
٢٠١٩تقریر الربع الثاني لعام 
مناقشة وتحلیل اإلدارة

٢٠١٩یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

·



٢

عائدة إلى مالكي الشركة  خسارةشار إلیھا معاً بـ "المجموعة")، صافي وشركاتھا التابعة (یُ  )"الشركة"( .ش.م.ع الواحة كابیتال تكبدت
تةلفترة ملیون درھم  ١٨٢٫٢بلغت  للفترة المقابلة ملیون درھم  ٢٣٩٫٧صافي أرباح بلغ ب مقارنةً  ٢٠١٩ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الس

.٢٠١٨من عام 

الفترةالرئیسیة خالل نشطة األ

ویة، تمالفترة خالل ھم  طوق ت تس عار األس تحقأس ھم ٦٫٠إیركاب") والبالغة (" في إیركاب ھولدینجز إن في المس كجزء من  .ملیون س
 امھاستخدتم  ،ملیون درھم ٠/١٫٠١٧ ت قیمتھإجمالي بلغاعتبار یركاب" مقابل إمن أسھم " ٪)٤٫٢(ملیون سھم  ٦٫٠ستبعاد المعاملة، تم ا

ملیون درھم. ١٤٧٫٩بمبلغ  متحصالتصافي  مما نتج عنھ؛ ملیون درھم ٨٦٩٫١ بمبلغالمقابل  القرض سدادفي 

 .ملیون درھم في دنیا للتمویل ٨٧٫٥بضخ رأسمال بقیمة خالل الفترة، قامت المجموعة 

، بزیادة ٢٠١٨ دیسمبر ٣١في كما ملیار درھم  ٢٫٥مقارنة بـ  ٢٠١٩ یونیو ٣٠في كما ملیار درھم  ٢٫٩ المدارة األصولبلغ إجمالي 
ملیار درھم  ١٫٥ بـمقارنة  ٢٠١٩ یونیو ٣٠ملیار درھم كما في  ١٫٨إلى مالكي الشركة  العائدة المدارة األصولبلغت . ٪١٧ تبلغ نسبتھا

مبر  ٣١كما في  ن عوائد كانت. ٢٠١٨دیس تثمر فیھ في بدایة الفترة للفترة حتى تاریخھ منق یداالص إلى مالكي  العائدةو، رأس المال المس
صندوق و٪، ١٠٫٥٣ بنسبةصندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا إس بي  فيالشركة 
مال أفریقیاالواحة ل ط وش رق األوس ھم في منطقة الش بة إس بي ألس ط و٪، ١٥٫٤٧ بنس رق األوس ندوق الواحة للقیمة في منطقة الش ص

.٪١٨٫٢٦ بنسبةإس بي وشمال أفریقیا 

مؤشرات األداء الرئیسیة

إجمالي الدخل 
٢٠١٩یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 

ملیون درھم للفترة  ٦١٢٫٦، مقارنًة بـ ٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیون درھم لفترة الستة أشھر المنتھیة في  ٢٥٠٫٦إجمالي الدخل البالغ یعود 
إلى ما یلي: ٢٠١٨المقابلة من عام 

.٢٠١٨ملیون درھم خالل الفترة المقابلة من عام  ٢٤٠٫٣ملیون درھم مقارنة بـ  ٣٩٥٫٠أسواق رأس المال بمبلغ  -األصول  إدارة·
ملیون درھم في الفترة المقابلة من عام  ٣٧٢٫٣ملیون درھم مقارنة بدخل بلغت قیمتھ  ١٤٤٫٤الخاصة بمبلغ  خسارة في اإلستثمارات·

ف األول من عام  ٢٠٩٫٤، والذي یعكس تعدیل بقیمة ٢٠١٨ ملیون درھم) بعد إعادة تقییم المبلغ  ١٤٣٫٧: ٢٠١٨ملیون درھم (النص
القابل لإلسترداد من إیركاب.

٢٠١٩یونیو  ٣٠المنتھیة في  فترة الثالثة أشھر

ملیون درھم للفترة  ٢٩٩٫٠، مقارنًة بـ ٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیون درھم لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ٦٠٫٧إجمالي الدخل البالغ یعود 
إلى ما یلي: ٢٠١٨المقابلة من عام 

.٢٠١٨ون درھم خالل الفترة المقابلة من عام ملی ٥٦٫٢ملیون درھم مقارنة بـ  ١٥٠٫٧أسواق رأس المال بمبلغ  -إدارة األصول ·
ة بمبلغ · تثمارات الخاص ارة في اإلس ملیون درھم في الفترة المقابلة من عام  ٢٤٢٫٨ملیون درھم مقارنة بدخل بلغت قیمتھ  ٩٠٫٠خس

مة ٢٠١٨ عدیل بقی لذي یعكس ت ثاني من عام  ١٠٩٫٣، وا عد  ٨١٫٩: ٢٠١٨ملیون درھم (الربع ال إعادة تقییم یة عململیون درھم) ب
متحفظة للمبلغ القابل لإلسترداد من إیركاب.



٣

مؤشرات األداء الرئیسیة (تتمة)

إجمالي الدخل (ملیون درھم)

عائدة إلى مالكي الشركةال / (الخسائر) رباحاألصافي 

٢٠١٩یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
افي  یعود ارة بقیمةص تةلفترة ملیون درھم  ١٨٢٫٢ الخس ھر المنتھیة في  الس افي ربح ، ٢٠١٩ یونیو ٣٠أش  تبلغ قیمتھمقارنة بص

ما یلي: بشكل رئیسي إلى، ٢٠١٨للفترة المقابلة من عام ملیون درھم  ٢٣٩٫٧

ملیون درھم للفترة المقابلة من عام  ١٤٥٫٠ملیون درھم مقارنة بـ  ٢٣٩٫٢ربح في أسواق رأس المال بقیمة  -إدارة األصول ·
٢٠١٨ .

خالل الفترة المقابلة من ملیون درھم  ١٧١٫٤ بربح بقیمة مقارنةملیون درھم  ٣٥١٫٨ بقیمةاإلستثمارات الخاصة  خسارة في·
.٢٠١٨عام 

٢٠١٩یونیو  ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
شھر المنتھیة في  ١٢٤٫٤یعود صافي الخسارة بقیمة   صافي ربح تبلغ قیمتھ ، مقارنة ب٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون درھم لفترة الثالثة أ

، بشكل رئیسي إلى ما یلي:٢٠١٨ملیون درھم للفترة المقابلة من عام  ١٣٢٫٤

ملیون درھم خالل الفترة المقابلة من  ٢٦٫٥ملیون درھم مقارنة بـ  ٨٧٫٥ربح في أسواق رأس المال بقیمة  -إدارة األصول ·
. ٢٠١٨عام 

.٢٠١٨ملیون درھم في  ١٥٠٫٠ملیون درھم مقارنة بربح بقیمة  ١٨٦٫١خسارة في اإلستثمارات الخاصة بقیمة ·
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مؤشرات األداء الرئیسیة (تتمة)

حسب القطاع (ملیون درھم) / (الخسارة) صافي الربح

األرباح  اتتوزیعلمحة عن 

 ١٣٧٫٩، حیث وافق المساھمون فیھ على توزیع أرباح نقدیة بمبلغ ٢٠١٩مارس  ٢٤عقدت الشركة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي في 
درھم للسھم).  ٠٫١٧٥ملیون درھم تمثل  ٣٢١٫٧: توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ ٢٠١٨مارس  ٢٥درھم للسھم ( ٠٫٠٧٥ملیون درھم تمثل 

األرباح كما  اتكان إتجاه توزیع من صافي أرباح المجموعة العائدة إلى المساھمین. تاریخیاً  %٩٥٫١ تبلغیمثل ذلك نسبة توزیعات أرباح 
 یلي:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dividend per Share

Dividend Payout Ratioتوزیع األرباح نسبة

التوزیع على السھم نسبة
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اإلستثمارات الخاصة

تكالیف التمویل

التكالیف األخرى للشركة

صافي الربح / (الخسارة)
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أھم المؤشرات المالیة

یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في ملخص بیان الدخل (ألف درھم)
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨

١٦٦٫٧٣٢١٤٤٫٢٠٣٨١٫٤٦٨٧٢٫١٩٢إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات
شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق حصة من ربح

١٧٨٫٨٨٨٢٨١٫١٣٥٩٩٫٠٣٢١٤١٫٠٦٣الملكیة، صافي  
(خسارة) / ربح من إستبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة 

-)٥٨٫٦٤٠(٢٥٫٠٢٧)١٥٣٫٦٠٥(وفقاً لحقوق الملكیة  
٩٢٫٠٩٨-٩٢٫٠٩٨-محتفظ بھ للبیعمصنف كربح من استبعاد أصل 

إنخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق
)٨١٫٩٤١()١٠٩٫٣٢٩()١٤٣٫٧٤٥()٢٠٩٫٣٦٥(الملكیة  

٢٦٧٫٢٣٦١٩٩٫٥٣٥٤٧٫٢٠٣٧٥٫٠٤٨إیرادات من إستثمارات مالیة
٦٨٣١٤٫٣٣٤٩٤٥٤٩٦إیرادات أخرى، صافي

٢٥٠٫٥٦٩٦١٢٫٥٨٧٦٠٫٦٧٩٢٩٨٫٩٥٦إجمالي الدخل

)٥٦٫٥٢٢()٥٩٫٢٤٢()١٠٩٫٥٦٥()١٢١٫٥٥٤(تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات
)٣٣٫٩٧٤()١١٫١٢٩()٦٠٫٠٩٤()٤٢٫٤٩٠(الشركة –مصاریف عمومیة وإداریة 
)٢٨٫٠٩٠()٢٥٫٥٢١()٧١٫٢٣٦()٦٤٫٦٨٧(الشركات التابعة –مصاریف عمومیة وإداریة 

)٣٨٫٥٥٩()٤٩٫٥٠٣()٧٣٫٤٢٤()٩٩٫٤٠٨(تكالیف تمویل، صافي

)١٥٧٫١٤٥()١٤٥٫٣٩٥()٣١٤٫٣١٩()٣٢٨٫١٣٩(إجمالي المصاریف

١٤١٫٨١١)٨٤٫٧١٦(٢٩٨٫٢٦٨)٧٧٫٥٧٠(الربح للفترة (الخسارة) / 
)٩٫٤٣٤()٣٩٫٦٧٣()٥٨٫٥٤٠()١٠٤٫٦٦١(الحقوق غیر المسیطرة

١٣٢٫٣٧٧)١٢٤٫٣٨٩(٢٣٩٫٧٢٨)١٨٢٫٢٣١((الخسارة) / الربح العائد إلى مالكي الشركة 

٠٫٠٧)٠٫٠٧(٠٫١٣)٠٫١٠((الخسارة) / العائد األساسي والمخفض على السھم (درھم)

(درھم) العوائد للسھم(الخسائر) / 

H1 2019 H1 2018Q2 2019 Q2 2018
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٢٠١٩الربع الثاني من ٢٠١٨الربع الثاني من  ٢٠١٩النصف األول من ٢٠١٨النصف األول من 
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تحلیل إجمالي الدخل

٢٠١٩ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة 

ملیون درھم، مقارنًة بـ  ٢٥٠٫٦ ما قیمتھ ٢٠١٩ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة لمن قبل المجموعة  المدرجإجمالي الدخل بلغ 
، ویتكون بشكل رئیسي من:٢٠١٨خالل الفترة المقابلة من عام ملیون درھم  ٦١٢٫٦

ائع )أ ف األول من عام(ملیون درھم  ١٦٦٫٧ بقیمة ،وتقدیم خدماتإیرادات من بیع بض ملیون درھم)  ١٤٤٫٢: ٢٠١٨ النص
يمثل تو كل رئیس حیة التابعة للمجموعة،  بش ركة الرعایة الص وإیرادات اإلیجار من  "أنجلو اریبیان ھیلث كیر"إیرادات من ش

ناعیة التابعة للمجموعة،  ركة العقاریة الص ي إلى الزیادة في في الزیادةتعود . "الواحة الند"الش كل رئیس وم  اإلیرادات بش رس
.ملیون درھم ٩٫٤ورسوم المرضى بقیمة ملیون درھم  ١٣٫٣المختبرات بمبلغ خدمات 

ة الح)ب ارة/  الربح منص ارة) والخس تبعاد من (الخس ركات زمیلة  إس تركةش اریع مش بة وفقاً لحقوق الملكیة ومش افيمحتس ، ، ص
: بشكل رئیسي ملیون درھم)، ویشمل ٣٠٦٫٢ :٢٠١٨النصف األول من عام ملیون درھم ( ٢٥٫٣ الربححیث بلغ صافي 

إیركاب ھولدینجز إن في: ·
 ملیون درھم)؛ ٣١٢٫٠: ٢٠١٨النصف األول من عام ملیون درھم ( ٢١٤٫٩ بقیمةالربح  منحصة §
ملیون  ٢٥٫٠بقیمة  من االستبعاد ربح: ٢٠١٨النصف األول من عام ( ملیون درھم ١٥٣٫٦ بقیمةستبعاد خسارة من ا§

؛في إیركاب أسھمستبعاد ة باقمتعل )درھم
درھم)؛ ملیون ٠٫٨ ربح بقیمة :٢٠١٨النصف األول من عام ملیون درھم ( ٦٫٤ من الخسارة بقیمةحصة تشانیل فاس: ·
و: ال شيء)؛ ٢٠١٨النصف األول من عام ملیون درھم ( ٦٫١ من الخسارة بقیمةحصة بتروناش جلوبال لیمتد: ·
.: ال شيء)٢٠١٨النصف األول من عام ملیون درھم ( ٦٫٨بقیمة الربح  منحصة : كورب إن.ِإ.إس.آر·

 ١٤٣٫٧: ٢٠١٨ملیون درھم ( ٢٠٩٫٤ بقیمة، محتسبة وفقًا لحقوق الملكیةومشاریع مشتركة نخفاض في قیمة شركات زمیلة ا)ج
سترداد من اإلستثمار القابلة لال لمبالغإعادة تقییم ا بعد ھولدینجز إن فيإیركاب والتي تمثل االنخفاض في قیمة ملیون درھم)، 

.نتیجًة لتداول سعر السھم بمضاعفات منخفضة على مدى فترة طویلة، من بین عوامل أخرى ذات صلة

، ٢٠١٨المقابلة من عام الفترة ملیون درھم في  ١٩٩٫٥ملیون درھم، مقارنًة بمبلغ  ٢٦٧٫٢ بقیمة، ستثمارات مالیةامن  إیرادات)د
عود بشكل رئیسي إلى:توالتي 

:أسواق رأس المال
ذات الدخل الثابت؛  قوالصندارتفاع الدخل من محفظة ملیون درھم نتیجة  ١٧٦٫١دة بقیمة زیا·
یقابلھامن محفظة صنادیق األسھم؛ و ملیون درھم نتیجة ارتفاع الدخل ٩١٫٣ بقیمةزیادة ·
و؛ الدخل من عقود المشتقات في محفظة األسھم إنخفاضملیون درھم نتیجة  ٩٩٫١ بقیمة نخفاضا·
ملیون درھم. ١٤٫٠بمبلغ الدخل من المعامالت الخاصة انخفاض ·

:الخاصةستثمارات اال
مر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق ثملیون درھم نتیجة لحركة أسعار السوق في المشتقات المتعلقة بجھة مست ١٠٫٩بقیمة  انخفاض·

الملكیة؛ 
و في شركة اس دي اكس إنیرجي إنك؛ ر السوقاأسعنتیجة لحركة  ملیون درھم ٣٢٫٦بقیمة  انخفاض·
.ملیون درھم ٣٥٫٢بقیمة طوق أسعار األسھم مصاریف إعادة التدویر عند استحقاق  ارتفاع·



٧

تحلیل إجمالي الدخل (تتمة)

٢٠١٩یونیو  ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ملیون درھم، مقارنًة بـ  ٦٠٫٧ما قیمتھ  ٢٠١٩یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في إجمالي الدخل المدرج من قبل المجموعة بلغ 
، ویتكون بشكل رئیسي من:٢٠١٨ملیون درھم خالل الفترة المقابلة من عام  ٢٩٩٫٠

ائع وتقدیم خدمات إیرادات من بیع)أ كل  ٧٢٫٢: ٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون درھم ( ٨١٫٥بقیمة  ،بض ملیون درھم) وتمثل بش
ركة  حیة التابعة للمجموعة، "أنجلو اریبیان ھیلث كیر" وإیرادات اإلیجار من الش ركة الرعایة الص ي إیرادات من ش رئیس

ة في اإلیرادات بشكل رئیسي إلى الزیادة في رسوم خدمات تعود الزیادالعقاریة الصناعیة التابعة للمجموعة، "الواحة الند". 
.ملیون درھم ١٫١ملیون درھم ورسوم المرضى بقیمة  ٨٫١المختبرات بمبلغ 

، من إستبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة، صافي (الخسارة) والخسارة/  الحصة من الربح)ب
)، ویشمل بشكل رئیسي: ملیون درھم ١٤١٫١: ٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون درھم ( ٤٠٫٤ما قیمتھ  الربححیث بلغ صافي 

إیركاب ھولدینجز إن في: ·
ملیون درھم)؛  ١٦٠٫٤: ٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون درھم ( ١١٢٫٦حصة من الربح بقیمة §
)؛ال شيء: ٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون درھم ( ٥٨٫٦خسارة من استبعاد بقیمة §

ملیون درھم)؛ ٠٫٩: ربح بقیمة ٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون درھم ( ٠٫١حصة من الخسارة بقیمة تشانیل فاس: ·
: ال شيء)؛ و٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون درھم ( ٤٫٢حصة من الخسارة بقیمة بتروناش جلوبال لیمتد: ·
: ال شيء).٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون درھم ( ٣٫١الربح بقیمة  منحصة : كورب إن.ِإ.إس.آر·

 ٨١٫٩: ٢٠١٨ملیون درھم ( ١٠٩٫٣، بقیمة في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة نخفاضا)ج
ملیون درھم)، والتي تمثل االنخفاض في قیمة إیركاب ھولدینجز إن في بعد إعادة تقییم المبالغ القابلة لالسترداد من اإلستثمار 

على مدى فترة طویلة، من بین عوامل أخرى ذات صلة. نتیجًة لتداول سعر السھم بمضاعفات منخفضة

یة)د مال مارات  تث مة إیرادات من اس لة من عام  ٧٥٫٠ملیون درھم، مقارنًة بمبلغ  ٤٧٫٢، بقی ملیون درھم في الفترة المقاب
، والتي تعود بشكل رئیسي إلى:٢٠١٨

أسواق رأس المال:
ملیون درھم نتیجة ارتفاع الدخل من محفظة الصندوق ذات الدخل الثابت؛  ٩١٫٨زیادة بقیمة ·
ملیون درھم نتیجة ارتفاع الدخل من محفظة صنادیق األسھم؛ ویقابلھا ٦٦٫٧زیادة بقیمة ·
ملیون درھم نتیجة إنخفاض الدخل من عقود المشتقات في محفظة األسھم؛ و ٦٠٫٩انخفاض بقیمة ·
ملیون درھم. ٣٫٣الخاصة بمبلغ  انخفاض الدخل من المعامالت·

االستثمارات الخاصة:
ملیون درھم نتیجة لحركة أسعار السوق في المشتقات المتعلقة بجھة مستثمر فیھا محتسبة وفقاً  ٢٦٫٤انخفاض بقیمة ·

لحقوق الملكیة؛ 
ملیون درھم نتیجة لحركة أسعار السوق في شركة اس دي اكس إنیرجي إنك؛ و ٤٥٫٧انخفاض بقیمة ·
ملیون درھم. ٤٤٫٩ارتفاع مصاریف إعادة التدویر عند استحقاق طوق أسعار األسھم بقیمة ·



٨

تحلیل إجمالي المصاریف

٢٠١٩ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة 
ملیون درھم،  ٣٢٨٫١ما قیمتھ  ٢٠١٩ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة من قبل المجموعة  المدرجةإجمالي المصاریف بلغ 

، ویتكون بشكل رئیسي من:٢٠١٨الفترة المقابلة من عام ملیون درھم خالل  ٣١٤٫٣مقارنًة بـ 

ائع وتقدیم خدمات)أ الفترة المقابلة من عام  في ملیون درھم ١٠٩٫٦ مقارنًة بـملیون درھم  ١٢١٫٦ بقیمة، تكلفة بیع بض
شكل رئیسيویعود ذلك ، ٢٠١٨ تكلفة المبیعات المتعلقة برسوم خدمات المختبرات ورسوم المرضى والتي  زیادة في إلى ب

تتوافق مع الزیادة في اإلیرادات.

اریف عمومیة وإداریة )ب ركة -مص الفترة المقابلة من خالل ملیون درھم  ٦٠٫١ملیون درھم مقارنًة بمبلغ  ٤٢٫٥ بقیمة ،الش
.ذات الصلة تكالیف الموظفین ل رئیسي إلى عكسبشك ملیون درھم ١٧٫٦ بقیمة االنخفاضیرجع  .٢٠١٨عام 

الفترة المقابلة خالل ملیون درھم  ٧١٫٢مقارنًة بـ  ،ملیون درھم ٦٤٫٧ بقیمة، الشركات التابعة -مصاریف عمومیة وإداریة )ج
.أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة عن االنخفاض في مصاریف بشكل رئیسيوالتي نتجت  ٢٠١٨من عام 

افيالتمویلتكالیف )د ركة – ، ص الفترة المقابلة من عام خالل ملیون درھم  ٣٢٫١ بـملیون درھم مقارنة  ٤٠٫٥ بقیمة، الش
.وارتفاع معدالت الفائدة ةالشركائتمان ستخدام تسھیل الزیادة في اإلى ذلك  ویرجع ملیون درھم، ٨٫٤ تبلغبزیادة ، ٢٠١٨

الفترة المقابلة خالل ملیون درھم  ٤١٫٣ بـملیون درھم، مقارنة  ٥٨٫٩ بقیمة، الشركات التابعة - ، صافيتكالیف التمویل)ه
راءإلى ذلك  ویرجع ملیون درھم، ١٧٫٦ تبلغ بزیادة، ٢٠١٨من عام  تخدام مطلوبات إعادة الش نادیق  زیادة اس من ص

.االستثمار العقاريمن تطویر وانخفاض رسملة الفوائد  األسواق العامة

٢٠١٩یونیو  ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ملیون درھم،  ١٤٥٫٤ما قیمتھ  ٢٠١٩یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في إجمالي المصاریف المدرجة من قبل المجموعة بلغ 
، ویتكون بشكل رئیسي من:٢٠١٨ملیون درھم خالل الفترة المقابلة من عام  ١٥٧٫١مقارنًة بـ 

، ٢٠١٨في الفترة المقابلة من عام ملیون درھم  ٥٦٫٥ملیون درھم مقارنًة بـ  ٥٩٫٢، بقیمة تكلفة بیع بضائع وتقدیم خدمات)أ
وم خدمات  ي إلى زیادة في تكلفة المبیعات المتعلقة برس كل رئیس ى والتي تتوافق ویعود ذلك بش وم المرض المختبرات ورس

مع الزیادة في اإلیرادات.

اریف عمومیة وإداریة )ب ركة -مص خالل الفترة المقابلة من ملیون درھم  ٣٤٫٠ملیون درھم مقارنًة بمبلغ  ١١٫١بقیمة  ،الش
ي إلى عكس  ٢٢٫٩یرجع االنخفاض بقیمة  ، حیث٢٠١٨عام  كل رئیس وعكس لموظفین با المتعلقةتكالیف الملیون درھم بش

.مصاریف المساھمات اإلجتماعیة

خالل الفترة المقابلة ملیون درھم  ٢٨٫١ملیون درھم، مقارنًة بـ  ٢٥٫٥، بقیمة الشركات التابعة -مصاریف عمومیة وإداریة )ج
والتي نتجت بشكل رئیسي عن االنخفاض في مصاریف أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة. ٢٠١٨من عام 

افي تكالیف )د ركة –التمویل، ص خالل الفترة المقابلة من عام ملیون درھم  ١٧٫٤ملیون درھم مقارنة بـ  ٢٠٫٨، بقیمة الش
إلى الزیادة في استخدام تسھیل ائتمان الشركة وارتفاع معدالت الفائدة.ملیون درھم، ویرجع ذلك  ٣٫٤، بزیادة تبلغ ٢٠١٨

خالل الفترة المقابلة ملیون درھم  ٢١٫١ملیون درھم، مقارنة بـ  ٢٨٫٧، بقیمة تابعةالشركات ال -تكالیف التمویل، صافي )ه
إلى زیادة استخدام مطلوبات إعادة الشراء من صنادیق األسواق ملیون درھم، ویرجع ذلك  ٧٫٦، بزیادة تبلغ ٢٠١٨من عام 

العامة وانخفاض رسملة الفوائد من تطویر االستثمار العقاري. 



٩

ملخص المیزانیة العمومیة

٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في ٢٠١٩یونیو  ٣٠كما في ألف درھم
٣٫٠٠٨٫١٧٩٤٫٢٠٠٫٩٦٧استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

-١٣٦٫٥٠١أصول حق االستخدام
٧٦٠٫٤٦٨٧٥٣٫٥٦٦استثمار عقاري
٥٫٧٨٢٫١٦٤٥٫٤١٨٫٦٢٨استثمارات مالیة

٢٣٢٫٩٦٣٢٣٥٫٨٦٦استثمارات في عقود إیجار تمویلیة وقروض
٧٣٤٫٥٨٩٦٣٣٫٤١٢أصول أخرى

٨٤٧٫٢٠٨٤٢٨٫٩٧٠النقد وما یعادلھ

١١٫٥٠٢٫٠٧٢١١٫٦٧١٫٤٠٩إجمالي األصول

٦٫٣٠٨٫٨٩٢٦٫٤٦٣٫٧٦٨قروض
٣٤٫٣٠٧٣٣٫٩٦٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة

٧٦٫٤٥٠٣٦٫٣٠٤مطلوبات مشتقة
-١٣٨٫٧٦٦مطلوبات عقود اإلیجار

٧٠٣٫٥٢٢٥٨٧٫٤٣٨مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى

٧٫٢٦١٫٩٣٧٧٫١٢١٫٤٧٩إجمالي المطلوبات

٤٫٢٤٠٫١٣٥٤٫٥٤٩٫٩٣٠إجمالي حقوق الملكیة

١١٫٥٠٢٫٠٧٢١١٫٦٧١٫٤٠٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

(ملیون درھم) األصولمكونات إجمالي 

 ٣١ملیون درھم كما في  ٤/١١٫٦٧١بـ  مقارنةً  ٢٠١٩ یونیو ٣٠ملیون درھم كما في  ١/١١٫٥٠٢ما قیمتھ المجموعة  أصولإجمالي بلغ 
:منملیون درھم  ١٦٩٫٣بمبلغ  یتكون االنخفاض، ٢٠١٨دیسمبر 

في ملیون درھم  ٠/٤٫٢٠١مقارنًة بـ ملیون درھم  ٢/٣٫٠٠٨بمبلغ والمشاریع المشتركة ستثمارات في الشركات الزمیلة اال)أ
 تخفیضمع  "إیركاب" في ملیون سھم ٦ستبعاد ) ا١( والذي یمثل بشكل رئیسيملیون درھم؛  ٨/١٫١٩٢قدره  بانخفاض، ٢٠١٨

 الجزئي في بتروناش وفقًا لمعاییر أداء معینة المشروطاالعتبار ) عكس ٢(ملیون درھم؛  ٣/١٫١٦٦بمبلغ  المدرجةفي القیمة 
في نخفاض االصافي  ،الربح) الحصة من ٤(ملیون درھم؛  ٥٫٩أرباح مستلمة بمبلغ  توزیعات) ٣( ملیون درھم ٥٤٫٩بقیمة 

بـ  والذي تمت مقابلتھ ملیون درھم، ٤١٫٠) الحصة من الحركة في احتیاطي األسھم بقیمة ٥؛ و (ملیون درھم ٣٠٫٥القیمة بمبلغ 
وفقًا لمعاییر أداء  إن.ِإ.إس.آر. فيھم إضافیة ) إصدار أس٢ملیون درھم؛ و( ٨٧٫٥ضخ رأس المال في دنیا للتمویل بقیمة ) ١(

ملیون درھم. ١٧٫٣معینة بقیمة 
ملیون درھم والتي تمثل بشكل رئیسي التعدیل المبدئي على أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة  ١٣٦٫٥بقیمة ق االستخدام ح أصول)ب

 .اإلطفاء ، ناقصاً للمرة األولى عقود اإلیجار ١٦عند اعتماد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
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١٠

مكونات إجمالي األصول (تتمة)

تثمارات المالیةاال)ج ملیون  ٣٦٣٫٦بزیادة تبلغ  ،٢٠١٨ملیون درھم في  ٦/٥٫٤١٨ـ ملیون درھم مقارنًة ب ٢/٥٫٧٨٢بقیمة  س
ملیون درھم  ٤٦٫٦واالنخفاض بقیمة  العامةسواق األملیون درھم في صنادیق  ٦٨٠٫٠زیادة بمبلغ البشكل رئیسي  تمثل درھم؛

تقات المتعلقة  والذي یمثل بة وفقاً لحقوق الملكیة، والحركة في القیمة العادلة للمش تثمر فیھا محتس بقیمة تقییم الإعادة بجھة مس
بالقیمة القیمة العادلة للشركات الزمیلة المدرجة  في واالنخفاضفي شركة إیركاب  األسھم طوق أسعارملیون درھم في  ٢٣٨٫٤
.ملیون درھم ٢٨٫٦بمبلغ  العادلة

ملیون درھم؛  ١٠١٫٢ اتبلغ قیمتھ بزیادة ،٢٠١٨ملیون درھم في  ٦٣٣٫٤بـ ملیون درھم مقارنًة  ٧٣٤٫٦بقیمة  أخرى، أصول)د
 .المدرجةالزیادة في الذمم التجاریة المدینة نتیجة الستبعاد األوراق المالیة  إلى بشكل رئیسي یرجع

 ملیون درھم؛ ٤١٨٫٢ اتبلغ قیمتھ بزیادة، ٢٠١٨ملیون درھم في  ٤٢٩٫٠ بـملیون درھم مقارنًة  ٨٤٧٫٢بمبلغ  یعادلھوما النقد )ه
التالیة: یتضمن بشكل رئیسي التدفقات النقدیة 

 الشركة تسھیلسحوبات من وكان في المقابل  ؛٢٠١٨عام أرباح  توزیعاتملیون درھم عن  ١٣٧٫٩الشركة: مدفوعات بقیمة ·
ملیون درھم؛ ٣٣١٫٠بمبلغ المتجدد 

 ٣٤٩٫٦بمبلغ  إعادة الشراء تم تمویلھا من خالل مطلوباتوالتي ملیون درھم؛  ٢٠٤٫٣ستثمارات بمبلغ : امالال رأسأسواق ·
 ملیون درھم؛ و ٩٨٫٨من حاملي الحقوق غیر المسیطرة بقیمة  مساھماتوكان في المقابل ؛ ملیون درھم

تثمارات ا·  وكان في المقابل عملیة ضخ؛ ملیون درھم ١٤٧٫٩أسھم إیركاب بمبلغ  تسویةصافي  من متحصالت: خاصةس
ملیون درھم. ٨٧٫٥رأس مال في دنیا للتمویل بقیمة 

 ٣١ملیون درھم كما في  ٥/٧٫١٢١مقارنًة بـ  ٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیون درھم كما في  ٩/٧٫٢٦١بقیمة  إجمالي مطلوبات المجموعة
ملیون درھم من: ١٤٠٫٤، حیث تتكون الزیادة البالغة قیمتھا ٢٠١٨دیسمبر 

ملیون  ١٥٤٫٩، حیث یمثل االنخفاض البالغ ٢٠١٨ملیون درھم في  ٨/٦٫٤٦٣ملیون درھم مقارنًة بـ  ٩/٦٫٣٠٨، بقیمة قروضأ)
درھم بشكل رئیسي صافي القروض المسحوبة من تسھیل الشركة، ومطلوبات إعادة الشراء المتعلقة بصنادیق األسواق العامة، 

ملیون درھم  ٣٣١٫٠والشركات التابعة (الرعایة الصحیة والعقارات الصناعیة) ضمن االستثمارات الخاصة البالغة قیمتھا 
 ٨٦٩٫١تسدید قروض عقود طوق األسعار بقیمة درھم على التوالي؛ وكان في المقابل ملیون  ١٤٫٦ملیون درھم و ٣٤٩٫٦و

ملیون درھم.
تقةب) ملیون درھم؛  ٤٠٫٢، بزیادة تبلغ قیمتھا ٢٠١٨ملیون درھم في  ٣٦٫٣ملیون درھم مقارنًة بـ  ٧٦٫٥، بقیمة مطلوبات مش

صول.إدارة األ –ناتجة عن ربح القیمة العادلة من أسواق رأس المال 
ي التعدیل المبدئي على أنجلو أریبیان للرعایة  ١٣٨٫٨بقیمة  مطلوبات عقود اإلیجارج) كل رئیس ملیون درھم والتي تمثل بش

للمرة األولى.عقود اإلیجار  ١٦الصحیة عند اعتماد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 اتبلغ قیمتھ بزیادة، ٢٠١٨ملیون درھم في  ٥٨٧٫٤ن درھم مقارنًة بـ ملیو ٧٠٣٫٥، بمبلغ مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرىد)

عند تسویة التداوالت ملیون درھم؛ یمثل بشكل رئیسي زیادة الذمم الدائنة لصنادیق األسواق العامة المستحقة للوسطاء  ١١٦٫١
تحقة على القروض واق  والفوائد المس نادیق األس تحقات الموظفین والذمم الدائنة األخرى لص وكان في المقابل انخفاض في مس

بة وفقاً لحقوق تمت مقابلتھا بو ،العامة تثمر فیھا محتس تقات المتعلقة بجھة مس بة في المش إعادة تدویر اإلیرادات غیر المكتس
الملكیة.
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النقدیةتحلیل التدفقات 

:٢٠١٩یوینو  ٣٠فیما یلي أنشطة التدفقات النقدیة الرئیسیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٨یونیو  ٢٠١٩٣٠یونیو  ٣٠ألف درھم
١٫٠٤٠٫٥٤٩٦٧٨٫٩١١التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة 

٢٠٫١٧٠)٥٫١٢٥(التدفقات النقدیة (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة االستثماریة 
)٦٢٢٫٩٣٨()٦١٧٫١٨٦(التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

٤١٨٫٢٣٨٧٦٫١٤٣صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ

٢٠١٩ یونیو ٣٠المنتھیة في  فترة الستة أشھر

 األول النصففي درھم ملیون  ٦٧٨٫٩ مقارنًة بـ ٢٠١٩في  درھم ملیون ٥/١٫٠٤٠ یةنشطة التشغیلاألمن  الناتجةالتدفقات النقدیة بلغت 
:ن، ونتجت بشكل رئیسي ع٢٠١٨من عام 
تبعاداالناتجة من  التدفقات النقدیة· تثمارجزئي  س : ٢٠١٨األول من عام  النصفملیون درھم ( ٠/١٫٠١٧قیمة ب یركابافي  لالس

)؛درھم ملیون ٧٢٢٫١
: ٢٠١٨األول من عام  النصف( بقیمة ال شيء"ان.بي.اس. القابضة المحدودة"  ستثمار فياستبعاد االناتجة من  التدفقات النقدیة·

)؛درھم ملیون ٢٤٥٫٥
تثمارات في أوراق مالیة الناتجة من التدفقات النقدیة · راء  ١١٢٫٢بقیمة  مدرجةاس افي مطلوبات إعادة الش ملیون درھم، ص

ملیون درھم)؛  ١٠٧٫٢ تدفقات نقدیة خارجة بقیمة :٢٠١٨األول من عام  النصف(
تثمار فيالتدفقات النقدیة الخارجة الناتجة عن · فملیون درھم ( ٨٧٫٥دنیا للتمویل البالغة قیمتھا  االس األول من عام  النص

: ال شيء).٢٠١٨

تخدمة فيبلغت التدفقات النقدیة  تثماریة  المس طة اإلس ملیون  ٢٠٫٢ تدفقات نقدیة ناتجة بقیمةبمقارنًة  ٢٠١٩في  ملیون درھم ٥٫١األنش
فدرھم في  ي ع، وھي ناتجة ٢٠١٨األول من عام  النص كل رئیس ي الواحة البالغة قیمتھا  نبش التدفقات النقدیة الخارجة لتطویر أراض

، كان ھناك ٢٠١٨وعالوة على ذلك، خالل النصف األول من عام  .ملیون درھم) ٧٫٧: ٢٠١٨(النصف األول من عام ملیون درھم  ٦٫٩
.ملیون درھم ٢٥تحریر لودائع قید الرھن بقیمة 

تخدمة فيالتدفقات النقدیة  كانت طة  المس  في درھمملیون  ٦٢٢٫٩ بـمقارنًة  ٢٠١٩في  ملیون درھم ٦١٧٫٢ والبالغة یةالتمویلاألنش
:كما یلي، ٢٠١٨األول من عام  النصف
فملیون درھم ( ١٣٧٫٩بمبلغ  ٢٠١٨عام  أرباح بتوزیعاتالمتعلقة  الخارجةالتدفقات النقدیة · : ٢٠١٨األول من عام  النص

ملیون درھم)؛  ٣٢١٫٧
ركاتن الناتجة عالتدفقات النقدیة · ھیل قرض الش افي تس حوب بمبلغ  ص فملیون درھم ( ٣٣١٫٠المس األول من عام  النص

ملیون درھم)؛  ١٠٩٫٦: ٢٠١٨
دادالمتعلقة  الخارجةالتدفقات النقدیة · عار طوق اتمویل  بس فملیون درھم ( ٨٦٩٫١قیمة بألس : ٢٠١٨األول من عام  النص

و )؛درھم ملیون ٥٤٢٫٤
األول من عام  النصفملیون درھم ( ٩٨٫٨ حقوق غیر المسیطرة بمبلغال حامليمن  بمساھمات المتعلقة الناتجةالتدفقات النقدیة ·

م).ملیون درھ ١٧٧٫٧تدفقات نقدیة بقیمة  :٢٠١٨

المالي نسبة االقتراض

٪ كما في ٢٥٫٣ مقارنة بـ ٢٠١٩ یونیو ٣٠٪ كما في ٣٢٫٥ المحددة بموجب تسھیالت الشركات للمجموعة المالي االقتراضبلغت نسبة 
.٢٠١٨دیسمبر  ٣١
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تحلیل األعمال ومحفظة الشركات
.الخاصةات ستثماراإلو األصولإدارة تشمل أعمال المجموعة قسمین رئیسیین: 

لمجموعة.ل رأس المالأسواق  أعمال األصوللمجموعة. یضم قسم إدارة اات إستثمار الخاصةات ستثماریضم قسم اإل

إدارة األصول
.الخاصة بالمجموعة یضم قسم إدارة األصول منصة أسواق رأس المال

أسواق رأس المال -إدارة األصول 
، ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ملیار درھم في  ٢٫٥مقارنًة بـ  ٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیار درھم في  ٢٫٩إلدارة ما قیمتھ ا تحتبلغ إجمالي األصول 

 ٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیار درھم كما في  ١٫٨إلدارة العائدة إلى مالكي الشركة ما قیمتھ ا تحتبلغت قیمة األصول .٪١٧بزیادة تبلغ نسبتھا 
. كانت عوائد الصنادیق للفترة حتى اآلن على رأس المال المستثمر فیھ في بدایة الفترة، ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ملیار درھم كما في  ١٫٥مقابل 

:والتي تعود إلى مالكي الشركة

٪؛١٠٫٥أفریقیا بنسبة  صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال·
٪؛ و١٥٫٥صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة ·
.٪١٨٫٣صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة ·

لیون درھم لفترة الستة أشھر م ٣٩٥٫٠بلغ إجمالي الدخل من أعمال أسواق رأس المال الناتج من الصنادیق العامة والمعامالت الخاصة 
حققت أسواق رأس المال صافي ربح بمبلغ  .٢٠١٨ملیون درھم للفترة المقابلة من عام  ٢٤٠٫٣مقارنًة بـ  ٢٠١٩یونیو  ٣٠المنتھیة في 

 ٢٠٨٫٢ـ مقارنًة بملیون درھم عائد إلى مالكي الشركة)  ٢٣٩٫٢( ٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیون درھم لفترة الستة أشھر المنتھیة في  ٣٤٨٫٦
ملیون درھم عائد إلى مالكي الشركة).  ١٤٥٫٠( ٢٠١٨في الفترة المقابلة من عام ملیون درھم 

ركز قسم أسواق رأس المال على تطبیق تحلیل دقیق لألسواق المتخصصة من أجل تحقیق عوائد عالیة الجودة على مدار دورة السوق نیابًة 
.عن المجموعة والمستثمرین الخارجیین

دار األعوام الثمانیة الماضیة، تم تطویر صندوقین رئیسیین ھما: صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق على م
 ١٠٠األوسط وشمال أفریقیا وصندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. تم استثمار الوقت ورأس المال (مبلغ بقیمة 

سنوات) قبل النظر في زیادة رأس مال الطرف  ٥في كل منھما) لتكوین الفریق والبنیة التحتیة وسجل اإلنجازات (+ملیون دوالر أمریكي 
 .الثالث

تقع الصنادیق في جزر كایمان وتخضع للرقابة واإلشراف الكامل من قبل ھیئة النقد في جزر كایمان. یعمل بنك إتش إس بي سي الشرق 
الصندوق األساسیة. تتم إدارة الصنادیق من قبل الواحة لإلستثمار ش.م.ع.،  وأمین عالمي على أصول للصندوقاألوسط المحدود كإداري 

ات. بلغ إجمالي  جیلھا في لجنة األوراق المالیة والبورص لع وتم تس لة على ترخیص من قبل ھیئة األوراق المالیة والس ركة حاص وھي ش
.٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیار درھم كما في  ٢٫٩خ، بما في ذلك أصول األطراف األخرى، األصول التي تدیرھا الواحة لإلستثمار ش.م.

مالیة  كل خاص في أمریكا الش تثماریة الكبیرة وبش ات اإلس س نادیق إلى المؤس ویق الص كل فعال على تس یركز فریق تطویر األعمال بش
والشرق األوسط وشمال أفریقیا.
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(تتمة) تحلیل األعمال ومحفظة الشركات

(تتمة) إدارة األصول

:تم تقدیم موجز حول الصندوقین الرئیسیین أدناه

صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا 
یستھدف صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا تحقیق عائد مطلق على مدى دورات 

في األسواق  قروض الشركات والقروض السیادیةالسوق. یستثمر الصندوق بشكل رئیسي في أدوات الدخل الثابت بالعمالت الصعبة من 
یستخدم الصندوق استراتیجیة طویلة / قصیرة تجمع بین البحوث شرق أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا.أوروبا و وسطالناشئة في منطقة 

 الكلیة والتحلیل التصاعدي مع إحالل التقییم إلنشاء محفظة من التداوالت ذات القیمة النسبیة. یقوم الصندوق بالتحوط بشكل كبیر لتعرضھ
ندوق  لمخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبیة بیة لالئتمان. تتم إدارة الص بالدوالر األمریكي من أجل التركیز على تحدید القیمة النس

ئة في حفل  واق الناش ندوق دین في األس ل ص تثمار ولقد تم منحھ مؤخرًا جائزة أفض كل فّعال من قبل فریق متمّرس من خبراء االس بش
.٢٠١٩جوائز مدیري صنادیق التحوط األوروبیة لعام 

، حقق صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا ٢٠١٩یونیو  ٣٠الفترة المنتھیة في خالل 
:ما یلي
ملیون دوالر أمریكي؛ ٣٠٢٫٥بلغ حجم الصندوق ·
٪؛٨٫٦٪ مقارنًة بعائد المؤشر بنسبة ١٠٫٧ما نسبتھ  ٢٠١٩بلغ العائد حتى تاریخھ لعام ·
)؛ و٢٠١٢٪ منذ إنشائھ (ینایر ٦٫٣٪ مقارنًة مع عائد المؤشر البالغ نسبتھ ١٣٫٧سنوي ما نسبتھ العائد البلغ ·
.)٢٠١٢٪ منذ إنشائھ (ینایر ٥٨٫٤٪ مقارنًة مع عائد المؤشر بنسبة ١٦٢٫٨بلغ العائد التراكمي ما نسبتھ ·

صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
ندوق  تثمر ص مال إفریقیایس ط وش ھم في منطقة الشرق األوس واق العامة  محفظةفي الواحة لألس ركات المدرجة في األس متنوعة من الش

المنتشرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. یتبع الصندوق استراتیجیة العائد المطلق باستخدام نھج تصاعدي أساسي مع إحالل 
فقات البیع لتولید عوائد. تتم  ندوق بتحیز طویل ولكن لدیھ القدرة على تنفیذ ص كل فّعال من قبل كلي وفني. یتمتع الص ندوق بش إدارة الص

فریق من خبراء االستثمار المتمرسین الموجودین في المنطقة التي یستثمر فیھا الصندوق. لقد تم كذلك ذكر الصندوق مؤخرًا في استطالع 
.لوول ستریت جورنال والذي یضم أقوى صنادیق التحوط أداًء على مستوى العالم خالل السنوات الخمس الماضیة

:، حقق صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ما یلي٢٠١٩یونیو  ٣٠ل الفترة المنتھیة في خال
ملیون دوالر أمریكي؛ ٤١٠٫٩بلغ حجم الصندوق ·
٪؛١٢٫٥٪ مقارنًة بعائد المؤشر بنسبة ١٥٫٩ما نسبتھ  ٢٠١٩بلغ العائد حتى تاریخھ لعام ·
)؛ و٢٠١٤٪ منذ إنشائھ (ینایر ٣٫٧٪ مقارنًة مع عائد المؤشر بنسبة ١٨٫٧العائد السنوي ما نسبتھ بلغ ·
.)٢٠١٤٪ منذ إنشائھ (ینایر ٢٢٫٠٪ مقارنًة مع عائد المؤشر بنسبة ١٥٦٫٤العائد التراكمي ما نسبتھ بلغ ·

تثمار وا تقبل. قد تنخفض قیمة االس راً على األداء في المس ابق ال یعد مؤش لدخل منھ كما قد یرتفعان نتیجة یرجى العلم بأن األداء الس
.تمكن من استرداد المبلغ الذي تم استثماره في البدایةتلتحركات السوق والعمالت، وقد ال 
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تحلیل األعمال ومحفظة الشركات (تتمة)

الخاصةات ستثماراإل
مل تثمارات  أعمال تش ةاإلس رة حقوق للواحة كابیتال  الخاص تثماریة قروضوملكیة مباش ة. تحتفظ محفظة  إس ركات عامة وخاص في ش

تثمارات  ةاإلس تثمارات  بثمانیة الخاص یةإس اس یونال إنیرجي واحة الند، (ج) ال: (أ) إیركاب ھولدینجز ان في (إیركاب)، (ب) أس ناش
یز ریونایتد یرفیس ندوق مینا للبنیة التحتیة ،كورب س انیل فاسه( ،(د) ص انجلو اریبیان  مجموعة دنیا و(ح) (ز)، بیتروناش )و( ،) تش

.الصحیة للرعایة

تثماراإل تكبدت ةات س ارة بقیمة إجمالي  الخاص افي  ١٤٤٫٤خس ارةملیون درھم وص ملیون درھم  ٣٥١٫٨بقیمة لمالكین ة إلى اعائد خس
.٢٠١٨ملیون درھم  ١٧١٫٤بمبلغ عائد للمالكین ملیون درھم وصافي ربح  ٣٧٢٫٣یبلغ مقارنًة بإجمالي دخل ، ٢٠١٩ لفترة

إیركاب
ركة عالمیة لتأجیر الطائرات. وھي إیركاب، تعتبر  ة نیویورك، ش ركة مدرجة في بورص ركة  تقومش تحواذ الش على الطائرات من باالس

نعین،  غليالمص ركات الطیران التجاریة وخطوط الطیران،  ومش تثمرین مالیین لتقوم بتأجیرھا لش ركات أخرى لتأجیر الطائرات ومس ش
وشركات الشحن.

. ملیون درھم ٠/١٫٠١٧اعتبار بقیمة في إیركاب مقابل  %٤٫٢ملیون سھم تعادل حصة بنسبة  ٦، قامت المجموعة بإستبعاد الفترةخالل 
ة المجموعة في إیركاب من  ت حص افة إلى ذلك، خالل %٧٫٨إلى  %١٢٫٠ونتیجة لذلك، انخفض قامت إیركاب بتنفیذ ، الفترة. باإلض

.%٨٫١إلى  %٧٫٨ة شراء أسھم، والذي لم تشارك المجموعة فیھ. ونتیجًة لذلك، ارتفعت حصة ملكیة انتفاع المجموعة من برنامج إعاد

في مجلس إدارة إیركاب، باإلضافة إلى التمثیل في مختلف اللجان الفرعیة للمجلس. نبمقعدی محتفظةال تزال الواحة كابیتال 

على النحو التالي: ٢٠١٩ یونیو ٣٠المنتھیة في  للفترة یركابكانت أبرز العملیات التشغیلیة إل

، على النحو التالي:  ةطائر ١٦٣معامالت نفذت ·
o طائرة؛ ٩١تأجیر لـ  اتفاقیاتتوقیع
o ؛ وةطائر ٢٨شراء
o طائرة. ٤٤بیع لـ  معامالتتنفیذ

ملیار دوالر أمریكي ٣٫٤توقیع معامالت تمویل بقیمة ·
للفترة٪ ٩٩٫٣معدل استخدام األسطول تجاوز ·
٢٠٢٦الحالیة في الربع الرابع من عام  تنتھي صالحیة متوسط فترة اإلیجار·
شھر القادمة ١٢ھي نسبة مصادر السیولة المتاحة لالستخدام لمدة الـ  ٢٫٠·
أمریكي ملیون دوالر ٣٠٦٫٠بقیمة ملیون سھم  ٦٫٦إعادة شراء ·
٢٠٢١ لسنةیجارات اإل٪ من ٩٥ما یقارب تم التعاقد على ·
أو مدارة ھاعلى شرائ تم التعاقدأو  مملوكةرة ائط ١٫٤٠٠ن م تتكون المحفظة·

.٢٠١٩ یونیو ٣٠ملیون درھم كما في  ٦/٢٫١٥٧ یركابإل المدرجةبلغت القیمة 
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. القابضة المحدودة وشركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد ان.بي.اس
مدرجة في بورصة ناسداك، وھي شركة ناشیونال إنیرجي  شركة٪ في ٥٫٨، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠١٨ یونیوخالل 

یز ریونایتد كورب ( یرفیس ة إل اعتبار الخروج)، كجزء من "إن.ِإ.إس.آر. كورب"س یستم اإلنتھاء من  .المحدودةن.بي.إس. القابض  تأس
غیلیة في یوینو كورب إن.ِإ.إس.آر أة تش من قبل ھیئة األوراق المالیة في الوالیات  المعاملة، بعد أن تمت الموافقة على ٢٠١٨، كمنش

ومساھمي إن.ِإ.إس.آر.األمریكیة المتحدة 

في مجال خدمات حقول النفط في منطقة الشرق األوسط العاملة و. كورب، الشركة الوطنیة الوحیدة المدرجة في ناسداك إن.ِإ.إس.آرتعتبر 
مال أفریقیا،  یا. يأكبر مزود وواحدة منوش مال أفریقیا وآس ط وش رق األوس  ،٢٠١٨ یونیو ٦بتاریخ  خدمات حقول النفط في منطقة الش

سبةاإلستحواذ ملیة عأكملت إن.ِإ.إس.آر. كورب،   ٥٩١ باعتبار إجمالي یبلغ إن.بي.إس. القابضة المحدودةأ) : في %١٠٠ على حصة بن
ي. ("ب)  و دوالر أمریكي ملیون لة  – ملیون دوالر أمریكي ٢٨٩ باعتبار إجمالي یبلغ") جي.ایھ.اس.جلف انیرجي اس.ایھ.أو.س بمحص

 .دوالر أمریكي ملیون ٨٨٠ تبلغ اعتبار إجمالیة

ة المحدودةتعتبر  مال أفریقیا  في قطاعلمنتجات والخدمات ل مزود إقلیمي إن.بي.إس. القابض ط وش رق األوس النفط والغاز في مناطق الش
عملیات في المملكة العربیة السعودیة والجزائر الغالبیة إیراداتھا من  وتستمدفي اثني عشر دولة إن.بي.إس. تعمل  وآسیا والمحیط الھادئ.

من والعراق.وقطر واإلمارات  عة من  تتض روریة في  الخدماتخدماتھا مجموعة واس حفر وإكمال آبار النفط والغاز الطبیعي مجال الض
الح والجدیدة وفي  واءً ، القائمةاآلبار  ترمیمأعمال إص مل ما یلي: أ) خدمات إن.بي.إس. تقدم  البریة أو البحریة. س خدمة متكاملة تش

طة  یانة وحفر ، ب) اآلباروأنش جیلال، و ج) اراآلبص لكیةواختبار  البیاني تس عة من إن.بي.إس. تقدم  .األنظمة الس ھذه المجموعة الواس
كل فعّ  ر الخدمات بش اطیلأكبر  أحدال من خالل نش منت بمقارنًة معدات حقول النفط  أس یھا في المنطقة، بما في ذلك وحدات األس منافس
ووحدات التحفیز ووحدات النیتروجین وحفر آبار النفط والمیاه. المرنةووحدات األنابیب 

مال أفریقیا.جي.ایھ.اس. تعتبر  ط وش رق األوس ركة رائدة في تقدیم حلول خدمات حقول النفط المتكاملة عالیة الجودة في منطقة الش  ش
لتوفیر  وقامت بتطویر إمكانیاتھاالسابقة،  ١٢الـ  خدماتھا على مدى السنوات محفظةبتوسیع جي.ایھ.اس. نجاحھا األولي، قامت واكماًال ل

على  وأعمال الترمیم واإلصالحوالتطویر وتحسین اإلنتاج  التنقیبحیاة النفط والغاز، بما في ذلك  على مدىمجموعة واسعة من الخدمات 
عة من المنتجات والخدماتجي.ایھ.اس. توفر  الموقع. وخدمات إخالء اآلبار القائمة، من العدید من خطوط مجموعة واس ، والتي تعمل ض

ید اآلبارالخدمات بما في ذلك: أ) خدمات  یة الحفر، ج) خدمات الص یة الحفر، والمعالجة، د) و، ب) حلول تقن تقییم األداء وحلول تقن
ع العالمي األخیر، تعتبر  والحفر. رع مزودي خدمات حقول النفط نمواً جي.ایھ.اس. مع التوس ط  واحدة من أس رق األوس في منطقة الش

الجزائر.والكویت و ،المملكة العربیة السعودیةوُعمان، وشمال أفریقیا، وقد وضعت بصمة في 

 ١٢. في ٢٠١٤ یونیوملیون درھم في  ٢٨٢ یبلغإجمالي اعتبار ٪ في إن.بي.إس. ب٢٠٫٦٢ بنسبة ملكیةاستحوذت المجموعة على حصة 
تثمارھا في  وافقت المجموعة على بیع، ٢٠١٧نوفمبر  ، مما نتج عنھا ٢٠١٨ یونیوالمعاملة في  اإلنتھاء منوقد تم  إن.بي.إس.كامل إس
تبعاد االمن  ربحإجمالي  التمن  یتكونملیون درھم،  ٤٤٣٫٩بمبلغ  اعتبارملیون درھم وإجمالي  ١٥٩٫٦ بقیمةس نقدیة بمبلغ  متحص
ةملیون درھم و ٢٤٥٫٥ بة ملكیة حص ركة  في %٥٫٨ بنس ھم مدینة بمبلغ  كورب إن.ِإ.إس.آر.ش ول على أس ملیون درھم.  ١٧٫٣والحص

، وتم إنھاء المرحلة ٢٠١٧٪) في دیسمبر ٤٫٦٨ حصة بنسبة تمثلوالتي البیع على مرحلتین، حیث تم إنھاء المرحلة األولى ( معاملةتمت 
. ٢٠١٨ یونیو٪) في ١٥٫٩٤تمثل الحصة المتبقیة البالغة والتي الثانیة (

تبعاد بقیمة بإدراج ربح من اال، قامت المجموعة ٢٠١٨خالل  تكون یملیون درھم،  ٣٢٩٫٧مبلغ بوإجمالي اعتبار ملیون درھم  ١٠٩٫٤س
سبة  ملكیةملیون درھم وحصة  ١٣٠٫٦نقدي بقیمة  اعتبارمن  سھم مدینة بمبلغ  ٪ في شركة إن.ِإ.إس.آر. كورب٥٫٨بن والحصول على أ

٪ في تاریخ التقاریر المالیة.٦٫٣صدار أسھم الربح، ارتفعت ملكیة المجموعة إلى نتیجة إل ملیون درھم. ١٧٫٣
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)تتمةان.بي.اس. القابضة المحدودة وشركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد (
:ما یليإن.ِإ.إس.آر.  أظھرت نتائج ،٢٠١٩ مارس ٣١المنتھیة في  فترة الثالثة أشھرخالل 

ت · ةإیرادات حقق ة بقیم درج اج، و  أمریكيملیون دوالر  ٩٢٫١، تتكون من دوالر أمریكيملیون  ١٥١٫٧ م ات اإلنت دم من خ
 ؛ملیون دوالر أمریكي من خدمات الحفر والتقییم ٥٩٫٦

ملیون  ١٣٫٢إیرادات بقیمة وصافي  ملیون دوالر أمریكي ٣٩٫٤ أرباح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء بقیمةحققت ·
دوالر أمریكي؛

غیلیة ناتجةملیون دوالر أمریكي  ٢٤٫٨تدفقات نقدیة بقیمة · طة التش ملیون دوالر أمریكي تم  ٧٫٨تدفقات نقدیة بقیمة ، من األنش
؛األنشطة التمویلیة تم استخدامھا في دوالر أمریكي ٢٢٫٠وتدفقات نقدیة بقیمة  االستثماریةاستخدامھا في األنشطة 

افي القیمة  بلغ· ملیون دوالر  ٣٣٦٫٥ما قیمتھ  ٢٠١٩مارس  ٣١والمعدات كما في  للممتلكات واآلالت المدرج المدرجةص
أمریكي.

.٢٠١٩ یونیو ٣٠ملیون درھم كما في  ٢١٥٫٤شركة إن.ِإ.إس.آر. كورب ل المدرجةبلغت القیمة 

بتروناش
ت بتروناش س ائیة، وأنظمة التحكم في مواقع اآلبار، وأنظمة حقن المواد الكیمیلحزم معدات ، وھي المزود الرائد ٢٠٠٠ عامفي تأس

یناي. توظف المنابع في  نیع في دبي والدمام وتش آت تص ي في دبي، منش قطاع النفط والغاز. تمتلك بتروناش، التي یقع مقرھا الرئیس
خص حول العالم، ب ١٠٠٠بتروناش حوالي   وقامت مؤخراً  مھندس وموظف في مجال البحث والتطویر؛ ٢٠٠ما في ذلك أكثر من ش
.والبحث والتطویر والشراءالتصمیم عملیات  الھندسیة في شیناي بالھند والتي تتولى أیًضاً بتوسیع منشأتھا 

بة ، أبرمت المجموعة، مع المستثمرین المشاركین، إتفاقیة إكتتاب لإلستحواذ عل٢٠١٨أغسطس  ٦في  في بتروناش  %٣٥ى حصة بنس
روطواعتبار ملیون درھم  ٣٢٢٫٨مقدماً بحوالي مدفوع  مقابل اعتبار تم إغالق المعاملة ملیون درھم.  ٧٣٫٨تم تقدیره بمبلغ  مؤجل مش

ارس تم. في بتروناش %٥٠لتصل إلى  من حصة ملكیتھا، والتي تشمل خیارات یمكن للمجموعة بموجبھا أن تزید ٢٠١٨أكتوبر  ١٠في 
بتروناش من خالل اتفاقیة المساھمة وتمثیلھا في مجلس اإلدارة واللجان المختلفة. علىالمجموعة السیطرة المشتركة 

:ما یلي دودةالقابضة المح بتروناشنتائج أظھرت، ٢٠١٩ یونیو ٣٠الفترة المنتھیة في خالل 
؛ ودوالر أمریكيملیون  ٧٢٫٦ مدرجة بقیمة إیراداتحققت ·
.دوالر أمریكيملیون  ٩٫٠قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء بلغت األرباح المدرجة ·

.٢٠١٩ یونیو ٣٠ملیون درھم كما في  ٣٧٢٫٤لشركة بتروناش  المدرجةبلغت القیمة 
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تشانیل فاس
بتمبر  تثمرین المشتركین،المجموعة، استحوذت ٢٠١٧في س بة  ، إلى جانب المس ة بنس انیل فاس %٢٠٫٠على حص ركة تش وھي  في ش

ركة تعمل في مجال  انیل فاس في  ٢٠٠٫٥باعتبار تبلغ قیمتھ  المالیة ومقرھا في دبي التكنولوجیاش ركة تش ت ش س ملیون درھم. تأس
ي ٢٠١٢ بكات الھاتف المتحرك للتكنولوجیا، وتعتبر المزود الرئیس غلي ش ات المالیة المالیة الممیزة لمش س من عروض والمؤس . تتض

القروض النقدیة الصغیرة وقروض والقیمة المضافة،  وخدماتقروض الھاتف، والخدمات المالیة المتنقلة، و، ائتمان البثخدمات الشركة 
.البیانات، الخ

ركة في أكثر من  ریعاً ودولة  ٢٥تتواجد الش نة دوالر أمریكي في  ملیون ١٫٥١٢أكثر من ب مانات البثتائ تقدیمبھدف  حققت نموًا س الس
انیل فاس حالیاً ٢٠١٧ملیون دوالر أمریكي في  ٨٧١ بـمقارنًة  ٢٠١٨ المالیة ول إلى أكثر من  . توفر تش ملیون  ٥٠٠إمكانیة الوص

. ترى الشركة للشركة براءة اختراعكالمسجلة  وخدمات التسلیم االئتمانفي الھاتف المحمول، والذین یستخدمون خاصیة تسجیل مشترك 
لكثیر أحد أكبر األسواق غیر المستغلة في ، وكذلك ملیار دوالر أمریكي ٦٩والذي یعادل حالیًا في قطاع بث االئتمان إمكانات كبیرة للنمو 

انیل فاسإنتاج من خطوط  مل ق الحدیثةتش غیرة وقروض التمویل الیدوي. تش ائمة العمالء المختارة ، بما في ذلك القروض النقدیة الص
 .، إلختصاالت، موبیلینك، الیكا موبایلا-، موبایليMTN، الجزائر - فوداكوم، فیتیل، أمنیة، روبي أكسیاتا، أوریدو

:األداء التاليتشانیل فاس ، أظھرت٢٠١٩ یونیو ٣٠الفترة المنتھیة في خالل 

و ؛٢٠١٨للفترة المقابلة من عام ملیون درھم  ٩١٫٨ملیون درھم مقارنة بـ  ١١٢٫٨ بقیمةیرادات إ·
نة المالیة تتعلقملیون درھم  ١٤٫٧ منھا ملیون درھم ٢٥٫٨ بمبلغمدفوعة أرباح  توزیعات· بالفترة المقابلة  مقارنةً  ،٢٠١٨ بالس

.٢٠١٧ بالسنة المالیة تتعلقملیون درھم  ٢٣٫٩ منھایون درھم مل ٤٢٫٥توزیعات أرباح  عندما بلغت ٢٠١٨من عام 

.٢٠١٩ یونیو ٣٠ملیون درھم كما في  ١٧٦٫٨تشانیل فاس ل المدرجةبلغت القیمة 

اس دي اكس إنیرجي 
بة  ة بنس اف وإنتاج النفط والغاز، اس دي اكس إنیرجي٪ في ١٩٫٥تمتلك المجموعة حص تكش ركة تعمل في مجال اس كل ، وھي ش وبش

ي تثمار في  رئیس نیف االس ر والمغرب. تم تص ركة حالیًا على مواقع في مص مال أفریقیا. تركز الش  اس دي اكس إنیرجيفي منطقة ش
كشركة زمیلة مدرجة وتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

ركة في أكتوبر  ت الش س ون  ٢٠١٥تأس ركة مادیس ة تورونتو وش ركة مدرجة في بورص ي دراجون انیرجي وھي ش من خالل دمج س
في سوق االستثمار البدیل في بورصة  إدراج مزدوج، حصلت الشركة بنجاح على ٢٠١٦بیتروغاز وھي شركة مملوكة خاصة. في سنة 

بنجاح على محفظة اس دي اكس إنیرجي ، استحوذت شركة ٢٠١٧ه العملیة. في ینایر ملیون دوالر أمریكي من ھذ ١١لندن، حیث حققت 
ول ر والمغرب مقابل مبلغ نقدي یبلغ  أص افي  ٣٠إنتاج وتنقیب النفط والغاز في مص ملیون دوالر أمریكي، مما أدى إلى زیادة في ص

ة ا ٣٫٣٥١اإلنتاج إلى  ملیون برمیل من النفط المكافئ. في  ٩٫٠٣بي إلى  ٢لعاملة برمیل من النفط المكافئ في الیوم واحتیاطیات الحص
نة  ص على اس دي اكس إنیرجي ، احتوت محفظة ٢٠١٨نھایة س ر١ - متیازإحقوق  ٦حص ر -) مص ة، ب) مص مال غرب جمص  -ش

ر عدة، ج) مص ر -مس وق، د) مص ان، والمغرب -جنوب الدس یبو، و (و) المغرب -جنوب رمض رایر فب ٧اللة میمونة نورد. في  -س
، أعلنت الشركة عن منح رخصتین إضافیتین في المغرب: موالي بوشتة واللة میمونة سود.٢٠١٩
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تحلیل األعمال ومحفظة الشركات (تتمة)

اس دي اكس إنیرجي (تتمة)
اً  مال إفریقیا تقدم فرًص غیل في ش تفید  ال تزال بیئة التش ركة. تس ولمن محفظة من اس دي اكس إنیرجي كبیرة للش ذات اإلنتاج  األص

بشكل  الناتجةتدفقات النقدیة النتاج واإلالشركة زیادة  تنويالتنقیب العالیة التأثیر في مصر والمغرب.  بتوقعاتالھامشي المرتفع، المقترنة 
ینات التي أدخلت على الحقول القائمة وتطویر موارد جدیدة تم طبیعي ط بالكامل یتكون من التحس ، من خالل برنامج عمل ممول ونش

افھا. خالل  لیم ٢٠١٩إكتش لة من آبار التنقیب والتطویر عالیة التأثیر في جمیع أنحاء المحفظة، مع توقع تس لس ركة لحفر س ، تخطط الش
.٢٠١٩الدسوق بحلول نھایة النصف األول من مشروع تطویر الغاز في جنوب 

األداء التالي:اس دي اكس إنیرجي حققت ، ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھیة في  الفترةخالل 

؛٢٠١٨الفترة المقابلة من عام ب مقارنةً  %٢٢بزیادة بلغت نسبتھا الیوم في  من النفط المكافئ برمیل ٣٫٧١٥إنتاج ·
ملیون دوالر أمریكي للبرمیل في  ٥٩٫٣٤دوالر أمریكي للبرمیل مقارنًة بـ  ٥٤٫٥٨المحقق ما قیمتھ  بلغ صافي متوسط سعر النفط·

؛٢٠١٨الفترة المقابلة من عام 
دوالر أمریكي  ١٠٫٠٣مقارنة بـ مكعب المتر أمریكي للدوالر  ١٠٫٢٦ ما قیمتھحقق في المغرب سعر الغاز الممتوسط صافي بلغ ·

؛٢٠١٨قابلة من عام مالالفترة مكعب في المتر لل
؛٢٠١٨الفترة المقابلة من عام في  أمریكير الدوملیون  ١١٫٠ بـ مقارنةً  أمریكير الدوملیون  ١٢٫٧ ما قیمتھیرادات بلغت اإل·
؛٢٠١٨الفترة المقابلة من عام في  أمریكير الدوملیون  ٩٫٠بـ مقارنة  أمریكير الدوملیون  ٩٫٣بلغ إجمالي الربح ·
الفترة المقابلة من عام في  أمریكير الملیون دو ١١٫٠مقارنًة بـ  أمریكير الملیون دو ٧٫٠بلغت التدفقات النقدیة من العملیات ·

؛٢٠١٨
 ؛٢٠١٩الربع األول من عام  فيفي النفقات الرأسمالیة  أمریكير الملیون دو ١٢٫٩ استثمرت مبلغ بقیمة·
.٢٠١٨مارس  ٣١في  أمریكير الدوملیون  ٢٩٫٣ بـ ، مقارنةً ٢٠١٩مارس  ٣١في  أمریكير الدوملیون  ١١٫٤بلغ الرصید النقدي ·

.٢٠١٩ یونیو ٣٠ملیون درھم كما في  ٣٧٫٧س دي اكس إنیرجي ال المدرجةبلغت القیمة 

مجموعة دنیا
."مجموعة دنیا")دنیا للخدمات (یشار إلیھما معاً بـ في  %٢٥حصة بنسبة دنیا للتمویل و في٪ ٢٦ حصة بنسبة تمتلك المجموعة

عة للرقابة من قبل  دنیا للتمویلإن  ركة تمویل خاض رف ھي ش وتعمل على تقدیم الحلول المالیة  المركزي اإلمارات العربیة المتحدةمص
ركة  مانات والودائع لعمالئھا في اإلمارات العربیة المتحدة. تعرض أداء الش یة وبطاقات االئتمان والض خص بما في ذلك القروض الش

ائر القروض منذ عام لض بب زیادة خس ركة خدماتھا ٢٠١٦غوط بس وق  بالدرجة األولى. تقدم الش عإلى س لعمالء الذین ل ذو نطاق واس
ون الرواتب   .٢٠١٧إلى  ٢٠٠٩القروض من  محفظة في نموقطاعات األثریاء في دولة اإلمارات العربیة المتحدة اھمت سقد ویتقاض

.لبیئة الكلیة السائدةل نظراً  ٢٠١٨في عام  محفظة قروضھاقامت الشركة بتخفیض 

ھر المنتھیة في  تة أش ركة، ٢٠١٩یونیو  ٣٠خالل فترة الس خ رأس مال بقیمة الواحة  قامت ش ركة دنیا  ٨٧٫٥بض ملیون درھم في ش
.للتمویل

الرئیسي لشركة دنیا للخدمات في . یتمثل النشاط سلطة منظقة دبي الحرة للتكنولوجیا واإلعالمتحت  ٢٠١٢في عام  دنیا للخدماتتأسست 
إلى شركة دنیا للتمویل.  بشكل رئیسيو تقدیم خدمات االستعانة بمصادر خارجیة في العملیات التجاریة

.٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیون درھم كما في  ٧٥٫٥لمجموعة دنیا  المدرجةبلغت القیمة 
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تحلیل األعمال ومحفظة الشركات (تتمة)

الواحة الند
بتطویر مشروع المركز، وھو مشروع منطقة صناعیة  حالیاً  ،مملوكة بالكامل من قبل شركة الواحة كابیتال تابعة شركة ،الواحة الند تقوم

ناعیة  آت ص تخدامات المتعددة، یتكون من منش نیف "ومتكاملة لالس تیة بتص روع في منطقة " ألوجس وبنیة تحتیة عالیة الجودة. یقع المش
ط أبوظبي،  ٣٥الظفرة، والتي تبعد ما یقارب  ول إلى تمكین اویحتل موقعاً متمیزًا لكم من وس تیة لوص ناعیة واللوجس البنیة التحتیة الص

 ٢كم ٦ة المتحدة. یمتد المركز على مساحة تبلغ على أنواعھا (البریة والبحریة والجویة والسكك الحدیدیة المستقبلیة) لدولة اإلمارات العربی
من األرض التي تم منحھا من قبل حكومة أبوظبي. 

شمل المرحلة المبدئیة للمرحلة األولى للمشروع  تمثلت. لألرض ) من المساحة اإلجمالیة٢كم ١٫٥( %٢٥لمشروع ا األولى منالمرحلة  ت
یید البنیة التحتیة للطرق والخدمات  من الوحدات الصناعیة الصغیرة. تم  ٢م٩٠٫٠٠٠من األرض وبناء  ٢كم ١٫٥ تبلغ ةمساحعلى في تش

تأجرین  غیرة بالكامل لمجموعة من المس ناعیة الص ناعة مثل المحلیین والدولیین تأجیر الوحدات الص النفط من مختلف قطاعات الص
.والمشروبات األغذیةوالمقاوالت واللوجستیة، الخدمات خدمات الدفاع ووالتصنیع، ووالغاز، 

لة تطویر المرحلة األولى من  ٤٢٦، وقعت الواحة الند على تمویل بمبلغ ٢٠١٦في یونیو   ملیون درھم مع أحد البنوك المحلیة لمواص
روع المركز، بعد النجاح في تأجیر المرافق القائمة.  عة والمعروفة بالمرحلة الثانیة، مش یف ھذه التوس تض تیة س ناعیة ولوجس آت ص منش

للمركز. سیتم أجل تعزیز الخبرة التجاریة البیع بالتجزئة من كما ستشمل أیضًا مرافق تجاریة ومرافق  ٢م١٨٧٫٠٠٠ة على مساحة ممتاز
من مساحة المنطقة المخصصة للبناء.  ٢م ٩٢٫٥٠٠أ على ٢المرحلة األولیة  ستشملب)، حیث ٢أ و٢على مرحلتین ( ٢تشیید المرحلة 

اء االنتھاء منتم  ناعیة ل إنش تأجرین بالبدء باألعمال في الوحدات  وقام ٢٠١٨عام  فيأ ٢لمرحلة الوحدات الص التي تم مجموعة من المس
لیمھا حدیثاً  مل . تس ولتش ناعیة للمرحلة  األص ناعیة ٢الص تخدام،مرنة، مباني ص ناعیة جاھزة لإلس تودعات و ، وكذلك وحدات ص مس

لخدمة األعداد المتنامیة من ومرافق أخرى مثل المساحد ومركز أمن  وحدات تجزئة فة، بدأت أعمال اإلنشاء إلضا٢٠١٩خالل ومخازن. 
تثمار ثابت ومنظم مع التركیز على  عة مع مبدأ الواحة الند لتنفیذ إس ى ھذه التوس ولالعاملین في المركز. تتماش ب  األص المرنة لتناس

ین وقطاعات الصناعة. مجموعة متنوعة من االستخدامات ودعم مجموعة متنوعة من المستأجر

تأجرین،  تمرار في النمو وتنویع قاعدة المس تراتیجیة نمو الواحة الند فیما یتعلق بالمركز على االس تطویر منتجات وخدمات وتركز إس
تأجرین الحالیین والمحتملین،  افة إلى  وتقدیمجدیدة للمس طة باإلض غیرة والمتوس ركات الص تثنائیة من أجل تلبیة احتیاجات الش خدمات اس

الصناعات والخدمات اللوجستیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

، قامت الواحة الند بتسجیل النتائج التالیة:٢٠١٩ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في فترة الستة خالل 
وملیون درھم)؛  ١٦٫٤: ٢٠١٨النصف األول من عام ملیون درھم ( ١٤٫٥ى بمبلغ إیرادات إیجار وإیرادات أخر·
ملیون درھم). ٥٫٦: ٢٠١٨النصف األول من عام ملیون درھم ( ٢٫٦بقیمة ربح صافي ·

.٢٠١٩ یونیو ٣٠ملیون درھم كما في  ٧٦٠٫٥لإلستثمار العقاري  المدرجةبلغت القیمة 
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(تتمة)تحلیل األعمال ومحفظة الشركات 

صندوق مینا للبنیة التحتیة
ندوق مینا للبنیة التحتیة ( تم إطالق ندوق"ص اریع تطویر البنیة التحتیة  ٢٠٠٧) في "الص تثمر في مش ة، والذي یس ھم خاص ندوق أس كص

ي) من حصتھا ملیون دوالر أمریك ٣٠٠ملیون درھم ( ٤/١٫١٠٣بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بإجمالي التزام رأس مالي یبلغ  
كشریك محدود. 

ریكمن إجمالي االلتزام)  %١٧٫٩ملیون درھم ( ١٩٧٫٧ تبلغ قیمتھتمویل بالمجموعة  التزمت فتھا ش ة تبلغ  واحتفظتمحدود  بص بحص
.كشریك عام %٣٣٫٣

ملیون دوالر أمریكي في أربعة مشاریع:  ٢٢٣٫٦ بقیمة منذ التأسیس، إستثمر الصندوق مبلغ
شغیل وصیانة محطتي حاویات في مصر. بلغت ملكیة والمشروع اإلسكندریة لمحطات الحاویات الدولیة: )أ حاصل على امتیاز ت

.٢٠١٦ عاممن من اإلستثمار في الربع األول  الخروج. تم %٣٠٫٣الصندوق في المشروع 
غیغاواط في المملكة العربیة  ٣٫٩ بالغاز بقوةمشروع الطاقة المستقل العامل  یمتلك ویدیرحیث مشروع القریة المستقل للطاقة: )ب

.%١٥٫٠السعودیة في شراكة مع شركة أكوا باور وسامسونج سي آند تي. تبلغ ملكیة الصندوق في المشروع 
ركة المتحدة للطاقة: )ج تقلتمتلك وتدیر الش روع الطاقة المس لطنة عمان  العامل بالغاز مش بنظام الدورة  والذي یعمل"منح" في س

بة ملكیة الصندوق في المشروع  ٢٧٠الواحدة بقوة  من ستثمار في الربع األول الخروج من االتم . %٣٨٫١میجاواط. بلغت نس
٢٠١٦.

تحلیة  سعةمن  ٣م ١٥٠٫٠٠٠میغاواط و ٥٨٥مجمع دورة تولید الكھرباء العامل بالغاز بقوة شركة صحار للطاقة: تمتلك وتدیر )د
.%٢٠٫٠ُعمان. تبلغ ملكیة الصندوق في المشروع المیاه في سلطنة 

ركة المتحدة للطاقة  خرج، ٢٠١٦في  ر والش كندریة لمحطات الحاویات الدولیة في مص روع اإلس ندوق بنجاح من مش تلمتالص  حیث اس
رأس المال. وسدادأرباح توزیعات ملیون درھم تتضمن  ٨١٫٨الواحة كابیتال إجمالي توزیعات بلغت 

تثمرت المجموعة مبلغ إجمالي%٥٫٣األرباح الحالیة  توزیعاتیبلغ عائد  ملیون دوالر أمریكي) في  ٤٥٫٥درھم (ملیون  ١٦٧ بقیمة . إس
ملیون درھم كتوزیعات. ١٦٢٫٢ستلمت مبلغ وا  )%٣٣٫٣( وشریك عام) %١٧٫٩( حصتھا كشریك محدود

ملیون درھم. ٥٠٫٠، أدرجت المجموعة حصتھا كشریك محدود في الصندوق بمبلغ ٢٠١٩ یونیو ٣٠كما في 

أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة
أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة  مزود خدمات الرعایة الصحیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ٪ في٩٦تمتلك المجموعة حصة بنسبة 

)AAH،(المجموعة لتقدیم خدمات الرعایة الصحیة في  تم تأسیسعلى امتالك وتشغیل المستشفیات والعیادات والصیدلیات.  والذي یركز
بكات مقدمي حیة في الدولة. تمتلك أنجلو  خدمات جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وھي الیوم إحدى أكبر ش الرعایة الص

حیة ( ولمن  ٢٧وتدیر  حالًیاً )AAHأریبیان للرعایة الص غیلیة األص م أكثر من ، التش موظف یعملون على خدمة أكثر من  ٩٠٠وتض
 ومزود واحد للتعلیمصیدلیات، ومركز تشخیص واحد،  ٧عیادة، و ١٧التشغیلیة من  األصول. تتكون من المرضى المسجلین ٨٠٠٫٠٠٠

، )AAHأنجلو أریبیان للرعایة الصحیة (في تطویر  ھاماً ماً طبي ومستشفى واحد. كان المستشفى، الذي یقع مقره في إمارة عجمان، معلال
.سنویاً  ١٠٫٠٠٠ حوالي إلستقبال المرضى الداخلیین اإلستیعابیةقدرة ال وتبلغ

تستخدم الشركة استراتیجیة "الشراء والبناء"، التي تكمل عملیات االستحواذ بمشاریع تأسیسیة استراتیجیة لضمان تدفق المرضى وتغطیة 
تحواذ، وتنفیذ نموذج . كما الخدمات على النحو األمثل اریع الجدیدة وعملیات االس عي لتحقیق مزیج من المش تراتیجیة الس مل ھذه االس تش

مل العالمات  ى داخل المجموعة. تش خیص لالحتفاظ بإیرادات المرض المحور والتحدث عبر الرعایة األولیة والرعایة الثانویة والتش
بكة  من ش ارقة، التجاریة ض فى كورنیش الش تش ینا الطبي، ھیلث باي، مس فیات أمینة، مركز إبن س تش حیة مس أنجلو أریبیان للرعایة الص

مركز أوراس الطبي ومركز أوركید لإلخصاب.




