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مناقشة وتحليل اإلدارة
٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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عائد إلى مالكي الـشركة بلغ  ربح"الـشركة") وـشركاتھا التابعة (ُیـشار إلیھا معاً بــــــ "المجموعة")، ـصافي (  .الواحة كابیتال ش.م.ع حققت
.٢٠١٩المقابلة  للسنة ) ملیون درھم٦١٦٫٣خسارة بلغت (مقارنًة بصافي  ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنةملیون درھم  ٢٣١٫٠

السنة األنشطة الرئیسیة خالل  

ــ  مقارنةً  ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ملیار درھم كما في  ٣٫٤بلغ إجمالي األصول المدارة    بزیادة، ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیار درھم كما في  ٣٫٣بـ
ملیار درھم  ١٫٩ ـب مقارنةً  ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ملیار درھم كما في  ٢٫٣بلغت األصول المدارة العائدة إلى مالكي الشركة . ٪٤ ا تبلغ نسبتھ

ــمبر  ٣١كما في  ــنةكانت عوائد الصــنادیق . ٢٠١٩دیس ــواق وســط وشــرق أوروبا   للس حتى تاریخھ في صــندوق الواحة لالئتمان في أس
صـندوق الواحة لألسـھم في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفریقیا إس بي  في ٪، و١٤٫٩والشـرق األوسـط وشـمال أفریقیا إس بي بنسـبة 

صندوق الواحة اإلسالمي وفي  ٪٧٫١-صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا إس بي بنسبة  في ٪، و١٤٫٣بنسبة 
.٪٤٫٣بنسبة  للدخل اس بي

.ضـمن أعمال إدارة األصـول الحالیةإلى صـنادیقھا الثالثة  مما یـشكل إضـافةً یركز على الدخل،  اً جدید اً إـسالمی اً ـصندوق المجموعةأطلقت 
صندوق الواحة اإلسالمي  " اسم طلق علیھیُ والذي سوف  ملیون درھم  ٩٢رأس مال أولي قدره الذي یمتلك سوف یستثمر الصندوق الجدید 

.یكون لھ انتشار عالمي لالستثماراتوف ة عبر أسواق الصكوك واألسھم، وس، في األصول المتوافقة مع الشریعة اإلسالمی"للدخل اس بي

، شــركة ســفر عبر اإلنترنت المدرجة في بورصــة  دیســبجر دوت كوممع اكتتاب، دخلت المجموعة في اتفاقیة ٢٠٢٠أغســطس  ٢٠في 
تحواذ على  نیویورك في أمریكا الالتینیة، ھم   ٥٠٫٠٠٠لالـس لة ممتازـس لـس   ٥٠ـشراء إجمالي قدره  مقابل ـسعریمة اـسمیة  ق، بدون بمن ـس

سـھم عادي   ١٠٨٫١٠٨١إلى ب تحویل كل سـھم من األسـھم الممتازة من سـلسـلةل اً خیار المعاملةتتضـمن شـروط أمریكي. ملیون دوالر
بجر. لة ب أرباح لدیـس لـس ھم الممتازة من ـس بة   اً تحمل األـس تحقة الدفع ٤بنـس نوي.٪ مـس كل ربع ـس نقدي  اعتبارموعة صـافي دفعت المج بـش

.٢٠٢٠سبتمبر  ٢١في  ا درھم للمعاملة وتم إغالقھ ملیون ١٨٠ بقیمة

ــركةعملیة كجزء من  ــتثمرت الش ــنةملیون درھم في األوراق المالیة األمریكیة خالل  ١٠٣٫٨ مبلغ بقیمة تنویع المحفظة، اس وف وـسـ  الس
لالستثمار في السوق األمریكیة.الفرص الجدیدة اغتنام تواصل التركیز على 

أھم المؤشرات المالیة 

(ألف درھم)  دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في ملخص بیان الدخل 
٢٠٢٠٢٠١٩

٣٠١٫٥٨٩٢٩٧٫٦٩٢إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
٢٣٤٫٠٦٦)٢٤٫٣٥٦(الملكیة، صافي  ق ربح شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقو(خسارة) / حصة من  

٤٦٫٤٧٨- الملكیة  شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق  استبعاد من    ربح
)٥١٦٫٨٠٣()٩٫٩١٥(، صافي الملكیة في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق  انخفاض
٦٠٥٫٠٢٤٢٠٢٫٧٤٦مالیة  استثمارات من   إیرادات

- ١١٫٢٤٤ربح من تسویة قروض استثماریة  
) ٢٤٫٤١٥(٣٩٫٥٧٨استثمار عقاري، صافي   إیرادات / (خسائر) من

٣٫٤٥٧) ٢٨٫٤٠١(أخرى، صافي  إیرادات (مصاریف) / 

٨٩٤٫٧٦٣٢٤٣٫٢٢١إجمالي الدخل 

) ٢٣٨٫٣٧٢() ٢٣٢٫٥١٤(تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات 
) ١١١٫٥٩٠() ١١٨٫٩٠٥(الشركة  – مصاریف عمومیة وإداریة 
) ١٤٥٫٨٨٨() ٩٧٫٧٧٣(الشركات التابعة  – مصاریف عمومیة وإداریة 

)١٩٥٫٢٧٢()١٠٥٫٦٧٤(تكالیف تمویل، صافي 

) ٦٩١٫١٢٢() ٥٥٤٫٨٦٦(إجمالي المصاریف 

) ٤٤٧٫٩٠١(٣٣٩٫٨٩٧  للسنة(الخسارة)   / الربح
) ١٦٨٫٣٨٥() ١٠٨٫٩٢٨(الحقوق غیر المسیطرة 

) ٦١٦٫٢٨٦(٢٣٠٫٩٦٩العائد إلى مالكي الشركة  ) الخسارة(  الربح /

) ٠٫٣٣٥(٠٫١٢٦على السھم (درھم)   ةوالمخفض  ةاألساسیالعوائد / (الخسائر) 
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إجمالي الدخل 
٢٠٢٠ دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

، إلى ما ٢٠١٩ فيملیون درھم  ٢٤٣٫٢، مقارنًة بـ ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ملیون درھم  ٨٩٤٫٨البالغ  الدخل إجماليیعود 
:یلي

 تعود  ٢٠١٩ملیون درھم في  ٦٦٠٫٥ـ ملیون درھم مقارنًة ب ٥١٦٫٦أسواق رأس المال بقیمة  من إیرادات –إدارة الموجودات
؛١٩ل رئیسي إلى الحالة االقتصادیة العالمیة الناتجة عن تفشي وباء كوفید كبش

وھو ما ٢٠١٩ملیون درھم في  )٤١٧٫٤(بلغت  بخسارةملیون درھم مقارنًة  ٣٧٨٫١االستثمارات الخاصة بقیمة  إیرادات من ،
:یعكس بشكل رئیسي

 إیرادات ٢٠١٩ملیون درھم ( ٣٠١٫٦شركات الرعایة الصحیة التابعة بقیمة إیرادات من بیع بضائع وتقدیم خدمات من :
ملیون درھم) ٢٩٧٫٧بقیمة 

٢٣٤٫١بقیمة  إیرادات: ٢٠١٩( ملیون درھم ٢٤٫٤لحقوق الملكیة بمبلغ  المحتسب وفقاً من االستثمار خسارة نخفاض الا 
؛٢٠١٩في  رجع بشكل رئیسي للخروج من إیركابت ملیون درھم)

بعد إعادة تقییم المبالغ القابلة ) ملیون درھم ٥١٦٫٨: ٢٠١٩(ملیون درھم  ٩٫٩ البالغ انخفاض مبلغ االنخفاض في القیمة
لكیة؛ ملبعض االستثمارات الخاصة المحتسبة وفقاً لحقوق اللالسترداد 

  ؛٢٠١٩ملیون درھم في السنة المالیة    ٤٥٦٫٦درھم مقارنًة بخسارة بقیمة  ملیون    ٨٨٫٨إیرادات من استثمارات مالیة بقیمة
؛٢٠١٩في  أسھم إیركاب بیعنتیجة لملیون درھم)  ٤٦٫٥: ٢٠١٩(ال شيء من استبعاد بقیمة  ربح
) ملیون درھم)؛  ٤٩٫٩: ٢٠١٩انخفاض في قیمة استثمار عقاري بقیمة ال شيء
 ال شيء: ٢٠١٩(ملیون درھم  ١١٫٢ربح من تسویة قرض استثماري بقیمة.(  

إجمالي المصاریف 
٢٠٢٠ دیسمبر ٣١المنتھیة في  السنة

، ٢٠١٩ملیون درھم في  ٦٩١٫١ملیون درھم، مقارنًة بـ  ٥٥٤٫٩ما قیمتھ  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  إجمالي المصاریفبلغ 
:رئیسي منوالتي تتألف بشكل 

 ابلغت قیمتھ بزیادة، ٢٠١٩ فيملیون درھم  ١١١٫٦ملیون درھم مقارنًة بـ  ١١٨٫٩الشركة، بقیمة  -مصاریف عمومیة وإداریة 
.٢٠١٩خالل السنة المالیة    السابق  في العامذات الصلة    الموظفین  تكالیف  عكس  ملیون درھم، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى  ٧٫٣

 بانخفاض ٢٠١٩في ملیون درھم  ١٤٥٫٩ملیون درھم مقارنًة بـ  ٩٧٫٨الشركات التابعة، بقیمة  –مصاریف عمومیة وإداریة ،
.وانخفاض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ملیون درھم، یرجع بشكل رئیسي إلى تحّسن التكلفة ٤٨٫١بلغت قیمتھ 

بلغت قیمتھ   بانخفاض، أي  ٢٠١٩في  ون درھم  ملی  ٨٧٫١ـ  نًة برمقا ،  درھم  ملیون  ٤٠٫٧، بقیمة  کةرلشا  -صافي  ل، یولتمف اتکالی
.دةلفائفي معدالت ا االنخفاضلی ك بشكل رئیسي إلذجع ریون درھم، وملی ٤٦٫٤

 ٢٠١٩ملیون درھم في  ١٠٨٫٢ملیون درھم، مقارنًة بـ  ٦٥٫٠ قیمتھا  الشركات التابعة، والتي بلغت -تكالیف التمویل، صافي ،
 وانخفاض  إیركابقرض  عدم وجود مصاریف فائدة على    ملیون درھم، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى  ٤٣٫٢بلغت قیمتھ    بانخفاض

.العامة األسواقاستخدام مطلوبات إعادة الشراء لصنادیق 

العائدة إلى مالكي الشركة ) الخسائر(الربح /  صافي 
٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لسنة المنتھیة في ا

، ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١للسنة المنتھیة في  ملیون درھم    ٢٣١٫٠بقیمة    الربحیعود صافي  العائدة إلى مالكي الشركة:    الربح / (الخسارة) صافي  
بشكل رئیسي إلى ما یلي: ،٢٠١٩ فيملیون درھم  )٦١٦٫٣(خسارة تبلغ قیمتھا مقارنًة بصافي 

 ؛ ٢٠١٩ عام ملیون درھم في ٣٩١٫٢ بـملیون درھم مقارنًة  ٣٢١٫٤في أسواق رأس المال بقیمة  ربح -إدارة الموجودات

٢٠١٩ملیون درھم في عام  )٨٣٥٫٤(بقیمة  بخسارةملیون درھم مقارنًة  ٤٠٫٢االستثمارات الخاصة بقیمة  ربح من.
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(الخسارة) حسب القطاع (ملیون درھم)  /الربح صافي 

ملخص المیزانیة العمومیة

٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١كما في ألف درھم 
٤٧٢٫٠٧٦٥٢٤٫٥٥٢محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة  ومشاریع مشتركة استثمارات في شركات زمیلة 

١١٣٫٥٥٠١٢٩٫١٤٠موجودات حق االستخدام 
٧١٥٫٩٨٩٧١٧٫١٤٠استثمار عقاري 
٦٫١٦٣٫٠٤٣٦٫٠٨٥٫٤٤٨استثمارات مالیة 

٤٥٫٠٠٣٢٣٢٫٩٦٣قروض استثماریة  
٦٦٧٫٤٦٨٨٥٧٫٦٥٩موجودات أخرى 

٧٠٤٫٦٨٤٨٠٠٫٣٤٤واألرصدة البنكیة  النقد 

٨٫٨٨١٫٨١٣٩٫٣٤٧٫٢٤٦إجمالي الموجودات 

٤٫٢١١٫٨٤٢٤٫٤٤٣٫٦٥٧قروض 
٢٦٫٠٥٨٢٩٫٩٠٠مخصص مكافآت نھایة الخدمة 

٢٩٫٩٠٧٣٨٫٩٤٩مطلوبات مشتقة 
١٢٦٫٣٨٣١٣٦٫٥١٠مطلوبات عقود اإلیجار 

٣٣٨٫٠٢٨٥٣٩٫٤٨٦مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى 

٤٫٧٣٢٫٢١٨٥٫١٨٨٫٥٠٢إجمالي المطلوبات 

٤٫١٤٩٫٥٩٥٤٫١٥٨٫٧٤٤إجمالي حقوق الملكیة 

٨٫٨٨١٫٨١٣٩٫٣٤٧٫٢٤٦إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

Net Profit / (Loss)

Other Corp. Costs

Finance costs

Private Investment

Asset Management

 FY 2020 FY 2019

٤٠

)٨٧(

)٤١(

)٨٩(
)٨٥(

٢٣١

)٨٣٥(

٣٩١

٢٠٢٠السنة المالية  ٢٠١٩ السنة المالية

٣٢١

)٦١٦(

  الموجوداتإدارة 

الخاصة  االستثمارات

تكالیف التمویل 

التكالیف األخرى للشركة 

(الخسارة) /  الربح  صافي
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مكونات إجمالي الموجودات (ملیون درھم) 

ملیون درھم كما في  ٢/٩٫٣٤٧مقارنًة بـ  ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ملیون درھم كما في  ٨/٨٫٨٨١ما قیمتھ إجمالي موجودات المجموعة بلغ 
من:بشكل رئیسي  ٪٥بنسبة  االنخفاضتكون ی، ٢٠١٩دیسمبر  ٣١

ملیون درھم مقارنًة بـ  ٤٧٢٫١بمبلغ  المحتسبة وفقًا لحقوق الملكیة االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة)أ
حصة من الخسارة  یرجع بشكل رئیسي إلى ملیون درھم ٥٢٫٥بانخفاض بلغت نسبتھ  ،٢٠١٩ فيملیون درھم  ٥٢٤٫٦

ملیون درھم. ١٣٫٩زیعات أرباح مستلمة بقیمة ووتملیون درھم  ٩٫٩وانخفاض في القیمة بمبلغ  ملیون درھم ٢٤٫٤بقیمة 
 ٧٧٫٥ ا تبلغ قیمتھ بزیادة ،٢٠١٩ فيملیون درھم  ٥/٦٫٠٨٥ملیون درھم مقارنًة بـ  ٠/٦٫١٦٣بقیمة  االستثمارات المالیة) ب

ملیون   ٢٢٠٫٧أوراق مالیة ذات دخل ثابت، وبمبلغ    في  ملیون درھم  ٣٧٩٫٠بمبلغ    لزیادةبشكل رئیسي    رجعتملیون درھم،  
بقیمة  بانخفاضأسھم حقوق الملكیة والتي تمت مقابلتھا  ملیون درھم في ١٠٣٫٨استثمار بقیمة صافي درھم في دیسبجر و

 ٤٩١٫٠عقود إعادة الشراء العكسي الُمباعة وانخفاض القیمة العادلة ألسھم حقوق الملكیة بقیمة ملیون درھم في  ١٦١٫٤
ملیون درھم. 

ملیون   ١٨٨٫٠  بلغت قیمتھ، بانخفاض  ٢٠١٩  فيملیون درھم    ٢٣٣٫٠بـ    ملیون درھم مقارنةً   ٤٥٫٠بقیمة    قروض استثماریة)ج
ملیون   ٤٥٫٩ملیون درھم وتقدیم قرض جدید بقیمة    ٢٢٠٫٧إلى إنھاء وتسویة قرض بقیمة    بشكل رئیسيدرھم، ویرجع ذلك  

.درھم إلى شركة مستثمر فیھا 
 ٩٥٫٦تبلغ قیمتھ  بانخفاض، ٢٠١٩ملیون درھم في  ٨٠٠٫٣ملیون درھم مقارنًة بـ  ٧٠٤٫٧بمبلغ  واألرصدة البنكیةالنقد )د

بشكل رئیسي التدفقات النقدیة التالیة:  ذلك ویتضمنملیون درھم؛ 
 ملیون درھم؛ ٣٢٣٫٧تسھیل الشركة المتجدد بمبلغ  السحب منالشركة: صافي
استرداد مبالغ من حاملي الحقوق غیر المسیطرة ب  ؛ تمت مقابلتھملیون درھم  ١٧٦٫١استبعاد بقیمة    أسواق رأس المال: صافي

ملیون درھم؛ ٣٣٤٫٠بقیمة 
 :ملیون درھم تمت  ١٠٣٫٨ملیون درھم وأسھم حقوق ملكیة بقیمة  ١٨٠٫٢بقیمة دیسبجر استثمار في استثمارات خاصة

.ملیون درھم ٢٣٫٥تسویة قرض استثماري بقیمة متحصالت من مقابلتھا ب

دیسمبر   ٣١ملیون درھم كما في    ٥/٥٫١٨٨  ـمقارنًة ب  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١ملیون درھم كما في    ٢/٤٫٧٣٢بقیمة    إجمالي مطلوبات المجموعة
ملیون درھم من: ٤٥٦٫٣البالغة قیمتھ  النقصتكون ی، حیث ٢٠١٩

ة البالغ االنخفاضمثل ی، حیث ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم في  ٧/٤٫٤٤٣ملیون درھم مقارنًة بـ  ٨/٤٫٢١١بقیمة  قروض)أ
والذي تمت مقابلتھ   ملیون درھم  ٣٢٣٫٧السحب من تسھیل الشركة المتجدد بقیمة  ملیون درھم بشكل رئیسي صافي    ٢٣١٫٩  قیمتھ

ملیون درھم. ٢٢٠٫٧وتسویة قرض بقیمة ملیون درھم  ٣٠٢٫٧بسداد مطلوبات إعادة الشراء بقیمة 

، بانخفاض ٢٠١٩  دیسمبر  ٣١ملیون درھم في    ٥٣٩٫٥ملیون درھم مقارنًة بـ    ٣٣٨٫٠بقیمة    مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى) ب
السماسرة  نتیجة لقیامیمثل بشكل رئیسي انخفاضًا في الذمم الدائنة لصنادیق األسواق العامة ملیون درھم؛ ٢٠١٫٥تبلغ قیمتھ 

الشركات المستثمر فیھا المحتسبة وفقًا لحقوق وإعادة تدویر اإلیرادات غیر المكتسبة في المشتقات المتعلقة ب ،بتسویة الصفقات
 واالنخفاض في الفوائد الدائنة نتیجة لتسویة قرض. الملكیة

الموجودات
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

مليون درهم ٨.٨٨٢

الموجودات
٢٠١٩ديسمبر  ٣١

مليون درهم ٩.٣٤٧

٧٢٪ ٧٥٪

٢٤٪١٩٪

٤٪ ٦٪

الشركات أسواق رأس المال –إدارة الموجودات  االستثمارات الخاصة
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الخاصة. واالستثمارات الموجوداتتشمل أعمال المجموعة قسمین رئیسیین: إدارة 

أعمال أسواق رأس المال للمجموعة. الموجوداتالمجموعة. یضم قسم إدارة  استثماراتالخاصة  االستثماراتیضم قسم 

أسواق رأس المال  -إدارة الموجودات 
ركز قسم أسواق رأس المال على تطبیق تحلیل دقیق لألسواق المتخصصة من أجل تحقیق عوائد عالیة الجودة على مدار دورة السوق نیابًة 

على األداء  بشكٍل حاد ١٩لقد أّثرت األوضاع االقتصادیة الراھنة الناتجة عن تفشي وباء كوفید  .والمستثمرین الخارجیینعن المجموعة 
.إلى اآلن ٢٠٢٠من الربع الثاني من عام ومع ذلك فقد انتعشت الصنادیق إلى حد كبیر ، ٢٠٢٠في الربع األول من عام 

صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق : ویر صندوقین رئیسیین ھما الماضیة، تم تط التسعةعلى مدار األعوام 
ملیون   ٣٦٨بقیمة    تم استثمار الوقت ورأس المال.  األوسط وشمال أفریقیا وصندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

قبل النظر في زیادة رأس ) سنوات ٥(+لتكوین الفریق والبنیة التحتیة وسجل اإلنجازات  في كل منھما  )ملیون دوالر أمریكي ١٠٠( درھم
ملیون  ٩٢الذي یمتلك رأس مال أولي قدره و" صندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس بي" باسم صندوق جدید تم إطالق .مال الطرف الثالث

. فقة مع الشریعة اإلسالمیة عبر أسواق الصكوك واألسھمفي األصول المتوا لالستثمار ٢٠٢٠في الربع الثالث من عام  درھم

:حتى اآلن للسنةكانت عوائد الصنادیق 
 بصندوق یبلغ حجمھ١٤٫٩صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة ٪ 

؛)ملیون دوالر أمریكي ٤٦٠٫٢ملیار درھم ( ١٫٦٩
  ٤٣٣٫٢ملیار درھم (  ١٫٥٩  ٪ بصندوق یبلغ حجمھ١٤٫٣صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة 

؛ و)ملیون دوالر أمریكي
 ملیون دوالر أمریكي ٢٥٫٠ملیار درھم ( ٩٢٫٠ دوق یبلغ حجمھبصن ٪٤٫٣بنسبة صندوق الواحة اإلسالمي للدخل اس بي(.

management-businesses/asset-http://www.wahacapital.ae/our

الخاصة  االستثمارات 
 االستثماراتفي شركات عامة وخاصة. تحتفظ محفظة    واستثماراتالخاصة للواحة كابیتال حقوق ملكیة مباشرة    االستثماراتتشمل أعمال  

(ج) صندوق مینا للبنیة التحتیة،  ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد كورب،أساسیة: (أ) الواحة الند، (ب)  استثمارات بتسعةالخاصة 
، (ح) دیسبجر، و (ط) محفظة أسھم للرعایة الصحیة (ز) انجلو اریبیان ،اس دي اكس إنیرجي (د) تشانیل فاس، (ھـ) بیتروناش، (و)

.حقوق الملكیة

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

وبنیة تحتیة عالیة الجودة. " ستیة بتصنیف "أصناعیة متكاملة لالستخدامات المتعددة، یتكون من منشآت صناعیة ولوج 

السنة ملیون درھم (  ٣٩٫٩، قامت الواحة الند بإدراج إیرادات إیجار وإیرادات أخرى بقیمة ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في خالل 
ملیون درھم).  ٢٨٫٨: ٢٠١٩ المالیة

.٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ملیون درھم كما في  ٧١٦٫٠بلغت القیمة المدرجة لالستثمار العقاري ما قیمتھ 

estate-real-ustrialinvestments/ind-businesses/principal-http://www.wahacapital.ae/our  
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الخاصة (تتمة)  االستثمارات 

شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد  
٪ في شركة مدرجة في بورصة ناسداك، وھي شركة ناشیونال إنیرجي ٥٫٨، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠١٨خالل یونیو 

نتیجة إلصدار أسھم الربح،   .ن.بي.إس. القابضة المحدودةسیرفیسیز ریونایتد كورب ("إن.ِإ.إس.آر. كورب")، كجزء من اعتبار الخروج إل
٪ في تاریخ التقاریر المالیة.٦٫٣ ارتفعت ملكیة المجموعة إلى

 ٦٢١٫٠، قامت شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد بإدراج إیرادات بقیمة ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  التسعةفترة خالل 
 دوالر أمریكيملیون  ٢٠٠٫٥ملیون دوالر أمریكي من خدمات اإلنتاج ومبلغ بقیمة  ٤٢٠٫٥ملیون دوالر أمریكي، تتألف من مبلغ بقیمة 

.من خدمات الحفر والتقییم

.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ١٨٧٫٢بلغت القیمة المدرجة لشركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد 

omhttps://www.nesr.c  

بتروناش 
٪ في شركة بتروناش، المزود الرائد لحزم ٣٥، استحوذت المجموعة مع المستثمرین المشاركین على حصة بنسبة ٢٠١٨خالل أكتوبر 

تتضمن المعاملة عقود خیارات، . معدات مواقع اآلبار، وأنظمة حقن المواد الكیمیائیة، وأنظمة التحكم في المنابع في قطاع النفط والغاز
.٪ في بتروناش٥٠یمكن للمجموعة بموجبھا زیادة حصة ملكیتھا بنسبة تصل إلى 

ملیون دوالر أمریكي مقارنًة   ١٧٤٫٩، قامت مجموعة بتروناش المحدودة بإدراج إیرادات بلغت  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١  السنة المنتھیة في  خالل
.٢٠١٩المقابلة  للسنةملیون دوالر أمریكي  ٧٨٫٥بـ 

.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ١٠٨٫٣لشركة بتروناش بلغت القیمة المدرجة 

http://petronash.com  

تشانیل فاس 
في شركة تشانیل فاس ومقرھا في دبي، وتعتبر المزود الرئیسي   ٪٢٠٫٠تمتلك المجموعة، إلى جانب المستثمرین المشتركین، حصة بنسبة  

لحلول التكنولوجیا المالیة لمشغلي شبكات الھاتف المتحرك والمؤسسات المالیة. 

ملیون درھم   ٢٤٢٫٧بـ   ملیون درھم مقارنةً   ٢٨١٫٤فاس بإدراج إیرادات بقیمة   تشانیل، قامت٢٠٢٠دیسمبر   ٣١المنتھیة في   السنةخالل  
.٢٠١٩المقابلة  للسنة

.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ١٦٣٫٨بلغت القیمة المدرجة لتشانیل فاس 

https://www.channelvas.com




