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 معلومات عن الشركة
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 سوق أبوظبي العالميمربعة 

 أبوظبي 
 اإلمارات العربية المتحدة
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة 
 
 نظرة عامة .1
 

المنتهيغة  سغتة أشغهرفتغرة المليغون درهغم خغالل  349رباح عائدة إلى مالكي الشركة بمبلغ  أصافي )"الشركة"( حققت الواحة كابيتال 
 المسغغاهمين حقغغوق متوسغغط مغغع عائغغد علغغى؛ 2014مغغن عغغام  لغغن س ال تغغرةمليغغون درهغغم  3/1.289مقارنغغةب بغغغ  2015يونيغغو  30فغغي 

ربغح للسغهم و  %42.5 بنسغبة المسغاهمين حقغوق متوسغط مغع عائغد علغى درهم مقارنغةب  0.18 بواقع م الواحدلسهل ربحو  %8.9 بنسبة
 .2014لن س ال ترة من عام درهم  0.66 بواقع الواحد

 
 أهم المؤشرات المالية .2
 

  2015يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرفترة ال
 
  2015يونيغو  30المنتهيغة فغي  سغتة أشغهرخغالل فتغرة المليغون درهغم  349أربغاح عائغدة إلغى المغالكين بمبلغ   المجموعغةحققت، 

 .2014عام من ن س ال ترة  خالل تحقيقه تم الذي درهم مليون 3/1.289 مقارنةب بمبل 
 

  ن س  خالل %42.5مقابل  %8.9 نسبة 2015يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرللاهمين المس حقوقالعائد على متوسط  بل
 %3.7 نسغبة 2015يونيغو  30المنتهيغة فغي  سغتة أشغهرلل الموجودات متوسط على العائد بل  حين في ،2014عام من ال ترة 
 .2014عام من ن س ال ترة  خالل %22.1مقابل 

 
 مقارنغةب  2015يونيغو  30المنتهيغة فغي  سغتة أشغهرلخغالل امليغون درهغم  47.6التشغغيلية تغدفق نقغدي بمبلغ   األنشغطة استخدمت

 .2014عام من ن س ال ترة  خاللمليون درهم  56.6 بمبل منتج بتدفق نقدي 
 

  ديسغمبر  31مليغار درهغم كمغا فغي  9.8، مقارنغة بغغ 2015يونيو  30مليار درهم كما في  8.9إجمالي موجودات المجموعة  بل
2014. 

 
 2014ديسمبر  31كما في  %28.2 بغ مقارنةب  2015يونيو  30كما في  %42.9المجموعة إلى  مديونيةنسبة  زادت.   
  خغالل ن غس  درهغم 0.66 بغغ مقارنغة ،2015يونيغو  30المنتهية في  ستة أشهرخالل فترة ال درهم 0.18 الواحد للسهم العائد بل

 .2014ال ترة من عام 
 

  2015يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
  2015يونيو  30المنتهية في  الثالثة أشهرخالل فترة مليون درهم  166.9أرباح عائدة إلى المالكين بمبل   المجموعةحققت، 

 .2014عام ن س ال ترة من  خالل تحقيقه تم الذي درهم مليون 8/1.137 مقارنةب بمبل 
 

  خغغالل %37.7مقابغغل  %4.8 نسغغبة 2015يونيغغو  30للثالثغغة أشغغهر المنتهيغغة فغغي اهمين المسغغ حقغغوقالعائغغد علغغى متوسغغط  بلغغ 
 نسغبة 2015يونيغو  30للثالثغة أشغهر المنتهيغة فغي  الموجغودات متوسغط علغى العائغد بلغ  حغين فغي ،2014ن س ال ترة من عام 

 .2014من عام ن س ال ترة  خالل %19.2مقابل  1.8%
 

 بتغدفق مقارنغةب  2015يونيغو  30للثالثغة أشغهر المنتهيغة فغي مليغون درهغم  58.1التشغيلية تدفق نقدي بمبل   إستخدمت األنشطة
 .2014ن س ال ترة من عام  خاللمليون درهم  12.4بمبل  نقدي ُمنتج 

 
 مقارنغة بغغ 2015 يونيغو 30أشغهر المنتهيغة فغي  ثالثغةدرهغم خغالل فتغرة ال 0.09ان العائغد األساسغي والمخ غل للسغهم الواحغد ك ،

 .2014خالل ن س ال ترة من عام  المحققدرهم  0.59
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
  الربعاألحداث الرئيسية في  .3
 

 AerCapإيركاب من قبل  سهمأعادة شراء إبرنامج 
 

( AIGمغغغن أمريكغغغان انترناشغغغيونال جغغغروب انغغغ  )سغغغهم  15.698.588علغغغى  AerCapسغغغتحوذت إيركغغغاب إ، 2015يونيغغغو  4فغغغي 
الواحغغغة كابيتغغغال مغغغن  ملكيغغغة حصغغغة، زادت األسغغغهم هغغغذ شغغغراء  وفقغغغاب إلعغغغادة. دوالر أمريكغغغيمليغغغون  750 بلغغغ  بسغغغعر شغغغراء إجمغغغالي

 فعلغيأخرى أكبر مساهم مرة لواحة كابيتال ا أصبحت ،AIGذل ، بعد بيع األسهم من قبل  باإلضافة إلى. %13.6إلى  12.6%
 .AerCapغ ل
 

 من قبل الواحة كابيتال سهمأعادة شراء إبرنامج 
 

، إسغتحوذت 2014أكتغوبر  20 بتغاري  (SCAالماليغة والسغلع ) وراقهيئغة األ المعتمغد مغن قبغل األسغهم برنغامج إعغادة شغراء بموجغب
مليغغغون سغغغهم )أو  62 و 2015يونيغغغو  30كمغغغا فغغغي ( األسغغغهم القائمغغغة% مغغغن 3.17مليغغغون سغغغهم )أو  61.7 الواحغغغة كابيتغغغال علغغغى

درهغغم  مليغغون 173.8مليغغون درهغغم و  173 بلغغ  بسغغعر شغغراء إجمغغالي 2015أغسغغطس  12 كمغغا فغغي( % مغغن األسغغهم القائمغغة3.19
 على التوالي.

 
 مناقشة النتائج .4
 

  2015يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرأداء فترة ال
 

  ، من:2014عام من ن س ال ترة  خاللمليون درهم  9/1.528مقارنةب بمبل   درهم مليون 580.8 بمبل  الدخل إجمالي يتكون
سغغنة عغغن فتغغرة المقارنغغة مغغن  %83.7بزيغغادة قغغدرها  مليغغون درهغغم 134.8 تلغغغب ات مغغن بيغغع بضغغائع وتقغغديم خغغدماتإيغغراد (أ 

أنجلغغو أريبيغغان للرعايغغة  التغغي تغغم شغغرايها حغغديثاب ضغغمناألصغغول توحيغغد األداء القغغوي و  (1: )إلغغى اب أساسغغويعغغود ذلغغ   2014
شغغركة  –( المركغغزالواحغغة النغغد )ات إيجغغار مغغن إيغغراد( 2) وشغغركة الرعايغغة الصغغحية التابعغغة للمجموعغغة  – AAH الصغغحية

  .تابعة للمجموعةالصناعية العقارات ال
يعكغغس مليغغون درهغغم  300.1بمبلغغ   الملكيغغةمحتسغغبة وفقغغاب لحقغغوق شغغركات زميلغغة ومشغغاريع مشغغتركة مغغن  اتيغغراداإل صغغافي (ب 

 292.8بمبلغ   ودنيغا للخغدمات( للتمويغل)دنيغا دنيغا مجموعغة و  AerCapعائدات قوية من شركة تأجير الطائرات إيركاب 
إيغر كغاب مليون درهم لغ  22مليون درهم و  129.3: 2014يونيو  30)؛ درهم على التوالي مليون 31.5و مليون درهم 

AerCap اإلستثمارات المحتسبة وفقغاب  من إستبعادالم ترل الربح  باإلضافة إلى ذل ، بل  .(ومجموعة دنيا على التوالي
  .2014من عام  مليون درهم خالل ن س ال ترة 6/1.306لحقوق الملكية ال شيء، مقارنةب بمبل  

ن غغس  خغغاللمليغغون درهغغم  124.3مقارنغغةب بمبلغغ  مليغغون درهغغم  138.6 بلغغغت ات مغغن معغغامالت أسغغواق رأس المغغاليغغراداإل (ج 
  .2014عام من ال ترة 

العقغاري بمبلغ   لإلستثمارتعديل القيمة العادلة أ( : منبشكل رئيسي تمثل ي، األخرى )المصاريف(/اتيراداإلحركة  صافي (د 
بمبلغغغ  ؛ و ب( مخصغغغص ديغغغون مشغغغكو  فغغغي تحصغغغيلها 2014( مليغغغون درهغغغم فغغغي عغغغام 125.1ال شغغغيء مقارنغغغةب بمبلغغغ  )

  .2014( مليون درهم في عام 19.2( مليون درهم مقارنةب بمبل  )1.0)
 

مغن % 2.7 بنسغبةالماليغة التكغاليف المصروفات اإلجمالية، التغي تضغم تكل غة المبيعغات والمصغاريف العموميغة واإلداريغة و  إنخ ضت
مليغغون  14.4العموميغغة واإلداريغغة بمبلغغ  إلنخ غغال المصغغاريف أساسغغاب ويعغغود ذلغغ  مليغغون درهغغم،  231.5مليغغون درهغغم إلغغى  237.8

نخ غغال التكغغاليف الماليغغة بمبلغغ   مليغغون درهغغم  22.7بمبلغغ   المباعغغة ة البضغغاعةرت غغاف فغغي تكل غغإمليغغون درهغغم؛ يقابلغغه  14.7درهغغم واخ
 . AAHمصاريف شركة  توحيد منناتجة 
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 اإلدارة )يتبع( تقرير مناقشات وتحليالت
 
 )يتبع( مناقشة النتائج .4
 

  2015يونيو  30المنتهية في  الثالثة أشهرأداء فترة 
 

 ، من:2014ن س ال ترة من عام  خاللمليون درهم  5/1.281مقارنةب بمبل   درهم مليون 297.3 بمبل  الدخل إجمالي يشمل
 
 2014سغنة عغن فتغرة المقارنغة مغن  %98.2بزيغادة قغدرها  مليغون درهغم 79 بلغغت ات من بيع بضائع وتقديم خدماتإيراد (أ 

األداء القغغغوي نغغاتج عغغن و شغغركة الرعايغغغة الصغغحية التابعغغة للمجموعغغغة مغغن ارت غغاف اإليغغغرادات  (1: )إلغغى اب أساسغغغويعغغود ذلغغ  
بة نتيجغغغة ارت غغغاف نسغغغ( المركغغغزالواحغغغة النغغغد )يجغغغار مغغغن اإلات إيغغغرادزيغغغادة ( 2) واألصغغغول التغغغي تغغغم شغغغرايها حغغغديثاب توحيغغغد و 

  .اإلشغال
يعكغغس مليغغون درهغغم  151.5بمبلغغ   محتسغغبة وفقغغاب لحقغغوق الملكيغغةشغغركات زميلغغة ومشغغاريع مشغغتركة مغغن اإليغغرادات  صغغافي (ب 

 مليغغون 16.6و مليغغون درهغغم  148.1دنيغا بمبلغغ  مجموعغغة و  AerCapعائغدات قويغغة مغغن شغغركة تغأجير الطغغائرات إيركغغاب 
ومجموعغغة دنيغغا علغغى  AerCapإيغغر كغغاب مليغغون درهغغم لغغغ  11.3مليغغون درهغغم و  68.3؛ مقارنغغةب بمبلغغ  درهغغم علغغى التغغوالي

   .2014ن س ال ترة من عام  خاللالتوالي 
ن غس ال تغرة  خغاللمليغون درهغم  15.3مقارنغةب بمبلغ  مليغون درهغم  63.3 بلغغت ات مغن معغامالت أسغواق رأس المغاليراداإل (ج 

  .2014من عام 
العقغاري بمبلغ   لإلسغتثمارأ( تعغديل القيمغة العادلغة  منبشكل رئيسي تمثل ي ،األخرى /)المصاريف(اتيراداإل حركةصافي  (د 

؛ و ب( مخصغغغص ديغغغون مشغغغكو  فغغغي تحصغغغيلها بمبلغغغ  2014( مليغغغون درهغغغم فغغغي عغغغام 125.1ال شغغغيء مقارنغغغةب بمبلغغغ  )
 .2014( مليون درهم في عام 19.2( مليون درهم مقارنةب بمبل  )0.8)

 
مغغن % 8.9إلغغى الماليغغة التكغغاليف المصغغروفات اإلجماليغغة التغغي تضغغم تكل غغة المبيعغغات والمصغغاريف العموميغغة واإلداريغغة و  إنخ ضغغت
مليغون  18.0إلنخ غال المصغاريف العموميغة واإلداريغة بمبلغ  أساسغاب ويعغود ذلغ  مليون درهم،  130.1مليون درهم إلى  142.8

نخ ال التكاليف المالية بمبل   ناتجة  مليون درهم 12.0بمبل   المباعة رت اف في تكل ة البضاعةإون درهم يقابله ملي 6.7درهم واخ
 . AAHمصاريف شركة  من توحيد

 
 أشهر المنتهية في الثالثةفترة   فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30 بيان الدخل )ألف درهم(
2015 

يونيو  30
2014  

 يونيو 30
2015 

يونيو  30
2014 

 39.863 79.001  73.398 134.832 بيع البضائع وتقديم الخدماتإيرادات من 
 63.577 151.547  135.970 300.066 ، صافيإيرادات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاب لحقوق الملكية

ستبعاد م ترل لمكاسب إستبعاد  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاب واخ
 1.306.629 -  1.326.901 - ، صافيلحقوق الملكية

 15.252 63.255  124.256 138.618 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال
 (143.802) 3.459  (131.640) 7.328 صافي ،أخرى /)مصاريف(إيرادات

 1.281.519 297.262  1.528.885 580.844 إجمالي الدخل
 (10.079) (22.114)  (18.930) (41.656) تكل ة بيع البضائع وتقديم الخدمات

دارية  (106.519) (88.561)  (169.033) (154.588) مصاريف عمومية واخ
 (26.186) (19.453)  (49.880) (35.222) مصاريف تمويل، صافي

 (142.784) (130.128)  (237.843) (231.466) مجموف المصاريف
 (974) (277)  (1.727) (348) حقوق الملكية غير المسيطرة

 1.137.761 166.857  1.289.315 349.030 عائدة إلى مالكي الشركةأرباح 
 0.59 0.09  0.66 0.18 العائد األساسي والمخ ل على السهم )درهم(
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 )يتبع( مناقشة النتائج .4
 

 بيان المركز المالي
 

مليغون درهغم كمغا فغي  5/9.791مقارنغة مغع  2015يونيغو  30مليغون درهغم كمغا فغي  1/8.931 مجموف الموجودات البغال  يتكون
 من: 2014ديسمبر  31

 
مليغون درهغم  286.1 مبلغ بإرت عغت لحقغوق الملكيغة  اب في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسغبة وفقغ اتإستثمار  (أ 

  .دنيامجموعة و  AerCapإيركاب من بشكل رئيسي  – مليون درهم 300.1حصة في األرباح البالغة  ويرجع ذل  إلى
في طوق أسغعار  مليون درهم 559.2بمبل   إنخ ال تمثلو  ،مليون درهم 174.4بمبل  إنخ ضت المالية  اتستثمار اإل (ب 

  .مليون درهم 368.4بمبل   ملكيةذات دخل ثابت وحقوق  عامةالمالية ال وراقاألسهم؛ يقابله زيادة في األ
لتسغديد أنصغبة األربغاح  مليون درهغم إسغتخدم 568.1يمثل  ،مليون درهم 4/1.201 النقد ومرادفات النقد بمبل  إنخ ل (ج 

مليغغون  123.9لتسغغديد الرصغغيد المتبقغغي لتسغغهيل إئتمغغان؛ مبلغغ   مليغغون درهغغم 320.9المدفوعغغة لمغغالكي الشغغركة، ومبلغغ  
على صافي أوراق مالية عامغة  لإلستحواذ ستخدمإمليون درهم  92.7، ومبل  ادة شراء األسهمنشطة إعأل درهم استخدم

  . AAHإلستثمارات إضافية في  مليون درهم إستخدم 108.6)صافي الدين(، ومبل  
مليغغون  77.3مليغغون درهغغم مقابغغل درهغغم  162.5 والموجغغودات غيغغر الملموسغغة بمبلغغ  الشغغهرةتشغغمل الموجغغودات األخغغرى  (د 

  .AAH قامت بهاات التي اإلستحواذإلى  أساساب ة وتعود الزياد، 2014ديسمبر  31في كما  درهم
 ىاإلثنغ خالل إستبعاد إلى  المجموعةخطط تالتي  للتمويلستثمار المجموعة في سراج إالمحت ظ به للبيع  األصلمثل ي (ه 

 .القادمة عشرة شهراب 
 

 :أدنا  الجدول في بيان المركز المالي ملخص عرل يتم
 كما في 

يونيو  30 )ألف درهم( بيان المركز المالي
2015 

ديسمبر  31
2014 

 4.118.227 4.404.364 ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاب لحقوق الملكيةإستثمار 
 692.007 693.484 عقارية اتإستثمار 
 1.906.460 1.732.100 ات ماليةإستثمار 
 267.821 264.974 وقرول في عقود تأجير تمويلية اتإستثمار 

 346.534 497.665 أخرىموجودات 
 2.460.411 1.259.033 النقد ومرادفات النقد

 - 79.506 ، صافيمحت ظ به للبيع أصل
 9.791.460 8.931.126 مجموف الموجودات

 5.063.599 5.057.660 قرول
 319.393 335.991 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 4.408.468 3.537.475 مجموف حقوق الملكية
 9.791.460 8.931.126 مجموف المطلوبات وحقوق الملكية
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 تحليل األعمال ومحفظة الشركات .5

 الرئيسية اإلستثمارات  5/1
تحغغغت ظ مح ظغغغغة  حقغغغوق الملكيغغغغة والقغغغرول فغغغي شغغغغركات فرديغغغة. اتإسغغغتثمار  علغغغغى ات الرئيسغغغغية للواحغغغة كابيتغغغالسغغغتثمار تشغغغمل اإل

أنجلغغو مجموعغغة سغغتان ورد مغغارين، د( : أ( إيركغغاب هولغغدنغز، ب( دنيغغا للتمويغغل، ج( رئيسغغية اتإسغغتثمار  بسغغتةرئيسغغية اإلسغغتثمارات ال
. باإلضغغافة إلغغى ذلغغ ، فغغةن للشغغركة ليمتغغدان بغغي اس هولغغدينجز و)و(  هغغغ( صغغندوق مينغغا للبنيغغة التحتيغغةية، أرابيغغان للرعايغغة الصغغح

 .متوارثة اتإستثمار على أنها  تصني هاتم في شركات أخرى، والتي  اتإستثمار 
 إيركاب

إيركغغاب، المدرجغغة فغغي بورصغغة نيويغغور ، هغغي شغغركة عالميغغة لتغغأجير الطغغائرات. وتسغغتحوذ الشغغركة علغغى الطغغائرات مغغن المصغغنعين، 
تقغغوم بتأجيرهغغغا، فغغغي المقغغام األول كعقغغغود تغغغأجير لشغغركات خطغغغوط الطيغغغران، شغغركات أخغغغرى لتغغغأجير الطغغائرات ومسغغغتثمرين مغغغاليين 

 لشحن.تشغيلية، لشركات الطيران التجارية وشركات ا
 

( AIGمن أمريكان انترناشيونال جغروب انغ  )سهم من  15.698.588على  AerCap، استحوذت إيركاب 2015يونيو  4في 
الواحغغة كابيتغغال مغغن  حصغغة ملكيغغة، زادت األسغغهم هغغذ شغغراء  وفقغغاب إلعغغادة. دوالر أمريكغغيمليغغون  750 بلغغ  بسغغعر شغغراء إجمغغالي

ال  .AerCapغ لغفعلغي أخغرى أكبغر مسغاهم مغرة الواحغة كابيتغال  أصغبحت ،AIG. بعد بيع األسهم من قبل %13.6إلى  12.6%
 تزال الواحة كابيتال تحت ظ بمقعديها في مجلس إدارة ايركاب، باإلضافة إلى التمثيل في مختلف اللجان ال رعية للمجلس.

 
 المعامالت التالية:إيركاب ، أكملت 2015 عاممن  الثانيخالل الربع 

 
 طائرة. 103لغ  توقيع عقود تأجير 
  8-787بوين   طائرتيطائرة جديغدة، منها  11شراءs ،بوين  طائرات  سبع، 787-9بوين   طائرةs800-737  طائرة و

 350A -900احدة إيرباص و 
  من وأربعة  من مح ظة الطائرات التي تملكها إيركابمن أربعة عشر  طائرة، بما في ذل  18إنهاء عمليات بيع وتجزئة لغ

 ؛الطائرات التي تديرها إيركابمح ظة 
 8بوين  طائرة  100 لطلب شراءمع شركة بوين   ت اقيةتوقيع إ MAX 737  تم )كما  2019من عام  مع التسليم ابتداءب

عادة تأجير  إت اقييات سابقا(. باإلضافة إلى ذل ، وقعت اإلعالن عنه  .MAX 737 8بوين   طائرات 4لغ شراء واخ
   درهممليار  8.5توقيع معامالت تمويل بمبل. 

 
  .ما تملكها أو تديرها أو تقدمت بطلبات لشرائهاإطائرة  1.730، تتكون مح ظة إيركاب من 2015يونيو  30 كما في

 
 المدرجغة البالغغة% مغن مجمغوف الغدخل، وقيمتهغا 50، ساهمت إيركغاب فغي 2015يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرفترة الخالل 

 .2015يونيو  30% من إجمالي الموجودات كما في 42 تمثل درهم مليون 9/3.777
 دنيا مجموعة 

 المدرجغةالقيمغة  بلغغت دنيغا"(.مجموعغة " معغاب خغدمات )دنيغا لل% فغي 25 وتمويل دنيا للفي % 25بمعدل  حصة المجموعةتمتل  
  .2015يونيو  30كما في  درهم مليون 186لمجموعة دنيا 

 
 مجموعة دنيا.تدرس شركة الواحة كابيتال خيارات إستراتيجية مختل ة متعلقة بةستثماراتها في 

 دنيا للتمويل
دنيغغا للتمويغغل هغغي شغغركة تمويغغل خاضغغعة لتنظيمغغات البنغغ  المركغغزي فغغي دولغغة اإلمغغارات العربيغغة المتحغغدة وتقغغدم لعمالئهغغا مجموعغغة 

، الضغمانات والودائغع لعمالئهغا ئتمغانصغية، قغرول السغيارات، بطاقغات اإلواسعة مغن الحلغول الماليغة بمغا فغي ذلغ  القغرول الشخ
أرباحغغاب متزايغدة علغغى ، وهغغوامش مسغتقرة لصغغافي ال ائغدة و فغي دولغة اإلمغغارات العربيغة المتحغغدة. لقغد أظهغغرت دنيغا للتمويغغل نمغواب متميغزاب 

. بتقغديم خغدماتها لغذوي الغدخل المحغدود %35-25مدى السنوات القليلة الماضغية. كانغت هغوامش صغافي ال ائغدة ثابتغةب فغي حغدود 
% خغالل ال تغرة مغن عغغام 52.5وذوي الغدخل المرت غع تمكنغت دنيغا مغن أن تنمغغي مح ظغة القغرول لغديها بمعغدل سغنوي مركغغب بلغ  

 .2015الربع الثاني لعام حتى و  2009
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( األعمال ومحفظة الشركاتتحليل  .5

 )يتبع( الرئيسية اتستثمار اإل  5/1
 )يتبع( دنيا للتمويل

، واصغغلت دنيغغا للتمويغغل نموهغغا المتميغغز لمح ظغغة القغغرول، وحافظغغت 2015يونيغغو  30النصغغف الثغغاني للسغغنة المنتهيغغة فغغي خغغالل 
 يلي:حققت ما و  المال ك اية رأسل راسخة على هوامش قوية لصافي ال ائدة ونسب

 
  مقارنةب بغ 49.3 أل اب وحققت نمواب بمح ظة القرول بنسبة 187 وبل  عدد عمالء الشركةتوسع في مح ظة القرول %

 ؛2014يونيو  30
  مقارنغغة بغغال ترة ن سغغها مغغن العغغغام  %48.5 زيغغادة تمثغغل مليغغون درهغغم بنسغغبة 255.1ات فوائغغد بمبلغغ  إيغغرادحققغغت صغغافي

 ؛من العام السابق بن س ال ترةة % مقارن44.7مليون درهم تمثل زيادة بنسبة  119.6السابق وصافي دخل بمبل  
 2015يونيغغغو  30خغغغالل النصغغغف األول مغغغن السغغغنة المنتهيغغغة فغغغي  %30.7 بنسغغغبةنسغغغبة التكل غغغة إلغغغى الغغغدخل  تخ غغغيل 

 %(؛35.3: 2014)
  (؛وية من القرول والدفعات المقدمة% )كنسبة مئ2.5حافظت على إحتياطي اإلنخ ال بنسبة 
  ؛%129بمعدل  العاملةالح اظ على غطاء القرول غير 
  مليغار درهغم كمغا فغي  1.0إلغى  2014يونيو  30 مليون درهم كما في 620.9من  %65.7نمت ودائع العمالء بنسبة

 و ؛2015يونيو  30
  مليون درهم. 89.8 بمبل  ونقد ومرادفات النقد مليون درهم 265 بمبل  تسهيل بنكيالح اظ على 

 للخدماتدنيا 
بموجغغب سغغلطة المنطقغغة الحغغرة  2012سغغبتمبر  12كشغغركة ذات مسغغيولية محغغدودة بتغغاري   اف زد ذ.م.م. لخغغدماتلتأسسغغت دنيغغا 

 ستشغغاراتهغغو تقغغديم مجموعغغة مغغن الخغغدمات بمغغا فغغي ذلغغ  اإل لغغدنيا للخغغدماتالنشغغاط الرئيسغغي إن  للتكنولوجيغغا واإلعغغالم فغغي دبغغي.
مجموعغة علغى  دنيغا للخغدماتخغدمات تتغوزف  .التجارية وأعمال توريغد عمالغة مغن الخغارجألعمال والمعرفة وا اإلستراتيجية واإلدارية

 التجارية والشركات المالية وشركات التأمين. البنو من العمالء بما في ذل  
 

مليون درهم على قاعدة رأس  11.6صافي دخل قدر   دنيا للخدمات حققت، 2015يونيو  30النصف الثاني المنتهي في خالل 
 .2014% مقارنة بن س ال ترة في عام 187.9وزيادة قدرها ، درهم فقط ألف 300 يبل مال 

 مجموعة ستان ورد مارين
وبشغغكل تمتلغغ  وتغغدير سغغ ن الغغدعم البحغغري لصغغناعة الغغن ط والغغغاز، ( هغغي شغغركة مقرهغغا دبغغي و SMGمجموعغغة سغغتان ورد مغغارين )

صغغغالحها وخغغغدمات رئيسغغغي  فغغغي منطقغغغة الشغغغرق األوسغغغط وجنغغغوب شغغغرق آسغغغيا وأفريقيغغغا. تقغغغدم الشغغغركة أيضغغغا خغغغدمات بنغغغاء السغغغ ن واخ
% 90 حاليغاب  سغتان ورد مغارين ،  SMG’sتنغتج األعمغال التجاريغة لتغأجير السغ ن لغغالصيانة من خالل شركتها التابعة، جراندويلغد. 

 %45 بنسغبة الواحة كابيتال على حصة تمتل  .SMG واإلط اء لمجموعة ال ستهمن إجمالي الدخل قبل ال ائدة والضرائب واإل
 . SMG رأس مال في
 

 بما يلي: SMG، قامت 2015يونيو  30 فترة الستة أشهر المنتهية فيخالل 
 

  نّمغت ، من س ن الغدعم البحغري المملوكغة والعاملغة 38المحافظة على أسطول يحتويSMG  أسغطولها مغن سغ ن الغدعم
 سغغ ينة SMG 12. ويضغغم أسغغطول عليهغا الواحغغة كابيتغغال إسغتحواذمنغغذ  2008فغغي عغغام  21البحغري فغغي العمليغغات مغن 

مغغدادات سغغ ن سغغحب الم سغغ ينة 11و إمغغداد المنصغغات،   مغغن سغغ ن إمغغداد الطغغاقم وسغغ ينتي 13رسغغاة، سغغحب المرسغغاة واخ
 و)قيمة مرجحة(؛  واتسن 5أو  األسطول سابية( لعمرسنة )ح 6.5 معدل% و 88متوسط إستخدام  مع عمليات

  كمال س ينتينتسليم صالح  واخ  أمر تشغيل؛  118صيانة واخ
 

 SMGفغغغي . بلغغغغت حصغغة المجموعغغغة SMGتغغدرس شغغغركة الواحغغة كابيتغغغال خيغغارات إسغغغتراتيجية مختل غغغة متعلقغغة بةسغغغتثماراتها فغغي 
 .2015يونيو  30مليون درهم كما في  143.7
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .5

 )يتبع( الرئيسية اتستثمار اإل  5/1
 أنجلو أريبيان للرعاية الصحية

علغى أنجلغو أريبيغان للرعايغة  سغتحواذاتها في قطاف الرعاية الصحية من خغالل اإلإستثمار بأولى  المجموعة، قامت 2013 عامفي 
هي مجموعة جديدة تم تأسيسها لتقديم خغدمات الرعايغة الصغحية فغي جميغع أنحغاء اإلمغارات العربيغة المتحغدة. و  (،AAHالصحية )

مغغن المرضغغى  540.000موظغغف يعملغغون علغغى خدمغغة أكثغغر مغغن  800تضغغم أكثغغر مغغن و ، وحغغدة أعمغغال 25وتغغدير  AAHتمتلغغ  
مراكغغغز تشخيصغغغية، مغغغزود واحغغغد للتعلغغغيم الطبغغغي  6و صغغغيدليات،  5، وةعيغغغاد 12مغغغن المسغغغجلين. تتكغغغون الموجغغغودات التشغغغغيلية 

 AAH . حاليغاب، لغدى2015الربغع الرابغع لعغام فغي  اليوم الواحد. باإلضافة إلى مستش ى مغن المتوقغع إفتتاحغهمستش ى و المستمر، 
بعغد إفتتغاح المستشغ ى الجديغد فغي  سغنوياب  23،400إلغى والذي من المتوقغع أن يرت غع سنوياب اخلي مريضاب د 1.872 إلستقبال ةقدر 

ة المقبلغغة مغغن خغغالل النمغغو لتوسغغعة أعمالهغغا بغغوتيرة متسغغارعة علغغى مغغدى السغغنوات القليلغغ AAHتخطغغط  .2015 عغغامالربغغع الرابغغع ل
 .ستحواذوعبر القيام بالمزيد من عمليات اإل الطبيعي

 
 يلي: بما AAHقامت ، 2015يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرالفترة خالل 
 ؛2014لن س ال ترة في عام مليون درهم  67مقارنة مع  مليون درهم 120بمبل  ات موحدة إيراد حققت 
  مليغون درهغم كمغا  83.9مقارنغة مغع  2015يونيغو  30درهم كمغا فغي  مليون 186.2زيادة قاعدة حقوق المساهمين إلى

 ؛2014ديسمبر  31في 
 هيلغ  في دولة اإلمغارات العربيغة المتحغدة، وهغي رعاية صحية رائدة  وحدةعلى حصة األغلبية في رأس مال  تإستحوذ

 و ؛طبية رفيعة المستوىخدمات  التي تقدم، بيي بوليكلين 
  دارة جميع األعمال المختبرية األجلتوقيع عقد حصري طويل   .مع مستش ى تخصصي كبير في العين لتشغيل واخ

 
 .2015يونيو  30مليون درهم كما في  AAH 177.8قيمة صافي موجودات  بلغت

 للبنية التحتية ميناصندوق 
(، وبنغ  إتغش إس بغي سغي DICبمشغاركة دبغي انترناشغيونال كابيتغال ) 2006في عام  (MIF)للبنية التحتية  ميناتأسس صندوق 

إلغى MIF حصغتها فغي  إنترناشغيونال كابيتغال، باعت شغركة دبغي 2012الشرق األوسط والواحة كابيتال كشركاء عاّمين. في عام 
األوسغط الذي يستثمر في مشاريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الشرق و هو صندوق أسهم خاصة،  MIFال جر كابيتال. 

 شمال أفريقيا. و 
 

مبلغ  الصغندوق  إسغتثمرمغن الشغركاء المحغدودين.  درهغممليغون  4/1.103بغغ  يبلغ بغالتزام رأس مغالي  MIF ُأنشغأ، 2007في عغام 
يبلغغ  عائغغغد أنصغغغبة . فغغي سغغغلطنة عمغغان والسغغغعودية ومصغغغر فغغي أربعغغغة مشغغغاريعسغغغنوات  7مليغغون دوالر أمريكغغغي ألكثغغر مغغغن  222

 197.7تمويغل بالالواحغة كابيتغال  لتغزامإبلغ  %. 15 بنسغبةداخلي  عائد معدلهدف إلى تحقيق إجمالي % وي7.4األرباح الحالية 
فغغي ال بغغي مليغغون دوالر أمريكغغي( و  45.5درهغغم )مليغغون  167 بلغغغت اإلسغغتثمارات ؛(االلتغغزام% مغغن إجمغغالي 17.9) درهغغممليغغون 

ستلمت الواحة كابيتال مبل  33.3%( وحصص في جي بي )17.9)  يعات.مليون درهم من التوز  74%(؛ واخ
 

 في أربعة مشاريع: MIF يستثمر، حالياب 
إن حصغغة  حصغغل علغغى امتيغغاز تشغغغيل وصغغيانة محطتغغي حاويغغات فغغي مصغغر: اإلسغغكندرية لمحطغغات الحاويغغات الدوليغغة (أ 

 %.30.3الصندوق في المشروف هي 
 فغي المملكغة العربيغة السغعودية IPPالغغاز منتجغات غيغغاواط  3.9يمتلغ  ويغدير  :(IPPمشروف القرية المستقل للطاقغة ) (ب 

 %.15 هي المشروف في صندوقالملكية سي آند تي. شركة أكوا باور وسامسونج في شراكة مع 
. مغغانفغغي سغغلطنة عُ   Manah IPPدورة واحغغدة لمنتجغغات الغغغاز طاواغغغمي 270: تمتلغغ  وتغغدير الشغركة المتحغغدة للطاقغغة (ج 

 %.38.1ملكية الصندوق في المشروف هي 
مغن طاقغة تحليغة الميغا   3م 150.000ميغاواط لمجمع دورة توليد الكهرباء و  585تمتل  وتدير  :للطاقةصحار شركة  (د 

 %20ملكية الصندوق في المشروف هي  مان.في سلطنة عُ 
 

 مليون درهم. 141.7 بمبل كشري  محدود في الصندوق  المجموعةحصة  أدرجت، 2015يونيو  30كما في 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .5

 )يتبع( الرئيسية اتستثمار اإل  5/1
 الشركة الوطنية للخدمات البترولية 

ال جغغغر كابيتغغغال  بمغغغا فيهغغغا الواحغغغة كابيتغغغال،لمجموعغغغة شغغغركات؛  مملوكغغغة"( زجنيهولغغغد)"ان بغغغي اس  ليمتغغغد زجنيهولغغغدان بغغغي اس 
 الطاقة.توزيع  مختلف مراحل قطافعبر  ستثمارلواحة كابيتال لإلل أوسع نطاقاب  إستراتيجيةمن هي جزء  إن العمليةوابيكورب. 

 
مغن  2007فغي عغام  تأسسغتالبحغرين التغي الشغركة الوطنيغة للخغدمات البتروليغة حصغة مسغيطرة فغي  زجنيهولغدان بغي اس تمتل  
، البحغرينالشغركة الوطنيغة للخغدمات البتروليغة إن . قطريغة وسغعودية عاملغة فغي مجغال خغدمات حقغول الغن طشغركات ندماج إخالل 

وقطغغر واإلمغغارات قغغوي فغغي المملكغغة العربيغغة السغغعودية  تواجغغدمغغن خغغالل مختلغغف الشغغركات التابعغغة لهغغا والمشغغاريع المشغغتركة، لهغغا 
تقديم خدمات آبار الن ط إلغى جانغب في  الشركة وتعملوالجزائر وماليزيا.  وبروناي والهند وليبيا والبحرين والعراقالعربية المتحدة 

 السلكية.وخدمات اإلختبار  ختبار اآلبار بما في ذل  خدمات سجل الح راخ توفير الح ر والصيانة و 
 

 امالت التالية:البحرين المعالشركة الوطنية للخدمات البترولية ، أكملت 2015يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في خالل 
 

  مليون درهم )القيمة المتبقية  3/1.611 الحالية قيد التن يذعقود مليون درهم، لتبل  قيمة ال 105.1عقود مضمونة بقيمة
 (؛2015يونيو  30كما في 

  لغغن س ال تغغرة مغغن عغغام  مليغغون درهغغم 97.2مقارنغغةب بمبلغغ   الرأسغغمالية المصغغاريفدرهغغم فغغي  مليغغون 143.1مبلغغ  ت إسغغتثمر
  ؛2014

 ؛ و2014مليون درهم لن س ال ترة من عام  331.2، مقارنةب بغ مليون درهم 357 بمبل  اتسجلت إيراد   
  مليون درهم.  7/1.333مبل   2015يونيو  30دفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في القيمة السجلت  

فغي  كمغا درهغم مليغون 276 أسغاس حقغوق الملكيغة شركة الوطنيغة للخغدمات البتروليغة والمسغجلة علغىبلغت حصة المجموعة في ال
 .2015يونيو  30

 األصول األخرى
ات غيغغغر األساسغغغية. تشغغغكل سغغغراج سغغغتثمار مليغغغون درهغغغم مغغغن اإل 113.5مغغغا يقغغغارب  المجموعغغغة، تمتلغغغ  2015يونيغغغو  30كمغغغا فغغغي 

ات الموروثغغغة علغغغى مغغغدى سغغغتثمار جميغغغع هغغغذ  اإل بيغغغعإمكانيغغغة  المجموعغغغة. تغغغدرس المدرجغغغة% مغغغن هغغغذ  القيمغغغة 57للتمويغغغل حغغغوالي 
  السنوات الخمس المقبلة.
الربغغع خغغالل  % فغغي الشغغركة.83.3قغغدرها حصغغة  المجموعغغة. تمتلغغ  ة تمويغغل تتخغغذ مغغن أبغغوظبي مقغغرا لهغغاسغغراج للتمويغغل هغغي شغغرك

تتوقغغع   حيغغ إلغغى إسغغتثمار محغغت ظ بغغه للبيغغعسغغراج للتمويغغل سغغتثمارها فغغي إ قامغغت المجموعغغة بةعغغادة تصغغنيف، 2015الثغغاني لعغغام 
 شهرا. 12 خالل اإلستثمارلخروج من هذا االمجموعة 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .5
 أسواق رأس المال 5/2

سغغتثمار تتكغغون أعمغغال الواحغغة كابيتغغال فغغي قطغغاف أسغغواق رأس المغغال مغغن معغغامالت خاصغغة و  فغغي أسغغواق رأس المغغال العامغغة. وقغغد  اتاخ
 عغامل الثانيالربع بحلول  .هذ  األعمالات المصرفية لتطوير ستثمار قامت الواحة كابيتال بتشكيل فريق من المحترفين في مجال اإل

تزيغد مغدة ولالعغالمي  ئتمغانات في سوق اإلستثمار دارة مح ظة اإلإل حافالب  ثال  سنوات سجالب  تزيد عن ، حققت الشركة لمدة2015
الغدخل الثابغت  - لكلتا المح ظتغين في ميشراتهاالشركة  ت وقتألسهم اإلقليمية. خالل ال ترة، لدارة مح ظة إل حافالب  سجالب سنة عن 

 واألسهم.
 

خغالل العامغة ات سغتثمار اإلالخاصغة و المعغامالت فغي كغلم مغن أسغواق رأس المغال  معغامالت مليغون درهغم مغن 138.6حققت الشركة 
فغي كمغا مليغون درهغم  9/2.174 ألصول أسواق رأس المال المدرجة القيمةبلغت . 2015يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرفترة ال

  .2015يونيو  30
 المعامالت الخاصة

، قامت شركة الواحة كابيتال بترتيب عدة معامالت خاصة. وتشغمل هغذ  المعغامالت مجموعغة مغن األدوات الماليغة 2008منذ عام 
 خيغاراتالمضمونة بأصول أساسية. تشغمل األدوات الماليغة عغادة الغديون المضغمونة، ديغون ثانويغة، ديغون صغغرى، وديغون مهيكلغة، 

محغددة ات سغتثمار % وجميغع اإل15ات في المعامالت الخاصة هو ستثمار المستهدف لإل ارستثمومشتقات. إن معدل العائد على اإل
 المالية. وراقتخضع ألبحا  أساسية تغطي الوضع االقتصادي الكلي، القطاعي والجهات المصدرة لأل

 أسواق رأس المال العامة
الماليغغغة فغغغي سغغغوق رأس المغغغال مثغغغل السغغغندات،  وراقفغغغي األ سغغغتثماراإل مغغغن أجغغغل يةسغغغتثمار اإلقامغغغت الواحغغغة كابيتغغغال بتنميغغغة قغغغدراتها 

تغغدير الشغغركة  ات العامغة.كتتابغغات العامغغة ومغا قبغغل اإلكتتابغغالماليغغة الهجينغة، اإل وراقالقابلغغة للتحويغل، األسغغهم، األ وراقالصغكو ، األ
المقومغغة بالغغدوالر األمريكغغي يغغة التغغي تضغغم فغغي المقغغام األول سغغندات الشغغركات ئتمانات اإلسغغتثمار اإلمح ظتغغين مختل تغغين وتركغغز علغغى 

باإلضغافة إلغى سغوق  (CEEMEAأوروبغا والشغرق األوسغط وأفريقيغا )وسغط وشغرق والصادرة فغي األسغواق الناشغئة مغع التركيغز علغى 
القويغغغة علغغغى إدارة  والقغغغدرةبغغغالبحو  الداخليغغغة  سغغغتثماروتتعغغغزز عمليغغغة اإلاألوراق الماليغغغة المحلغغغي والشغغغرق األوسغغغط وشغغغمال أفريقيغغغا. 

 طر.المخا
 

 26فغغي وشغغمال أفريقيغغا لشغغرق األوسغغط ل الغغدخل الثابغغت لألسغغهم وصغغندوق الواحغغة كابيتغغال صغغندوق الواحغغة ذاأطلقغغت أسغغواق الواحغغة 
كغال الصغندوقين . يقغع ، والتي ستقدم لمستثمرين من طغرف ثالغ  الحقغاب فغي هغذا العغامعلى التوالي 2015 يوليو 3و  2015يونيو 

بنغغ  إتغغش إس بغغي سغغي يعمغغل فغغي جغغزر كايمغغان.  للرقابغغة واإلشغغراف الكامغغل مغغن سغغلطة النقغغدكالهمغغا  انخضغغعيو فغغي جغغزر كايمغغان 
تغغتم إدارة الصغناديق مغغن قبغغل العغالمي.  علغى المسغغتوىالصغغندوق  ومقغغّيم علغى موجغغودات كغغةداري للصغندوقالشغرق األوسغغط المحغدود 

المركغزي فغي دولغة اإلمغارات العربيغغة نغ  الواحغة لإلسغتثمار، شغركة مسغاهمة خاصغة، وهغي شغركة حاصغلة علغغى تغرخيص مغن قبغل الب
 .إستثماري للعمل كمدير المتحدة

 العقارات الصناعية 5/3
دارة المشغغاريع التطويريغغغة الرئيسغغغية فغغغي أبغغوظبي بمغغغا فغغغي ذلغغغ  مشغغاريع البنيغغغة التحتيغغغة، واالسغغغتخدامات  تأسسغغت الواحغغغة النغغغد لبنغغغاء واخ

 .المتعددة، والتخزين الصناعي ومشاريع الخدمات اللوجستية

 مشروف "المركز" 
مشغغروف "المركغغز" هغغو مشغغروف منطقغغة صغغناعية متكاملغغة لالسغغتخدامات المتعغغددة، يتكغغون مغغن منشغغلت صغغناعية وبنيغغة تحتيغغة عاليغغة 

علغى المركغز  يمتغد تشغلها الواحة الند وهي شغركة مملوكغة بالكامغل مغن قبغل شغركة الواحغة كابيتغال.و تطورها و الجودة، والتي تملكها 
للمشغروف  األوليغةقامغت الواحغة النغد بتطغوير المرحلغة وقغد  تي تم منحها من قبل حكومة أبوظبيمن األراضي ال 2كم 6 تبل  مساحة
 (2كم1.5% من المساحة اإلجمالية )25بنسبة 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .5

 )يتبع( العقارات الصناعية 5/3
 )يتبع(مشروف "المركز" 

بالبنيغغغة التحتيغغغة  موقغغغع مناسغغغب ليكغغغون المشغغغروف متصغغغالب هغغغو كغغغم مغغغن أبغغغوظبي، و  25مغغغا يقغغغارب  يقغغغع "المركغغغز" فغغغي منطقغغغة الظ غغغرة،
 .دولة اإلمارات العربية المتحدةلوالسك  الحديدية(  ةوالجوي ةوالبحري ة)البري على أنواعهاالصناعية واللوجستية 

 
 المقاييس التالية: قام "المركز" بتسجيل، 2015يونيو  30ر األولى المنتهية في خالل فترة الستة أشه

 
 يرادا اتإيراد سجل ؛ 2014مليون درهغم لغن س ال تغرة مغن عغام  6.2، مقارنةب بغ مليون درهم 16.7 أخرى بمبل  تإيجار واخ

   و
  مليغغون درهغغم لغغن س ال تغغرة مغغن عغغام  123.3 بلغغغتمليغغون درهغغم، مقارنغغة بغغغ صغغافي خسغغارة  10.7صغغافي ربغغح بمبلغغ  سغغجل

2014 . 
 

 إهتمغاممغع مسغتويات السغوق الحاليغة. يسغتمر المشغروف بتلقغي  متماشغيةمعغدالت إيجغار مغع  وصل معغدل اإلشغغال إلغى الحغد الكامغل
قغغد  والغغذينقبغغل قطاعغغات الصغغناعات الخ ي غغة والصغغناعات التحويليغغة والخغغدمات اللوجسغغتية، ورجغغال األعمغغال المحليغغين متزايغغد مغغن 

 .الجودة العالية للبنية التحتية والمستودعات المتاحة في المركز مإجتذبته
 

إضغغافة مغغن المسغاحات الصغغناعية، يستكشغغف "المركغغز" عغدداب مغغن خطغغط النمغغو بمغا فغغي ذلغغ  )أ(  2م90.000عقغب النجغغاح مغغع أول 
الكبيغغرة باإلضغغافة إلغغى الوحغغدات صغغناعية )ب( تطغغوير منتجغغات جديغغدة مثغغل المسغغتودعات والوحغغدات الو، وحغغدات صغغناعية صغغغيرة

إداريغغغة علغغغى مسغغغاحة ، ومكاتغغغب المرافغغغق اإلسغغغتهالكية ومكاتغغغب األمغغغنو المطغغغاعم  بجانغغغبلإلشغغغغال،  ةوورش عمغغغل جغغغاهز  الصغغغغيرة
 .ضمن المرحلة األولية 2مك 0.8األراضي التي شيدت عليها البنية التحتية والبالغة 

   
 
 

 
 
 

 سالم راشد النعيمي
 التن يذي والعضو المنتدب، الواحة كابيتال ش.م.ف.الرئيس 

 2015 أغسطس 12
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 الموجز الموحدبيان المركز المالي 
 

 كما في   كما في  إيضاح 
 2014ديسمبر  31  2015يونيو  30   
 )مدقق(  (غير مدقق)   
 ألف درهم  ألف درهم   
      

      الموجودات
 13.692  24.345   أثا  ومعدات

 692.007  693.484   ةعقاري اتإستثمار 
 77.280  162.474  5 ملموسةغير موجودات الشهرة و 
 23.600  20.753   ات في عقود تأجير تمويلية إستثمار 

 244.221  244.221   يةإستثمار قرول 
 ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة إستثمار 

 4.118.227  4.404.364  6 محتسبة وفقا لحقوق الملكية  
 1.906.460  1.732.100  7 ات ماليةإستثمار 
 6.232  6.894   مخزون

 249.330  303.952  8 تجارية وأخرىذمم مدينة 
 2.460.411  1.259.033   النقد ومرادفات النقد

       -  79.506  16 صافيمحت ظ به للبيع،  أصل
      

       9.791.460  8.931.126   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 1.944.515  1.944.515  9 رأس المال
 (49.087)  (172.994)  9 أسهم خزينة

 1.756.106  1.537.000   أرباح مستبقاة
 728.822  179.748   إحتياطات 

      
      

 4.380.356  3.488.269   حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة
 28.112  49.206   حقوق الملكية غير المسيطرة

      
      

 4.408.468  3.537.475   مجموع حقوق الملكية
      
      

      المطلوبات
 5.063.599  5.057.660  10 قرول

 319.393  335.991  11 ذمم دائنة تجارية وأخرى
      
      

 5.382.992  5.393.651   مجموع المطلوبات
      
      

       9.791.460  8.931.126   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 
 

وتغغم توقيعهغغا بالنيابغغة عغغنهم مغغن  2015 أغسغغطس 12تغغم اعتمغغاد إصغغدار هغغذ  البيانغغات الماليغغة المغغوجزة الموحغغدة مغغن قبغغل مجلغغس اإلدارة بتغغاري  
 قبل:

 
 

 
 

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

 المنتهية في
 يونيو 30

2015 

الستة أشهر فترة  
 المنتهية في

 يونيو 30
2014 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

يونيو  30في 
2015 

أشهر  فترة الثالثة 
 المنتهية في

 يونيو 30
2014 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
          
          

          العمليات المستمرة
          

 39.863  79.001  73.398  134.832  12 إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات
 (10.079)  (22.114)  (18.930)  (41.656)  12 تكل ة بيع البضائع وتقديم الخدمات

          
          

 29.784  56.887  54.468  93.176   إجمالي الربح
          

شركات زميلة ومشاريع مشتركة من إيرادات 
 63.577  151.547  135.970  300.066  6 صافيمحتسبة وفقاب لحقوق الملكية، 

إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة  مكاسب
 1.306.629  -  1.326.901  -   لحقوق الملكية  محتسبة وفقاب 

 15.252  63.255  124.256  138.618  13 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال
 (143.802)  3.459  (131.640)  7.328   صافي ،إيرادات/ )مصاريف( أخرى
دارية  (106.519)  (88.561)  (169.033)  (154.588)  14 مصاريف عمومية واخ

 (26.186)  (19.453)  (49.880)  (35.222)   صافيمصاريف تمويل، 
          
          

 1.138.735  167.134  1.291.042  349.378   ربح الفترة 
          

          ربح عائد إلى:
 1.137.761  166.857  1.289.315  349.030   مالكي الشركة

 974  277  1.727  348   حقوق الملكية غير المسيطرة
          
          

 1.138.735  167.134  1.291.042  349.378   ربح الفترة 
          
          

العائد األساسي والمخفض على السهم من 
العمليات المستمرة العائدة إلى مالكي الشركة 

           0.59  0.09  0.66  0.18  9 خالل الفترة )درهم(
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 الموجز الموحداآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 
فترة الستة   

المنتهية أشهر 
يونيو  30في 

2015 

الستة فترة  
أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 
2014 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

يونيو  30في 
2015 

الثالثة فترة  
أشهر المنتهية 

يونيو  30في
2014 

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

 1.138.735  167.134  1.291.042  349.378  ربح الفترة
         

         اآلخرالشامل )الخسارة(/ الدخل 
         

 الحقًا تصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
 :للربح أو الخسارة 

        

الحصة في الجزء ال عال في تغيرات القيمة 
)إيضاح  ةالنقدي اتالتدفق اتالعادلة لتحوط

 -  (184.488)  -  (559.173)  أ(4
الحصة في التغير في االحتياطيات األخرى 

للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
 3.275  79  3.506  771  المحتسبة وفقاب لحقوق الملكية   

         
الحقًا تصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود

 :للربح أو الخسارة
        

صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مالية 
          (5.052)  (962)  682  9.328  اآلخر

         
          1.136.958  (18.237)  1.295.230  (199.696)  الدخل الشامل للفترة )الخسارة(/ إجمالي

         
         الدخل الشامل عائد إلى: )الخسارة(/ إجمالي

 1.135.984  (18.514)  1.293.503  (200.044)  مالكي الشركة
          974  277  1.727  348  حقوق الملكية غير المسيطرة

         
          1.136.958  (18.237)  1.295.230  (199.696)  الدخل الشامل للفترة الخسارة(/ إجمالي
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 الموحد الموجز التغيرات في حقوق الملكية بيان
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 
 رأس

 المال 
 أسهم 
 خزينة

 أرباح 
 مستبقاة

 احتياطي
 قانوني

 إحتياطي 
 إعادة التقييم

 احتياطي
 تحوط 

 احتياطات
 إحتياطات أخرى

 حقوق الملكية 
 العائدة للمالكين

 حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

             ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 2.546.301 19.890 2.526.411 144.396 (5.736) (3.828) (3.169) 157.129 484.927 - 1.897.088 )تم بيانه( 2014يناير  1في 

 (47.261) - (47.261) 3.828 - 3.828 - - (51.089) - -  (معاد بيانها)موجودات محت ظ بها للبيع 
                        

 2.499.040 19.890 2.479.150 148.224 (5.736) - (3.169) 157.129 433.838 - 1.897.088 بيانه( معاد) 2014يناير  1في 
 1.291.042 1.727 1.289.315 - - - - - 1.289.315 - - ال ترةربح 

 4.188 - 4.188 4.188 3.506 - 682 - - - - الدخل الشامل اآلخر
                        

 1.295.230 1.727 1.293.503 4.188 3.506 - 682 - 1.289.315 - - الشامل الدخل إجمالي
معامالت مع مالكي الشركة معترف بها 

  مباشرة في حقوق الملكية
 

  
 

                  
             (189.709) - (189.709) - - - - - (189.709) - - أرباح نقدية  أنصبة

             - - - - - - - - (47.427) - 47.427 أسهم منحة صادرة 
 203 203 - - - - - - - - -  مسيطرةالملكية غير الحقوق الحركة في 

                        
 3.604.764 21.820 3.582.944 152.412 (2.230) - (2.487) 157.129 1.486.017 - 1.944.515 (غير مدقق) 2014يونيو  30في 

            
            

 4.408.468 28.112 4.380.356 728.822 137 403.573 (5.284) 330.396 1.756.106 (49.087) 1.944.515 2015يناير  1في 
 349.378 348 349.030 - - - - - 349.030 - - ربح ال ترة

 (549.074) - (549.074) (549.074) 771 (559.173) 9.328 - - - - الخسارة الشاملة األخرى
                        

 (199.696) 348 (200.044) (549.074) 771 (559.173) 9.328 - 349.030 - - الخسارة الشاملة إجمالي
معامالت مع مالكي الشركة معترف بها 

                        مباشرة في حقوق الملكية
             (568.136) - (568.136) - - - - - (568.136) - - (9أنصبة أرباح نقدية )إيضاح 

             (123.907) - (123.907) - - - - - - (123.907) - (9)إيضاح  إعادة شراء أسهم
 20.746 20.746 - - - - - - - - -  مسيطرةالملكية غير الحقوق الحركة في 

                        
 3.537.475 49.206 3.488.269 179.748 908 (155.600) 4.044 330.396 1.537.000 (172.994) 1.944.515 )غير مدقق( 2015يونيو  30في 
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 الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  2015  2014 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات 
 1.291.042  349.378  ربح ال ترة

     تعديالت لـ:
 3.073  4.038  االستهال 

 49.880  41.372  مصاريف تمويل
 (3.710)  (82.147)  مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (299)  (6.150)  فوائد على ودائع بنكية
 (135.970)  (300.066)  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقاب لحقوق الملكيةمن إيرادات 

 مكاسب إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 
 (1.326.901)  -  وفقاب لحقوق الملكية، صافي  

 (1.281)  (1.031)  تمويلية إيجارات إستثمارات فيإيرادات فوائد من 
 125.075  -  عقاري إلستثمار نقص في القيمة العادلة

 2.200  14.700  الملكيةوفقاب لحقوق توزيعات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 
 975  6.145  إط اء موجودات غير ملموسة

 5.724  -  مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
 19.213  1.057  مخصص ديون مشكو  في تحصيلها

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (590)  (662)  التغير في المخزون

 698  (91.233)  التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
 27.508  17.042  التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

          
 56.637  (47.557)  التشغيليةمن األنشطة )المستخدم في(/ الناتج صافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 -  (72.817)  اإلستحواذ على شركات تابعة )صافي من النقد(
 (279.732)  -  زميلة محتسبة وفقاب لحقوق الملكية ةشركشراء 

 294.321  -  الملكيةوفقاب لحقوق شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة إستبعاد عائدات من 
 25.238  -  عائدات من قرول إستثمارية

 3.878  3.878  عائدات من عقود التأجير التمويلية
 -  (18.522)  الحقوق الحصرية  اإلستحواذ على

 عائدات من بيع/ تسديد/ توزيعات أرباح مستلمة على موجودات 
 1.062.062  9.974.080  الخسارة مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 (1.194.536)  (10.339.861)  شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (22.172)  -  بالتكل ة المط أة شراء إستثمارات

 1.137  69.904  إستثمارات بالتكل ة المط أة عائدات من بيع/ تسديد/
 (2.824)  (1.477)  دفعات لتطوير عقار إستثماري

 (2.145)  (14.691)  شراء أثا  ومعدات
 299  8.689  فوائد مستلمة

          
 (114.474)  (390.817)  اإلستثماريةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

     
     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (43.345)  (20.012)  تكاليف تمويل مدفوعة على قرول
 (507)  (7.637.385)  قرول مسددة

 250.684  7.610.086  قرول تم الحصول عليها
 -  (123.907)  إعادة شراء أسهم

 (189.709)  (568.136)  أنصبة أرباح مدفوعة
 203  20.746  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرةصافي 

          
 17.326  (718.608)  التمويليةاألنشطة )المستخدم في(/ الناتج من صافي النقد 

          
 (40.511)  (1.156.982)  في النقد ومرادفات النقد النقص صافي

          
 -  (44.396)  (16النقد ومرادفات النقد معاد تصني ه كموجودات محت ظ بها للبيع )إيضاح 

          
 271.283  2.460.411  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 

          
 230.772  1.259.033  يونيو 30النقد ومرادفات النقد 

     



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

18 

 الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

ذات مسغغغيولية محغغغدودة تغغغم تأسيسغغغها فغغغي إمغغغغارة أبغغغوظبي،  عامغغغة)"الشغغغركة"( هغغغي شغغغغركة مسغغغغاهمة  .فش.م. كابيتغغغالشغغغغركة الواحغغغغة 
يوليغغو  12وقغغد تأسسغغت بتغغاري   1997مغغايو  20الصغغادر بتغغاري   10بموجغغب المرسغغوم األميغغري رقغغم  اإلمغغارات العربيغغة المتحغغدة ،

1997  . 
 

كة لشغغغر النتغغغائج والمركغغغز المغغغالي ل 2015يونيغغغو  30المنتهيغغغة فغغغي  سغغغتة أشغغغهرالالبيانغغغات الماليغغغة المغغغوجزة الموحغغغدة ل تغغغرة تضغغغم هغغغذ  
 الخاضغعة لسغيطرة مشغتركة والشغركاتالزميلغة  الشغركاتوحصص المجموعة فغي بغ "المجموعة"(  معاب  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

 .("والمشاريع المشتركة ات المحتسبة وفقاب لحقوق الملكيةستثمار اإل")
 

تسغغتثمر المجموعغغة فغغي مجموعغغة واسغغعة مغغن القطاعغغات تشغغمل تغغأجير الطغغائرات، الخغغدمات الماليغغة، أسغغواق رأس المغغال، العقغغارات 
 .والن ط والغاز الرعاية الصحية ،لتحتيةالصناعية، البنية ا

 
اإللكترونغغغغغي الشغغغغغركة علغغغغغى موقغغغغغع  موجغغغغغودة 2014ديسغغغغغمبر  31 للسغغغغغنة المنتهيغغغغغة فغغغغغيالبيانغغغغغات الماليغغغغغة الموحغغغغغدة للمجموعغغغغغة إن 

www.wahacapital.ae  الطغغابق ، تحغغادأبغغراج اإل ،28922 للشغغركة، ص. ب.المسغغجل عنغغد الطلغغب مغغن المكتغب وكغذل  متاحغغة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 3برج ، 42
 
 أساس التحضير 2
 

". وهغغغي ال التقغغارير الماليغغغة المرحليغغغة" -34تغغم إعغغغداد هغغغذ  البيانغغات الماليغغغة المغغغوجزة الموحغغدة وفقغغغا للمعيغغغار المحاسغغبي الغغغدولي رقغغغم 
الموحغغدة السغغنوية الكاملغغة ويتعغغين قراءتهغغا جنبغغا إلغغى جنغغب مغغع البيانغغات الماليغغة  تتضغغمن كافغغة المعلومغغات الالزمغغة للبيانغغات الماليغغة

 .2014 ديسمبر 31الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

مجموعغغغة فغغغي هغغغذ  إن السياسغغغات المحاسغغغبية ومبغغغاديء إدارة المخغغغاطر وأسغغغاليب اإلحتسغغغاب والتقغغغديرات الهامغغغة المطبقغغغة مغغغن قبغغغل ال
مغغن قبغغل المجموعغغة عنغغد إعغغداد البيانغغات الماليغغة الموحغغدة كمغغا فغغي وللسغغنة  الطبقغغةتلغغ   مثغغلالبيانغغات الماليغغة المغغوجزة الموحغغدة هغغي 

 .2014 ديسمبر 31المنتهية في 
 

  :أدنا  مبين، كما هو 2015 عامعدة معايير وتعديالت جديدة في بتطبيق قامت المجموعة للمرة األولى، كما 
 

 2015سنة يسرى تطبيقها في المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 

  التي تتضغمن التعغديالت علغى المعغايير الدوليغة  2012 - 2010التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية
 .24و  38و  16ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  13و 8، 3، 2للتقارير المالية أرقام 

  التي تتضغمن التعغديالت علغى المعغايير الدوليغة  2013 - 2011التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية
 .40والمعيار المحاسبي الدولي رقم  13و 3 ،1للتقارير المالية رقم 

  لتوضغيح المتطلبغات المتعلقغة بالكي يغة التغي تكغون فيهغا  –مزايغا المغوظ ين  19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقغم
 مساهمات الموظ ين أو األطراف الثالثة المرتبطة بالخدمة عائدة إلى فترات الخدمة.

http://www.wahacapital.ae/
http://www.wahacapital.ae/
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 
 )يتبع(أهم السياسات المحاسبية  3
 

 )يتبع( 2015المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة يسرى تطبيقها في سنة 
 

ل تغرات التقغارير الحاليغة أو  الموحغدةيثر على البيانغات الماليغة يال  2015 لسنة جديدةال تعديالتالمعايير و ال إعتمادومع ذل ، فةن 
 السابقة للمجموعة.

 
 
 القيم العادلة  4

 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  )أ(
 

الماليغغة مغغن خغغالل  للموجغغودات والمطلوبغغاتالترتيغغب الهرمغغي التغغالي لتحديغغد واإلفصغغاح عغغن القيمغغة العادلغغة  ةسغغتخدامتقغوم المجموعغغة ب
 أساليب التقييم:

 
يمكغغن  التغغياألسغغعار المدرجغغة )غيغغر المعدلغغة( فغغي األسغغواق النشغغطة لموجغغودات أو مطلوبغغات مسغغتمدة مغغن : مغغدخالت 1المسغغتوى 
 ؛الوصول إليه في تاري  القياسللمنشأة 

 
والتي يمكن مالحظتها لألصغل أو  1المدرجة تم إدراجها ضمن المستوى من مصادر غير األسعار مستمدة  : مدخالت2المستوى 

 و ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛اإللتزام
 

 . مدخالت غير مالحظة لألصل أو اإللتزام: 3المستوى 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 القيم العادلة )يتبع( 4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

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

 2014ديسمبر  31 2015يونيو  30 
  

 
 الترتيب الهرمي  )مدقق( )غير مدقق(

 التقييمأسلوب  للقيمة العادلة ألف درهم ألف درهم   
     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  228.575 169.439 مدرجةمالية  أوراق)أ( 
 .ستثمارالتدفقات النقدية المخصومة لإل 2المستوى  6.035 6.035 مالية  أوراقفي آخر  إستثمار)ب( 
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستوى  652.930 1.152.889 مدرجة مالية بدخل ثابت أوراقفي  إستثمار)ج( 

 المسغتقبلية التغدفقات النقديغة مغن خغالل تهغاوسيط التي يغتم اختبارهغا علغى معقوليال أسعاريستند هذا التقييم على  2المستوى  93.229 100.334 )د( موجودات مشتقة
أسعار ال ائدة في السوق ألداة مماثلة في  ةستخدامالمخصومة المقدرة على أساس شروط واستحقاق كل عقد وب

 تاري  القياس.
     الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 مغغن قبغغل مغغدير الصغغندوق، وفقغغا لألسغغهم الغغذي تغغم إحتسغغابهصغغندوق لليسغغتند التقيغغيم علغغى صغغافي قيمغغة األصغغول  3المستوى  132.387 141.715 صندوق غير مدرج)أ( 
رأس المغغال، وتحليغغل التغغدفقات النقديغغة المخصغغومة أو نمغغاذج تقيغغيم  لتقيغغيمالخاصغغة والمبغغادت التوجيهيغغة  الدوليغغة
 أخرى.

     تحوط مدرجة بالقيمة العادلة تاو مشتقات مصنفة وفعالة كأد
تقلبغغغات األساسغغية و أسغغعار السغغوق ، غالبغغاب مغغع مغغدخالت يمكغغن مالحظتهغغا فغغي السغغوق سغغكولز -نمغغوذج بغغال   2المستوى  629.513 70.340 * طوق أسعار األسهم)أ( 

 .األسهم األساسية
     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 

 المسغغتقبلية التغدفقات النقديغة مغن خغاللوسغيط التغي يغغتم اختبارهغا علغى معقوليغة ال أسغعاريسغتند هغذا التقيغيم علغى  2المستوى  (69.860) (62.610) مطلوبات مشتقة)أ( 
أسعار ال ائدة في السوق ألداة مماثلة في  ةستخدامالمخصومة المقدرة على أساس شروط واستحقاق كل عقد وب

 تاري  القياس.
 

 .(7إيضاح )ان.في. إيركاب في تقلبات سعر السهم و السوق  أسعار تغيير فيالو  ال وريسعر السهم  إنخ اللى أساسا إطوق أسعار األسهم لفي القيمة العادلة  نخ اليعود اإل* 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 القيم العادلة )يتبع( 4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(

  2015يونيو  30  
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2014ديسمبر  31   
 )مدقق(

 ألف درهم

 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموف  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع الموجودات المالية

 الخسارةالربح أو  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 - - 228.575 228.575  - - 169.439 169.439 مالية مدرجة أوراقفي  إستثمار
 - 6.035 - 6.035  - 6.035 - 6.035 مالية أوراقآخر في  إستثمار
 - - 652.930 652.930  - - 1.152.889 1.152.889 مالية بدخل ثابت أوراقفي  إستثمار

 - 93.229 - 93.229  - 100.334 - 100.334 موجودات مشتقة
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 132.387 - - 132.387  141.715 - - 141.715 غير مدرج صندوق
 

 مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
         

 - 629.513 - 629.513  - 70.340 - 70.340 طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

 132.387 728.777 881.505 1.742.669  141.715 176.709 1.322.328 1.640.752 المجموع
 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموف  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

         

 - (69.860) - (69.860)  - (62.610) - (62.610) مطلوبات مشتقة

 - (69.860) - (69.860)  - (62.610) - (62.610) المجموع
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 )يتبع(إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 

 القيم العادلة )يتبع( 4
 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة )يتبع(  )أ(
 

 3تسوية الحركات في القيمة العادلة في المستوى 
 ستة أشهرالفترة   

 فيالمنتهية 
 يونيو 30

2015 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 
2014 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 135.639  132.387  يناير 1 في
 (1.137)  -  تخ يل رأس المال

 (2.115)  9.328  في الدخل الشامل اآلخر (الخسائر/ )المكاسب مجموف
          
  141.715  132.387      
 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(
 

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

 2014ديسمبر  31
 )مدقق(
  ألف درهم

 2015يونيو  30
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 

            القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 موجودات مالية         

        
مـــن خـــالل الـــدخل موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة 

 الشامل اآلخر
 صندوق غير مدرج  141.715  141.715  132.387  132.387

        
مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة 

 العادلة
 طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم  70.340  70.340  629.513  629.513

        
العادلــة مــن خــالل الــربح أو موجــودات ماليــة بالقيمــة 

 الخسارة
 موجودات مشتقة  100.334  100.334  93.229  93.229

 مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق  1.152.889  1.152.889  652.930  652.930
 مالية مدرجة أوراق  169.439  169.439  228.575  228.575

 ات أخرىإستثمار   6.035  6.035  6.035  6.035
 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية         

 مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق  91.348  91.778  163.791  164.953
 ات في عقود إيجار تمويليةإستثمار   20.753  20.753  23.600  23.600

 يةإستثمار قرول   244.221  244.221  244.221  244.221
 ذمم مدينة تجارية وأخرى   303.952  303.952  249.330  249.330

 النقد ومرادفات النقد   1.259.033  1.259.033  2.460.411  2.460.411
                  
 مالية  مطلوبات        
  بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية        

 قرول  5.057.660  5.057.660  5.063.599  5.063.599
 أخرى  -ذمم دائنة تجارية  273.381  273.381  249.533  249.533

        
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
 مطلوبات مشتقة  –ذمم دائنة تجارية وأخرى   62.610  62.610  69.860  69.860
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 المالية الموجزة الموحدة )يتبع(إيضاحات حول البيانات 
 
 الشهرة والموجودات غير الملموسة  5
 

في  إضررافية لرعاية الصررحيةل لمنشررئة من أسررهم رأس المال %70 بنسرربة ت المجموعة على حصررةإسررتحوذ، 2015فبراير  12في 
هاية فترة بناًء على التقدير المدقت كما في ن سرررتحواذتمت المحاسررربة على اإل. بيي بوليكلينكهيلث ، دولة اإلمارات العربية المتحدة

فلن بالتالي و من تخصيص سعر الشراء،  نتهاءمن هذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة، لم يتم اإل نتهاء. كما في تاريخ اإلالتقرير
 على التقديرات األولية للمجموعة.هي بناًء  ستحواذالشهرة الناتجة عن اإل

 
 2015يونيو  30إلى  بيي بوليكلينكهيلث على  سررررررتحواذمنذ اإلالموجز الموحد الربح أو الخسررررررارة  في بيان ات المدرجةيراداإل إن

 بيي بوليكلينكهيلث تم توحيد ما  إذا. ألف درهم 497، كما سرررررررررراهمت هيلث بيي بوليكلينك بربح بمبل  ألف درهم 26.444بلغت 
، ربح الفترة من العمليات ألف درهم 142.929 ليات المسرررررررتمرة سررررررريكون من العم دخل المجموعة، فلن 2015يناير  1من  إعتباراً 

 ألف درهم. 349.837سيكون المستمرة 
 )غير مدقق(  
 ألف درهم  
   

 59.500  البدل  إجمالي
    (7.840)   الموجودات المحددة حصة المجموعة في صافي: ينزل

 51.660  الشهرة العائدة للمجموعة 
 

 مختبردارة وتشررررررغيل إل في العين الحقوق الحصرررررررية من مسررررررتشررررررفى الواحة على المجموعة تإسررررررتحوذ، 2015مارس  24 بتاريخ
 ت.المختبرا وخدماترعاية إختبار ال مركزالمختبر بتوفير يقوم . درهم ألف 28,160 بدل يبل  مقابل إجماليسنة  25لمدة  واحةال
 

من مجموعة ض اً في الشركات التابعة والمملوكة جزئي حقوق الملكية غير المسيطرةمن المجموعة خيارات لشراء ملكية األسهم  لدى
 .ومحدد مسبقاً  مضاعف تقييم ثابت مقابلأنجلو العربية للرعاية الصحية، 

 
 
 محتسبة وفقا لحقوق الملكية شركات زميلة ومشاريع مشتركة في ات إستثمار  6
 

 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية مبينة أدنا :  مشتركةشركات زميلة ومشاريع في  اتستثمار اإلإن حركة 
 

 ستة أشهرالفترة   
 المنتهية في

 يونيو 30
2015 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 
2014 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          
 2.667.864  4.118.227  يناير 1 في

 279.732  -  اتإستحواذ
 (662.799)  -  اتإستبعاد

 527.047  300.066  ، صافيالحصة في الدخل
 1.306.629  -  هولدينج ان. في إيركابالمفترو على  ستبعادمكاسب اإل

 5.873  771  الحصة في إحتياطيات حقوق الملكية
 (6.119)  (14.700)  توزيعات مستلمة 

          
  4.404.364  4.118.227      
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 )يتبع(ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا لحقوق الملكية إستثمار  6
 

في الشرررررركات الزميلة والمشررررراريع المشرررررتركة المحتسررررربة وفقًا لحقوق الملكية الواقعة خارج اإلمارات العربية المتحدة  سرررررتثماريبل  اإل
 ألف درهم(. 3.770.105: 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 4.059.740

 
هي هم( ألف در  3.764.284: 2014ديسررررررررررررررمبر  31ألف درهم ) 4.053.919 بقيمة مدرجة بمبل ات المجموعة إسررررررررررررررتثمار إن 

 (.10لمجموعة )إيضاح امقابل قروو  مرهونة
 
 .%13.6إلى  %12.6من  كابيتالالواحة إنتفاع  إرتفعت حصة، Aercapإيركاب من قبل  أسهمبرنامج إعادة شراء  بعد
 
 
 ات مالية  إستثمار  7
 يونيو 30  

2015 
 ديسمبر  31 

2014 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
 132.387  141.715  صندوق غير مدرج

     مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
 629.513  70.340  طوق الحد األدنى والحد األقصى ألسعار األسهم

     بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 163.791  91.348  مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق

     عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 93.229  100.334  موجودات مشتقة

 652.930  1.152.889  مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق
 228.575  169.439  مالية مدرجة أوراق
 6.035  6.035  ات أخرى إستثمار 

          
  1.732.100  1.906.460      
 

: 2014ديسرررررررررمبر  31ألف درهم ) 1.320.304 بلغتلموجودات المشرررررررررتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة ل إن القيمة اإلسرررررررررمية
 ألف درهم(.  1.422.650

 
ألف  816.721: 2014ديسمبر  31ألف درهم ) 1.191.141ذات الدخل الثابت بلجمالي مبل   المدرجة المالية وراقتم رهن األ

إن إتفاقيات إعادة الشرررراء تخضرررع إلتفاقية  (.10درهم( كضرررمان مقابل قروو المجموعة بموجب إتفاقيات إعادة الشرررراء )إيضررراح 
 الرئيسية. التسوية

 
: 2014ديسررررررررررررررمبر  31)رهم ألف د 1.352.352خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  المحتفظ بهامالية الات سررررررررررررررتثمار تبل  اإل

 ألف درهم(. 1.534.794
 

 .4 إيضاح ةيرجى مراجعفي القيم العادلة،  للحركات الهامة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8
 يونيو 30  

2015 
 ديسمبر  31 

2014 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 77.613  108.652  ذمم مدينة تجارية
 (22.192)  (21.135)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 13.394  33.718  مصاريف مدفوعة مقدما وسلفيات
 56.482  58.812  فوائد مستحقة

 23.762  46.666  مبال  مخصصة ألرباح السنة السابقة 
 70.000  35.000  مرهونةودائع 

 30.271  42.239  ذمم مدينة أخرى 
          
  303.952  249.330      
 
 
 رأس المال وأنصبة األرباح  9
 

فيه من بين أمور أخرى على توزيع  وتمت الموافقةالجمعية العمومية السررررررررررررررنوية  إجتماع ت الشررررررررررررررركة، عقد2015مارس  24في 
: أنصرررربة أرباح نقدية 2014مارس  20)درهم للسررررهم  0.30تمثل ألف درهم  568.136بمبل   %30أنصرررربة أرباح نقدية بنسرررربة 

 (. للسهم درهم 0.10تمثل  ألف درهم 189.709بمبل  
 
من األسرررررهم القائمة  %10أسرررررهم تصرررررل إلى تنفيذ برنامج إعادة شرررررراء  علىدارة الشرررررركة إ، وافق مجلس 2014سررررربتمبر  17 في

 قامت، 2015يونيو  30كما في  .2014أكتوبر  20( على البرنامج في SCAالمالية والسررررررررررررلع ) وراقوافقت هيئة األللشررررررررررررركة. 
ألف  49.087سهم بقيمة  18.075.075: 2014ديسمبر  31)درهم  ألف 172.994بقيمة سهم  61.726.349 بشراءالشركة 
 .خزينة ئسهمومدرجة كدرهم( 

 
بلسرررررررتخدام  2014 يونيو 30المنتهية في  سرررررررتة أشرررررررهرلفترة الللسرررررررهم الواحد لقد تم إعادة إحتسررررررراب العائد األسررررررراسررررررري والمخفو 

ي إحتسرراب العائد األسرراسررباإلضررافة إلى ذلك، تم  المصرردرة والمكتتبة والمدفوعة بالكامل.من األسررهم القائمة،  1.944.514.687
 الفترة خالل القائمة األسرررهم لعدد المرجحالمتوسرررط  لسرررتخدامب 2015يونيو  30المنتهية في  ةالحالي للفترةوالمخفو للسرررهم الواحد 

 .الخزينة أسهم تئثير اإلعتبار األخذ بعينبعد 
 

 

فترة الستة 
أشهر المنتهية 

 يونيو 30 في
2015  

فترة الستة 
أشهر المنتهية 

 يونيو 30 في
2014 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

يونيو  30في 
2015 

فترة الثالثة  
أشهر المنتهية 

يونيو  30 في
2014 

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

 1.137.761  166.857  1.289.315  349.030 عائدة إلى مالكي الشركة الفترة أرباح
د العائ العادية ألغراو األسهم لعدد المرجحالمتوسط 

 1.944.515  1.887.606  1.944.515  1.898.586 األساسي والمخفو للسهم الواحد
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 البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع( إيضاحات حول
 
 

  القروض 10
 

 إن حركة القروو مدرجة أدنا :

  

 ستة أشهرفترة ال
 المنتهية في 

 يونيو 30
2015  

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  31في 

2014 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          
 2.379.768  5.063.599  يناير  1في 

 8.112.472  7.610.086  مسحوبةقروو 
 (115.609)  21.360  اإلطفاءات، صافي من والفائدة المدفوعة مقدماً  روقترتيب تكاليف 

 (9.267.018)  (7.637.385)  قروو مدفوعة
 3.953.986  -  للموجودات طوق الحد األدنى والحد األقصى تمويل مقابل 

     
     
  5.057.660  5.063.599      
 
ن مقابل للمقرضررري مقدمة كضرررمانهي  والمشررراريع المشرررتركة للمجموعة والموجوداتات المحتسررربة وفقًا لحقوق الملكية سرررتثمار اإل إن

 (.7مالية )إيضاح الات ستثمار بعو اإلالعقاري و  ستثمار(، اإل6 إيضاحالمضمونة ) المجموعة قروو
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11
 يونيو 30  

2015 
 ديسمبر  31 

2014 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     

 24.512  50.029  ذمم دائنة تجارية
 41.163  43.039  قرووعلى مستحقة فوائد 

 69.860  62.610  ة*مطلوبات مشتق
 18.236  20.935  مخصص مكافيت نهاية الخدمة

 26.671  49.385   أنصبة أرباح مستحقة
 138.951  109.993  ذمم دائنة أخرى ومستحقات

     
      

  335.991  319.393      
 
: 2014ديسرررررمبر  31ألف درهم ) 1.279.105 تلغبلمطلوبات المشرررررتقة المحتفظ بها من قبل المجموعة ل إن القيمة اإلسرررررمية* 

 ألف درهم(.  1.386.573
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 البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(إيضاحات حول 
 
 

 من بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكاليف  اتإيراد 12
 

 

 
 عمليات الرعاية الصحية. إلىرئيسي  بشكلالخدمات  بيع البضائع وتقديم وتكلفةات يرادتعود اإل

 
ألف  4.425: 2014 يونيو 30ألف درهم ) 5.444 بلغت ةالعقاري اتسرررررررررتثمار اإلمن  التئجيرات يرادالتكاليف المباشررررررررررة إلإن * 

 في المصاريف العمومية واإلدارية. ويتم إدراجهادرهم( 
 
 

 ات من معامالت أسواق رأس المالإيراد 13
 

سرررررتثمار تضرررررم أعمال المجموعة في أسرررررواق رأس المال معامالت خاصرررررة و  المجموعة  ات في أسرررررواق رأس المال العامة. لقد رتبتا 
ات يرادإعالية القيمة كالسررررفن والطائرات. تحقق المجموعة  أصررررولعلى  سررررتحواذتمويل رأس المال المقترو نيابًة عن عمالئها لإل

دارة هذ  المعامالت وتقديم المشورة فيها.  من ترتيب وا 
 

قة متعلمن خالل أصول  تكون مضمونةات في األدوات المالية التي عادًة ما ستثمار قد تشمل المعامالت الخاصة مجموعة من اإل
. عادًة ما تشتمل األدوات المالية ديون مضمونة، وديون ثانوية، وديون صغرى، وديون مهيكلة، ومشتقات وخيارات محددة. قد بها

ية مالال وراقالقابلة للتحويل، األسرررررررهم، األ وراقالمالية لسررررررروق رأس المال أدوات مالية كالسرررررررندات، الصررررررركوك، األ وراقتشرررررررمل األ
 ات العامة.كتتابات العامة وما قبل اإلكتتابالهجينة، اإل

 
ولكن يتم  زمنياً باألحداث؛ لهذا فلن هذا الدخل ال يتحقق بشرركل متناسررب  متبوعاً كون في الغالب يمن أسررواق رأس المال  الدخلإن 

 اإلعتراف به كليًا حين يصبح مستحقًا للمجموعة.

 المنتهية في ستة أشهرفترة ال 
 )غير مدقق()ألف درهم(  2015يونيو  30

 المنتهية في أشهر الثالثةفترة  
 )غير مدقق()ألف درهم(  2015 يونيو 30

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات اتإيراد  الربحإجمالي  تكلفة المبيعات اتإيراد 
 49.158 (22.074) 71.232  78.405 (41.589) 119.994 تقديم خدمات

 7.729 - 7.729  14.771 - 14.771 *ات تئجيرإيراد
 - (40) 40  - (67) 67 بيع مخزون 

 134.832 (41.656) 93.176  79.001 (22.114) 56.887 

 المنتهية فيفترة الستة أشهر  
 )غير مدقق()ألف درهم(  2014يونيو  30

 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  
 )غير مدقق()ألف درهم(  2014 يونيو 30

 إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات  إجمالي الربح تكلفة المبيعات إيرادات 
 26.776 (9.853) 36.629  48.448 (18.566) 67.014 تقديم خدمات

 3.008 - 3.008  6.020 - 6.020 ات تئجيرإيراد
 - (226) 226  - (364) 364 بيع مخزون 

 73.398 (18.930) 54.468  39.863 (10.079) 29.784 
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 ت حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(إيضاحا
 
 

دارية   14  مصاريف عمومية وا 
 
 

 
 

 المنتهية في ستة أشهرفترة ال 
 )غير مدقق()ألف درهم(  2015يونيو  30

 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  
 )غير مدقق()ألف درهم(  2015 يونيو 30

         المجموع التابعة الشركات الشركة  المجموع التابعة اتالشرك الشركة 
 50.122 25.684 24.438  89.610 44.879 44.731 تكاليف موظفين

 أتعاب قانونية وأتعاب مهنية
 2.574 479 2.095  7.385 2.220 5.165 أخرى 
 2.164 1.338 826  4.038 2.426 1.612 إستهالك

إطفاء موجودات غير 
 4.922 4.922 -  6.145 6.145 - ملموسة
 28.779 24.237 4.542  47.410 37.435 9.975 أخرى 

        
 61.483 93.105 154.588  31.901 56.660 88.561 

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 )غير مدقق()ألف درهم(  2014يونيو  30

 أشهر المنتهية في الثالثةفترة  
 )غير مدقق()ألف درهم(  2014 يونيو 30

         المجموع الشركات التابعة الشركة  المجموع الشركات التابعة الشركة 
 80.107 16.374 63.733  124.362 30.063 94.299 تكاليف موظفين

 أتعاب قانونية وأتعاب مهنية
 6.964 1.279 5.685  9.911 2.214 7.697 أخرى 
 1.441 693 748  3.136 1.589 1.547 إستهالك

إطفاء موجودات غير 
 456 456 -  912 912 - ملموسة
 17.551 9.921 7.630  30.712 18.085 12.627 أخرى 

        
 116.170 52.863 169.033  77.796 28.723 106.519 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

 جهات ذات عالقة 15
 

 :المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة
 

مكافيت موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين

فترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2015يونيو 
 )غير مدقق(
 )ألف درهم(

 

فترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2014يونيو 
 )غير مدقق(
 )ألف درهم(

 

فترة الثالثة أشهر  
 30المنتهية في 

 2015يونيو 
 )غير مدقق(
 )ألف درهم(

 

فترة الثالثة أشهر  
 30المنتهية في 

 2014يونيو 
 )غير مدقق(
 )ألف درهم(

 2.230   2.115   5.087   4.907  رواتب ومزايا 
 157   163   314   326  مكافيت نهاية الخدمة

  5.233   5.401   2.278   2.387 
 

 األرصدة الهامة مع جهات ذات عالقة:
 

 ألف 23,541: 2014ديسررررررررمبر  31) 2015يونيو  30في  ألف درهم 23,541 لشررررررررركة زميلة بمبل مقدمة  يةإسررررررررتثمار قروو 
 درهم(.

 
 

 أصل مصنف كمحتفظ به للبيع، صافي 16
 

. ًا القادمةمن إسررتبعاد  خالل اإلثنى عشرررة شررهر في سررراج للتمويل ويتوقع أن يتم االنتهاء  إلى إسررتبعاد إسررتثمارهاتخطط المجموعة 
 . 2015ابريل  14 في تم تصنيف هذا األصل كمحتفظ به للبيع

 
 في نهاية فترة التقرير هي كما يلي: للتمويلصول سراج ألرئيسية الفئات إن ال
 

 2015يونيو  30 
 )غير مدقق(

  ألف درهم
 44.396 النقد ومرادفات النقد

 35.110 ذمم مدينة تجارية، صافي
 79.506 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع، صافي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

  القطاعات التشغيلية 17
 

 .، على التوالي2014 و 2015يونيو  30ة في المنتهي ستة أشهرللمجموعة لفترة ال القطاعات التشغيلية منالربح ات و يراداإلالجدول التالي معلومات  يظهر
 

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال ات الرئيسيةستثمار اإل )غير مدقق( يونيو 30المنتهية في  أشهرستة فترة ال
      

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 ألف درهم
           

 73.398 134.832 - - 6.020 14.771 - - 67.378 120.061 ات من بيع البضائع وتقديم الخدماتإيراد
           

 135.970 300.066 - - - - - - 135.970 300.066 محتسبة وفقًا لحقوق الملكية، صافي مشتركة ات من شركات زميلة ومشاريعإيراد
           

 124.256 138.618 - - - - 124.256 138.618 - - ات من معامالت أسواق رأس المالإيراد
           
 1.291.042 349.378 (140.174) (70.198) (123.341) 10.698 113.645 122.036 1.440.912 286.842 لفترة ا ربح
           

 4.188 (549.074) - - - - - - 4.188 (549.074) )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر
 

 : ال شيء(. 2014) فترةات بين القطاعات خالل الإيرادات الناتجة من عمالء خارجيين. ال يوجد أية يرادالمدرجة أعال  اإل اتات القطاعإيرادتمثل 
 

 ، على التوالي.2014ديسمبر  31و  2015يونيو  30في  كماالقطاعات التشغيلية للمجموعة  موجودات ومطلوباتعن يقدم الجدول التالي معلومات 
  

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال ات الرئيسيةستثمار اإل 
      
يونيو  30 

2015 
ديسمبر  31

2014 
يونيو  30

2015 
ديسمبر  31

2014 
يونيو  30

2015 
ديسمبر  31

2014 
يونيو  30

2015 
ديسمبر  31

2014 
يونيو  30

2015 
 ديسمبر 31

2014 
 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( مدقق()غير  )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 
           

 9.791.460 8.931.126 2.199.228 993.544 708.061 720.285 1.718.878 2.174.886 5.165.293 5.042.411 مجموع الموجودات
           

 5.382.992 5.393.651 4.271.993 3.966.874 18.596 15.812 1.008.665 1.302.838 83.738 108.127 مجموع المطلوبات

 
 


