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" الرمز كابیتال"تعّین    "الواحة كابیتال"  

 لتقدیم خدمات صانع السوق على أسھمھا 
 

ــبتمبر    16أبوظبي، اإلمارات،  أعلنت "الواحة �ابیتال" (ش.م.ع)، شــــــــر�ة إدارة االســــــــتثمارات    :2022ســـ
ــوق أبوظبي لألوراق المال�ة �الرمز:  ، الیوم تعیین "الرمز �ابیتال"، التا�عة  WAHAالرائدة والُمدرجة في ســــــ

ــهمها ــوق على أسـ ــانع سـ ــتثمار والتطو�ر ش.م.ع، لتقد�م خدمات صـ ــن لالسـ ــر�ة الرمز �ور�ور�شـ وذلك  ،لشـ
 .الموافقة من سوق ابوظبي لألوراق المال�ةعقب حصولها على 

 
ــوق أبوظبي لألوراق المال�ة،   ــوق معتمد لدى سـ ــانع سـ ــر�ة "الرمز �ابیتال"، �اعت�ارها صـ ــمل مهام شـ ــتشـ وسـ

  ســــــــــ�شــــــــــجعمما ،  2022ســــــــــبتمبر    19اعت�ارًا من  الســــــــــیولة ألســــــــــهم الواحة �ابیتال  توفیر  تقد�م خدمات  
ــتثمر�ن على   ــهم "الواحة �ابیتال"المســـ ــهم  على   الحد من تعلیق التداول�جانب    تداول أســـ ــر�ة نت�جًة  أســـ الشـــ

  ابدوره ســــاهم  تتوفیر الســــیولة ســــخدمات أن  و�اإلضــــافة إلى ذلك,. معامالت التداولتدفق  فيدوث خلل لح
ــاهمین في   آثـار التـداعـ�ات  حـدة  من خالل التخف�ف من    ،أســــــــــــــهم "الواحـة �ـابیتـال"تجـاه تعز�ز ثقـة المســــــــــــ

 .السوق على تقل�ات المترت�ة المحتملة 
 - انتهى -

 
 

 نبذة عن الواحة كابیتال 
 

الواحة �ابیتال شــــــر�ة رائدة في إدارة االســــــتثمارات مدرجة في ســــــوق أبوظبي لألوراق المال�ة، تتمتع �خبرة  
اســــتثمار�ة طو�لة في األســــواق الناشــــئة وتحظى �شــــ�كة عالقات واســــعة في مجتمع المال واألعمال ولدیها 

 مر�ن في صناد�قها. إمكانات �حث�ة قو�ة، مما �مكنها من تحقیق عوائد مجز�ة لمساهمیها والمستث

 

ــســـــــت الواحة �ابیتال في عام   ــتثمار والنمو لما 1997تأســـــ ــتوى لالســـــ ــة عالم�ة المســـــ ، وتعتبر الیوم منصـــــ
االســــتثمار الخاصــــة في أبوظبي. وتتمتع   مؤســــســــات حد أبرز  أاكتســــبته من ســــمعة قو�ة ومكانة مرموقة �

  .سواق العامة والخاصةالشر�ة �سجل حافل �النجاح واإلنجازات على صعید االستثمار في األ
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من خالل وحدتین متخصـــصـــتین، حیث تقدم وحدة األســـواق العامة ها االســـتثماري  وتمارس الشـــر�ة نشـــاط
للمستثمر�ن صنادیق تستثمر في أدوات االئتمان واألسهم في األسواق الناشئة، تدار وفق نهج نشط ومحكم  

 السوق.الصنادیق المماثلة في داء سترات�ج�ات ممیزة هدفها تحقیق عوائد تتفوق على أإوتطبق 

 

أما وحدة االســــتثمارات الخاصــــة فتت�ع نهجًا اســــتثمار�ًا متعدد األصــــول یتصــــف �المرونة في توظ�ف رأس  
المال عبر قطاعات ومناطق جغراف�ة متنوعة، مستفیدة من ش�كات عالقاتها الواسعة في مجتمع االستثمار  

ــفقات ا ــر�اء موثوقین لتنفیذ  والمال واألعمال الدولي لتحدید الصــــ ــة مع شــــ ــراكات مدروســــ ــ�ة و�ناء شــــ لمناســــ
 استثمارات مشتر�ة.

 

و�دعم من أكبر مســـــاهمیها، شـــــر�ة م�ادلة لالســـــتثمار، تلعب الواحة �ابیتال دورًا �ارزًا في نهضـــــة وتطور  
منظومـة االقتصـــــــــــــــاد ور�ـادة األعمـال الحیو�ـة في أبوظبي، وتحقق من خالل أعمـالهـا ق�مـة طو�لـة األجـل 

 ساهمیها والمستثمر�ن في صناد�قها وموظفیها والمجتمعات التي تعمل فیها.لم

 
 معلومات إضافیة للمستثمرین واإلعالمیین 

لمز�د من المعلومات حول الواحة �ابیتال و�مكاناتها االســــــــتثمار�ة، یرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني للشــــــــر�ة 
wahacapital.com 

 

 ، یرجى التواصل مع: ت االستثمار�ةلالستفسارا و لالستفسارات اإلعالم�ة

 أمیرة خالد 
 نائب الرئ�س لعالقات المستثمر�ن واالتصاالت الخارج�ة

 الواحة �ابیتال

   9346 403 2 971+: هاتف

  communications@wahacapital.ae:  بر�د إلكتروني
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