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فائد هلى ًالك  الشرككة بغ    كبح"الشرككة"  وشرككات ا التاب ة )ياشراك هلي ا ً اـ برررررر "الً ًوفة"    را    )الواحة كابيتال ش.م.ع.    حققت

 .2020الًقابغة  لغسنة دكهم ًغيون 231.0 بغ  كبحًقاكنةـ ب ا    2021 ديسًبك 31لغسنة الًنت ية    ًغيون دكهم  391.0

 

 السنة األنشطة الرئيسية خالل 

 

ًع هطالق ًحفظت    ًت ددال  ًو ودات    هسرررتكاتي يتل ال ديدال لالسرررترًاك   تنفيذ بقطاع أفًال االسرررترًاكات الخا رررة    قامنة  سرررخالل ال

ًغيون دكهم    ًحفظة    103.4ًحفظة الفكص ال الًية وًحفظة األ ول األساسية. استرًكت الً ًوفة ًبغغاـ بقيًة    –استرًاك  ديدتين  

 الفكص ال الًية.

 

د ًقابل افتباك شرككة ناشريونال هنيك   سريك يسريو كيونايت  ًن اسرترًاكها   ًغيون سر م   2.48  قاًت الً ًوفة باسرتب اد  السرنةخالل 

٪ هلى 6.29ًغيون دكهم. وبالتال   انخفضرررت ح رررة الً ًوفة    شرررككة ناشررريونال هنيك   سررريك يسررريو كيونايتد ًن  138.8بقيًة  

اسررترًاكها  وء كبيك ًن   باسررتب اد ٪    ديم لغتًويل وقاًت  26فغى ذلك  أن ت الً ًوفة بيع ح ررت ا البالغة نسرربت ا   وفالوال ٪.3.33

 اق الًالية األًكيكية.   ًحفظة األوك

 

ـ كقً  ه ًال  األ ول الًداكال س ل  3.4ًقاكنةـ بررر   2021  ديسًبك 31كًا       ًغياك دوالك أًكيك    1.2) ًغياك دكهم 4.4  قياسياـ بقيًة  ا

بغغت األ ررول الًداكال ال ائدال هلى ًالك   . ٪30 اتبغ  نسرربت  بويادال  2020ديسررًبك   31كًا       ًغياك دوالك أًكيك    0.9) ًغياك دكهم

فوائد ال ناديق   ا   كان. 2020ديسًبك  31ًغياك دكهم كًا      2.3 ًقاكنةـ برر 2021 ديسًبك 31ًغياك دكهم كًا      2.9الشككة 

٪  و    7.2بنسبة  حتى تاكيخل     ندوق الواحة لالئتًان    أسواق وسط وشكق أوكوبا والشكق األوسط وشًال أ كيقيا هس ب    لغسنة

 رندوق الواحة اسسرالً  لغدخل اس ب   و    ٪  32.8 رندوق الواحة لسسر م    ًنطقة الشركق األوسرط وشرًال أ كيقيا هس ب  بنسربة  

 .٪8.8و    ندوق الواحة لسس م    األسواق الناشئة اس ب  بنسبة  ٪9.7بنسبة 

 

ًغيون دوالك أًكيك     400  اسررتكًغت الً ًوفة فًغية هفادال تًويل تسرر يل القكم الًت دد الًضررًون بقيًة  2021أغسررطس  15    

 ًغيون دوالك أًكيك .  500سنوات بقيًة  3واستبدالل بتس يل قكم ًت دد ًضًون لًدال 

 

 أهم المؤشرات المالية

 
     )ألف درهم( ديسمبر  31ملخص بيان الدخل للسنة المنتهية في 

   2021 2020 

 301.589 301.940   هيكادات ًن بيع البضائع وتقديم الخدًات 

   24.356)   11.488)   ح ة ًن خساكال شككات وًيغة وًشاكيع ًشتككة ًحتسبة و قاـ لحقوق الًغكية   ا  

 - 50.511   كبح ًن استب اد شككات وًيغة وًشاكيع ًشتككة ًحتسبة و قاـ لحقوق الًغكية 

   9.915)   77.970)   انخفام    قيًة شككات وًيغة وًشاكيع ًشتككة ًحتسبة و قاـ لحقوق الًغكية   ا  

 605.024 874.429   هيكادات ًن استرًاكات ًالية

 11.244 -   كبح ًن تسوية قكوم استرًاكية 

 39.578 47.903   هيكادات ًن استرًاك فقاكي   ا   

   28.401) 8.036   )ً اكيف  أخكى   ا  هيكادات / 
     

 894.763 1.193.361   إجمالي الدخل 
     

   237.086)   246.733)   تكغفة بيع البضائع وتقديم الخدًات 

   118.905)   142.192)   الشككة –ً اكيف فًوًية وهداكية 

   93.201)   97.345)   الشككات التاب ة –ً اكيف فًوًية وهداكية 

   105.674)    97.436)   تكاليف تًويل   ا  
     

 ( 554.866) ( 583.706)   إجمالي المصاريف 
     

 339.897 609.655   الربح للسنة  

   108.928)   218.617)   الحقوق غيك الًسيطكال
     

 230.969 391.038   الربح العائد إلى مالكي الشركة  
     

 0.126 0.213   العوائد األساسية والمخفضة على السهم )درهم(
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 إجمالي الدخل  

 2021 ديسمبر 31السنة المنتهية في  

 
  هلى 2020      ًغيون دكهم  894.8بر    ًقاكنةـ  2021ديسًبك    31لغسنة الًنت ية     ًغيون دكهم    4/1.193البال   ي ود ه ًال  الدخل  

 : ًا يغ 

األداء  ي كس    األًك الذي  2020ًغيون دكهم       516.6بر  ًغيون دكهم ًقاكنةـ    902.0بقيًة    األسواق ال اًة  ًن  هيكادات •

 ؛ التضخًاتبالتحديات النا ًة فن ال ائحة وضغوط  الت  كانت ًغيئةـ بيئة األسواق ال الًية  كغمالقوي 

بشكل   والت  ت كس   2020ًغيون دكهم       378.1  برًغيون دكهم ًقاكنةـ    241.7هيكادات ًن االسترًاكات الخا ة بقيًة   •

  : كئيس

هيكادات :  2020)  ًغيون دكهم  301.9بقيًة    ًن شككات الكفاية ال حية التاب ة  الخدًاتتقديم  هيكادات ًن البضائع و -

 ؛ ًغيون دكهم   301.6بقيًة 

 ًغيون دكهم ؛  24.4 خساكال بقيًة  :2020ًغيون دكهم ) 11.5خساكال ًن استرًاك ًحتسب و قاـ لحقوق الًغكية بقيًة  -

لالستكداد  ًغيون دكهم  ب د هفادال تقييم الًبال  القابغة   9.9:  2020ًغيون دكهم )  78.0اكتفاع االنخفام    القيًة بًبغ    -

 لالسترًاكات الًحتسبة و قاـ لحقوق الًغكية؛

 ؛2020ًغيون دكهم      88.8ًغيون دكهم ًقاكنةـ بإيكادات بغغت قيًت ا  26.2خساكال ًن االسترًاكات الًالية بًبغ   -

  نايتد : ال ش ء  ًن بيع أس م شككة ناشيونال هنيك   سيك يسيو كيو2020ًغيون دكهم )  50.5كبح ًن االستب اد بًبغ    -

 و  ؛2021   

  ًغيون دكهم 11.2: 2020)  ال ش ء كبح ًن تسوية قكم استرًاكي بقيًة  -

 ى اكتفاع  ويك ع ذلك بشكل كئيس  هل2020ًغيون دكهم       41.7ًغيون دكهم ًقاكنةـ بر    49.7هيكادات ًن الواحة الند بقيًة   •

 كبح ًن االستب اد.ال

 

 تحليل إجمالي المصاريف  
 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 
   2020ًغيون دكهم       554.9ًغيون دكهم  ًقاكنةـ بر    583.7ًا قيًتل    2021ديسًبك    31لغسنة الًنت ية       ه ًال  الً اكيفبغ   

 : والت  تتألف بشكل كئيس  ًن

  ا بغغت قيًت   بويادال   2020     ًغيون دكهم    118.9ًغيون دكهم ًقاكنةـ بر    142.2الشككة  بقيًة    -ً اكيف فًوًية وهداكية   •

 الًوظفين غة بالذات  التكاليف اكتفاع ًغيون دكهم ويك ع ذلك بشكل كئيس  هلى 23.3

بغغت    باكتفاع   2020    ًغيون دكهم    93.2ًغيون دكهم ًقاكنةـ بر    97.3الشككات التاب ة  بقيًة    –ً اكيف فًوًية وهداكية   •

 الًتوق ة  ًخ ص خسائك االئتًاناكتفاع  ويك ع ذلك بشكل كئيس  هلى  ًغيون دكهم 4.1قيًتل 

  5.5بغغت قيًتل    باكتفاع   2020    ون دكهم  ًلي  40.7ر  نةـ بكًقادكهم     ًغيون  46.2  بقيًة  کةكلشا  - ا    ل   يولتًف اتکالي •

 اكتفاع االستخدام يك ع بشكل كئيس  هلى والذي ًغيون دكهم 

   2020ًغيون دكهم       65.0ًغيون دكهم  ًقاكنةـ بر    51.2  قيًت ا  الشككات التاب ة  والت  بغغت  -تكاليف التًويل   ا     •

قيًتل    بانخفام  هلى   13.8بغغت  بشكل كئيس   ذلك  دكهم ويك ع  الشكاء ل ناديق   انخفام  ًغيون  هفادال  استخدام ًطغوبات 

 ال اًة األسواق

 

 العائد إلى مالكي الشركة الربح صافي 
 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 

بشكل     2020     ًغيون دكهم    231.0بر    ًقاكنةـ  2021ديسًبك    31لغسنة الًنت ية     ًغيون دكهم    391.0بقيًة    الكبحي ود  ا    

 كئيس  هلى ًا يغ : 

 

 ؛ 2020ًغيون دكهم     321.4بر  ًغيون دكهم ًقاكنةـ  602.9بقيًة   األسواق ال اًة ًن كبح •

 ؛ 2020ًغيون دكهم     16.7 بقيًة  بكبحًغيون دكهم ًقاكنةـ  86.2االسترًاكات الخا ة بقيًة  ًن خساكال •

 .2020ًغيون دكهم       23.5ًقاكنةـ بر ًغيون دكهم  35.1كبح ًن الواحة الند بقيًة  •
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   صافي الربح حسب القطاع )مليون درهم( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةملخص الميزانية العمومي
 2020ديسمبر   31كما في  2021  ديسمبر 31كما في  ألف درهم

 472.076 170.242 ًحتسبة و قاـ لحقوق الًغكية  استرًاكات    شككات وًيغة وًشاكيع ًشتككة

 113.550 99.649 ًو ودات حق االستخدام 

 715.989 711.422 استرًاك فقاكي

 6.163.043 6.414.024 استرًاكات ًالية

 45.003 - قكوم استرًاكية  

 667.468 772.879 ًو ودات أخكى

 704.684 1.421.350 النقد واألك دال البنكية 
   

 8.881.813 9.589.566 إجمالي الموجودات 
   

 4.211.842 4.117.198 قكوم

 26.058 26.288 ًخ ص ًكا آت ن اية الخدًة

 29.907 100.626 ًطغوبات ًشتقة

 126.383 119.918 ًطغوبات فقود اسي اك

 338.028 434.146 ًطغوبات ت اكية وًطغوبات أخكى
   

 4.732.218 4.798.176 إجمالي المطلوبات 
   

 4.149.595 4.791.390 إجمالي حقوق الملكية 
   

 8.881.813 9.589.566 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
   

 

 

 مكونات إجمالي الموجودات )مليون درهم(

 

 

  

 االسترًاكات الخا ة 

 

 

 الشككات 

 

Net Profit

Other Corp. Costs

Finance costs

Waha Land

Private Investment

Public Markets

FY 2020 FY 2021

 األسواق ال اًة 

 

 الخا ة  االسترًاكات

 

 الواحة الند 

 

 تكاليف التًويل 

 

 التكاليف األخكى لغشككة 

 

 الكبح    ا  

 2020السنة المالية 

109 

23 

18 

35 

231 

391 

603 
321 

(86 ) 

(46 ) 
(41 ) 

(90 ) 

(115 ) 

 2021المالية السنة 

 الًو ودات

 2020 ديسًبك 31

 مليون درهم 8.882

 األسواق ال اًة الواحة الند 

 الًو ودات

 2021ديسًبك  31

 مليون درهم 9.590

8٪ 

 

7٪ 

 

10٪ 

 

75٪ 

 

72٪ 

 

9٪ 

 

4٪ 

 

15٪ 
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 )تتمة( مكونات إجمالي الموجودات )مليون درهم(

 

ًغيون دكهم كًا       8/8.881ًقاكنةـ بر    2021  ديسًبك  31ًغيون دكهم كًا       6/9.589ًا قيًتل  ه ًال  ًو ودات الً ًوفة  بغ   

 ًن:بشكل كئيس    ٪8بنسبة  تتكون الويادال  2020ديسًبك  31

ًغيون دكهم ًقاكنةـ بر    170.2بًبغ     الًحتسبة و قاـ لحقوق الًغكية  االسترًاكات    الشككات الوًيغة والًشاكيع الًشتككة  أ

ح ة ًن الخساكال   هلى  بشكل كئيس   يك ع   ًغيون دكهم  301.9قيًتل  بانخفام بغغت     2020    ًغيون دكهم    472.1

 وهفادال ت نيف هلى االسترًاكات الًالية  ًغيون دكهم  واستب اد   78.0وانخفام    القيًة بًبغ      ًغيون دكهم  11.5بقيًة  

 ًغيون دكهم.  18.6وي ات أكباح ًستغًة بقيًة ووت ًغيون دكهم   193.5بقيًة 

  بويادال   2020لغفتكال الًقابغة ًن فام  ًغيون دكهم    6.163/ 0ًغيون دكهم ًقاكنةـ بر    0/6.414بقيًة    االسترًاكات الًالية   ب

ال اًة   األسواق   ناديق      ًغيون دكهم   195.5بًبغ     ويادال ا    لبشكل كئيس     ك ع تًغيون دكهم     251.0  ا تبغ  قيًت 

  بقيًة   االسترًاكات الخا ة ًن استرًاك       حككةال  تتكونًغيون دكهم ًن االسترًاكات الخا ة.    55.5  بقيًةويادال   ا    و

ًدك ة   103.4 دكهم     ناديق غيك  وهفادال  ًغيون  تبغ      بقيًة  كيونايتد  هنيك   سيك يسيو  ناشيونال  ت نيف شككة 

 . ًاليةالوكاق األًغيون دكهم    ًحفظة  110.9باستب اد بًبغ    اتسويت والت  تًت ًغيون دكهم  109.2

  716.7 اتبغ  قيًت   بويادال   2020ًغيون دكهم     704.7ًغيون دكهم ًقاكنةـ بر  1.421/ 3بًبغ   واألك دال البنكيةالنقد    ج

 بشكل كئيس  التد قات النقدية التالية:   ذلك ويتضًنًغيون دكهم؛ 

والذي تًت تسويتل بتووي ات أكباح    ًغيون دكهم  313.8تس يل الشككة الًت دد بًبغ     السحب ًنالشككة:  ا     •

 ؛ًغيون دكهم 110.3 قيًت ا ًد وفة تبغ 

وًساهًات ًن قبل حاًغ  الحقوق غيك الًسيطكال بًبغ     ًغيون دكهم  425.2بقيًة    استرًاك   :  ا   ال اًةسواق  األ •

 ًغيون دكهم؛ و  371.2ًطغوبات هفادال الشكاء بقيًة بانخفام      والت  تًت تسويت اًغيون دكهم  142.7

ًغيون دكهم    138.8ًتح الت ًن استب اد أس م شككة ناشيونال هنيك   سيك يسيو كيونايتد بقيًة  استرًاكات خا ة:   •

 103.4بقيًة     ناديق غيك ًدك ةاسترًاك     ب  والت  تًت تسويت اًيغون دكهم    110.9وأس م حقوق ًغكية بقيًة  

 .ًغيون دكهم

 

ديسًبك    31ًغيون دكهم كًا       2/4.732  رًقاكنةـ ب  2021  ديسًبك   31ًغيون دكهم كًا       2/4.798بقيًة    ه ًال  ًطغوبات الً ًوفة

 ًغيون دكهم ًن: 66.0 االبالغة قيًت  تتكون الويادال  حيث 2020

 ة البالغ  االنخفام ًرل  ي  حيث  2020ديسًبك    31    كًا  ًغيون دكهم    8/4.211ًغيون دكهم ًقاكنةـ بر    4.117/ 2بقيًة    قكوم  أ

 371.2االنخفام    ًطغوبات هفادال الشكاء الًت غقة ب ناديق األسواق ال اًة بقيًة    ًغيون دكهم بشكل كئيس   94.6  قيًتل 

 ًغيون دكهم. 313.8ًت دد بقيًة الشككة ال ا   سحوبات ًن تس يل ب تسويتلوالذي تًت ًغيون دكهم  

 

بر    434.1بقيًة    ًطغوبات ت اكية وًطغوبات أخكى   ب   حيث 2020ديسًبك    31ًغيون دكهم       338.0ًغيون دكهم ًقاكنةـ 

ًغيون دكهم بشكل كئيس  الويادال    الذًم الدائنة ل ناديق األسواق ال اًة الًستحقة لغوسطاء   96.1تًرل الويادال البالغة قيًت ا  

 فند تسوية ال فقات. 

 

 تحليل األعمال ومحفظة الشركات
 

 رالرة أقسام كئيسية: األسواق ال اًة واالسترًاكات الخا ة والواحة الند. تتكون أفًال الً ًوفة ًن 

 

 األسواق العامة 
فغى تطبيق تحغيل دقيق لسسواق الًتخ  ة ًن أ ل تحقيق فوائد فالية ال ودال فغى ًداك دوكال السوق نيابةـ   األسواق ال اًةككو قسم  

ـ أداـء قوي  األسواق ال اًةحققت  ًيع ال ناديق الخاض ة سداكال    .فن الً ًوفة والًسترًكين الخاك يين   فغى الكغم ًن  2021  خالل  ا
 . التضخًاتوضغوط  ال ائحةالنا ًة فن   بالتحديات الت  كانت ًغيئةـ بيئة األسواق ال الًية 

 
 ندوق الواحة لالئتًان    أسواق وسط وشكق أوكوبا والشكق :  الًاضية  تم تطويك  ندوقين كئيسيين هًا   ال شكالفغى ًداك األفوام  

ل  البالغة األو    استرًاك الوقت وكأس الًالتم  .  األوسط وشًال أ كيقيا و ندوق الواحة لسس م    ًنطقة الشكق األوسط وشًال أ كيقيا 
لتكوين الفكيق والبنية التحتية وس ل اسن اوات قبل النظك    ويادال       كل ًن ًا    ًغيون دوالك أًكيك   100)  ًغيون دكهم  368  قيًتل 

   .كأس ًال الطكف الرالث
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 )تتمة( تحليل األعمال ومحفظة الشركات
 

 )تتمة(  األسواق العامة
 2020   الكبع الرالث ًن فام    ًغيون دكهم  92الذي يًتغك كأس ًال أول  قدكه  وتم هطالق  ندوق الواحة اسسالً  لغدخل اس ب   

ع الشكي ة اسسالًية فبك أسواق ال كوك واألس م.  هظ اك قدكاتل االسترًاكية    يوا ل قسم األسواق ال اًة  لالسترًاك    األ ول الًتوا قةً 
ع  فبك نذ  14.4فائد استرًاكي تكاكً  بنسبة   ندوق الواحة اسسالً  لغدخل    بغوغ  الًنت ات ال ديدال الت  تم هطالق اً  ًستكًالـ    تأسيسل٪ً 
 س غل السنوي الحا ل. بذلك
 

الًالية   السنة  تم  2021خالل  قياس   ديد   تحقيق   ت اووت األ ول    كقم  لفندًا  ال اًة  الًداكال  األسواق  دو  1قسم  أًكيك   الك  ًغياك 
ًغياك دكهم ؛ يتًرل أحد ًحاوك    4.4)  أًكيك   ًغياك دوالك  1.2  فند   التقاكيك الًالية   تاكيخ  حيث استقكت  ًغياك دكهم      3.678)

األطكاف الرالرة ًؤسسات    الًسترًكين ًن   ًن خالل  ذب الًويد ًن  الًداكالالتككيو الكئيسية لقسم األسواق ال اًة    تنًية األ ول  
 .د ًن أ حاب الركواتواأل كا

 
 ندوق    50ضًن أ ضل   ندوق الواحة لسس م    ًنطقة الشكق األوسط وشًال أ كيقيا    تم ت نيف  السنةباسضا ة هلى ذلك  خالل  

ـ تحوط فالًي  ندوق الواحة لالئتًان    أسواق وسط وشكق أوكوبا والشكق   اسفالن فن  وو     حين تم  ه ًاالـ   22حيث احتل الًكتبة    ا
ل نة ًكا  ة  ناديق  ًن قبل    2020ل ام    لتحوط ضد الت ركائتًان /  اال/    الرابت  دخل ندوق لغ   ب ائوال أ ضلاألوسط وشًال أ كيقيا  

 التحوط األوكوبية.
 

 92بكأس ًال أول  قدكه  ق الواحة لسس م    األسواق الناشئة   ندو  أطغق قسم األسواق ال اًة  2021     الكبع الكابع ًن فام  اـ أخيك
 االسترًاك    األس م واألوكاق الًالية الًت غقة باألس م    األسواق الناشئة. هلىال ندوق  ي دفًغيون دكهم. 

 
 : فغى كأس الًال الًسترًك  يل كًا يغ  تاكيخلحتى  لغسنةال ناديق  فوائد ت كان

  1.93  ٪ ب ندوق يبغ  ح ًل 7.2 ندوق الواحة لالئتًان    أسواق وسط وشكق أوكوبا والشكق األوسط وشًال أ كيقيا بنسبة   •
 ؛  ًغيون دوالك أًكيك  523.7ًغياك دكهم )

 613.1ًغياك دكهم )  2.23  ب ندوق يبغ  ح ًل٪  32.8 ندوق الواحة لسس م    ًنطقة الشكق األوسط وشًال أ كيقيا بنسبة   •
 ؛    ًغيون دوالك أًكيك 

 ؛ و ًغيون دوالك أًكيك   33.6ًغياك دكهم ) 0.12 ب ندوق يبغ  ح ًل  ٪9.7بنسبة   ندوق الواحة اسسالً  لغدخل اس ب   •
ًغيون دوالك    26.2ًغياك دكهم )  0.01ب ندوق يبغ  ح ًل    ٪8.8بنسبة     ندوق الواحة لسس م    األسواق الناشئة اس ب   •

 أًكيك  . 
 

 االستثمارات الخاصة

الًحفظة  تكوينبدأت فًغية هفادال حيث     ًو ودات ًت ددالهسرتكاتي يتل ال ديدال لالسرترًاك    تنفيذ بقطاع أفًال االسرترًاكات الخا رة   قام

ًرل ذلك هطالق  2021والفكيق بالكراًل    الكبع األخيك ًن فام  ًراك  ديدتين . وشررررر ًحفظرة الفكص ال رالًيرة وًحفظرة  –ًحفظت  اسرررررتر

 األ ول األساسية. 

 
 ياكل  الو  والقطافاتاسترًاكي واسع وًكن يًك ن الواحة كابيتال ًن االسترًاك فبك الًناطق ال غكا ية    ن جتًتغك ًحفظة الفكص ال الًية  

ي تًد فغى  الًو وداتو ئات    الكأسًالية الفك  بأسغوب  أ ضل  نو ًبك  صانت او  تم هطالق ا     الت   الًتنوفة   الًحفظة  تست دف هذه   .
يك  .    الكبع األخالفكص االسترًاكية الً وية    قطاع األ ول البديغة ب دف تحقيق فوائد ًكتف ة ً دلة بحسب الًخاطك  انت او   2021
 ًغيون دكهم.  103 بقيًة ه ًالية تبغ استرًاكين    هذه الًحفظة إ كاء ب قام القطاع  2021ًن فام 

 
ًنطقة الشكق األوسط وشًال   شككاتهلى الح ول فغى ح ص ًسيطكال أو ح ص أقغية كبيكال       األساسية  األ ولًحفظة  تس ى  
ًستقكال   ًال   ظ ك ًرل هذه الشككات آ اق نًو كأسًا تا   . فادالـ ًتينة كاسخة و كق هداكال قوية وأطك حوكًة    أداءس الت  ب  الت  تتًتعه كيقيا  

ًن ة الكفاية ال حية لغشككة كأ ل أساس  ل ا. بغ   ب  ًحفظة األ ول األساسية   توويد وًوروقة. تم    ًتوا غة ًع تو يك فوائد نقدية  
 ًغيون دكهم. 126ًا قيًتل  2021ديسًبك  31كًا     لًحفظة األ ول األساسية الًدك ة ا   القيًة 
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 )تتمة( تحليل األعمال ومحفظة الشركات
 

 )تتمة( االستثمارات الخاصة

الت   الواق ة    القديًةالًحفظة  تكون  ت الحالية  الخا ة ًن األ ول  تا ضًن االسترًاكات  أو   ت ًحفظ  الئم اخت اصال  ال الًية  الفكص 
تطويك وتنفيذ خطة ًن شأن ا ويادال قيًة  ب دف  األساسية. تم ه كاء ًكا  ة لغبدائل اسستكاتي ية لكل أ ل ضًن هذه الًحفظة    األ ول

   الواليات الًتحدال   التكتيكية    ًحفظة الواحة لسوكاق الًالية  ح   ا  باستب اد   قاًت الشككة  ه الًكا  ةالًساهًين. ك وء ًن هذ 
  باستب اد   كذلك. كًا قاًت الشككة  2020ًنذ االسترًاك األول     ًايو   تم تحقيق اك ًًا أدى هلى بغوكال ال وائد الت   هلى حد كبي  األًكيكية

 الًدك ة . بغ   ا   القيًة  شككة ناشيونال هنيك   سيك يسيو كيونايتد كوكبح ت ا        وء ًنستب دت  اوح ت ا    ديم لغتًويل  
   ًغيون دكهم. 525 ًا قيًتل  2021ديسًبك  31لغًحفظة القديًة كًا    

 

 الواحة الند

  وهو ًشكوع  "الًككو"تطويك ًشكوع  فغى  الواحة الند  وه  شككة تاب ة ًًغوكة بالكاًل ًن قبل شككة الواحة كابيتال     ت ًل شككة 
يقع الًشكوع    ًنطقة الظفكال  وبنية تحتية فالية ال ودال.  "  أًنطقة  نافية ًتكاًغة  يتكون ًن ًنشآت  نافية ولو ستية بت نيف "

البنية التحتية ال نافية والغو ستية ًت ددال الوسائط )البكية  ب  يت لأبوظب   ويتًتع بًوقع  يد      دقيقة ًن الً فح    15فغى ب د حوال   
كيغوًتكات ًكب ة     6الًتحدال. يقع الًشكوع فغى قط ة أكم ًساحت ا  والبحكية وال وية والسكك الحديدية     دولة اسًاكات ال كبية  

 ًًنوحة ًن قبل حكوًة أبوظب .
 

يتم االنت اء ًن  وف  ًت ددال. س  ًكاحل  كفيةلكل ًكحغة ًن ا  أن يتم االنت اء ًن التطويك فغى أكبع ًكاحل    الًفتكم حسب الت وكًن  
ساحة األ25الًكحغة األولى  الت  تضم   ن ه ًال ً  كاحل  1.5كم )٪ً  كبع   فغى رالثً  .    الًكحغة األولى والًكحغة   كفية  كيغوًتكً 

ن حوال     2 البنية التحتية الًكتبطة   هلى  انبًتك ًكبع ًن الوحدات ال نافية / الغو ستية ًت ددال االستخداًات    180.000أ  تم االنت اءً 
ـ لية ًؤ كال بالكاًل   الوحدات الحا  هن  الطكق والًكا ق واالت االت.   ويشًل ذلكب ا   وتضم     اـ ًستأ ك  85ألكرك ًن    حيث ت تبك ًسكنا

الً غوًات   شككات الغو ستية وتكنولو يا  النفط والغاو والت نيع والد اع والخدًات  ًحغية ودولية  ًن قطافات  نافية ًتنوفة ًرل 
 والًقاوالت واألغذية والًشكوبات. 

 
ًتك ًكبع ًن الًكا ق ال نافية / الغو ستية   75.000  والت  ستضيف حوال   الوقت الكاهن    ب"  قيد اسنشاء    2التوس ة  "الًكحغة  هن  

ن ج    القائًة فغى اتباعًع كوح الواحة الند األساسية    تتًاشى هذه التوس ة.  2023ًتوقع بحغول الكبع الرالث ًن فام    تشطيبالًتًيوال  ًع  
ل الًكنة  الًؤسسية  التككيو فغى  ودال األ ول  ًع  و  ًع   تناسب تاسترًاكي ًنضبط  االستخداًات  ًتنوفة ًن  دفم ً ًوفة  لتً ًوفة 

ن ن الًستأ كينً    وتطويك ًحفظة التأ يك تنًية    ًوا غةفغى    التنًوية  . تككو استكاتي ية الواحة الند ال نافيةقطافات  ال  ًختغف  ًتنوفةً 
ع    دولة  / الغو ستية     لغسوق ال نافية ديدال  ًنت ات وخدًات   السوق اسقغيًية وال الًية   تحككاتاسًاكات ال كبية الًتحدال  بًا يتًاشىً 

 . بشكل حيويالًتطوكال 
 

  41.7:  2020  السنة الًاليةًغيون دكهم )  49.7  قاًت الواحة الند بإدكاج هيكادات بقيًة  2021  ديسًبك  31السنة الًنت ية     خالل  

 .٪ فن ال ام السابق19  تبغ  نسبت ابويادال ًغيون دكهم  

 

 .2021ديسًبك  31ًغيون دكهم كًا     711.4بغغت القيًة الًدك ة لالسترًاك ال قاكي ًا قيًتل 
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 نظرة مستقبلية

 
أفًال ا  وت ويو  قطافات  الواحة كابيتال االسترًاك فبك    شككة  االسترًاكي  توا ل  ألدائ ا  واستكًاالـ    2022ًع انتقال الشككة هلى فام  

 ل و   ظل هال أنفغى ظكوف السوق     تأريكها  توا ل ال ائحة الحاليةظكوف السوق ال الًية ال  بة. بينًا    وتخط فوائد الًساهًين   
بدك ة    ظكوف ال ًل االفتياديةهلى    باالنتقال   االقت اداتًن الًتوقع أن تبدأ  بكاًج التط يم  وكذلك بكاًج االحتواء الت  تنفذها السغطات   

سوف تتيح  هال أن االفائدال     ً دالت    تضخم ًحتًل  وويادال    ًع و ود تستًك    التقغب   وف  . فغى الكغم ًن أن ظكوف السوق سأكبك
 فوائد الًساهًين. وويادال كم قدكات ا االسترًاكية لًكالـ أخكى  ك ة لواحة كابيتال ا لشككة

 
فًالئ ا  وتطويك ًن ة استرًاك    األسواق الناشئة واالسترًاك    الرقة   كية  وبناء  خبكات ا االسترًا  است كامتوا ل األسواق ال اًة  
الًنطقة     فغى ًستوى  سواقاأل ًديك أ ول كائد     الًتًرغة      غ ا  استكاتي يت ا طويغة األ ل    والس   لتحقيق   قدكات ا البحرية   

  ةـ سافيالفكص ال الًية     ًحفظة   فبك استكاتي ية  اتوس    كذلكاالسترًاكات الخا ة    وا ل أفًالتوف  . سكاًل الًنطقة  غط  بحيث ت
 . فالية االحتًالية كص االسترًاك  اقتناصالقديًة هلى  ا ًن ًحفظت   األكباح تحقيق  واالنتقال ًن بناء ًحفظة كائدال    السوق  لبذلك 
 

وأداء   لغشككةالًيوانية ال ًوًية والتككيو فغى بناء القيًة لغًساهًين ًن خالل حوكًة قوية    وقواللغشككة     الًب كاألداء الًال        ظل
 .2022 خاللًويد ًن النًو تحقيق الاستكاتي يت ا لب الًض يًكن ا ًن  ًككواـ الشككة  احتغتاسترًاكي كائد    السوق  
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