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 معلومات عن الشركة
 

 مجلس اإلدارة
 

 النويس جاسم سعادة السيد/ حسين مجلس اإلدارة رئيس
  

 خوريال صديق السيد/ أبو بكر نائب رئيس مجلس اإلدارة
  

 السيد/ أحمد بن علي الظاهري   أعضاء مجلس اإلدارة
 السيد/ كارلوس عبيد 
 السيد/ فهد سعيد الرقباني 
 السيد/ منصور محمد المال 
 السيد/ سالم راشد النعيمي  
  

      
 السيد/ سالم راشد النعيمي التنفيذي والعضو المنتدبالرئيس 

  
 21122ص ب  المركز الرئيسي

 أبراج اإلتحاد
 1برج ، 12الطابق 
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتحدة
  

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(    مدقق الحسابات
 119ص ب 

 برج السلع
 مربعة الصّوة

 أبوظبي 
 اإلمارات العربية المتحدة
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة 
 
 نظرة عامة .0
 

أشةهر المنتهيةة فةي  سةتةمليةون درهةم خةالل فتةرة ال 1/18211ربةا  عادةدة إلةا مةالكي الشةركة بمبلة  أحققت الواحةة كابيتةال صةافي 
  .2911مليون درهم لنفس الفترة من عام  12181مقارنًة بة  2911 يونيو 19
 

تةلجير الطةادرات إيةر لشةركة  المفتةر  ن االسةتبعاد الجزدةيعة المكسةب الفةردي النةات بشةكل رديسةي إلةا  المتةللقويعود هةاا األدا  
يةر كةابوهةي مشةروم مشةترك بةين الواحةة كابيتةال و  إيرليفةت اسةتبعاد مةنمكاسةب ك و فةي بورصةة نيويةور المدرجةة  AerCapكاب   ا 

دنيةةا  - شةةركة التمويةةل االسةةتهالكي فةةي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدةو  إيركةةاباألدا  التشةةغيلي القةةوي لكةةل مةةن باإلضةةافة إلةةا 
 س المال.أالمتينة من معامالت أسواق ر  والمساهمة، للتمويل

 
 أهم المؤشرات المالية .4
 

  2911يونيو  19فترة الستة أشهر المنتهية في 
 
   يونيةةو 19أشةةهر المنتهيةةة فةةي  سةةتةمليةةون درهةةم خةةالل فتةةرة ال 1/18211حققةةت المجموعةةة أربةةا  عادةةدة إلةةا المةةالكين بمبلةة 

 .2911خالل نفس الفترة في عام  المحققمليون درهم  12181علا مبل  تسعة أضعاف  قدرها، بزيادة 2911
 

   2911 يونيةةو 19أشةةهر المنتهيةةة فةةي  سةةتةمليةةون درهةةم خةةالل فتةةرة ال 1181أنتجةةت النشةةاطات التشةةغيلية تةةدفق نقةةدي بمبلةة ،
 .2911مليون درهم خالل نفس الفترة من عام  281بمبل  مقارنًة 

 
  11مليةةار درهةةم كمةةا فةةي  182، مقارنةةة بةةة 2911 يونيةةو 19مليةةار درهةةم كمةةا فةةي  181إن إجمةةالي موجةةودات المجموعةةة بلغةةت 

 .2911ديسمبر 
 

 أشةةهر  سةةتةدرهةةم خةةالل فتةةرة ال 98111والمخفةة  للسةةهم الواحةةد مةةن العمليةةات المسةةتمرة و يةةر المسةةتمرة ان العادةةد األساسةةي كةة
 .2911خالل نفس الفترة من عام  المحققدرهم  98911، مقارنة بة 2911 يونيو 19المنتهية في 

 
  2911يونيو  19فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيةةو 19أشةةهر المنتهيةةة فةةي  ثالثةةةمليةةون درهةةم خةةالل فتةةرة ال 1/18111ن بمبلةة  حققةةت المجموعةةة أربةةا  عادةةدة إلةةا المةةالكي 

 .2911خالل نفس الفترة في عام  المحققمليون درهم  1181علا مبل  مليون درهم  1/18911 قدرها، بزيادة 2911
 

   2911 يونيةةو 19أشةةهر المنتهيةةة فةةي  ثالثةةةمليةةون درهةةم خةةالل فتةةرة ال 1181أنتجةةت النشةةاطات التشةةغيلية تةةدفق نقةةدي بمبلةة ،
 .2911خالل نفس الفترة من عام مستخدم في النشاطات التشغيلية مليون درهم  181بمبل  مقارنًة 

 
 أشةةهر  ثالثةةةدرهةةم خةةالل فتةةرة ال 98111ان العادةةد األساسةةي والمخفةة  للسةةهم الواحةةد مةةن العمليةةات المسةةتمرة و يةةر المسةةتمرة كةة

 .2911خالل نفس الفترة من عام  المحققدرهم  98929مقارنة بة  ،2911 يونيو 19المنتهية في 
 
 األحداث الرئيسية .0
 

 إير كابمن قبل ( ILFCاالستحواا علا آي ال اف سي ) إتمام
 

( مةن ILFC( استحوااها المعلن عنه سابقًا علا آي ال اف سي )إيركابان.في. ) ، أكملت إيركاب هولدنغز2911 مايو 11في 
( مما نت  AIGمليون سهم إلا أمريكان انترناشيونال جروب انك ) 1181( والك بإصدار AIGانترناشيونال جروب انك )أمريكان 

 %. 1181% إلا 2181عنه انخفا  في حصة ملكية الواحة كابيتال من 
 

 مليون درهم.  1/18191بمبل   المفتر  ربحًا علا االستبعاد الجزديالواحة كابيتال  سجلتنتيجة لالنخفا  في حصة الملكية، 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 )يتبع( األحداث الرئيسية .0
 

 ( NPS) االستحواا علا الشركة الوطنية للخدمات البترولية
 

هةي شةركة و  للخةدمات البتروليةةالشركة الوطنية % في 29811استحوات الواحة كابيتال علا حصة بنسبة ، 2911 يونيو 21في 
استثمار يتم تنفيةا  مةن قبةل أول هاا و مليون درهم.  21181مقرها اإلمارات العربية المتحدة مقابل و  خدمات في قطام النفط والغاز

 ةبتلسيسةها مةةاخرًا، والتةةي تشةةكل جةز ًا مةةن قسةةم االسةةتثمارات الرديسةةي الطاقةة التةةي قامةةت الواحةةة كابيتةةال فةةي قطةةام وحةدة االسةةتثمار
االستثمارات المستقبلية للواحةة كابيتةال فةي قطةام الطاقةة فةي مختلةف أنحةا  منطقةة الشةرق  بدفعلديها، حيث تم تكليف ها  الوحدة 

 األوسط وشمال أفريقيا.
 

 29موظةف و  18199لةديها مةا يقةارب و لخةدمات حقةول الةنفط لرادةدين الوطنية للخدمات البترولية إحةد  المةزودين ا الشركةتعتبر 
شةةركة تابعةةة تعمةةل فةةي أبةةرز أسةةواق الشةةرق األوسةةط وشةةمال أفريقيةةا وجنةةوب شةةرق آسةةيا، بمةةا فةةي الةةك المملكةةة العربيةةة السةةعودية، 

خدمات تقديم شركة في وتتخصص الن. اإلمارات العربية المتحدة، قطر، العراق، ليبيا، الجزادر، ماليزيا، بروناي، الهند وتركمانستا
ختبار آبار  اآلبار وخدمات سجل الحفر. النفط إلا جانب توفير الحفر والصيانة وا 
  
 مناقشة النتائج .2
 

 صافي الربح
 

محتسةةبة وفقةةًا لحقةةوق  اسةةتثماراتيشةةمل إجمةةالي الةةدخل )أ( اإليةةرادات مةةن األنشةةطة الرديسةةية للشةةركات التابعةةة، )ب( اإليةةرادات مةةن 
إيةةرادات مةةن معةةامالت أسةةواق ) )د( محتسةةبة وفقةةًا لحقةةوق الملكيةةة ربةةح مةةن اسةةتبعاد شةةركات زميلةةة ومشةةاريع مشةةتركة الملكيةةة) )ج(

 . ( اإليرادات والمصاريف األخر  )صافي(هةةرأس المال، و)
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في  الستة أشهر المنتهية في

 4300يونيو  03 4302يونيو  03  4300يونيو  03 4302يونيو  03 درهم(بيان الدخل )ألف 
  11،111  11،111   12،129  118111  إيرادات من بيع البضادع وتقديم الخدمات

  12,111  11,111   112,111  111,119 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية استثماراتإيرادات من 
 مشتركةربح من استبعاد شركات زميلة ومشاريع 

 -  1,121,191 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية
 

1,191,121  - 
  12,111  11,212   112,119  121,211 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال

  1,119 (111,192)   1,119 (111,119) إيرادات ومصاريف أخر  )صافي(
  191,121  1,211,111   212,211  1,121,111 إجمالي الدخل

 (18111) (198911)  (18121) (118119) تكلفة بيع البضادع وتقديم الخدمات
دارية  (118122) (1918199)  (118111) (1118111) مصاريف عمومية وا 

 (218111) (218111)  (128111) (118119) مصاريف تمويل
 (12,111) (112,111)  (111,111) (211,111) مجموم المصاريف

 (11) (11)   1,121 (12) العمليات  ير المستمرة  
 (112) (111)  (119) (1,121) حقوق الملكية  ير المسيطرة

 118111  1,111,111   121,111  1,211,111 أربا  عاددة إلا مالكي الشركة
 98929 9,111  98911 98111 العادد األساسي والمخف  علا السهم )درهم(
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 )يتبع( مناقشة النتائج .2
 

   2911يونيو  19أدا  فترة الستة أشهر المنتهية في 
: 2911 يونيةةو 19 أشةةهر المنتهيةةة فةةي سةةتةمليةةون درهةةم )فتةةرة ال 1/18121 أضةةعاف إلةةا 181 إرتفةةام قةةدر إجمةةالي الةةدخل  سةةجل

  مليون درهم(.  21281
ويعةةود الةةك عةةن فتةةرة المقارنةةة مةةن السةةنة السةةابقة أضةةعاف  181 زيةةادة قةةدرهااإليةةرادات مةةن بيةةع البضةةادع وتقةةديم الخةةدمات  سةةجلت
، وهي شركة تابعة مكتسبة في الربع الثاني مةن سةنة (AAH) إلا توحيد اإليرادات من شركة أنجلو أريبيان للرعاية الصحية اً أساس

2911 .  
بمبلةة   إيرليفةةتعلةةا ربةةح مةةن اسةةتبعاد  محتسةةبة وفقةةًا لحقةةوق الملكيةةةيشةةتمل الةةربح علةةا اسةةتبعاد شةةركات زميلةةة ومشةةاريع مشةةتركة 

النةةات  عةةن مليةةون درهةةم  1/18191بمبلةة   AerCap إيةةر كةةابلشةةركة  الجزدةةي المفتةةر مليةةون درهةةم وربةةح مةةن االسةةتبعاد  2981
  .AerCap إير كاب( من قبل ILFCالستحواا علا آي ال اف سي )ا جرا االنخفا  في حصة ملكية الواحة كابيتال 

مجموعةةة و  AerCapمحتسةةبة وفقةةًا لحقةةوق الملكيةةة عادةةدات قويةةة مةةن شةةركة تةةلجير الطةةادرات إيةةر كةةاب  اسةةتثماراتتعكةةس إيةةرادات 
  .مليون درهم علا التوالي 2289م ومليون دره 12181بمبل   ودنيا للخدمات( للتمويل)دنيا دنيا 

نتيجةة  والةكفتةرة المقارنةة عةن % 19مليون درهةم زيةادة بنسةبة  12181 والبالغة اإليرادات من معامالت أسواق رأس المال إرتفعت
  ألنشطتنا في المعامالت العامة.

مليةةون درهةةم نظةةرًا لزيةةادة  12181علةةا نقةةص فةةي القيمةةة العادلةةة السةةتثمارنا العقةةاري بمبلةة   اإليةةرادات والمصةةاريف األخةةر تشةةتمل 
  المنافسة ماخرًا في سوق العقار الصناعي.

مليةون درهةم إلةا  11181ارتفعت المصروفات اإلجماليةة، التةي تضةم تكلفةة المبيعةات والمصةاريف العموميةة واإلداريةة والماليةة مةن 
تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية تماشيًا  الرتفامأساسًا ويعود الك % 1181زيادة بنسبة  ثلةً مممليون درهم،  21181

 . AAHمع زيادة في إجمالي الدخل وكالك إلا توحيد مصاريف شركة 
 

   2911يونيو  19أشهر المنتهية في  ثالثةأدا  فترة ال
: 2911 يونيةو 19 أشةهر المنتهيةة فةي ثالثةةمليةون درهةم )فتةرة ال 1/18211إلا أضعاف  1181 إرتفام قدر إجمالي الدخل  سجل

  مليون درهم(.  19181
الزيةادة  إلةا اً أساسعن فترة المقارنة من السنة السابقة أضعاف  281 وقدرهاتعود زيادة اإليرادات من بيع البضادع وتقديم الخدمات 

  . (AAH)في اإليرادات من الموجودات الرديسية لشركة الرعاية الصحية 
 المفتةر  علةا ربةح مةن االسةتبعاد الجزدةي محتسةبة وفقةًا لحقةوق الملكيةةيشتمل الربح من استبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

االسةتحواا  جةرا النةات  عةن االنخفةا  فةي حصةة ملكيةة الواحةة كابيتةال  مليون درهةم 1/18191بمبل   AerCap إير كابلشركة 
  . AerCap إير كاب( من قبل ILFCعلا آي ال اف سي )

مجموعةةة و  AerCapمحتسةةبة وفقةةًا لحقةةوق الملكيةةة عادةةدات قويةةة مةةن شةةركة تةةلجير الطةةادرات إيةةر كةةاب  اسةةتثماراتتعكةةس إيةةرادات 
  .مليون درهم علا التوالي 1181م ومليون دره 1181ل  بمب ودنيا للخدمات( للتمويل)دنيا دنيا 

 زيةةادةمليةةون درهةةم نتيجةةة  12181علةةا نقةةص فةةي القيمةةة العادلةةة السةةتثمارنا العقةةاري بمبلةة   اإليةةرادات والمصةةاريف األخةةر تشةةتمل 
  في سوق العقار الصناعي.  ماخرًا المنافسة 

أساسةًا ويعود الك ضعف  181 قدرهازيادة  ممثلةً مليون درهم،  11281مليون درهم إلا  1281ارتفعت المصروفات اإلجمالية من 
تكلفةةة المبيعةةات والمصةةاريف العموميةةة واإلداريةةة تماشةةيًا مةةع زيةةادة فةةي إجمةةالي الةةدخل وكةةالك إلةةا توحيةةد مصةةاريف شةةركة  الرتفةةام
AAH . 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 )يتبع( النتائج مناقشة .2
 

 الميزانية العمومية
 

 2911 يونيةةو 19مليةةار درهةةم كمةةا فةةي  181إلةةا  2911ديسةةمبر  11مليةةار درهةةم كمةةا فةةي  182ارتفةةع مجمةةوم الموجةةودات مةةن 
فةةةةي الشةةةةركات المسةةةتثمر فيهةةةةا المحتسةةةةبة وفقةةةةًا لحقةةةةوق الملكيةةةةة وزيةةةةادة فةةةةي  لالسةةةةتثماراتسةةةةًا إلةةةةا األدا  القةةةةوي ويرجةةةع الةةةةك أسا

الممولةةة بشةةكل جزدةةي مةةن قبةةل ماسسةةة ماليةةة مةةن خةةالل ترتيبةةات  -سةةواق رأس المةةال العامةةة أأساسةةًا فةةي  -الماليةةة  االسةةتثمارات
 .إعادة الشرا 

 
 : يتم عر  مقاييس الميزانية العمومية في الجدول أدنا 

 كما في 
 يونيو 03 الميزانية العمومية )ألف درهم(

4302 
ديسمبر  00

4300 
 1918111 1118219 العقارية االستثمارات

 2118121 2118111  استثماريةقرو  
 281118111 181118911 لحقوق الملكية اً في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفق استثمارات
 1118111 1218199 مالية  استثمارات

 2128111 2118112 امم مدينة تجارية وأخر  
 2118211 2198112 النقد ومرادفات النقد

 1198111 1998121 أخر  موجودات
 2218111 2218111 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 182118111 181918111 مجموم الموجودات
 281118111 281128111 قرو 

 1118111 1118912 امم دادنة تجارية وأخر 
 281118191 181128921 مجموم حقوق الملكية
 182118111 181918111 وحقوق الملكيةمجموم المطلوبات 

 
مليون درهم  1/18111لحقوق الملكية بمقدار  اً المحتسبة وفق في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ستثماراتاال ارتفعت

علا  المفتر  ، )ب( الربح من االستبعاد الجزديدنيامجموعة و  AerCapإير كاب )أ( األدا  القوي من  ويرجع الك إلا
 NPSكما تم مناقشته في فقرة "صافي الربح" أعال  و)ج( االستحواا علا  AerCapإير كاب في ملكية الانخفا  حصة 

 مليون درهم. 21189والاي بلغت قيمته المدرجة  إيرليفتاستبعاد صافي من اإلنخفا  النات  عن مليون درهم)  21181بمبل  
 

في األوراق المالية  االستثمارمليون درهم ويعود الك أساسًا إلا زيادة في عمليات  1182المالية بمبل   االستثمارات ارتفعت
 العامة الممولة بشكل جزدي من خالل ترتيبات إعادة الشرا .
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 الشركة استراتيجية .5

ترتكز االستراتيجية الجديدة لشركة الواحة كابيتال علا االستثمار المباشر في اقتصادات إقليمية اات إمكانات عالية بالمنطقة، 
مع أفضلية االستحواا علا حصص األ لبية في الشركات التي يمكن إضافة القيمة إليها. كما تتطّلع الشركة إلا زيادة تعّرضها 

 ة من أجل تعزيز سيولة محفظتها.ألسواق رأس المال العالمي
 

 االستثماراتمن خالل خطوط أعمالها، وهي:  االستثماراتوتتيح هيكلة شركة الواحة كابيتال اآلن إدارة محفظة متنوعة من 
الرديسية، وأسواق رأس المال، والعقارات الصناعية. هاا وسوف تدرس الشركة إمكانية التعاون مع شركا  استثماريين، لتتحول 

كل تدريجي إلا شركة تقّدم خبراتها وشبكاتها ودرايتها المحلية إلا المستثمرين الاين يتطّلعون لالستفادة من النمو المتسارم بش
الاي تشهد  المنطقة. تجسيًدا لها  االستراتيجية، قامت الواحة كابيتال ماخًرا بتجديد هويتها الماسسية لتعكس هاا التوجه 

 الحيوي والمهني.

 األعمال ومحفظة الشركاتتحليل  .6

 الرئيسية االستثمارات  6/0
 سةةتةحقةةوق الملكيةةة والقةةرو  فةةي شةةركات فرديةةة. للواحةةة كابيتةةال  اسةةتثمارات علةةا تشةةمل اإلسةةتثمارات الرديسةةية للواحةةة كابيتةةال

ية، د( مجموعةة سةتانفورد مةارين، رديسية هي: أ( إيركاب هولدنغز، ب( دنيا للتمويل، ج( أنجلو أرابيان للرعاية الصةح استثمارات
فةةي شةةركات  اسةةتثمارات. باإلضةةافة إلةةا الةةك، فةةإن للشةةركة و)و( ناشةةيونال بتروليةةوم سيرفسةةيز هةةة( صةةندوق مينةةا للبنيةةة التحتيةةة
 سنوات المقبلة.الثالث إلا خمس علا مد   استبعادهاقديمة، وهي تركز علا  استثماراتأخر ، والتي تصنفها علا أنها 

 إيركاب
كاب، المدرجة في بورصة نيويورك، هي شركة عالمية لتلجير الطادرات. وتستحوا الشركة علا الطادرات من المصنعين، إير 

شركات خطوط الطيران، شركات أخر  لتلجير الطادرات ومستثمرين ماليين ومن ثم تقوم بتلجيرها، في المقام األول كعقود 
 ت الشحن.تلجير تشغيلية، لشركات الطيران التجارية وشركا

 
 مليون سهم من 2181٪ من إيركاب. تلقت شركة الواحة كابيتال 29، استحوات الواحة كابيتال علا حصة 2919في عام 

مشترك بين شركة الواحة كابيتال % من إيروفنتشور )وهي مشروم 19حصتها المكونة من إيركاب في مقابل مبال  نقدية، و 
يركاب، والتي كان لها أسطول من و  % في محفظة الواحة كابيتال من 19في الك الوقت( وحصة  A129رة إيرباص طاد 11ا 

مليون سهم بمتوسط  1181، قامت إيركاب بإعادة شرا  2911-2911طادرة إيرباص وبوين  وبومباردييه. خالل األعوام  11
بيتال في برنام  إعادة شرا  دوالر للسهم الواحد في إطار برنامجها إلعادة شرا  األسهم. لم تشارك الواحة كا 1181سعر 

 %.2181األسهم. ونتيجة لالك، ارتفعت حصة الواحة كابيتال في إيركاب إلا 
 

( ILFC( اسةتحوااها المعلةن عنةه سةابقًا علةا آي ال اف سةي )إيركةابان.فةي. ) ، أكملةت إيركةاب هولةدنغز2911 مةايو 11في 
( AIGمليةون سةهم إلةا أمريكةان انترناشةيونال جةروب انةك ) 1181( والةك بإصةدار AIGمن أمريكةان انترناشةيونال جةروب انةك )

  %.1181% إلا 2181ملكية الواحة كابيتال من مما نت  عنه انخفا  في حصة 
  

تعزيز مكانتها لتحقق النمو علا المد  الطويل، ال  ، واصلت إيركاب2911 يونيو 19أشهر المنتهية في  ستةخالل فترة ال
، أكملت 2911من عام  ثانيسيما في األسواق الناشدة، كما تواصل الشركة رفع جودة أسطولها من الطادرات. خالل الربع ال

 إيركاب المعامالت التالية:
 

 طادرة 11علا  توقيع عقود تلجير 
  بموجب عقود تلجير مبرمة ةطادر  21تسليم 
   جديدة بموجب عقود تلجير مبرمة طادرات عشرةشرا 
  ة، بما في الك:طادر  11إنها  عملية بيع 

  سنة. تواصل  11طادرة والتي يبل  معدل عمرها  11بيع محفظة جنيسيس فندين  ليمتد التي تتضمن
عامالت إدارة محفظة جنيسيس فندين  ليمتد. إن الطادرات، التي تم تصنيفها كلصول مملوكة في م إيركاب

 سابقة، لم يتم تصنيفها كلصول تم إدارتها
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 إيركاب )يتبع(
  طادرة إيرباصA119-199،  119-199طادرة إيرباصA ،  طادرة بوينB111 وطادرة بوين   كالسيك

ER199- 111B  إيركابالطادرات التي تملكها محفظة من. 
   طادرة بوين  111-299كالسيك، طادرة بوين   111أربع طادرات بوين ،ER199-111  إيرباصوطادرة 

299-129A  إيركابالطادرات التي تديرها محفظة من. 
   مليةار دوالر  281الخةاص المعلةن عنةه سةابقًا بمبلة   اإلكتتةاببمةا فةي الةك  مليةار دوالر 1توقيع معامالت تمويل بمبل

متعلق باالستحواا علا آي ال اف سي. بل  إجمالي معامالت التمويل التي تم اإلنتها  منهةا خةالل سةنة حتةا أمريكي 
 مليار دوالر أمريكي. 181تاريخه 

 
  .ا أو تديرها أو تقدمت بطلبات لشرادهاطادرة منها ما تملكه 18119، تتكون محفظة إيركاب من 2911 يونيو 19 اعتبارًا من

 
 181 المدرجةةة% مةةن مجمةةوم الةةدخل، وتمثةةل قيمتهةةا 11، سةةاهمت إيركةةاب فةةي 2911 يونيةةو 19أشةةهر المنتهيةةة فةةي  سةةتةلفتةةرة ال

 .2911 يونيو 19% من إجمالي الموجودات كما في 11مليار درهم 
 دنيا للتمويل

لتنظيمةةات البنةةك المركةةزي فةةي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة وتقةةدم لعمالدهةةا دنيةةا للتمويةةل، )دنيةةا(، هةةي شةةركة تمويةةل خاضةةعة 
مجموعة واسعة مةن الحلةول الماليةة بمةا فةي الةك القةرو  الشخصةية، قةرو  السةيارات، بطاقةات االدتمةان، الضةمانات والودادةع 

القةرو  تضةم بطاقةات االدتمةان وقةةرو  لعمالدهةا فةي دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة. فةي الوقةت الحةالي، فةإن  البيةة محفظةة 
شخصةةية. تسةةةتهدف دنيةةا شةةةرادح مختلفةةةة مةةن األفةةةراد مثةةل اوي الةةةدخل المحةةةدود، واوي الةةدخل المرتفةةةع والةةاين يعملةةةون لحسةةةابهم 

 ، وتستهدف كالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأسواق الشركات للودادع والضمانات. اإلقراضيةالخاص لتسويق منتجاتها 
 

مةن خةالل شةراكة اسةتراتيجية بةين فولرتةون الماليةة القابضةة  2991التي تتخا من أبوظبي مقرًا لها، بدأت في عام للتمويل، و  دنيا
اهلل  شةةركات عبةةدو  لكامةةل لشةةركة تيماسةةيك القابضةةة فةةي سةةنغافورة(، شةةركة مبادلةةة للتنميةةة، الواحةةة كابيتةةال)شةةركة تابعةةة مملوكةةة با

 % من دنيا للتمويل.21أحمد الموسا. تمتلك الواحة كابيتال 
 

الماضةية. كانةت  أرباحةًا متزايةدة علةا مةد  السةنوات القليلةة، وهوامش مستقرة لصافي الفادةدة و لقد أظهرت دنيا للتمويل نموًا متميزاً 
. بتقديم خدماتها لاوي الدخل المحدود واوي الدخل المرتفع تمكنت دنيا من أن %19-29هوامش صافي الفاددة ثابتًة في حدود 

 .2911حتا و  2991% خالل الفترة من عام 1189تنمي محفظة القرو  لديها بمعدل سنوي مركب بل  
 

تكةةاليف مثةةل عمليةةات إعةةادة هندسةةة األعمةةال، واقتصةةار عمليةةات التوظيةةف الجديةةدة قامةةت دنيةةا بعةةدة مبةةادرات اسةةتراتيجية إلدارة ال
علا األدوار المدرة للدخل، إعادة التفاو  مع المةوردين والمةاّلك والحفةاظ علةا رقابةة مشةددة علةا النفقةات االختياريةة. خفضةت 

% فةي عةام 21181مةن مةا يقةارب  2911 ويونية 19% للربةع المنتهةي فةي 1181ها  المبادرات نسةبة التكةاليف إلةا الةدخل إلةا 
، علا الر م من النمو القوي في قاعدة عمالدها وحجم المعامالت المتداولة. وصل صافي إيرادات دنيا للربع المنتهي في 2991

 1181، بينمةا بقيةت مصةاريفها عنةد 2911% عةن نفةس الفتةرة فةي 1181مليون درهةم بزيةادة نسةبة  1281إلا  2911 يونيو 19
 11كمةةا فةةي درهةةم مليةةون  11181% مةةن 2981درهةةم لةةنفس الفتةةرة. وباإلضةةافة إلةةا الةةك، ارتفعةةت ودادةةع العمةةال  بنسةةبة مليةةون 
 .2911 يونيو 19مليون درهم كما في  12981إلا  2911ديسمبر 

 
، واصةلت دنيةا للتمويةل نموهةا المتميةز لمحفظةة القةرو ، وحافظةت علةا 2911 يونيةو 19أشةهر المنتهيةة فةي  سةتةخالل فتةرة ال

 هوامش قوية لصافي الفاددة ونسب كفاية رأس المال راسخة. وخالل الفترة نفسها، حققت دنيا للتمويل ما يلي:
 

  وحققةت 2911يونيةو  19كمةا فةي ألةف  11981 الشةركة عمةال بلة  عةدد و توسعة في محفظةة القةرو  بمعةدل صةحي
 .2911ديسمبر  11عن  % في محفظة القرو 2981نموا بنسبة 

   مقارنةة بةالفترة نفسةها مةن  %1181مليةون درهةم تمثةل زيةادة بنسةبة  11181حققت زيادة في صافي إيةرادات فوادةد بمبلة
 السابق.% مقارنة بالفترة نفسها في العام 1181مليون درهم تمثل زيادة بنسبة  1281العام السابق وصافي دخل بمبل  
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 دنيا للتمويل )يتبع(
  بالتةالي خفضةت احتيةاطي االنخفةا  )كنسةبة مدويةة مةن القةرو  والةدفعات المقدمةة( تحسينات علا جودة األصةول، و

% وفقةةًا لتوجيهةةات 181هةةو بكثيةةر مةةن الحةةد األدنةةا المطلةةوب و  % وهةةو أعلةةا281إلةةا  2991% فةةي نهايةةة 181مةةن 
 البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

  ضةةعف، وهةةو كةةافي لحمايةةة الشةةركة لةةيس فقةةط مةةن خسةةادر  2891الحفةةاظ علةةا  طةةا  القةةرو   يةةر المنتظمةةة بمعةةدل
 االدتمان ولكن أيضا من حاالت الضغط  ير المتوقعة.

  يل نمو محفظة القرو  من خالل ودادع العمال  واألربا  المحتجزة.تمو 
  مليون درهم. 1181علا النقد وما يعادله بقيمة و  مليون درهم 119الحفاظ علا تسهيالت بنكية بقيمة 

 
 .2911 يونيو 19مليون درهم كما في  11181الشركة في دنيا  حصةالقيمة المدرجة لبلغت 

 مجموعة ستانفورد مارين
تمتلةك وتةةدير سةفن الةدعم البحةري لصةناعة الةنفط والغةاز، فةي منطقةةة ( هةي شةركة مقرهةا دبةي و SMGمجموعةة سةتانفورد مةارين )

صةةالحها وخةةدمات الصةةيانة مةةن خةةالل  الشةةرق األوسةةط وجنةةوب شةةرق آسةةيا وأفريقيةةا. تقةةدم الشةةركة أيضةةا خةةدمات بنةةا  السةةفن وا 
ماكةةديرموت، زادكةةو، اوكسةةيدنتال بتروليةةوم  مجموعةةة بةةي جةةي، شةةركة كةةل مةةنشةةركتها التابعةةة، جراندويلةةد. تشةةمل قادمةةة عمةةال  ال

شةركة مةوانأ أبةوظبي، شةركة نةاقالت الةنفط توتةال، ميرسك أويةل فةي قطةر، شةركة بتةرول أبةوظبي الوطنيةة،  ،قطر، دبي بتروليوم
، 2991فةةي عةةام  زامةةل أوفشةةور.بحريةةة الوطنيةةة و شةةركة الجرافةةات الشةةركة الةةنفط الكويتيةةة، حةةالول اوفشةةور، بوربةةون،  الكويتيةةة،

أسةطولها مةن سةفن الةدعم البحةري  SMG. منةا االسةتحواا، نّمةت SMGفةي  %11استحوات شركة الواحة كابيتةال علةا حصةة 
 . 2911 يونيو 19كما في  19إلا  2991في عام  21في العمليات من 

 
SMG ح في ملكية السفن وتشغيلها، وصناعة وصيانة في مجال الدعم البحري ولها مصال هي إحد  الشركات اإلماراتية الراددة

% مةةةن إجمةةةالي الةةةدخل قبةةةل الفادةةةدة 19هةةةي ارام التةةةلجير للمجموعةةةة، بةةةة سةةةتانفورد مةةةارين، و  تةةةلجير الرافعةةةات. تسةةةاهمالسةةةفن، و 
وقةةوارب سةةحب المرسةةاة  . تمتلةةك الشةةركة أسةةطوال متنوعةةا مةةن قةةوارب األطقةةم،SMG والضةةرادب واالسةةتهالك واإلطفةةا  لمجموعةةة

 فن إمداد المنصات وتقوم بإدارة ها  السفن في مناطق جغرافية مختلفة. سو 
 

 بما يلي: SMG، قامت 2911 يونيو 19خالل الربع المنتهي في 
 

  من سفن الةدعم البحةري المملوكةة والعاملةة. ويضةم أسةطول  19المحافظة علا أسطول يحتويSMG 12  سةفن إمةداد
مةدادات سةفن سةحب الم 11المنصات، و عمليةات.  وسةفينتيمةن سةفن إمةداد الطةاقم،  11رسةاة، سةفن سةحب المرسةاة وا 

 سنة )قيمة مرجحة()  181سنة )حسابية( أو  181العمر معدل و  %11 االستخدامبل  معدل نسبة 
  كمالسفن  1تسليم صال   وا   ) و111صيانة وا 
 مدادات سفن سحب الم ينةسف إستالم  .اةرسسحب المرساة وا 

 
 ، بما في الك إمكانية البيع.SMGتدرس شركة الواحة كابيتال خيارات استراتيجية مختلفة متعلقة باستثمارها في 
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 أنجلو أريبيان للرعاية الصحية
، قامةةت الشةركة بةةلولا اسةتثماراتها فةةي قطةام الرعايةةة الصةحية مةةن خةالل االسةةتحواا علةا أنجلةةو أريبيةان للرعايةةة 2911فةي سةنة 
هي مجموعة جديدة تم تلسيسها لتقديم خةدمات الرعايةة الصةحية فةي جميةع أنحةا  اإلمةارات العربيةة المتحةدة. و  (،AAHالصحية )

مةةن المرضةةا  1998999موظةةف يعملةةون علةةا خدمةةة أكثةةر مةةن  199تضةةم أكثةةر مةةن و ، وحةةدة أعمةةال 11وتةةدير  AAHتمتلةةك 
مراكةةةةةز  1وصةةةةيدليات،  1عيةةةةادات، و 1الخةةةةارجيين المسةةةةجلين. تتكةةةةةون الموجةةةةودات التشةةةةغيلية مةةةةةن مستشةةةةفا اليةةةةوم الواحةةةةةد، و

 .2911الربع األول من عام مستشفا مخطط افتتاحه في و تشخيصية، ومزود واحد للتعليم الطبي المستمر، 
 

وعبةر القيةام بالمزيةد ة المقبلةة مةن خةالل النمةو العضةوي لتوسعة أعمالها بةوتيرة متسةارعة علةا مةد  السةنوات القليلة AAHتخطط 
مليةون درهةم فةي  299هو جز  من استراتيجية الواحة كابيتال لالستثمار بما ال يقةل عةن  AAHمن عمليات االستحواا. استحواا 

تهدف لزيادة ظهورها في  إن بنا  ها  المحفظة االستراتيجيةلثالث إلا خمس سنوات المقبلة. قطام الرعاية الصحية خالل فترة ا
السوق، وتعزيز القدرة الجماعية علا المساومة، واالستفادة من اإلحاالت عبر الشبكة وخف  التكاليف من خالل توحيد العالمة 

حمةل إمكانيةات نمةو فةي قطةام يدخولهةا  تسهيللواحة كابيتال، مزي  أصول ا من االستثمار هاا التجارية وتقاسم الخدمات. يوسع
أن و منتجةةة للتةةدفقات النقديةةة  AAHعاليةةة وتمثةةل أولويةةة بالنسةةبة لدولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة. مةةن المتوقةةع أن تكةةون شةةركة 
 تستفيد بصورة مباشرة من النمو في قطام الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 .2911 يونيو 19مليون درهم كما في  1181إلا  AAHصلت قيمة صافي موجودات و 

 صندوق مينا للبنية التحتية
(، وبنةك إتةش إس بةي سةي DICبمشةاركة دبةي انترناشةيونال كابيتةال ) 2991في عام  (MIF)تلسس صندوق مينا للبنية التحتية 

إلةا MIF حصةتها فةي  إنترناشةيونال كابيتةال، باعت شةركة دبةي 2912الشرق األوسط والواحة كابيتال كشركا  عاّمين. في عام 
األوسةط الاي يستثمر في مشاريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحا  الشرق و هو صندوق أسهم خاصة،  MIFالفجر كابيتال. 

الطاقةة ونقلهةا وتوزيعهةا(، شمال أفريقيا. في إطار البنية التحتية، لد  الصندوق مصالح في مجةاالت مثةل الطاقةة )تشةمل توليةد و 
والنقل )تشمل المطارات والسكك الحديدية والطرق والموانأ(، الخدمات البيدية )تشمل إدارة النفايات وتحلية الميا ( والبنية التحتيةة 

 االجتماعية )تشمل المرافق التعليمية والمستشفيات واإلسكان االجتماعي(.
 

الواحةةة  التةةزاممةةن الشةةركا  المحةةدودين. بلةة   أمريكةةي مليةةون دوالر 199بةةة  يبلةة ي بةةالتزام رأس مةةال MIF ُأنشةةل، 2991فةةي عةةام 
مليةةةون دوالر أمريكةةةي حتةةةا  1989تمويةةةل  تةةةم(، االلتةةةزام% مةةةن إجمةةةالي 1181مليةةةون دوالر أمريكةةةي ) 11811تمويةةةل بكابيتةةةال 
يةةات الدوليةةة فةةي مصةةر، ب( مشةةروم حتةةا تاريخةةه، اسةةتثمر الصةةندوق فةةي أربعةةة مشةاريع: أ( االسةةكندرية لمحطةةات الحاو  .تاريخةه

صةةحار شةةركة مةةان ود( ( فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية، ج( الشةةركة المتحةةدة للطاقةةة فةةي سةةلطنة عُ IPPالقريةةة المسةةتقل للطاقةةة )
هةةو واحةةد مةةن أكبةةر وأنجةةح صةةناديق البنيةةة التحتيةةة فةةي المنطقةةة، وتلقةةا مةةدير الصةةندوق جةةادزة  MIFمةةان. للطاقةةة فةةي سةةلطنة عُ 

، وجةةادزة أفضةةل صةةندوق 2911حتةةا و  2991ر لصةةندوق بنيةةة تحتيةةة فةةي الشةةرق األوسةةط فةةي كةةلي مةةن السةةنوات مةةن أفضةةل مةةدي
 .2911شمال أفريقيا في عام األوسط و للبنية التحتية لمنطقة الشرق 

 
 11182، كانةةت القيمةة الدفتريةة لحصةةة شةركة الواحةة كابيتةةال كشةريك محةدود فةةي الصةندوق قةد بلغةةت 2911 يونيةو 19كمةا فةي 

 مليون درهم.
 

 األصول األخر 
مليةون درهةم مةن االسةتثمارات  يةر األساسةية. تشةكل سةراج  12181، تمتلةك الواحةة كابيتةال مةا يقةارب 2911 يونيو 19كما في 

جميةع هةا  االسةتثمارات الموروثةة علةا  بيةع% مةن هةا  القيمةة الدفتريةة. تةدرس شةركة الواحةة كابيتةال إمكانيةة 11للتمويل حةوالي 
 مد  السنوات الخمس المقبلة.

 
قطةام التمويةل الرهنةي، التمويةل ويشمل نشاطها التجاري في كل من سراج للتمويل هي شركة تمويلية تتخا من أبوظبي مقرا لها، 

دارة الصناديق االستثمارية. تمتلك الواحة   % في الشركة.1181قدرها كابيتال حصة و االستهالكي، التمويل التجاري، العقارات وا 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 أسواق رأس المال 6/4
فةةي قطةةام أسةةواق رأس المةةال مةةن معةةامالت خاصةةة واسةةتثمارات فةةي أسةةواق رأس المةةال العامةةة. وقةةد  تتكةةون أعمةةال الواحةةة كابيتةةال

 .ها  األعمالقامت الواحة كابيتال بتشكيل فريق من المحترفين في مجال االستثمارات المصرفية لتطوير 
 

 12181أسةةواق رأس المةةال إلةةا  ، وصةةلت إيةةرادات الشةةركة مةةن معةةامالت2911 يونيةةو 19أشةةهر المنتهيةةة فةةي  السةةتةخةةالل فتةةرة 
 .2911 يونيو 19مليون درهم كما في  1/18911القيمة الدفترية ألصول سوق رأس المال  بلغتمليون درهم. 

 المعامالت الخاصة
بترتيب عدة معامالت خاصة. وتشةمل هةا  المعةامالت مجموعةة مةن األدوات الماليةة  ، قامت شركة الواحة كابيتال2991منا عام 

المضةةمونة بلصةةول أساسةةية. تشةةمل األدوات الماليةةة عةةادة الةةديون المضةةمونة، ديةةون ثانويةةة، ديةةون صةةغر ، وديةةون مهيكلةةة، عقةةود 
% وجميةع االسةتثمارات 11الت الخاصة هو خيارية ومشتقات. إن معدل العادد علا االستثمار المستهدف لالستثمارات في المعام

 تخضع ألبحاث أساسية تغطي الوضع االقتصادي الكلي، القطاعي والجهات المصدرة لألوراق المالية.

 أسواق رأس المال العامة
لسةةندات، االسةةتثمار فةةي األوراق الماليةةة فةةي سةةوق رأس المةةال مثةةل ا مةةن أجةةل االسةةتثماريةلقةةد قامةةت الواحةةة كابيتةةال بتنميةةة قةةدراتها 

تركيزنةةا  إنالصةةكوك، األوراق القابلةةة للتحويةةل، األسةةهم، األوراق الماليةةة الهجينةةة، االكتتابةةات العامةةة ومةةا قبةةل االكتتابةةات العامةةة. 
علةةا االسةةتثمارات االدتمانيةةة التةةي تضةةم فةةي المقةةام األول سةةندات الشةةركات المقومةةة بالةةدوالر األمريكةةي والصةةادرة فةةي  األولةةي هةةو
وتتعةةزز عمليةةة االسةةتثمار لةةدينا بةةالبحوث . (CEMEAأوروبةةا والشةةرق األوسةةط وأفريقيةةا )وسةةط شةةدة مةةع التركيةةز علةةا األسةةواق النا

 الداخلية وقدرتنا القوية علا إدارة المخاطر.

 العقارات الصناعية 6/0
دارة المشةةاريع التطويريةةةة الرديسةةةية فةةةي أبةةوظبي بمةةةا فةةةي الةةةك مشةةاريع  البنيةةةة التحتيةةةة، واالسةةةتخدامات تلسسةةت الواحةةةة النةةةد لبنةةةا  وا 

 المتعددة، والتخزين الصناعي ومشاريع الخدمات اللوجستية.

 مشروم "المركز" 
مشةةروم "المركةةز" هةةو مشةةروم منطقةةة صةةناعية متكاملةةة لالسةةتخدامات المتعةةددة، يتكةةون مةةن منشةةآت صةةناعية وبنيةةة تحتيةةة عاليةةة 

يقةع "المركةز" فةي  تشةغلها الواحةة النةد وهةي شةركة مملوكةة بالكامةل مةن قبةل شةركة الواحةة كابيتةال.و تطورها و الجودة، والتي تملكها 
 ة)البرية علةا أنواعهةامةرتبط أيضةًا بالبنيةة التحتيةة الصةناعية واللوجسةتية هةو كم من جزيةرة أبةوظبي، و  21ما يقارب  منطقة الظفرة،

عربيةةة المتحةةدة. ويتمتةةع "المركةةز" بموقةةع اسةةتراتيجي علةةا الطريةةق التجةةاري دولةةة اإلمةةارات اللوالسةةكك الحديديةةة(  ةوالجويةة ةوالبحريةة
والمرافةةق النفطيةةة  المنطقةةة الغربيةةةو ( الةةاي يةةربط اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة مةةع المملكةةة العربيةةة السةةعودية E11و E11الرديسةةي )

تشةارك البنيةة يسةوف و ربط الغويفةات بةدبي اي يةالةن االتحةاد للقطةارات علا مقربة مةأيضًا  المركزالرديسية )الرويس وحبشان(. إن 
مصةةفح وسةةاحة تنظةةيم السةةكك المرافقةةة. كمةةا تتةةوفر مسةةاكن عمةةال واسةةعة فةةي الالسةةكك الحديديةةة المقترحةةة لمنطقةةة  لتقةةاطعالتحتيةةة 

 .المنطقة المجاورة لتخدم متطلبات المشروم
 

 األوليةةقامةت الواحةة النةد بتطةوير المرحلةة وقةد  أبوظبيتي تم منحها من قبل حكومة من األراضي ال 2كم 1إن المركز يتكون من 
البنيةةة  المرحلةة األولةا مةن تةم االنتهةا  مةن تشةةييد، 2912فةي ديسةةمبر (. 2كةم181% مةن المسةةاحة اإلجماليةة )21للمشةروم بنسةبة 

جير وقةد وصةل معةدل بدأ نشاط التل ،2911 عام من الوحدات الصناعية الصغيرة. في الربع الثاني من 2م198999وبنا  التحتية 
مةةةع مسةةةتويات السةةةوق الحاليةةةة. يسةةةتمر  متماشةةةيةوبمعةةةدالت إيجةةةار  2911لسةةةنة  ثةةةاني% بحلةةةول نهايةةةة الربةةةع ال11اإلشةةةغال إلةةةا 

الجودة قد اجتابتها  والتيالصناعات الخفيفة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية  قطاعاتالمشروم بتلقي اهتمام متزايد من 
 .والمستودعات المتاحة في المركزالتحتية  لبينةل العالية
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 )يتبع( العقارات الصناعية 6/0

 )يتبع(مشروم "المركز" 
إضةةافة مةةن المسةاحات الصةةناعية، يستكشةةف "المركةةز" عةددًا مةةن خطةةط النمةةو بمةا فةةي الةةك )أ(  2م198999عقةب النجةةا  مةةع أول 
التةي األراضي  ، و)ب( تطوير منتجات جديدة مثل المستودعات والوحدات الصناعية الخفيفة علا مساحةوحدات صناعية صغيرة

 .المرحلة األولية ضمن 2مك 981والبالغة  البنية التحتية عليهاشيدت 
 

حسةةب القيمةةة السةةوقية العادلةةة المقةةدرة بةةة  األوليةةة% مةةن الواحةةة النةةد وتسةةجل االسةةتثمار فةةي المرحلةةة 199ك الواحةةة كابيتةةال تمتلةة
 . 2911 يونيو 19مليون درهم كما في  11182

 حوكمة الشركات .7
مةن االسةتثمارات المحتملةة، والتةي لةديها مجموعةة قويةة علا درجة عالية من االحتةراف، و لقد وظفت الواحة كابيتال فريقًا استثماريًا 

يمكننا أن نضيف قيمة إليها ونحقق عوادد مجزية. من الناحية العملية، سةوف نحةافظ علةا نهجنةا الحكةيم لةادارة الماليةة وسنسةتمر 
لح في التركيةز علةا زيةادة كفا تنةا فةي الطريقةة التةي نةدير بهةا أصةولنا. سةنتطلع إلةا مواصةلة تطةوير عالقاتنةا مةع أصةحاب المصةا

 الرديسيين في أبوظبي، والمنطقة، ومع الشركا  في مجتمع االستثمار الواسع.
 

منةةةا تلسيسةةةنا تبنينةةةا ثقافةةةة راسةةةخة لحوكمةةةة الشةةةركات، إدارة المخةةةاطر والشةةةفافية، التةةةي اكسةةةبتنا احترامةةةًا مةةةن قبةةةل أقراننةةةا وأصةةةحاب 
ام للمسةةةاهمين، بةةةالر م مةةةن مواجهةةةة تحةةةديات السةةةوق المصةةةالح. إن هةةةدفنا هةةةو خلةةةق قيمةةةة دادمةةةة لعمالدنةةةا وتقةةةديم أدا  مةةةالي مسةةةتد

الحاليةةةةة. نحةةةةن واثقةةةةون مةةةةن أننةةةةا يمكةةةةن أن نبنةةةةي علةةةةا تزكياتنةةةةا، سةةةةمعتنا وفريقنةةةةا اإلداري إلنشةةةةا  مركةةةةز قيةةةةادي فةةةةي مجةةةةال إدارة 
 االستثمارات اإلقليمي.

 

  
 سالم راشد النعيمي

 الرديس التنفياي والعضو المنتدب، الواحة كابيتال ش.م.م.
  2911أ سطس  11التاريخ: 
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد
 

  
 إيضا 

 كما في  
 4302 يونيو 03

 كما في 
 2911ديسمبر  11

 )مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درهم  ألف درهم   
      

      الموجودات
 118111  048.73   أثاث ومعدات

 1918111  6.78423  1 إستثمار عقاري
 118119  568565   ملموسة ير موجودات 

 218111  .46800    إستثمارات في عقود تلجير تمويلية
 2118121  4508072  11 قرو  إستثمارية

 شركات زميلة ومشاريع مشتركة في  استثمارات
 281118111  086208366  1 محتسبة وفقا لحقوق الملكية  

 1118111  408233.  1 ماليةإستثمارات 
 198211  58022   مخزونال

 2128111  4258264  1 امم مدينة تجارية وأخر 
 2118211  4038774   ومرادفات النقدنقد ال
      
      

   684.48420  189118111 
 2218111  4408627   موجودات محتفظ بها للبيع

      
      

       182118111  ...685308   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية
 181118911  086228505  1 رأس المال

 1218121  086.58663   إحتياطات وفاد 
      
      

 281218111  086038435   حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة
 118119  408.43   حقوق الملكية  ير المسيطرة

      
      

 281118191  086548345   مجموع حقوق الملكية
      
      

      المطلوبات
 281118111  485048.00  19 قرو 

 1118111  0068354  11 امم دادنة تجارية وأخر 
      
      

 281118112  48.508.60   مجموع المطلوبات
      
      

       182118111  ...685308   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

 دة.المالية الموجزة الموح جز ًا ال يتجزأ من ها  البيانات 11إلا  1 المرقمة منتشكل اإليضاحات 
 

وتةةم توقيعهةةا بالنيابةةة عةةنهم مةةن  2911 أ سةةطس 11تةةم اعتمةةاد إصةةدار هةةا  البيانةةات الماليةةة المةةوجزة الموحةةدة مةةن قبةةل مجلةةس اإلدارة بتةةاريخ 
 قبل:

 
 
 
 
 
 
 

 والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة
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 الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 
فترة الستة أشهر    

 03المنتهية في 
 4302يونيو 

الستة أشهر فترة  
 19المنتهية في 

 2911يونيو 

 الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

يونيو  03في 
4302 

أشهر  الثالثةفترة  
 19المنتهية في 

 2911يونيو 

 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  إيضا  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
          
          

          العمليات المستمرة
          

 118111  068.60  128129  .70806  12 إيرادات من بيع البضادع وتقديم الخدمات
 (18111)  (038376)  (18121)  (0.8603)   تكلفة بيع البضادع وتقديم الخدمات

          
          

 18121  4687.2  18211  .52826   إجمالي الربح
          

شركات زميلة ومشاريع مشتركة من إيرادات 
 صافيمحتسبة وفقًا لحقوق الملكية، 

 
1  0058673  1128111  608577  128111 

ربح إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 لحقوق الملكية  محتسبة وفقاً 

 
1  080468630  -  080368646  - 

 128111  058454  1128119  0428456  11 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال
 18119  (0208.34)  18119  (0008623)  11 صافيإيرادات/ )مصاريف( أخر 8 

دارية  (118122)  (0368533)  (118111)  (06.8660)  11 مصاريف عمومية وا 
 (218111)  (4680.6)  (128111)  (3..268)   صافيمصاريف تمويل، 

          
          

 118112  0800.8752  1228199  084608002   ربح الفترة من العمليات المستمرة
          

          العمليات غير المستمرة  
 (11)  (06)  18121  (74)   )خسارة(/ ربح الفترة من العمليات  ير المستمرة

          
          

 118111  0800.8705  1218221  084608324   ربح الفترة
          
          

          ربح عائد إلى:
 118111  080078760  1218111  084.68005   مالكي الشركة

 112  672  119  08747   حقوق الملكية  ير المسيطرة
          
          

 118111  0800.8705  1218221  084608324   ربح الفترة 
          
          

العائد األساسي والمخفض على السهم من 
العمليات المستمرة وغير المستمرة العائدة إلى 

         1 مالكي الشركة خالل الفترة )درهم(
          
 9892  3856  9891  3866   من عمليات مستمرة  -
 -  -  -  -   من عمليات  ير مستمرة -
          
          
   3866  9891  3856  9892 
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 الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 
الستة فترة   

أشهر المنتهية 
يونيو  03في 

4302 

الستة فترة  
أشهر المنتهية 

 يونيو 19في 
2911 

الثالثة فترة  
أشهر المنتهية 

يونيو  03في 
4302 

الثالثة فترة  
أشهر المنتهية 

يونيو  19في
2911 

 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
          ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 118111  0800.8705  1218221  084608324  ربح الفترة
         

         األخرى ةالشامل)الخسارة(  /الدخل
         

صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات 
 111  (58354 ) 28111  6.4  مالية متاحة للبيع

الحصة في التغير في االحتياطيات األخر  
 والمشاريع المشتركةللشركات الزميلة 

          18111  08475  (18211 ) 08536  محتسبة وفقًا لحقوق الملكية   ال
         

          118111  .08006865  1218112  084658403  إجمالي الدخل الشامل للفترة
         

         إجمالي الدخل الشامل عائد إلى:
 198111  0800586.2  1218112  084608530  مالكي الشركة

          112  672  119  08747  حقوق الملكية  ير المسيطرة
         

          118111  .08006865  1218112  084658403  إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 الموحد الموجز في حقوق الملكية التغيرات بيان
 

  
 رأس

 المال 
 إحتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 إحتياطي
 تحوط

 إحتياطات
 أخرى

 أرباح 
 مستبقاة

 إحتياطات
 فائضو 

 حقوق الملكية 
العائدة إلى 

 المالكين
 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 
 مجموع

 حقوق الملكية
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
            

 281118111 118111 281218199 1128112 1218911 (18111) (18121) (18111) 1218111 181118911  2911يناير  1في 
            

 1218221 119 1218111 1218111 1218111 - - - - -  الفترة ربح
 111 - 111 111 - (18211) - 28111 - -  الشامل اآلخرالدخل 

            
 1218112 119 1218112 1218112 1218111 (18211) - 28111 - -  إجمالي الدخل الشامل

معامالت مع مالكي الشركة معترف بها مباشرة في 
 حقوق الملكية

 
      

    

 (1118121) - (1118121) (1118121) (1118121) - - - - -  أنصبة أربا  
 حقوق الملكية  ير المسيطرة ناتجة عن 

 18111 18111 - - - - - - - -  إستحواا شركة تابعة 
                        

 480608506 408374 480238227 2208056 0048.64 (8260.) (.08.4) (08706) 0468262 ..08.6783  )غير مدقق( 4300 يونيو 03في 
            
            

 281118191 118119 281218111 1218121 1118121 (18111) (18121) (18111) 1118121 181118911  2911يناير  1في 
            

 182118912 18121 182118111 182118111 182118111 - - - - -  ربح الفترة
                         18111 - 18111 18111 - 18191 - 112 - -  الدخل الشامل اآلخر
 182118219 18121 182118191 182118191 182118111 18191 - 112 - -  إجمالي الدخل الشامل

            
معامالت مع مالكي الشركة معترف بها مباشرة في 

 حقوق الملكية
 
      

    

 (1118191) - (1118191) (1118191) (1118191) - - - - -  (1أنصبة أربا  نقدية )إيضا  
 - - - (118121) (118121) - - - - 118121  (1أسهم منحة صادرة )إيضا  

 حقوق الملكية  ير المسيطرة ناتجة عن 
 شركة تابعةعلا ستحواا اإل 

 
- - - - - - - - 291 291 

            
 086548345 408.43 086038435 086.58663 085078036 (48403) (.08.4) (482.7) 0578046 086228505  )غير مدقق( 4302 يونيو 03في 
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  الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 
  4302  2911 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
      ألف درهم  ألف درهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1218221  084608324  ربح الفترة

     تعديالت لـ:
 18111  08307  االستهالك

 118991  3..268  فوادد علا القرو 
 (18119)  (08703)  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمكاسب تقييم الموجودات 

 (111)  (466)  فوادد علا ودادع بنكية
 (1128111)  (0058673)  إيرادات شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية

 مكاسب إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 
 وفقًا لحقوق الملكية، صافي  

 
(080468630)  - 

 (18191)  (084.0)  إيرادات فوادد من عقود التلجير التمويلية
 18212  0458375  ستثمار عقاريال نقص في القيمة العادلة

 28299  48433  الملكيةوفقًا لحقوق توزيعات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 
 -  675  ةملموسإطفا  موجودات  ير 

 -  58742  مخصص بضاعة بطيدة الحركة ومتقادمة
 -  068400  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

     التغيرات في رأس المال العامل:
 111  (563)  التغير في المخزون

 (118911)  .66  التغير في الامم المدينة التجارية واألخر 
      (211)  .47853  واألخر التغير في الامم الدادنة التجارية 

     
 28111  568607  من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 
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 )يتبع( الموحد بيان التدفقات النقدية الموجز
 
  4302  2911 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
      ألف درهم  ألف درهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 -  (4768704)  زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية ةشركشرا  

 -  4628040  زميلة محتسبة وفقًا لحقوق الملكية ةشركعاددات إستبعاد 
 118119  -  عاددات استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع

 (118111)  -  علا شركات تابعة )صافي من النقد( اإلستحواا
 118111  .45840  عاددات من قرو  إستثمارية

 18111  .08.7  عاددات من عقود التلجير التمويلية
 عاددات من بيع/ تسديد/ توزيعات أربا  مستلمة علا موجودات 

 18121  083648364  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 -  (080628506)  شرا  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  (448074)  شرا  إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
 (218912)  08007  عاددات من إستثمارات متاحة للبيع

 (218111)  (48.42)  دفعات لتطوير عقار استثماري
 (18111)  (48025)  شرا  أثاث ومعدات

           111  466  فوادد مستلمة
      218121  (0028272)  صافي النقد من األنشطة االستثمارية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (118111)  (208025)  تكاليف تمويل مدفوعة علا قرو 
 (118112)  (537)  قرو  مسددة

 1198119  45386.2  عليهاقرو  تم الحصول 
 (1118121)  (0.68736)  أنصبة أربا  مدفوعة

      -  430  صافي الحركة في حقوق ملكية  ير مسيطرة
     

      (118111)  078046  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     

 (118111)  (238500)  في النقد ومرادفات النقد النقصصافي 
     

      2118111  47084.0  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
     

      1128111  4038774   يونيو 03النقد ومرادفات النقد في 
 

 (1إصدار أسهم منحة خالل الفترة من خالل األربا  المستبقاة )إيضا  معامالت  ير نقدية: 
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 الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 0
 

اات مسةةةاولية محةةةدودة تةةةم تلسيسةةةها فةةةي إمةةةةارة أبةةةوظبي،  عامةةةة)"الشةةةركة"( هةةةي شةةةةركة مسةةةةاهمة  .مش.م. كابيتةةةالشةةةةركة الواحةةةةة 
يوليةةو  12وقةةد تلسسةةت بتةةاريخ  1111مةةايو  29الصةةادر بتةةاريخ  19اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة ، بموجةةب المرسةةوم األميةةري رقةةم 

1111  . 
 

كة لشةةةر النتةةةاد  والمركةةةز المةةةالي ل 2911 يونيةةةو 19أشةةةهر المنتهيةةةة فةةةي  سةةةتةالالبيانةةةات الماليةةةة المةةةوجزة الموحةةةدة لفتةةةرة تضةةةم هةةةا  
 الخاضةعة لسةيطرة مشةتركة والشةركاتالزميلةة  الشةركاتوحصص المجموعة فةي بة "المجموعة"(  معاً  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

 .("اإلستثمارات المحتسبة وفقًا لحقوق الملكية")
 

الخةةدمات الماليةةة، أسةةواق رأس المةةال، العقةةارات قطاعةةات تشةةمل تةةلجير الطةةادرات، ال مةةنتسةةتثمر المجموعةةة فةةي مجموعةةة واسةةعة 
 .والنفط والغاز الرعاية الصحية ،الصناعية، البنية التحتية

 
علةةةةةةةةا الموقةةةةةةةةع اإللكترونةةةةةةةةي  موجةةةةةةةةودة 2911ديسةةةةةةةةمبر  11 للسةةةةةةةةنة المنتهيةةةةةةةةة فةةةةةةةةيالبيانةةةةةةةةات الماليةةةةةةةةة الموحةةةةةةةةدة للمجموعةةةةةةةةة إن 

www.wahacapital.ae  الطةابق ،  أبةراج االتحةاد ،21122للشةركة، ص. ب. المسةجل عند الطلب مةن المكتةب وكالك متاحة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 1برج ، 12
 
 أساس التحضير 4
 

". وهةةةي ال الماليةةةة المرحليةةةة التقةةارير" -11تةةم إعةةةداد هةةةا  البيانةةات الماليةةةة المةةةوجزة الموحةةدة وفقةةةا للمعيةةةار المحاسةةبي الةةةدولي رقةةةم 
تتضةةمن كافةةة المعلومةةات الالزمةةة للبيانةةات الماليةةة الموحةةدة السةةنوية الكاملةةة ويتعةةين قرا تهةةا جنبةةا إلةةا جنةةب مةةع البيانةةات الماليةةة 

 .2911 ديسمبر 11الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 أهم السياسات المحاسبية والتقديرات 0
 

الهامةةةة المطبقةةةة مةةةن قبةةةل المجموعةةةة فةةةي هةةةا   والتقةةةديرات إن السياسةةةات المحاسةةةبية ومبةةةادي  إدارة المخةةةاطر وأسةةةاليب اإلحتسةةةاب
البيانات المالية الموجزة الموحدة هي نفس تلك المستخدمة من قبل المجموعة عنةد إعةداد البيانةات الماليةة الموحةدة كمةا فةي وللسةنة 

 .2911يناير  1 منإعتبارًا  جديدة يسري تطبيقها معايير وتفسيرات ما يتعلق بتطبيق، بإستثنا  2911 ديسمبر 11المنتهية في 
 

فإنهةةا ال ، ومةةع الةةكأدنةةا .  مبةةين، كمةةا هةةو 2911عةةدة معةةايير وتعةةديالت جديةةدة فةةي سةةنة بتطبيةةق قامةةت المجموعةةة للمةةرة األولةةا، 
 للمجموعة. ا البيانات المالية الموجز الموحدةللمجموعة أو عل السنوية تاثر علا البيانات المالية الموحدة

 
 4302سنة يسرى تطبيقها في المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 
  األدوات الماليةةةة: العةةةر  المتعلقةةةة بمقاصةةةة الموجةةةودات والمطلوبةةةات  12تعةةةديالت علةةةا المعيةةةار المحاسةةةبي الةةةدولي رقةةةم

 المالية
  12والمعيةةار الةةدولي للتقةارير الماليةةة رقةةم  البيانةةات الماليةةة الموحةدة 19تعةديالت علةةا المعيةةار الةدولي للتقةةارير الماليةةة رقةم 

والمتعلقة بمنشآت  البيانات المالية المنفصلة 21والمعيار المحاسبي الدولي رقم  اإلفصا  عن الحصص في منشآت أخر 
  للموجودات  ير المالية اإلستثمار

 اإلفصةةةاحات المتعلقةةةة بالمبةةةال  القابلةةةة  – انخفةةةا  قيمةةةة الموجةةةودات 11عةةةديالت علةةةا المعيةةةار المحاسةةةبي الةةةدولي رقةةةم ت
 للتحصيل

  إسةتبدال اإللةزام بالمشةتقات واالسةتمرار األدوات الماليةة: التحقةق والقيةاس 11رقم تعديالت علا المعيار المحاسبي الدولي ،
 بمحاسبة التحوط

  جيهات بشلن متا يتم اإلعتةراف بالضةرادب المفروضةة تو  - الضرادب 21تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم
 من قبل الحكومة

 
 .  لكن لم يحن موعد تطبيقهامعايير، تفسيرات أو تعديالت أخر  التي تم إصدارها  ةلم تعتمد المجموعة مبكرًا أي

http://www.wahacapital.ae/
http://www.wahacapital.ae/
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 القيم العادلة  2
 

 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  )أ(
 

 تقوم المجموعة باستخدام الترتيب الهرمي التالي لتحديد واإلفصا  عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل أساليب التقييم:
 

األسةةعار المدرجةةة ) يةةر المعدلةةة( فةةي األسةةواق النشةةطة لموجةةودات أو مطلوبةةات التةةي يمكةةن : مةةدخالت مسةةتمدة مةةن 1المسةةتو  
 للمنشلة الوصول إليه في تاريخ القياس)

 
والتي يمكن مالحظتها لألصةل أو  1: مدخالت مستمدة من مصادر  ير األسعار المدرجة تم إدراجها ضمن المستو  2المستو  

 و )مباشراإللتزام، إما بشكل مباشر أو  ير 
 

 : مدخالت  ير مالحظة لألصل أو اإللتزام. 1المستو  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 القيم العادلة )يتبع( 2
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

 بالقيمة العادلة:  التالية المالية بالموجودات والمطلوبات، احتفظت المجموعة كما في نهاية فترة التقرير
 

 

 4302 يونيو 03
 )غير مدقق(

 ألف درهم

 2911ديسمبر  11
 )مدقق(

 ألف درهم
 الترتيب الهرمي 
 أسلوب التقييم  للقيمة العادلة

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -0
 الربح أو الخسارة 

    

     
 أسعار الشرا  المدرجة في سوق نشط 1المستو   118111 768.40 أوراق مالية لحقوق الملكية)أ( استثمار في 

     
أسعار الشرا  المدرجة والتدفقات النقدية المخصومة  2المستو   18111 68305 )ب( استثمار آخر في أوراق مالية لحقوق الملكية

 لاستثمار
 أسعار الشرا  المدرجة في سوق نشط 1المستو   1118111 04680.6 ثابت)ج( استثمار في أوراق مالية بدخل      
     

التدفقات النقدية المخصومة. يتم تقدير التدفقات النقدية  2المستو   1918111 0368620 )د( موجودات مشتقة
 المستقبلية علا أساس أسعار الفاددة ألجل.

     
 إستثمارات متاحة للبيع -4
 

 التدفقات النقدية المخصومة 1المستو   1118111 00580.2
     
التدفقات النقدية المخصومة. يتم تقدير التدفقات النقدية  2المستو   (128111) (48340.) مطلوبات مشتقة -0

 المستقبلية علا أساس أسعار الفاددة ألجل.
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 البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(إيضاحات حول 
 

 القيم العادلة )يتبع( 2
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 
 4302 يونيو 03  

 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2911ديسمبر  11   
 )مدقق(
 ألف درهم

 

 1المستو   2المستو   1المستو   المجموم  0المستوى  4المستوى  0المستوى  المجموع الموجودات المالية
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 
 - - 118111 118111  - - 768.40 768.40 استثمار في أوراق مالية لحقوق الملكية

 - 18111 - 18111  - 68305 - 68305 استثمار آخر في أوراق مالية لحقوق الملكية
 - - 1118111 1118111  - - 04680.6 04680.6 ثابت استثمار في أوراق مالية بدخل

 - 1918111 - 1918111  - 0368620 - 0368620 موجودات مشتقة
 1118111 - - 1118111  00580.2 - - 00580.2 إستثمارات متاحة للبيع

 1118111 1118211 1118112 1118912  00580.2 .005867 2368403 6578374 المجموع
 

 الماليةالمطلوبات 
 
 
 
 
 

 1المستو   2المستو   1المستو   المجموم  0المستوى  4المستوى  0المستوى  المجموع
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

     الربح أو الخسارة 
     

 - (128111) - (128111)  - (48340.) - (48340.) مطلوبات مشتقة

 المجموع
 
(.48340) 

 
- 

 
(.48340) 

 
-  (128111) - (128111) - 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 القيم العادلة )يتبع( 2
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

 0تسوية الحركات في القيمة العادلة في المستوى 
 
أشهر  ستةال  

 فيالمنتهية 
 يونيو 03

4302 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  11في 
2911 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 1918111  0058606  يناير 1الرصيد اإلفتتاحي 
 218912  -  اإلستحواا علا إستثمارات متاحة للبيع

 -  (08007)  تخفي  رأس المال
 28121  6.4  اآلخر مجموم المكاسب أو الخسادر في الدخل الشامل

          
      1118111  00580.2  الرصيد الختامي

 
 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(

 
 إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باإلضافة إلا قيمتها المدرجة هي كما يلي:

 
 2911 ديسمبر 11

 )مدقق(
  ألف درهم

 4302 يونيو 03
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 

   القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
         
 موجودات مالية         

 إستثمارات في عقود إيجار تمويلية  .46800  .46800  218111  218111
 قرو  إستثمارية  4508072  4508072  2118121  2118121

 إستثمارات متاحة للبيع        
1118111  1118111  00580.2  00580.2   صندوق  ير مدرج 

        
موجةةةةودات ماليةةةةة بالقيمةةةةة العادلةةةةة مةةةةن خةةةةالل 

 الربح أو الخسارة
1918111  1918111  0368620  0368620   موجودات مشتقة 
1118111  1118111  04680.6  04680.6   مدرجة أوراق مالية اات دخل ثابت 
118111  118111  768.40  768.40   أوراق مالية مدرجة 
18111  18111  68305  68305    إستثمارات أخر 

        
موجةةودات ماليةةة مصةةنفة كمحةةتفظ بهةةا لتةةةاريخ 

 اإلستحقاق
1118111  1118111  0708444  066804.   أوراق مالية اات دخل ثابت مدرجة 
 امم مدينة تجارية وأخر    4258264  4258264  2128111  2128111
 النقد ومرادفات النقد   4038774  4038774  2118211  2118211

          
 مطلوبات مالية         

 قرو   485048.00  485048.00  281118111  281118111
 امم دادنة تجارية وأخر    0068354  0068354  1118111  1118111
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 محتسبة وفقا لحقوق الملكية شركات زميلة ومشاريع مشتركة في إستثمارات  5
 

 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية مبينة أدنا :  شركات زميلة ومشاريع مشتركةفي  ستثماراتاإلإن حركة 
 
أشــــــهر  ســــــتةال  

 المنتهية في
 يونيو 03

4302 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  11في 
2911 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 282118119  .48260827  يناير  1في كما 
 -  4768704  إستحوااات
 -  (4728326)  إستبعادات

 2118191  0058673  ، صافيالدخلالحصة في 
 -  080368646  هولدين  ان. في إير كابعلا  مكاسب اإلستبعاد المفتر 

 18111  08536  الحصة في إحتياطيات حقوق الملكية
 (218111)  (48433)  توزيعات مستلمة 

          
  086208366  281118111      
 

 طةةرف ثالةةثالمحةةدودة، إلةةا  إيرلفةةت للتةةلجير ،إسةةتثمارها بالكامةةل فةةي المشةةروم المشةةترك عمليةةة بيةةع المجموعةةة أنهةةتخةةالل الفتةةرة، 
 ألف درهم.  298212 بقيمةنت  عنه ربح ، (البيعتكاليف  من )صافي ألف درهم 2118121 مقابل

 
 زجنيإيركةاب هولةد محتسةبة وفقةًا لحقةوق الملكيةةتم تخفي  حصة اسةتثمار المجموعةة فةي الشةركة الزميلةة ال ،2911 مايو 11في 

% مةةةن األسةةةهم العاديةةةة فةةةي آي ال اف سةةةي 199علةةةا  إيركةةةاب% بعةةةد اسةةةتحواا 1181% إلةةةا 2182"( مةةةن إيركةةةابان.فةةةي. )"
(ILFCمن أمريكان انترناشيونال جروب ) إنك (AIG مقابل )مليون سهم جديد في  1181يار دوالر أمريكي نقدًا و مل 1بل   بدل

 181918121نت  عنه اعتراف بربح مةن االسةتبعاد بمبلة   مفتر  . تم احتساب االنخفا  في حصة المجموعة كاستبعادإيركاب
يةة للمجلةس باإلضةافة إلةا التمثيةل فةي مختلةف اللجةان الفرع إيركةابألف درهم. سوف تحتفظ المجموعة بمقعديها فةي مجلةس إدارة 

كشةركة زميلةة محتسةبة وفقةًا لحقةوق بعةد هةا  المعاملةة سيسةتمر  إيركةابتصنيف اسةتثمار المجموعةة فةي  إنالتي تعمل فيها حاليًا. 
 الملكية.

 
الشةةةركة الوطنيةةةة % فةةةي 29811لةةةد  المجموعةةةة علةةةا حصةةةة بنسةةةبة  ةاالسةةةتثمارات الرديسةةةي قسةةةم، اسةةةتحوا 2911يونيةةةو  21فةةةي 

مليةون درهةم.  21181(، وهي شركة تتخا من البحرين مقرًا لها وتقةدم خةدمات الةنفط والغةاز مقابةل مبلة  NPS) للخدمات البترولية
ليمتةةد، شةةركة تلسسةةت فةةي مركةةز دبةةي المةةالي العةةالمي، دبةةي. إن األنشةةطة  زجنيهولةةديةةتم إدارة االسةةتثمار مةةن خةةالل ان بةةي اس 

، اختبةار اآلبةار وخةدمات سةجل الحفةر. إن والصةيانةاآلبةار، الحفةر الرديسية للشركة هي تقةديم خةدمات حقةول الةنفط مثةل، خةدمات 
المنةةاطق الجغرافيةةة الهامةةة لعمليةةات الشةةركة هةةي الشةةرق األوسةةط وشةةمال أفريقيةةا وجنةةوب شةةرق آسةةيا، بمةةا فةةي الةةك المملكةةة العربيةةة 

ال يزال توزيع سعر الشرا   هند وتركمانستان.السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، العراق، ليبيا، الجزادر، ماليزيا، بروناي، ال
 مستمرًا كما في نهاية فترة التقرير.

 
يبلةة  االسةةتثمار فةةي الشةةركات الزميلةةة والمشةةاريع المشةةتركة المحتسةةبة وفقةةًا لحقةةوق الملكيةةة الواقعةةة خةةارج اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة 

 ألف درهم(. 281118111: 2911ديسمبر  11ألف درهم ) 181118111
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 6
 يونيو 03  

4302 
 ديسمبر  11 

2911 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     

 1918111  638203  امم مدينة تجارية
 (18191)  (068467)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 18191  28435  مصاريف مدفوعة مقدما وسلفيات
 118119  5382.0  فوادد مستحقة

صدار حقوق مستردة  ةمبال  مخصص  118291  468026  ألنصبة أربا  السنة السابقة وا 
 198999  738333  ودادع مرهونة

 118111  438267  امم مدينة أخر 
          
  4258264  2128111      
 
 
 إستثمارات مالية   7
 يونيو 03  

4302 
 ديسمبر  11 

2911 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     موجودات مالية متاحة للبيع
 1118111  00580.2  صندوق  ير مدرج

     اإلستحقاقموجودات مالية مصنفة كمحتفظ بها لتاريخ 
 1118111  .066804  أوراق مالية اات دخل ثابت مدرجة

     موجودات مالية بقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة
 1118111  0368620  موجودات مشتقة 

 1128111  04680.6  أوراق مالية اات دخل ثابت مدرجة
 118111  768.40  أوراق مالية مدرجة
 18111  68305  إستثمارات أخر 

          
  .408233  1118111      
 

: 2911ديسةةمبر  11ألةةف درهةةم ) 181918111 بلغةةتلموجةةودات المشةةتقة المحةةتفظ بهةةا مةةن قبةةل المجموعةةة ل إن القيمةةة اإلسةةمية 
 ألف درهم(.  181118112

 
بالقيمةة العادلةة مةن والمصةنفة أيضةًا مصنفة كمحتفظ بهةا لتةاريخ اإلسةتحقاق والاات الدخل الثابت  ةالمدرج ماليةيتم رهن األوراق ال

ألةةةف درهةةةم( كضةةةمان مقابةةةل  1118911: 2911ديسةةةمبر  11ألةةةف درهةةةم ) 1118111خةةةالل الةةةربح أو الخسةةةارة بإجمةةةالي مبلةةة  
 (.19قرو  المجموعة بموجب إتفاقيات إعادة الشرا  ) إيضا  

 
 1218191: 2911سةةمبر يد 11)ألةةف درهةةم  1118121خةةارج دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة  الواقعةةةماليةةة السةةتثمارات تبلةة  اال

 ألف درهم(.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
  
 إستثمار عقاري .
 

بنةاً  علةا أسةاليب التقيةيم المعتمةدة مةن  القيمةة العادلةة تم تحديد .خالل الفترة، قامت اإلدارة بمراجعة القيمة العادلة لمشروم المركز
مةةن قبةةل مقيمةةين مسةةتقلين معتمةةدين يمتلكةةون  2911يونيةةو  19قبةةل المعهةةد الملكةةي للمسةةاحين القةةانونيين. تةةم تنفيةةا التقيةةيم كمةةا فةةي 

 ماهالت مهنية مالدمة معترف بها وخبرة حديثة في مكان وفدة العقار الاي يتم تقييمه.
 

مةةع األخةةا فةةي االعتبةةار المنافسةةة المتزايةةدة مةةاخرًا فةةي سةةوق العقةةار الصةةناعي والزيةةادة التةةي نتجةةت عةةن الةةك فةةي عةةرو  سةةوقية 
ضةةمن المرحلةةة األولةةا مةةن مشةةروم المركةةز مةةن مبلةة   المجهةةزة بالبنيةةة التحتيةةةمشةةابهة مةةن قبةةل المنافسةةين، تةةم إعةةادة تقيةةيم األر  

، مما يعكس خسارة 2911يونيو  19ألف درهم كما في  1118219إلا مبل   2911 ديسمبر 11ألف درهم كما في  1918111
 ألف درهم. 1218911بمبل   القيمة العادلةفي 
 
 
 رأس المال وأنصبة األرباح  6
 

، عقدت الشركة الجمعية العمومية السنوية الاي وافقت فيهةا مةن بةين أمةور أخةر  علةا توزيةع أنصةبة أربةا  2911مارس  29في 
صةةدار أسةةهم منحةةة  9819ألةةف درهةةم )تمثةةل  1118191% بمبلةة  19نقديةة بنسةةبة  )تمثةةل  1181218111درهةةم للسةةهم الواحةةد(، وا 

المنحةةة، فةإن العةةدد اإلجمةةالي لألسةةهم المصةدرة ، والمكتتبةةة والمدفوعةةة بالكامةةل (. نتيجةة إلصةةدار أسةةهم مةن األسةةهم القادمةةة% 281
  .1811181118111للشركة زادت لتصل إلا 

 
 ،2911 يونيةةةو 19أشةةةهر المنتهيةةةة فةةةي  سةةةتةالالمقارنةةةة، فتةةةرة للقةةةد تةةةم إعةةةادة إحتسةةةاب العادةةةد األساسةةةي والمخفةةة  للسةةةهم الواحةةةد 

 المصدرة والمكتتبة والمدفوعة بالكامل للشركة خالل فترة المقارنة. 1811181118111 هو بافترا  أن مجموم األسهم
  

 القروض  03
 

سةنوات بإجمةالي  1، أكملت المجموعة إعادة تمويل قرضها المضمون مستبدلًة ايا  باقترا  مضةمون لمةدة 2911مارس  21في 
الزيةادة فةةي  تعةودنفس المبلة . بةةألةةف درهةم وقةر  متجةدد  181118219 بمبلة  ألجةلقةر   مةةن يتكةونألةف درهةم،  281118199

 التقرير.خالل فترة  ت البنكيةالتسهيال مقابل السحباالقترا  أساسا إلا 
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  00
 يونيو 03  

4302 
 ديسمبر  11 

2911 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 218111  .03823  امم دادنة تجارية
 118211  268442  فوادد مستحقة علا قرو 

 128111  48340.  مطلوبات مشتقة 
 118991  058660  نهاية الخدمةمخصص مكافآت 

 298122  4.8.62  أنصبة أربا  مستحقة 
 1118111  0548.23  امم دادنة أخر  ومستحقات

           
  0068354  1118111      
 

: 2911ديسةةمبر  11ألةةف درهةةم ) 181118111 تلغةةبلمطلوبةةات المشةةتقة المحةةتفظ بهةةا مةةن قبةةل المجموعةةة ل القيمةةة اإلسةةميةإن 
 ألف درهم(.  181918111
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 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات 04
 
أشهر  ستةفترة ال  

 المنتهية في
 يونيو 03

4302 

 أشهر ستةفترة ال 
 المنتهية في

 يونيو 19
2911 

 الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 يونيو 03 في
4302 

  الثالثةفترة  
 المنتهية  أشهر
 يونيو 19 في

2911 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                  

 -  068646  -  678302  تقديم الخدمات
 19  .0833  21  68343  إيرادات تلجير
 118111  446  128911  062  بيع مخزون

                  
  70806.  128129  068.60  118111          
 

عليها المجموعة فةي الربةع  والتي استحواتإن اإليرادات من تقديم الخدمات متعلقة بلعمال المجموعة في قطام الرعاية الصحية، 
 . وفقًا لالك، لم يكن هناك مبال  مقابلة.2911الثاني من سنة 

 
 

 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال 00
 

سةةتثمارات فةةي أسةةواق رأس المةةال العامةةة. لقةةد رتبةةت المجموعةةة  تضةةم أعمةةال المجموعةةة فةةي أسةةواق رأس المةةال معةةامالت خاصةةة وا 
عاليةة القيمةة كالسةفن والطةادرات. تحقةق المجموعةة إيةرادات  أصةولتمويل رأس المال المقتر  نيابًة عن عمالدها لاسةتحواا علةا 

دارة ها  المعامالت وتقدي  م المشورة فيها.من ترتيب وا 
 

قد تشمل المعامالت الخاصة مجموعة مةن اإلسةتثمارات فةي األدوات الماليةة التةي عةادًة مةا يةتم تلمينهةا مةن خةالل أصةول أساسةية. 
عةةادًة مةةا تشةةتمل األدوات الماليةةة ديةةون مضةةمونة، وديةةون ثانويةةة، وديةةون صةةغر ، وديةةون مهيكلةةة، ومشةةتقات وخيةةارات محةةددة. قةةد 

الماليةةةةة لسةةةوق رأس المةةةةال أدوات ماليةةةةة كالسةةةندات، الصةةةةكوك، األوراق القابلةةةةة للتحويةةةل، األسةةةةهم، األوراق الماليةةةةة تشةةةمل األوراق 
 الهجينة، االكتتابات العامة وما قبل االكتتابات العامة.

 
ب زمنًيا ولكن يتم فإن هاا الدخل ال يتحقق بشكل متناسلهاا  )كون في الغالب مدفوعًا باألحداثيمن أسواق رأس المال  الدخلإن 

 اإلعتراف به كليًا حين يصبح مستحقًا للمجموعة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 

 إيرادات/ )مصاريف( أخرى، صافي 02
 
أشهر  ستةفترة ال  

 المنتهية في
 يونيو 03

4302 

 أشهر ستةفترة ال 
 المنتهية في

 يونيو 19
2911 

 الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 يونيو 03 في
4302 

  الثالثةفترة  
 المنتهية  أشهر
 يونيو 19 في

2911 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         
         

 إيرادات أنصبة أربا  من إستثمارات
 111  6.4  111  8522.  متاحة للبيع

 28111  48620  18111  58072  إيرادات فوادد من قرو  إستثمارية
إيرادات فوادد من عقود تلجير 

 111  646  18191  084.4  تمويلية
 111  030  111  733  مكاسب القيمة العادلة من المشتقات
خسادر القيمة العادلة من إستثمار 

 -  (0458375)  (18212)  (0458375)  عقاري
مخصص بضاعة بطيدة الحركة 

 -  (58742)  -  (58742)  ومتقادمة
مخصص ديون مشكوك في 

 -  (068400)  -  (068400)  تحصيلها
 111  08663  111  48274  أخر 

         
         
  (0008623)  18119  (0208.34)  18119          
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 

دارية  05  مصاريف عمومية وا 
 
 4302 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةال 

 )غير مدقق(
 4302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الثالثة

 )غير مدقق(
 المجموع التابعةالشركات  الشركة المجموع الشركات التابعة الشركة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       
       

 38036. 068072 608704 0428056 038360 628466 تكاليف موظفين
 أتعاب قانونية وأتعاب 

 68627 08476 .5866 68.24 48402 .7864 مهنية أخر   
طفا  إستهالك  08.67 08026 .72 .2832 48530 08527 وا 

 078553 68640 78646 038704 0.83.5 048647 أخر 
              
 006836. 548.60 06.8660 778777 4.8740 0368533 
       
 
 2911يونيو  19الستة أشهر المنتهية في  

 ) ير مدقق(
 2911يونيو  19أشهر المنتهية في  الثالثة

 ) ير مدقق(
 المجموم الشركات التابعة الشركة المجموم الشركات التابعة الشركة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       
       

 228111 28211 298112 128112 18111 118111 تكاليف موظفين
 أتعاب قانونية وأتعاب 

 18119 11 18111 18911 11 28111 مهنية أخر   
 18919 1 18911 18111 1 18191 إستهالك

 118111 18111 18111 118111 18111 18119 أخر 
              
 198211 128111 118111 218211 198191 118122        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

  القطاعات التشغيلية 06
 

 .، علا التوالي2911و 2911 يونيو 19ة في أشهر المنتهي ستةللمجموعة لفترة ال عن القطاعات التشغيليةالربح اإليرادات و الجدول التالي معلومات  يقدم
 

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال اإلستثمارات الرئيسية )غير مدقق( يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةفترة ال
      

 2911 4302 2911 4302 2911 4302 2911 4302 2911 4302 ألف درهم
           

 128129 .70806 - - 21 68343 - - 128911 .67807 إيرادات من بيع البضادع وتقديم الخدمات
           

 1128111 0058673 - - - - - - 1128111 0058673 إيرادات من شركات زميلة ومشاريع محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، صافي
           

 1128119 0428456 - - - - 1128119 0428456 - - إيرادات من معامالت أسواق رأس المال
           

 18121 (74)       18121 (74) لفترة من العمليات  ير المستمرةا / ربح)خسارة(
           

 1218221 084608324 (118191) (0238072) (18111) (0408020) 118191 0008625 1128119 082238604 ربح الفترة
 

 : ال شي (. 2911) فترةتمثل إيرادات القطام المدرجة أعال  اإليرادات الناتجة من عمال  خارجيين. ال يوجد أية إيرادات بين القطاعات خالل ال
 

 ، علا التوالي.2911ديسمبر  11و  2911 يونيو 19في  كماالقطاعات التشغيلية للمجموعة  موجودات ومطلوباتعن يقدم الجدول التالي معلومات 
  

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال اإلستثمارات الرئيسية 
      
 يونيو 03 

4302 
ديسمبر  11

2911 
 يونيو 03

4302 
ديسمبر  11

2911 
 يونيو 03

4302 
ديسمبر  11

2911 
 يونيو 03

4302 
ديسمبر  11

2911 
 يونيو 03

4302 
ديسمبر  11

2911 
 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
           

 182118111 ...685308 2218111 0008350 1118211 66.86.0 189218111 083678630 181198111 285728550 مجموم الموجودات
           

 281118112 48.508.60 181118111 483738673 118911 058060 1118111 6.48326 118211 08750. مجموم المطلوبات
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 جهات ذات عالقة 07
 

 :يونيو 19أشهر المنتهية في  ستةفترة التشتمل المعامالت الهامة مع الجهات اات العالقة خالل 
 
أشهر  ستةفترة ال  

 المنتهية في
 يونيو 03

4302 

 أشهر ستةفترة ال 
 المنتهية في

 يونيو 19
2911 

 الثالثةفترة  
أشهر المنتهية 

 يونيو 03 في
4302 

  الثالثةفترة  
 المنتهية  أشهر
 يونيو 19 في

2911 
 ) ير مدقق(  )غير مدقق(  ) ير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         
         

 28111  48403  18911  583.7  رواتب ومكافآت
 112  057  211  002  مكافآت نهاية الخدمة

         
         
  58230  18112  480.7  28111          
 

إعةادة الحقةًا بقامةت اإلدارة  ألف درهم. 218211شركة زميلة بمبل   من قرو  إستثماريةخالل فترة التقرير الحالية، لقد تم تسديد 
سةت قرضةهاتقييم القيمة القابلة لالسةترداد مةن  المتعلقةة  والفوادةد المسةتحقةفةي الشةركة الزميلةة  محتسةب وفقةًا لحقةوق الملكيةةال هاثمار وا 

، المتعلقةة بهةا المسةتحقة وفوادةد قةر  الاسةتثمار كإنخفةا  فةي قيمةة ألةف درهةم  118111مبلة  ب اإلعتةراف، تةم ونتيجًة لةالك. بها
كان الدافع . وفقًا لحقوق الملكية محتسبال إستثمار كإنخفا  في قيمةألف درهم  118111 مبل الك تم اإلعتراف بباإلضافة إلا 

الشةركة الزميلةة، والتةي  تمتلكهةاالمتلخر لبع  الموجودات المضمونة التي  التخارجالنخفاضات هو توقعات اإلدارة ألفق لالرديسي 
 سترداد استثماراتها.التدفقات نقدية سوف يتم تحصيلها من قبل المجموعة  تنت من المتوقع أن 

 
 إن األرصدة الهامة مع جهات اات عالقة في نهاية فترة التقرير تتضمن:

 
 يونيو 03  

4302 
 ديسمبر 11 

2911 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 118111  038660  لشركة زميلة  ةمقدم قرو  إستثمارية
 128111  -  امم مدينة تجارية وأخر  من شركة زميلة

 
 

 أرقام المقارنة .0
 

لتتوافق مع تصنيف الفترة الحاليةة. لةم يكةن  2911 يونيو 19أشهر المنتهية في  ستةالتم إعادة تصنيف بع  أرقام المقارنة لفترة 
العادد علا السهم أو األربا  المستبقاة للفترة الحالية أو الفترة السةابقة. إن إعةادة  إلعادة التصنيف أي تلثير علا صافي الربح، أو

البضةةةادع والخةةةدمات التصةةنيفات هةةةا   كانةةةت تعنةةةا أساسةةةا لحسةةةاب اإليةةةرادات مةةةن بيةةةع البضةةةادع والخةةةدمات المقدمةةةة وتكةةةاليف بيةةةع 
 لرعاية الصحية.في ا إلستثمارات المجموعةالمستحوا عليها 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 أرقام المقارنة )يتبع( .0
 

 إن إعادة التصنيفات الرديسية هي ما يلي:
 

 الموحد:الموجز  الخسارة الربح اوبيان 
 

تم اإلفصا  عن اإليرادات من بيع البضادع حاليًا في بند منفصل في "إيرادات من بيع البضادع والخدمات المقدمةة" بةداًل  (أ 
 من تصنيفها ضمن "إيرادات التشغيل".

الت أسةواق رأس تم اإلفصا  عن اإليرادات مةن معةامالت رسةوم الخةدمات حاليةًا فةي بنةد منفصةل فةي "إيةرادات مةن معةام (ب 
 المال" بداًل من تصنيفها ضمن "إيرادات التشغيل".

تم إعادة تصنيف تكلفة بيع البضادع فةي بنةد منفصةل فةي "التكلفةة مةن بيةع البضةادع والخةدمات المقدمةة" مةن "مصةروفات  (ج 
 التشغيل".

 تم إعادة تصنيف "مصروفات التمويل" من "مصروفات التشغيل" إلا بند منفصل. (د 
ف "مكاسةةب القيمةةة العادلةةة علةةا المشةةتقات الماليةةة"، "اإليةةرادات التشةةغيلية األخةةر "، "إيةةرادات الفوادةةد مةةن تةةم إعةةادة تصةةني (ه 

"، "مخصةةص بضةةاعة متقادمةةة وبطيدةةة الحركةةة" و"مخصةةص قةةرو  إسةةتثماريةالتةةلجير التمةةويلي"، اإيةةرادات الفوادةةد مةةن 
 "مصروفات التشغيل إلا "إيرادات أخر ".وإيرادات التشغيل" القرو  والامم مدينة المشكوك في تحصيلها" من "

دارية". (و   تم تصنيف "المصاريف اإلدارية واألخر " ضمن بند "مصاريف عمومية وا 
 

 4300 يونيو 03الموحد للفترة المنتهية في الموجز  الربح أو الخسارةبيان 
 
  

 
 كما تم 

 بيانه سابقاً 
 معاد 

 تصنيفه
 كما تم  

 تصنيفه إعادة 
 ) ير مدقق(  ) ير مدقق(  ) ير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

       العمليات المستمرة
 128129  128129  - )أ( إيرادات من بيع البضادع وتقديم الخدمات

 (18121)  (18121)  - )ج( تكلفة بيع البضادع وتقديم الخدمات
              

 18211  18211  -  إجمالي الربح

 إيرادات تشغيلية
 (ب) ،(أ)

 -  (1218911)  1218911 و)ه(

  تشغيليةمصاريف 
 د((،)ج)

 -  118121  (118121) (ه)و
شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقًا  من ايرادات

 1128111  -  1128111  لحقوق الملكية، صافي
 1128119  1128119  - )ب( إيرادات من معامالت أسواق رأس المال

 18119  (11)  18111 (ه) إيرادات أخر 
دارية  (118111)  (11)  (118919) )و( مصاريف عمومية وا 

 (128111)  (128111)  - (د) مصاريف تمويل
              

 1228199  -  1228199  ربح الفترة من العمليات المستمرة
       

       العمليات غير المستمرة
 18121  -  18121  العمليات  ير المستمرةربح الفترة من 

       
       

 1218221  -  1218221  ربح الفترة
       
 


