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نقل عسكرية  طائرات 9االنتهاء من إجراءات اإلغالق المالي لبرنامج التمويل الخاص بشراء 

مليار  1.8)مليار درهم  6.7المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بقيمة تصل إلى  متطورة لصالح القوات
،(دوالر

 

 

ع حسىَت األس

ٍُِىْ ؤظف ِخش ِشبغ، وسُخبغ رٌه ػٍُّاث حجهُض اٌبًٕ اٌخحخُت حخجاوص ايػًٍ ِساحت اٌخاطت باٌّششوع 
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وحشُُذ اٌّبأٍ واٌّشافك اٌٍّحمت فٍ اٌّششوع، وِٓ اٌّخىلغ حسٍُُ اٌىحذاث اٌسىُٕت واٌظٕاػُت فٍ اٌّشحٍت 

.2011ِغ ٔهاَت اٌؼاَ اٌحاٌٍ وبذاَت اٌؼاَ ٌّششوع األوًٌ ي

ػٓ ححمُمها ألػًٍ ِسخىي ألسباحها لذ أػٍٕج شهش َٕاَش اٌّاضٍ ، (ع.َ.ش)اٌىاحت وابُخاي َزوش أْ ششوت 

ٍُِىْ  217د اسحفغ ِجّىع أسباحها اٌظافُت بؼذ اٌضشائب ٌخظً إًٌ ، ح1997ٍاٌظافُت ِٕز حأسُسها فٍ ػاَ 

وبٕسبت  2008ٍُِىْ دسهُ ٌٕفس اٌفخشة اٌضُِٕت ِٓ ػاَ  40، ِماسٔت ِغ 2009دَسّبش  31دسهُ ِغ ٔهاَت 

ٍُِىْ دسهُ  846ٌخظً إًٌ  2009ػائذاث اٌششوت ِغ ٔهاَت اٌؼاَ اٌّاٌٍ وّا اسحفؼج . % 442صَادة بٍغج 

%  351األسباح اٌخشغٍُُت بٕسبت  فٍ حُٓ ّٔج، 2008ِماسٔت ِغ ٔفس اٌفخشة ِٓ اٌؼاَ %  71دسها بضَادة ق

ٍُِاس  4.3حىاٌٍ  2009دَسّبش  31ٌششوت ِغ ٔهاَت ا أطىيلُّت  بٍغجوّا ، ٍُِىْ دسهُ 212ٌخظً إًٌ 

 .دسهُ

: معلومات الخاصة بالمحررينال

 

( :  ع.م.ش)الواحة كابيتال 

 

ِٓ أبشص اٌششواث االسخثّاسَت اٌمابضت واٌّخخظظت بؼذد ِٓ اٌمطاػاث االلخظادَت فٍ إِاسة أبىظبٍ، وهٍ ِذسجت ( ع.َ.ش)ة اٌىاحت وابُخاي حؼذ ششن

َجُت بؼذ إػادة هُىٍت ششوت اٌىاحت اٌؼاٌُّت ٌٍخأجُش، ولذ حبٕج اٌششوت اسخشاث 2008فٍ سىق أبىظبٍ ٌألوساق اٌّاٌُت، وحُ حأسُسها فٍ شهش فبشاَش 

ششاواث  ػًّ جذَذة حمىَ ػًٍ الخٕاص اٌفشص االسخثّاسَت فٍ ِخخٍف اٌمطاػاث االلخظادَت، ورٌه ِٓ خالي االسخحىار ػًٍ اٌششواث اٌمائّت أو إلاِت

ائذة ػًٍ ِساهٍّ اسخشاحُجُت ِغ ػذد ِٓ وبشَاث اٌششواث اٌّحٍُت واٌؼاٌُّت باإلضافت إًٌ حأسُس ششواث جذَذة بهذف حٕىَغ ِظادس اٌذخً وحؼُُّ اٌف

ششوت اٌىاحت ٌٍخأجُش، ششوت اٌىاحت الٔذ، ششوت اٌىاحت ٌٍخذِاث اٌّاٌُت : وحٕطىٌ ححج ِظٍت اٌىاحت وابُخاي ػذد ِٓ  اٌششواث اٌخابؼت وهٍ . اٌششوت

َها باإلضافت ٌٍخذِاث اٌّاٌُت وششوت اٌىاحت ٌٍّالحت، وحخخظض هزٖ اٌششواث فٍ إِخالن وبُغ وحأجُش وافت أٔىاع اٌّىجىداث اٌثابخت واالسخثّاس ف

اٌظٕاػٍ، اٌضُافت، اٌظحت، اٌخؼٍُُ )وإداسة األطىي واٌّخاطش، وطىالً إًٌ االسخثّاس فٍ لطاػاث إٌمً اٌبحشٌ واٌجىٌ واٌخطىَش اٌؼماسٌ 

هُّٓ فٍ ششوت اٌىاحت وابُخاي، وحخّخغ وحؼذ وً ِٓ ِبادٌت ٌٍخُّٕت وششوت أبىظبٍ ٌالسخثّاس ِٓ أبشص اٌّسا. واٌخذِاث اٌٍىجسخُت( واٌمطاػاث اٌسىُٕت

: ٌٍّضَذ ِٓ اٌّؼٍىِاث اٌشجاء صَاسة ِىلغ اٌششوت ػًٍ شبىت اإلٔخشٔج .اٌششوت بّجٍس إداسة ِؤهً وٍِخضَ بذػُ ّٔى اٌششوت وحطىَشها اسخشاحُجُا

www.wahacapital.ae 
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 : يرجى االتصال معللمزيد من المعلومات 

 

وائل كناكري 

 ِذَش االحظاي واإلػالَ

ع .َ.ششوت اٌىاحت وابُخاي ش

أبىظبٍ، اإلِاساث اٌؼشبُت اٌّخحذة 

+  9712 6677343: هاحف

+  97150 9011003: ٔماي

+  9712 6677383: فاوس

  wael.kanakri@wahacapital.ae: بشَذ إٌىخشؤٍ

 
















































