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 مناقشة وتحلیل اإلدارة

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰للفترة المنتھیة في 
 



 
 

 

٢ 

 
ــ "المجموعة")، ـصافي (الواحة كابیتال ش.م.ع.   حققت عائد إلى مالكي الـشركة بلغ   ربح"الـشركة") وـشركاتھا التابعة (یـُشار إلیھا معاً بــــ

من المقابلة   للفترة  درھم ملیون  ۲۹٦٫٥صافي ربح بقیمة بمقارنةً   ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰المنتھیة في   أشھر  التسعةلفترة ملیون درھم    ۱۸۷٫۰
 .۲۰۲۱عام 

 
 الفترة األنشطة الرئیسیة خالل 

 
ــول المدارة بلغ ــواق العامة  إجمالي األص ــبتمبر  ۳۰كما في    ملیار دوالر أمریكي)  ۱٫۳(  ملیار درھم  ٤٫۷ ما قیمتھ  من قبل األس   ۲۰۲۲  س

ــ  بلغت األصـول المدارة العائدة إلى مالكي الشـركة  .  ۲۰۲۱دیسـمبر    ۳۱ملیار دوالر أمریكي) كما في    ۱٫۲ملیار درھم (  ٤٫٤ مقارنةً بــــ
ـــ   ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ملیار درھم كما في    ۳٫۰  للفترةعوائد الصنادیق   صافي كان.  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ملیار درھم كما في   ۲٫۹ مقارنةً بــ

صـندوق الواحة لالئتمان وفي   ،٪۱۲٫۱بنسـبة   صـندوق الواحة لألسـھم في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفریقیا إس بيحتى تاریخھ في  
صـندوق الواحة اإلسـالمي للدخل اس بي وفي  ٪،  ۲٫۰-في أسـواق وسـط وشـرق أوروبا والشـرق األوسـط وشـمال أفریقیا إس بي بنسـبة 

 .٪٤٫٦-وفي صندوق الواحة لألسھم في األسواق الناشئة اس بي بنسبة  ٪۱٫۸-بنسبة  
 

 بمبلغـضمن محفظة أنجلو أریبیان للرعایة الـصحیة، مما أدى إلى تحقیق ـصافي ربح   أـصولاـستبعاد  ، نجحت الـشركة في  ۲۰۲۲في یولیو  
 ملیون درھم. ۸۸بقیمة  متحصالتملیون درھم وصافي  ۲۸

 
 أھم المؤشرات المالیة

 
     (ألف درھم)  سبتمبر ۳۰المنتھیة في  للفترةملخص بیان الدخل  

 
 للعام حتى تاریخھ

۲۰۲۲ 
 للعام حتى تاریخھ

۲۰۲۱ 
من   الثالثالربع 
 ۲۰۲۲عام 

من   الثالثالربع 
 ۲۰۲۱عام 

 ۲٥٬۷۲۸ ۲٤٬٤۷۲ ۹۱٬٤٤۷ ۷۹٬۸٤۷ إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
 شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق ) خسارةحصة من ربح / (

 ) ٤٬۲۸٥( ۲٬۱۲۰ ) ۱٤٬٤۲۷( ۷٬۱۰٦ الملكیة، صافي  
 - - ٥۰٬٥۱۱ ۳۱٬۲٦۳  الملكیة ربح من استبعاد شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق

 ) ٤٥٬۹٥٥( - ) ۷۷٬۹٦۹( - االنخفاض في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة
 ۱٦۸٬٥۹۷ ۱۸۹٬۸٥٥ ٦۷۰٬۱۳۳ ۳۳۹٬۷۰۸ استثمارات مالیة من  إیرادات

 ۱۳٬۰۲٤ ۱۱٬۹۷۷ ۳٦٬۲۳٦ ۳٦٬٥٤۹ إیرادات من استثمار عقاري، صافي
 ۹٬۰۷۸ ۹٬۱٦۹ ۳٬۹٦۸ ۱۱٬٤۸۷ أخرى، صافي إیرادات

     
 ۱٦٦٬۱۸۷ ۲۳۷٬٥۹۳ ۷٥۹٬۸۹۹ ٥۰٥٬۹٦۰ إجمالي الدخل

     
 ) ۲۰٬۲٦٦( ) ۲۱٬۰٤٥( ) ٦٥٬۷۹٤( ) ٦٥٬٤۱۲( تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

 ) ۳۸٬۱۱٤( ) ٤۲٬٦۸٥( ) ۱۲۰٬۷۹۰( ) ۸۱٬۸٦٦( الشركة  –مصاریف عمومیة وإداریة 
 ) ۱۰٬۱٤۷( ) ۱٥٬۱٤۱( ) ۳٥٬۱۹۷( ) ٤۰٬٥٥۳( الشركات التابعة –مصاریف عمومیة وإداریة 

 ) ۲٤٬۱۷۳( ) ۲۷٬۹۳۷( ) ٦٥٬۹۷۳( ) ۸۲٬۲۲۱( تكالیف تمویل، صافي 
     

 )۹۲٬۷۰۰( ) ۱۰٦٬۸۰۸( ) ۲۸۷٬۷٥٤( ) ۲۷۰٬۰٥۲( إجمالي المصاریف
     

 ۷۳٬٤۸۷ ۱۳۰٬۷۸٥ ٤۷۲٬۱٤٥ ۲۳٥٬۹۰۸ الربح للفترة من العملیات المستمرة 
     

     العملیات المتوقفة
 ) ۲٬۳۷٦( ) ۳٬٤٥۷( ) ۱۷٬۹٥٦( ) ۹٬۸۸۷( الخسارة من العملیات المتوقفة  

 - ۳۲٬٦٥۳ - ۳۲٬٦٥۳ ربح من استبعاد شركة تابعة 
     

 )۲٬۳۷٦( ۲۹٬۱۹٦ )۱۷٬۹٥٦( ۲۲٬۷٦٦ الربح / (الخسارة) للفترة من العملیات المتوقفة 
     

 ۷۱٬۱۱۱ ۱٥۹٬۹۸۱ ٤٥٤٬۱۸۹ ۲٥۸٬٦۷٤ الربح للفترة 
 ) ۳۹٬۰٥۲( ) ٦۰٬۲۹۷( ) ۱٥۷٬٦٤۹( ) ۷۱٬۷۰۸( الحقوق غیر المسیطرة 

 ۳۲٬۰٥۹ ۹۹٬٦۸٤ ۲۹٦٬٥٤۰ ۱۸٦٬۹٦٦ العائد إلى مالكي الشركة   الربح
     

 ۰٫۰۱۷ ۰٫۰٥۳ ۰٫۱٦۱ ۰٫۱۰۰ (درھم) العائدة إلى مالكي الشركة العوائد األساسیة والمخفضة على السھم
     

 من العملیات المستمرة العائدة إلى مالكي   العوائد األساسیة والمخفضة على السھم
 ۰٫۰۱۹ ۰٫۰۳۷ ۰٫۱۷۱ ۰٫۰۸٤ (درھم) الشركة  
     

  



 
 

 

٣ 

 
 إجمالي الدخل 

 ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في   التسعةفترة 
 

  ملیون درھم   ۷٥۹٫۹بـ  ، مقارنةً  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةلفترة  ملیون درھم   ٥۰٦٫۰ ة قیمتھالبالغ  الدخل إجماليیعود  
   :، إلى ما یلي۲۰۲۱للفترة المقابلة من عام 

 
حیث أدت التأثیرات االقتصادیة    ۲۰۲۱ملیون درھم في    ٦٤٦٫۱بـ  ملیون درھم مقارنةً    ۳٥۹٫۷بقیمة    األسواق العامة  من  إیرادات •

 ؛الصعبةالسوق  أوضاع ناجمة عن التشدید النقدي وارتفاع التضخم إلى المعاكسة ال
بقیمة   • الخاصة  االستثمارات  ذلك بشكل  ،  ۲۰۲۱  ملیون درھم في  ۷٦٫۲  بـملیون درھم مقارنةً    ۱۰۰٫٤إیرادات من  ویرجع 

   رئیسي إلى:
  ۱٤٫٤  بقیمة  : خسارة۲۰۲۱سبتمبر  للعام حتى  ملیون درھم (  ۷٫۱حقوق الملكیة بمبلغ  وفقاً ل  استثمار محتسبمن    ربح •

 ؛ملیون درھم)
 ملیون درھم)؛   ٥۰٫٥: ۲۰۲۱للعام حتى سبتمبر ملیون درھم ( ۳۱٫۲ بقیمة ستبعاداالربح من  •
 ملیون درھم بعد إعادة تقییم  ۷۸٫۰:  ۲۰۲۱للفترة الحالیة (للعام حتى سبتمبر  القیمة    في   النخفاضلتعدیل    إدراج   عدم •

  وفقاً لحقوق الملكیة)، و محددة محتسبة لالسترداد الستثماراتمبالغ القابلة  ال
المالیة •  إیرادات بقیمة: صافي  ۲۰۲۱ملیون درھم (للعام حتى سبتمبر    ۱۹٫٥  بقیمة  صافي خسارة من االستثمارات 

 ملیون درھم).  ۲٤٫٤
 . ۲۰۲۱ ملیون درھم في ۳۷٫٦درھم مقارنةً بـ  ملیون ۳۷٫٤إیرادات من الواحة الند بقیمة  •
 

 ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

  ۱٦٦٫۲  ربح بقیمة، مقارنةً ب۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    الثالثةلفترة  ملیون درھم    ۲۳۷٫٦  ة قیمتھ البالغ  الدخلإجمالي  یعود  
 : ، إلى ما یلي ۲۰۲۱للفترة المقابلة من عام ملیون درھم 

 
 . ۲۰۲۱ملیون درھم في  ۱٦۸٫۱ملیون درھم مقارنةً بـ   ۲۰۸٫۲بقیمة  األسواق العامةمن   إیرادات -إدارة األصول  •
   :۲۰۲۱ ملیون درھم في ۱٥٫٤ بقیمة بخسارةملیون درھم مقارنةً  ۹٫۰من االستثمارات الخاصة بقیمة  إیرادات •

ملیون درھم    ٤٦٫۰:  ۲۰۲۱(الربع الثالث من عام    ۲۰۲۲من عام    للربع الثالثالقیمة    في  النخفاضلتعدیل    عدم إدراج •
 )؛ والمبالغ القابلة لالسترداد الستثمارات محددة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیةبعد إعادة تقییم 

  ۰٫٦: صافي إیرادات بقیمة  ۲۰۲۱(الربع الثالث من عام    درھم   ملیون   ۱۸٫۰  بقیمةخسارة من استثمارات مالیة  صافي   •
   ملیون درھم).

 . ۲۰۲۱  من عام  الربع الثالث ملیون درھم في ۱۳٫٥درھم مقارنةً بـ  ملیون ۱۲٫۱من الواحة الند بقیمة  إیرادات •
 

 إجمالي المصاریف 
 ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في   التسعةفترة 

 
ملیون درھم    ۲۸۷٫۸ملیون درھم، مقارنةً بـ    ۲۷۰٫۰ما قیمتھ    ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةلفترة    إجمالي المصاریفبلغ  
 :، والتي تتألف بشكل رئیسي من۲۰۲۱في 

 
،  ۲۰۲۱للفترة المقابلة من عام  ملیون درھم    ۱۲۰٫۸درھم مقارنةً بـ  ملیون    ۸۱٫۹الشركة، بقیمة    -مصاریف عمومیة وإداریة   •

 تكالیف الموظفین.  انخفاض  ملیون درھم ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى ۳۸٫۹بلغت قیمتھ  بانخفاض
للفترة المقابلة من عام    ملیون درھم  ۳٥٫۲مقارنةً بـ  ملیون درھم    ٤۰٫٦الشركات التابعة، بقیمة    –مصاریف عمومیة وإداریة   •

 ملیون درھم، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى ارتفاع المصاریف القانونیة والمھنیة. ٥٫٤، بزیادة بلغت قیمتھا ۲۰۲۱
،  ۲۰۲۱الفترة المقابلة من عام  في  ون درھم  ملی  ۳۲٫٦ـ  نةً برمقادرھم،    ملیون  ٥٥٫۸، بقیمة  کةرلشا   -صافي  ل،  یولتمف اتکالی •

 .معدالت الفائدةوستخدام اال ارتفاعملیون درھم، ترجع بشكل رئیسي إلى   ۲۳٫۲بزیادة بلغت قیمتھا 
التابعة، والتي بلغت  - التمویل، صافي  تكالیف   • بـ    ۲٦٫٤  قیمتھا  الشركات  الفترة ملیون درھم في    ۳۳٫٤ملیون درھم، مقارنةً 

رئیسي إلى انخفاض استخدام مطلوبات إعادة  ملیون درھم، ویرجع ذلك بشكل    ۷٫۰، بانخفاض بلغت قیمتھ  ۲۰۲۱المقابلة من عام  
 الشراء لصنادیق األسواق العامة. 

  



 
 

 

٤ 

 
 (تتمة)إجمالي المصاریف 

 ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في   الثالثةفترة 
 

درھم في    ملیون  ۹۲٫۷ملیون درھم، مقارنةً بـ    ۱۰٦٫۸ما قیمتھ    ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في    إجمالي المصاریفبلغ  
 : ، والتي تتألف بشكل رئیسي من۲۰۲۱

 
،  ۲۰۲۱للفترة المقابلة من عام  ملیون درھم    ۳۸٫۱درھم مقارنةً بـ  ملیون    ٤۲٫۷الشركة، بقیمة    -مصاریف عمومیة وإداریة   •

 . ملیون درھم ٤٫٦ ابلغت قیمتھ بزیادة
للفترة المقابلة من عام    ملیون درھم  ۱۰٫۱مقارنةً بـ  ملیون درھم    ۱٥٫۱الشركات التابعة، بقیمة    –مصاریف عمومیة وإداریة   •

 . ملیون درھم ٥، بزیادة بلغت قیمتھا ۲۰۲۱
،  ۲۰۲۱المقابلة من عام  الفترة  في  ون درھم  ملی  ۱۲٫٥ـ  نةً برمقادرھم،    ملیون  ۲۲٫۹، بقیمة  کةرلشا   -صافي  ل،  یولتمف اتکالی •

 .الفائدة  وتكالیفستخدام اال ارتفاعملیون درھم، ترجع بشكل رئیسي إلى   ۱۰٫٤بزیادة بلغت قیمتھا 
الفترة المقابلة  ملیون درھم في    ۱۱٫۷ملیون درھم مقارنةً بـ   ٥٫۰ الشركات التابعة، والتي بلغت قیمتھا -تكالیف التمویل، صافي  •

ملیون درھم یرجع بشكل رئیسي إلى انخفاض استخدام مطلوبات إعادة الشراء لصنادیق    ٦٫۷  بانخفاض بلغت قیمتھ  ۲۰۲۱من عام  
 .األسواق العامة

 
 المالكین العائد إلى  الربحصافي 

 ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في   التسعةفترة 
 

  ۲۹٦٫٥صافي ربح بقیمة  ب، مقارنةً  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةلفترة  ملیون درھم    ۱۸۷٫۰  البالغة قیمتھ  صافي الربح  یعود
 بشكل رئیسي إلى ما یلي: ،۲۰۲۱للفترة المقابلة من عام ملیون درھم 

 
 ؛ ۲۰۲۱ملیون درھم في   ٤۲۹٫٤بـ ملیون درھم مقارنةً  ۲۲۳٫۲بقیمة  األسواق العامة من ربح •
 ؛ ۲۰۲۱ملیون درھم في  ۱۰٫۳ خسارة بلغت قیمتھابملیون درھم مقارنةً  ٤٦٫۸االستثمارات الخاصة بقیمة  من ربح •
 ؛ و ۲۰۲۱ملیون درھم في   ۲۸٫۸ملیون درھم مقارنةً بـ  ۲۸٫۱ربح من الواحة الند بقیمة  •
ملیون درھم في الفترة المقابلة من عام    ۱۸٫۰  خسارة بلغت قیمتھاملیون درھم مقارنةً ب  ۲۲٫۸من العملیات المتوقفة بقیمة    ربح •

 شركة تابعة. بیع ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى ربح من ۲۰۲۱
 

 ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في   الثالثةفترة 
 

  ۳۲٫۱ربح بقیمة  صافي  ب، مقارنةً  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ملیون درھم    ۹۹٫۷  البالغة قیمتھ  الربحصافي    یعود
 ، بشكل رئیسي إلى ما یلي:۲۰۲۱للفترة المقابلة من عام ملیون درھم 

 
 . ۲۰۲۱ملیون درھم في   ۱۰۹٫۸ بـملیون درھم مقارنةً  ۱۲۹٫٤من األسواق العامة بقیمة  ربح •
 . ۲۰۲۱ملیون درھم في  ٤۲٫۸بقیمة خسارة بملیون درھم مقارنةً  ۱۲٫۸من االستثمارات الخاصة بقیمة  ربح •
 ؛ و ۲۰۲۱ملیون درھم في  ۱۲٫۰ملیون درھم مقارنةً بـ  ۸٫٦ربح من الواحة الند بقیمة  •
ملیون درھم في الفترة المقابلة من عام    ۲٫٤  خسارة بلغت قیمتھاملیون درھم مقارنةً ب  ۲۹٫۲من العملیات المتوقفة بقیمة    ربح •

 كة تابعة.ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى ربح من بیع شر ۲۰۲۱
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   حسب القطاع (ملیون درھم) / (الخسارة) صافي الربح

 
 
 
 
 

   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةملخص المیزانیة العمومی
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰كما في  ألف درھم
 ۱۷۰٬۲٤۲ ۱٦٥٬٥۱٦ محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة  استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

 ۹۹٬٦٤۹ ۳٤٬۱۳۷ موجودات حق االستخدام 
 ۷۱۱٬٤۲۲ ۲٤۳٬۳۲۲ استثمار عقاري 
 ٦٬٤۱٤٬۰۲٤ ٦٬٦۱۱٬۷٤۰ استثمارات مالیة 

 - ۳۹٬٤٥۳ قروض استثماریة 
 ۷۲۲٬۸۷۹ ۷۱٥٬٤۰۳ موجودات أخرى 

 ۱٬٤۲۱٬۳٥۰ ٦۸۷٬۷۱۰ النقد واألرصدة البنكیة 
 - ٤٦٦٬۸۰۰ موجودات محتفظ بھا للبیع  

   
 ۹٬٥۸۹٬٥٦٦ ۸٬۹٦٤٬۰۸۱ إجمالي الموجودات

   
 ٤٬۱۱۷٬۱۹۸ ۳٬۳۰۷٬٥۲۲ قروض 

 ۲٦٬۲۸۸ ۱۹٬۰٥٤ مخصص مكافآت نھایة الخدمة 
 ۱۰۰٬٦۲٦ ۹۲٬۹۸۹ مطلوبات مشتقة 

 ۱۱۹٬۹۱۸ ۳۷٬٥۲۹ مطلوبات عقود اإلیجار 
 ٤۳٤٬۱٤٦ ٤۳٥٬۸۸٤ مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى 

   
 ٤٬۷۹۸٬۱۷٦ ۳٬۸۹۲٬۹۷۸ إجمالي المطلوبات 

   
 ٤٬۷۹۱٬۳۹۰ ٥٬۰۷۱٬۱۰۳ إجمالي حقوق الملكیة

   
 ۹٬٥۸۹٬٥٦٦ ۸٬۹٦٤٬۰۸۱ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

   
 
 

  

Net Profit / (loss)

Other Corp. Costs

Finance costs

Waha Land

Private Investment

Asset Management

YTD Sep 2021 YTD Sep 2022

Net Profit

Other Corp. Costs

Finance costs

Waha Land

Private Investment

Public Markets

Q3 2021 Q3 2022

 األسواق العامة 
 

 الخاصة  االستثمارات
 

 الواحة الند 
 

 تكالیف التمویل 
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 كونات إجمالي الموجودات (ملیون درھم) م
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملیون درھم كما في   ٦/۹٫٥۸۹مقارنةً بـ    ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ملیون درھم كما في    ۱/۸٫۹٦٤ما قیمتھ  إجمالي موجودات المجموعة  بلغ  
 من: بشكل رئیسي  ٪۷ البالغة نسبتھ ون االنخفاضكیت، ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

ملیون درھم مقارنةً بـ    ۱٦٥٫٥بمبلغ    المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة  االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة )أ
بقیمة    األرباححصة من    إلى  بشكل رئیسي  یرجع  ، درھمملیون    ٤٫۷قیمتھ  بانخفاض بلغت    ، ۲۰۲۱  فيملیون درھم    ۱۷۰٫۲

 ملیون درھم.  ۱۱٫٦زیعات أرباح مستلمة بقیمة وتب اتسویتھتمت  والتي ،ملیون درھم ۷٫۱
 بزیادة  ، ۲۰۲۱  للفترة المقابلة من عامملیون درھم    ٦٫٤۱٤/ ۰ملیون درھم مقارنةً بـ    ۷/٦٫٦۱۱بقیمة    االستثمارات المالیة ) ب

  من االستثمارات الخاصة   ملیون درھم   ۳۰۷٫۰بمبلغ    زیادةصافي  لبشكل رئیسي    رجعتملیون درھم،    ۱۹۷٫۷  اقیمتھ  بلغت
والتي تمت تسویتھا بصافي   واستثمارات أخرى  ملیون درھم في صنادیق غیر مدرجة   ۳٦۷٫۱  بقیمة  من استثمار  تتكون  والتي

 . العامة األسواقي صنادیق فملیون درھم  ۱۰۹٫۳انخفاض بقیة 
البنكیةالنقد   ) ج بـ    ٦۸۷٫۷بمبلغ    واألرصدة  قیمتھ ،  ۲۰۲۱ملیون درھم في    ٤/۱٫٤۲۱ملیون درھم مقارنةً  بلغت  بانخفاض 

 بشكل رئیسي التدفقات النقدیة التالیة:   ذلك ویتضمنملیون درھم؛  ۷۳۳٫۷
  مدفوعة   أرباح  توزیعاتبوالذي تمت تسویتھ    ملیون درھم  ۱۲٦٫۹  لمبلغ بقیمةاسترداد وحدات األسواق العامة  الشركة:   •

 ؛ درھم ملیون ۱۳۸٫۸ بقیمة
المالیة    مبیعات   : صافيالعامةسواق  األ • درھم  ٤٦۹٫۷بقیمة  االستثمارات  حاملي صافي  و  ملیون  قبل  من  مساھمات 

بمبلغ   المسیطرة  درھم    ۱۲۷٫۲الحقوق غیر  تسویتھاملیون  تمت  في    والتي  بقیمة بانخفاض  الشراء  إعادة  مطلوبات 
 ملیون درھم؛ و  ۸۰٦٫۳

تمت تسویتھ    ملیون درھم  ٤۰۳٫۱بقیمة    وقرض استثماري  صنادیق غیر مدرجةاستثمار في    صافي  استثمارات خاصة: •
 ملیون درھم.  ۱٥۰٫۹بصافي متحصالت من استبعاد استثمارات بقیمة 

 . للبیع بھ كمحتفظ مصنف من استثمار عقاري درھم  ملیون ٤٦٦٫۸ البالغة قیمتھا للبیع بھا المحتفظ الموجودات تتكون )د
 

دیسمبر    ۳۱ملیون درھم كما في    ٤٫۷۹۸/ ۲  ـمقارنةً ب  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ملیون درھم كما في    ۰/۳٫۸۹۳بقیمة    إجمالي مطلوبات المجموعة
 ملیون درھم من: ۹۰٥٫۲البالغة قیمتھ  یتكون االنخفاض، حیث ۲۰۲۱
 ة البالغ  االنخفاضمثل  ی، حیث  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في    كما  ملیون درھم  ٤٫۱۱۷/ ۲ملیون درھم مقارنةً بـ    ٥/۳٫۳۰۷بقیمة    قروض )أ

 االنخفاض في مطلوبات إعادة الشراء المتعلقة بصنادیق األسواق العامة. ملیون درھم بشكل رئیسي ۸۰۹٫۷ قیمتھ
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٧ 

 
 تحلیل األعمال ومحفظة الشركات 

 
 تتكون أعمال المجموعة من ثالثة أقسام رئیسیة: األسواق العامة واالستثمارات الخاصة والواحة الند.

 
 األسواق العامة 

تحقیق عوائد عالیة الجودة على مدار دورة السوق نیابةً عن    بھدف  الناشئةعلى تطبیق تحلیل دقیق لألسواق    األسواق العامةركز قسم  
التفوق على معاییرھا القیاسیة في عام    العامة في  األسواقإدارة    الواقعة ضمن  كافة الصنادیقتستمر    .المجموعة والمستثمرین الخارجیین

 . العالم، على الرغم من ظروف األسواق العالمیة الكلیة الصعبة التي تؤثر على األسواق في جمیع أنحاء ۲۰۲۲
 

الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق :  صندوقین رئیسیین ھما  إنشاء، تم  أكثر من عشرة أعوامعلى مدار   صندوق 
لي البالغة  األوّ   تم استثمار الوقت ورأس المال.  منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیااألوسط وشمال أفریقیا وصندوق الواحة لألسھم في  

لتكوین الفریق والبنیة التحتیة وسجل اإلنجازات قبل النظر في زیادة   في كل منھما  )ملیون دوالر أمریكي  ۱۰۰(  ملیون درھم  ۳٦۸  قیمتھ
   .رأس مال الطرف الثالث

 
  ۲۰۲۰في الربع الثالث من عام    ملیون درھم   ۹۲الذي یمتلك رأس مال أولي قدره  ولدخل اس بي  تم إطالق صندوق الواحة اإلسالمي ل

  لالستثمار في األصول المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة عبر أسواق الصكوك واألسھم.
 

الواحة لألسھم في األسواق الناشئةتم إطالق   الرابع من عام    صندوق   یھدف ملیون درھم.    ۹۲برأس مال أولي قدره    ۲۰۲۱في الربع 
 االستثمار في األسھم واألوراق المالیة المتعلقة باألسھم في األسواق الناشئة.  إلى الصندوق 

 
العمالء   إدارة أصول  في  االستمرار  للقسم على  الرئیسي  االستراتیجي  التركیز  رائبفاعلیةینصب  أداء  تحقیق  السوق وجذب ، مع  في  د 

 .الثروات الكبیرةالمستثمرین من المؤسسات والمستثمرین من ذوي 
 

 :على رأس المال المستثمر فیھ كما یلي تاریخھحتى  للفترةالصنادیق  عوائدت كان
بنسبة   • أفریقیا  أوروبا والشرق األوسط وشمال  أسواق وسط وشرق  لالئتمان في  الواحة  یبلغ حجمھ ۲٫۰-صندوق    ٪ بصندوق 

 .)ملیون دوالر أمریكي ٥۰۲٫۱ملیار درھم ( ۱٫۸٥
  ۷۱۲٫٤ملیار درھم (  ۲٫٦۲  ٪ بصندوق یبلغ حجمھ۱۲٫۱صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة   •

 . )ملیون دوالر أمریكي
؛ )ملیون دوالر أمریكي  ۳٥٫۷ملیار درھم (   ۰٫۱۳  بصندوق یبلغ حجمھ  ٪۱٫۸-بنسبة  صندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس بي   •

 و
ملیون دوالر    ۲٥٫۰ملیار درھم (  ۰٫۰۹بصندوق یبلغ حجمھ    ٪٤٫٦-بنسبة    لألسھم في األسواق الناشئة اس بيصندوق الواحة   •

 أمریكي). 
 
 

 االستثمارات الخاصة
 

تثمارات الخاصـة   قام تثمار  تنفیذبقطاع أعمال االـس تراتیجیتھ الجدیدة لالـس المحفظة  تكوینبدأت عملیة إعادة  حیث   في موجودات متعددةإـس
محفـظة الفرص الـعالمـیة ومحفـظة  –محفظتي اســـــتثـمار جدیدتین . وشــــــمل ذلك إطالق ۲۰۲۱والفریق بالـكامل في الربع األخیر من عام  

 األصول األساسیة. 
 

ھیاكل الو  والقطاعاتاستثماري واسع ومرن یمّكن الواحة كابیتال من االستثمار عبر المناطق الجغرافیة    نھجتمتلك محفظة الفرص العالمیة  
یعتمد على  الموجوداتوفئات    الرأسمالیة الفر  بأسلوب  أفضل  في نوفمبر  صانتھاز  تم إطالقھا  التي  المتنوعة،  المحفظة  ھذه  تستھدف   .

المخاطر  انتھاز،  ۲۰۲۱ البدیلة بھدف تحقیق عوائد مرتفعة معدلة بحسب  المجزیة في قطاع األصول  خالل عام  .  الفرص االستثماریة 
ملیون درھم. بلغ صافي القیمة الدفتریة لمحفظة الفرص العالمیة   ٤۰٦استثمارات جدیدة في ھذه المحفظة بإجمالي    خمس، تم إجراء  ۲۰۲۲

 ملیون درھم.  ٥٤٥ما قیمتھ  ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰في كما 
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 (تتمة)  تحلیل األعمال ومحفظة الشركات

 
 (تتمة)  االستثمارات الخاصة

 
منطقة الشرق األوسط وشمال   شركاتإلى الحصول على حصص مسیطرة أو حصص أقلیة كبیرة في    األساسیة  األصولمحفظة  تسعى  
مستقرة، مالي  ظھر مثل ھذه الشركات آفاق نمو رأسما تُ   . عادةً متینةراسخة وفرق إدارة قویة وأطر حوكمة    أداءسجالت  ب  التي تتمتعإفریقیا  

 وموثوقة.  متواصلةمع توفیر عوائد نقدیة 
 

الرعایة الصحیة الخاصة بالواحة كابیتال. في    ألصولالشركة القابضة  وھي  في وقت سابق من العام، أطلقت الشركة "الواحة الصحیة"،  
محفظة أنجلو أریبیان للرعایة الصحیة، مما أدى إلى تحقیق صافي    ما تبقى من  استبعاد، نجحت الشركة في  ۲۰۲۲الربع الثالث من عام  

  ۳۰ظة األساسیة كما في  ملیون درھم. بلغ صافي القیمة الدفتریة للمحف  ۸۸بقیمة    متحصالتملیون درھم وصافي    ۲۸  بلغت قیمتھربح  
 ملیون درھم.  ٥٥ ما قیمتھ ۲۰۲۲سبتمبر 

 
التي  الواقعة    القدیمةالمحفظة  تكون  ت الحالیة  األصول  الخاصة من  االستثمارات  تُ ضمن  أو    تيمحفظ  الئم اختصاصال  العالمیة  الفرص 

تطویر وتنفیذ خطة من شأنھا زیادة قیمة بھدف  األساسیة. تم إجراء مراجعة للبدائل اإلستراتیجیة لكل أصل ضمن ھذه المحفظة    األصول
في الوالیات المتحدة   التكتیكیة في محفظة الواحة لألوراق المالیة  حصصھا  باستبعاد، قامت الشركة  المراجعة  تلكالمساھمین. كجزء من  

 سبتمبر   ۳۰للمحفظة القدیمة كما في    المدرجة. بلغ صافي القیمة  آدیكس بنك  في  الملكیة  حقوق  واستثمارللطاقة    وإس دي إكس  األمریكیة
   ملیون درھم. ٤۲٤ ما قیمتھ ۲۰۲۲

 
 الواحة الند
، وھو مشروع  " المركز" تطویر مشروع  على  الواحة الند، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة الواحة كابیتال،    تعمل شركة

یقع المشروع في منطقة الظفرة، وبنیة تحتیة عالیة الجودة.  "  منطقة صناعیة متكاملة، یتكون من منشآت صناعیة ولوجستیة بتصنیف "أ
البنیة التحتیة الصناعیة واللوجستیة متعددة الوسائط (البریة ب  یتصل أبوظبي، ویتمتع بموقع جید  في  صفح  دقیقة من الم   ۱٥على بعد حوالي  

كیلومترات مربعة،   ٦والبحریة والجویة والسكك الحدیدیة) في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. یقع المشروع على قطعة أرض مساحتھا  
 ممنوحة من قبل حكومة أبوظبي. 

 
یتم االنتھاء من وف  متعددة. س  مراحل فرعیةلكل مرحلة منھا  أن یتم االنتھاء من التطویر على أربع مراحل   حسب التصور  المفترضمن  

. في المرحلة األولى والمرحلة  فرعیة  كیلومتر مربع)، على ثالث مراحل  ۱٫٥٪ من إجمالي مساحة األرض (۲٥المرحلة األولى، التي تضم  
البنیة التحتیة المرتبطة   إلى جانبمتر مربع من الوحدات الصناعیة / اللوجستیة متعددة االستخدامات    ۱۸۰٫۰۰۰أ، تم االنتھاء من حوالي    ۲

ً الوحدات الحالیة مؤجرة بالكامل،    إن  الطرق والمرافق واالتصاالت.  ویشمل ذلكبھا   وتضم  ،  اً مستأجر  ۸٥ألكثر من    حیث تعتبر مسكنا
المعلومات  محلیة ودولیة، من قطاعات صناعیة    شركات اللوجستیة وتكنولوجیا  النفط والغاز والتصنیع والدفاع والخدمات  متنوعة مثل 

 والمقاوالت واألغذیة والمشروبات.
 

متر مربع من المرافق الصناعیة / اللوجستیة   ۷٥٫۰۰۰، والتي ستضیف حوالي  في الوقت الراھنب"، قید اإلنشاء    ۲التوسعة، "المرحلة  إن  
نھج   القائمة على اتباعمع روح الواحة الند األساسیة    تتماشى ھذه التوسعة.  ۲۰۲۳توقع بحلول الربع الثالث من عام  م  تشطیبالمتمیزة، مع  

ل المرنة  المؤسسیة  التركیز على جودة األصول  متنوعة من االستخدامات و  مع  تناسبتاستثماري منضبط مع  دعم مجموعة  لتمجموعة 
، وتطویر  محفظة التأجیرتنمیة    مواصلة على    التنمویة  . تركز استراتیجیة الواحة الندالصناعیة  قطاعات ال  مختلف  متنوعة من المستأجرین من 

السوق اإلقلیمیة والعالمیة   تحركاتاإلمارات العربیة المتحدة، بما یتماشى مع    دولة  / اللوجستیة في   للسوق الصناعیةمنتجات وخدمات جدیدة  
 . بشكل حیويالمتطورة 

 
 .ملیون درھم) ۳۷٫٦:  ۲۰۲۱ملیون درھم (  ۳۷٫٤، قامت الواحة الند بإدراج إیرادات بقیمة ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  الفترةخالل 

 
  درھم  ملیون ٤٦۷ مبلغ بقیمة ذلك ویشمل ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ملیون درھم كما في  ۷۱۰بلغت القیمة المدرجة لالستثمار العقاري ما قیمتھ 

  .للبیع بھ كمحتفظ مصنف



 
 

 

٩ 

 
 نظرة مستقبلیة 

 
. على  مربح آخر   سنوي  ربعبتسجیلھا لوھو ما تمت برھنتھ  الواحة كابیتال ملتزمة بتحقیق عوائد قویة لمساھمیھا ومستثمریھا،    ال تزال

عوائد    وحققتالسوق واالقتصاد على مستوى العالم، فقد أظھرت الشركة مرونة  التقلبات المتزایدة فيالذي تتخذه الجدید  الشكلالرغم من 
نتیجة   اآلن  تحقیققطاع    استمر  الحذر.   لنھجھاإیجابیة حتى  في  العامة  الرئیسیة    واصلت، حیث  للنتائج  ھاألسواق  على    تفوقھاالصنادیق 

اأدائھا    مؤشرات بدأ  كما  تاریخھ وبشكل تراكمي.  العام وحتى  بدایة  الناجح إلستراتیجیة  منذ  االستثمارات   قطاعفي  جدیدة  النمو  اللتنفیذ 
 المكتملةاألساسیة، مع تحقیق دخل من األصول    ومحفظتھافرصھا العالمیة    لقد قامت الشركة باستثمار وتنمیة.  جني ثمارهالخاصة في  
 المحفظة القدیمة.  الواقعة ضمن

 
ً في المستقبل،  المتوقع ظھورھا  على الرغم من بیئة االقتصاد الكلي غیر المؤكدة   والتحدیات    المرتفع  التضخموالبطيء    للنمو  والتي كانت نتاجا

، وتنمیة قاعدة المستثمرین، للصنادیقاإلدارة النشطة    إنالمستقبل.    بشأن  بشكل حذرالجیوسیاسیة في أوكرانیا، ال تزال الواحة كابیتال متفائلة  
سوف یواصل    األسواق العامة للفترة المتبقیة من العام.  قطاعمن أولویات  ال تزال    اوتنمیتھ  األطراف الثالثة  رؤوس أموال والحفاظ على  

  الواقعة ضمن  لةاألصول المكتمتحقیق دخل من    مواصلةتنمیة الفرص العالمیة والمحفظة األساسیة، مع  لسعیھ  االستثمارات الخاصة    قطاع
تطویر وتأجیر  وسوف تواصل تنفیذھا بھدف  طویلة األجل    استراتیجیتھاعلى المحافظة على  الواحة الند    سوف تعملالمحفظة القدیمة.  

الحفاظ على حوكمة قویة  على    تركیز الشركة المستمر  تدعم ھذه التوقعات.  " المركز "   مشروع  في  المشیدة  والموجوداتواستثمار األراضي  
 أصول المساھمین والعمالء، وتنمیة قاعدة األصول، وتحقیق وفورات عبر میزانیتنا العمومیة.كل من للشركات، وحمایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمد علي خلفان الظاھريأ
 الواحة كابیتال ش.م.ع نائب رئیس مجلس اإلدارة،

 ۲۰۲۲ أكتوبر ۲۸
 




