقيتتتتة متتتت  أستتتت ض شتتتتركة  إيركتتتتا  القاب تتتتة  تتختتتت  متتتت  أةتتتتواةي مقتتتترا  ل تتتتاة عتتتت  

 مليو  درهض إماراتي.  40 ةلغحصافية  مكاس  مقاةل (المدرجة في ةورصة نيو ورك)

خّف ح حصت ا قد  ة2010ة وهي أحد المست مر   في  إيركا   من  عاض وكانح الواحة كاةيتال
توايف رأس المال في است ماراح متنوعة لتحسي  تدر جيا  خالل السنواح األخيرة ة دف إعادة 

  القيمة المقدمة للمساهمي .

هتتتت ا التختتتتار  يتماشتتتتج متتتتت استتتتتراتيجية التحتتتتول التتتتتتي تتتتتض إ الق تتتتا فتتتتي وقتتتتح ستتتتاةق متتتت  العتتتتتاض 
 .الجاري 

 ال اقتتتتتتتة مجتتتتتتتا ح فتتتتتتتي الخاصتتتتتتتة وحتتتتتتتدة ا ستتتتتتتت ماراح ختتتتتتتالل متتتتتتت  كاةيتتتتتتتتال الواحتتتتتتتة تستتتتتتتت مر
 اإلمكانتتتتتاح  اح الق اعتتتتتاح متتتتت  وغيرهتتتتتا التحتيتتتتتة والةنيتتتتتة الصتتتتتحية والرعايتتتتتة الماليتتتتتة والختتتتتدماح
 إلتتتتتتج وأستتتتتت ض ا تمتتتتتتا  صتتتتتتناديق الشتتتتتتركة فتتتتتتي األصتتتتتتول إدارة وحتتتتتتدة تقتتتتتتدضهتتتتتت ا و للنمتتتتتتو.  العاليتتتتتتة

 .  م  األ راف األخرى  مست مر  ال

 -انت ج  -

 "كابيتال الواحة" عن نبذة
 للمستتتتتاهمي  ُمجز تتتتتة استتتتتت مار ة فرصتتتتتا   تتتتتتوفر الماليتتتتتةة لتتتتت ورا  أةتتتتتواةي ستتتتتو   فتتتتتي مدرجتتتتتة استتتتتت مار ة شتتتتتركة هتتتتتي  كاةيتتتتتتال الواحتتتتتة 

  لتتتتتتك فتتتتتتي بمتتتتتتا مختلفتتتتتتةة ق اعتتتتتتاح فتتتتتي أصتتتتتتو    الشتتتتتتركة وتتتتتتتدير. متنوعتتتتتتة أصتتتتتتول ف تتتتتاح عةتتتتتتر األختتتتتترى  األ تتتتتتراف متتتتتت  والمستتتتتت مر  
 وحتتتتتتتدة ختتتتتتالل ومتتتتتت . العامتتتتتتتة واألستتتتتتوا  الصتتتتتتناعيةة والعقتتتتتتاراح التحتيتتتتتتتةة والةنيتتتتتتة وال اقتتتتتتةة الماليتتتتتتتةة الرعايتتتتتتة الصتتتتتتحيةة والختتتتتتدماح

  تتتتتم  األمتتتتتوال رؤوس وتوايتتتتتف باإلنجتتتتتازاحة حافتتتتتل استتتتتت ماري  ستتتتتجل ةنتتتتتا  فتتتتتي  كاةيتتتتتتال الواحتتتتتة  نجحتتتتتح الخاصتتتتتةة ا ستتتتتت ماراح
 الحكومتتتتتتاح بأولويتتتتتتاح تحاتتتتتتج والتتتتتتتي قويتتتتتتةة  لتتتتتت  معتتتتتتد ح لتستتتتتتجيل األساستتتتتتية المقومتتتتتتاح تمتلتتتتتتك التتتتتتتي الر يستتتتتتية النمتتتتتتو ق اعتتتتتتاح
 .أفر قيا وشمال األوسط الشر   بمن قة

 ستتتتتاهمح والتتتتتي والعالميتتتتتةة اإلقليميتتتتة واألستتتتت ض ا  تمتتتتا  محتتتتتاف  إدارة مجتتتتال فتتتتي متميتتتتتزة قتتتتدراح ةنتتتتتا  متتتت   كاةيتتتتتتال الواحتتتتة  وتمكنتتتتح
 ا ستتتتتتتت ماراح لمحتتتتتتتاف  الممتتتتتتتتاز األدا  ستتتتتتتاهض وقتتتتتتتد. للشتتتتتتتركة العموميتتتتتتتة الميزانيتتتتتتتة فتتتتتتتي الستتتتتتتيولة وتحستتتتتتتي  التتتتتتتدخل مصتتتتتتتادر ةتنويتتتتتتتت
 أ تتتتتراف متتتتت  المستتتتتت مر   لخدمتتتتتة األصتتتتتول ةتتتتت دارة مختصتتتتتة وحتتتتتدة إل تتتتتال  قويتتتتتة أستتتتتس إرستتتتتا  فتتتتتي المتتتتتال رأس وأستتتتتوا  الخاصتتتتتة
 . أخرى 



 
 

 

 

 البتتتتتارز   المحليتتتتتي  المستتتتتاهمي  متتتتت  عتتتتتدد متتتتتت القويتتتتتة عالقات تتتتتا متتتتت  الشتتتتتركة وتستتتتتتفيد ة1997 عتتتتتاض فتتتتتي  كاةيتتتتتتال الواحتتتتتة  تأسستتتتتح
  .لالست مار مبادلة  شركة رأس ض وعلج
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