
مناقشة وتحليل اإلدارة
٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 



٢

"الشركة") وشركاتھا التابعة (ُیشار إلیھا معاً بـ "المجموعة")، صافي خسارة عائدة إلى مالكي الشركة (تكبدت الواحة كابیتال ش.م.ع. 
.٢٠١٨في ملیون درھم  ١٤٥٫٠مقارنًة بصافي أرباح بلغ  ٢٠١٩) ملیون درھم في ٦١٦٫٣بلغت (

األنشطة الرئیسیة خالل السنة

تبعاد  ٢٠١٩خالل  أكملت الواحة كابیتال عملیة الخروج من إیركاب ھم مقابل اعتبار إجمالي بلغت قیمتھ  ١٧٫١من خالل اس ملیون س
ملیون  ٤/٢٫٤٥١تسویة إجمالي القروض البالغة قیمتھا  تتم. ملیون درھم ٤٣٫١ بمبلغربح صافي ملیون درھم، مما أدى إلى  ١/٣٫٣٨٥

.ملیون درھم ٩٣٣٫٧درھم، مما أدى إلى صافي تدفق نقدي بقیمة 

ملیون درھم في دیم للتمویل (ُتعرف سابقًا باسم "دنیا للتمویل").  ٨٧٫٥بضخ رأسمال بقیمة نة، قامت المجموعة خالل الس

مبر  ٣١ملیار درھم كما في  ٣٫٣المدارة  الموجوداتبلغ إجمالي  مبر  ٣١ملیار درھم كما في  ٢٫٥مقارنة بـ  ٢٠١٩دیس ، ٢٠١٨دیس
 ١٫٥مقارنة بـ  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیار درھم كما في  ١٫٩المدارة العائدة إلى مالكي الشركة  الموجوداتبلغت . ٪٣٢بزیادة تبلغ نسبتھا 

سنة، والعائدة . كانت ٢٠١٨دیسمبر  ٣١ملیار درھم كما في  سنة حتى تاریخھ من رأس المال المستثمر فیھ في بدایة ال عوائد الصنادیق لل
سبة  سواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا إس بي بن صندوق الواحة لالئتمان في أ شركة في  ٪، ١٩٫٦إلى مالكي ال

مال أفریقیا إس ط وش رق األوس ھم في منطقة الش ندوق الواحة لألس بة  وص رق ٢٤٫٣بي بنس ندوق الواحة للقیمة في منطقة الش ٪، وص
.٪٢٥٫٣األوسط وشمال أفریقیا إس بي بنسبة 

أھم المؤشرات المالیة

دیسمبر (ألف درھم) ٣١ملخص بیان الدخل للسنة المنتھیة في 
٢٠١٩٢٠١٨

٢٩٧٫٦٩٢٢٦١٫٣٤٤إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات
٢٣٤٫٠٦٦٥٤٠٫٤٠٠الملكیة، صافي شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوقحصة من ربح 

٤٦٫٤٧٨٥٦٫٣٩٣شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة استبعادربح من 
١٠٩٫٤٣٨-ربح من استبعاد أصل مصنف كمحتفظ بھ للبیع

)٢٩٤٫٦٩٥()٥١٦٫٨٠٣(الملكیة في قیمة شركات زمیلة ومشاریع مشتركة محتسبة وفقاً لحقوق انخفاض
٢٠٢٫٧٤٦١٢٨٫٥٧٩مالیة استثماراتإیرادات من 

)١٥٫٥٨٠()٢٤٫٤١٥(خسارة من قیمة استثمار عقاري، صافي
٣٫٤٥٧٢٣٫٦٥١إیرادات أخرى، صافي

٢٤٣٫٢٢١٨٠٩٫٥٣٠إجمالي الدخل

)٢١٥٫٢٥٧()٢٣٨٫٣٧٢(تكلفة بیع البضائع وتقدیم الخدمات
)١٢٩٫٥٥٢()١١١٫٥٩٠(الشركة –مصاریف عمومیة وإداریة 
)١٤٥٫٢٢٠()١٤٥٫٨٨٨(الشركات التابعة –مصاریف عمومیة وإداریة 

)١٥٥٫٦٧١()١٩٥٫٢٧٢(تكالیف تمویل، صافي

)٦٤٥٫٧٠٠()٦٩١٫١٢٢(إجمالي المصاریف

١٦٣٫٨٣٠)٤٤٧٫٩٠١((الخسارة) / الربح للسنة 
)١٨٫٨٣٠()١٦٨٫٣٨٥(الحقوق غیر المسیطرة

١٤٥٫٠٠٠)٦١٦٫٢٨٦((الخسارة) / الربح العائد إلى مالكي الشركة 

٠٫٠٨)٠٫٣٤((الخسارة) / العائد األساسي والمخفض على السھم (درھم)
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(تتمة)أھم المؤشرات المالیة 

، إلى ما ٢٠١٨ملیون درھم في  ٨٠٩٫٥، مقارنًة بـ ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم للسنة المنتھیة في  ٢٤٣٫٢البالغ  إجمالي الدخلیعود 
:یلي

؛٢٠١٨ملیون درھم في  ٢٣٢٫٦ملیون درھم مقارنًة بـ  ٦٦٠٫٥أسواق رأس المال بقیمة  -إدارة الموجودات ·
، وھو ما ٢٠١٨ملیون درھم في  ٥٧٦٫٩) ملیون درھم مقارنًة بإیرادات بلغت ٤١٧٫٤الخاصة بقیمة (خسارة االستثمارات ·

:یعكس بشكل رئیسي
ملیون درھم؛ ٣٠٦٫٣لحقوق الملكیة بمبلغ  المحتسب وفقاً انخفاض الدخل من االستثمار ·
المبالغ القابلة لالسترداد من  ملیون درھم) بعد إعادة تقییم ٢٩٤٫٧: ٢٠١٨ملیون درھم ( ٥١٦٫٨تعدیل مبلغ بقیمة ·

إیركاب وناشیونال إنیرجي سیرفیسیز رییونایتد كوربوریشین وبتروناش جلوبال لیمتد. 

، ٢٠١٨ملیون درھم في  ٦٤٥٫٧ملیون درھم، مقارنًة بـ  ٦٩١٫١ما قیمتھ  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  إجمالي المصاریفبلغ 
:والتي تتألف بشكل رئیسي من

بلغت  بانخفاض، ٢٠١٨ملیون درھم في  ١٢٩٫٦ملیون درھم مقارنًة بـ  ١١١٫٦الشركة، بقیمة  -مصاریف عمومیة وإداریة ·
؛ملیون درھم، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى تحسین التكلفة ١٨٫٠قیمتھ 

دة بلغت قیمتھا یازب، أي ٢٠١٨في ون درھم ملی ٦٩٫٨ـ نةً برمقا، درھم ملیون ٨٧٫١، بقیمة کةرلشا -صافي ل، یولتمف اتکالی·
؛ ودةلفائع معدالت اتفاركة وارلشل اتسھیالزیادة في استخدام لی ك بشكل رئیسي إلذجع ریون درھم، وملی ١٧٫٣

، بزیادة ٢٠١٨ملیون درھم في  ٨٥٫٩ملیون درھم، مقارنًة بـ  ١٠٨٫٢الشركات التابعة، والتي بلغت  -تكالیف التمویل، صافي ·
ون درھم، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى ارتفاع استخدام مطلوبات إعادة الشراء لصنادیق السوق العامة ملی ٢٢٫٣بلغت قیمتھا 

بانخفاض إطفاء تكلفة الفائدة على قروض طوق  مقابلتھاوانخفاض رسملة الفوائد على تطویر االستثمار العقاري والتي تمت 
أسعار األسھم.

دیسمبر  ٣١) ملیون درھم للسنة المنتھیة في ٦١٦٫٣یعود صافي الخسارة بقیمة (كي الشركة: صافي (الخسائر) / األرباح العائدة إلى مال
ملیون درھم، بشكل رئیسي إلى ما یلي: ١٤٥٫٠، مقارنًة بصافي ربح تبلغ قیمتھ ٢٠١٩

؛٢٠١٨في عام  ١٢٨٫٦ملیون درھم مقارنًة بـ  ٣٩١٫٢ربح في أسواق رأس المال بقیمة  -إدارة الموجودات ·
.٢٠١٨ملیون درھم في عام  ١٨٥٫٤) ملیون درھم مقارنًة بربح بقیمة ٨٣٥٫٤الخاصة بقیمة ( االستثماراتخسارة في ·

صافي (الخسارة) / الربح حسب القطاع (ملیون درھم)

Net Profit / (Loss)

Other Corp. Costs

Finance costs

Private Investment

Asset Management

2019 2018

 الموجوداتإدارة 

الخاصة االستثمارات

تكالیف التمویل

التكالیف األخرى للشركة

الربح / (الخسارة) صافي

٣٩١

)٨٧(

١٨٥
)٨٣٥(

١٢٩

)٧٠(

)٨٥(
)٩٩(

)٦١٦(
١٤٥

٢٠١٨٢٠١٩
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ملخص المیزانیة العمومیة

٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في ٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في ألف درھم
٥٢٤٫٥٥٢٤٫٢٠٠٫٩٦٧محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة ومشاریع مشتركةاستثمارات في شركات زمیلة 

-١٢٩٫١٤٠موجودات حق االستخدام
٧١٧٫١٤٠٧٥٣٫٥٦٦استثمار عقاري
٦٫٠٨٥٫٤٤٨٥٫٤١٨٫٦٢٨استثمارات مالیة

٢٣٢٫٩٦٣٢٣٥٫٨٦٦استثمارات في عقود إیجار تمویلیة وقروض
٨٥٧٫٦٥٩٦٣٣٫٤١٢موجودات أخرى

٨٠٠٫٣٤٤٤٢٨٫٩٧٠واألرصدة البنكیة النقد 

٩٫٣٤٧٫٢٤٦١١٫٦٧١٫٤٠٩إجمالي الموجودات

٤٫٤٤٣٫٦٥٧٦٫٤٦٣٫٧٦٨قروض
٢٩٫٩٠٠٣٣٫٩٦٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة

٣٨٫٩٤٩٣٦٫٣٠٤مطلوبات مشتقة
-١٣٦٫٥١٠مطلوبات عقود اإلیجار

٥٣٩٫٤٨٦٥٨٧٫٤٣٨مطلوبات تجاریة ومطلوبات أخرى

٥٫١٨٨٫٥٠٢٧٫١٢١٫٤٧٩إجمالي المطلوبات

٤٫١٥٨٫٧٤٤٤٫٥٤٩٫٩٣٠إجمالي حقوق الملكیة

٩٫٣٤٧٫٢٤٦١١٫٦٧١٫٤٠٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

مكونات إجمالي الموجودات (ملیون درھم)

ملیون درھم كما في  ٤/١١٫٦٧١مقارنًة بـ  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ٢/٩٫٣٤٧ما قیمتھ وعة إجمالي موجودات المجمبلغ 
من: %٢٠، یتكون االنخفاض بنسبة ٢٠١٨دیسمبر  ٣١

ملیون درھم مقارنًة بـ  ٥٢٤٫٦بمبلغ  المحتسبة وفقاً لحقوق الملكیة االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة)أ
ملیون درھم؛ والذي یمثل بشكل رئیسي استبعاد أسھم إیركاب  ٤/٣٫٦٧٦، بانخفاض قدره ٢٠١٨ملیون درھم في  ٠/٤٫٢٠١

 ٢٨٢٫٧ملیون درھم؛ والحصة من الربح، صافي االنخفاض في القیمة بمبلغ  ٠/٣٫٣٥٩مع تخفیض في القیمة المدرجة بمبلغ 
ملیون درھم  ٨٧٫٥ضخ رأس المال في دیم للتمویل (ُتعرف سابقاً باسم "دنیا للتمویل") بقیمة الذي تمت مقابلتھ بـملیون درھم؛ و

ملیون  ١٧٫٣وفقاً لمعاییر أداء معینة بقیمة  في ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز رییونایتد كوربوریشینوإصدار أسھم إضافیة 
درھم.

االستثمارات الخاصةأسواق رأس  –إدارة الموجودات الشركات

موجودات
٢٠١٩ديسمبر  ٣١

مليون  ٩,٣٤٧
درهم

١٩%
٦%

٧٥%

موجودات
٢٠١٨دیسمبر  ٣١

ملیون  ١١٫٦٧١
درھم

٢%

٤٧%٥١%
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(تتمة) ملخص المیزانیة العمومیة

تثمارات المالیة)ب ملیون  ٦٦٦٫٨بزیادة تبلغ  ،٢٠١٨ملیون درھم في  ٦/٥٫٤١٨ملیون درھم مقارنًة بـ  ٤/٦٫٠٨٥بقیمة  االس
ملیون درھم في صنادیق األسواق العامة والتي تمت مقابلتھا بانخفاض بقیمة  ٦/١٫١٨١تمثل بشكل رئیسي الزیادة بمبلغ  درھم؛

بة وفقاً لحقوق الملكیة، وانخفاض  ٢١٣٫٢ تثمر فیھا محتس تقات المتعلقة بجھة مس ملیون درھم والذي یمثل القیمة العادلة للمش
األسھم في شركة إیركاب. ملیون درھم في طوق أسعار ٢٥٤٫١بقیمة 

ملیون  ٣٧١٫٣، بزیادة تبلغ قیمتھا ٢٠١٨ملیون درھم في  ٤٢٩٫٠ملیون درھم مقارنًة بـ  ٨٠٠٫٣بمبلغ  واألرصدة البنكیةالنقد )ج
ویتضمن بشكل رئیسي التدفقات النقدیة التالیة: درھم؛ 

صافي سداد تسھیل الشركة المتجدد ؛ و٢٠١٨ملیون درھم عن توزیعات أرباح عام  ١٣٧٫٩الشركة: مدفوعات بقیمة ·
ملیون درھم؛ ٢٣٨٫٣بمبلغ 

ملیون درھم؛ والتي تم تمویلھا من خالل مطلوبات إعادة الشراء بمبلغ  ٤٣٦٫٦أسواق رأس المال: صافي استثمارات بمبلغ ·
و  ملیون درھم؛ ٢٠٦٫٨ملیون درھم؛ وتمت مقابلتھا بمساھمات من حاملي الحقوق غیر المسیطرة بقیمة  ٦٠٠٫٨

ملیون درھم؛ والتي تمت مقابلتھا بعملیة ضخ  ٩٣٣٫٧استثمارات خاصة: متحصالت من صافي تسویة أسھم إیركاب بمبلغ ·
ملیون درھم. ٨٧٫٥رأس مال في دیم للتمویل (ُتعرف سابقاً باسم "دنیا للتمویل") بقیمة 

مبر  ٣١ملیون درھم كما في  ٥/٥٫١٨٨بقیمة  إجمالي مطلوبات المجموعة  ٣١ملیون درھم كما في  ٥/٧٫١٢١مقارنًة بـ  ٢٠١٩دیس
ملیون درھم من: ٠/١٫٩٣٣ن النقص البالغة قیمتھ ، حیث یتكو٢٠١٨دیسمبر 

ملیون  ١/٢٫٠٢٠، حیث یمثل االنخفاض البالغ ٢٠١٨ملیون درھم في  ٨/٦٫٤٦٣ملیون درھم مقارنًة بـ  ٧/٤٫٤٤٣بقیمة  قروضأ)
ملیون درھم ومطلوبات إعادة الشراء المتعلقة بصنادیق األسواق  ٢٣٨٫٣درھم بشكل رئیسي صافي سداد تسھیل الشركة بقیمة 

ملیون درھم. ٤/٢٫٤٥١قروض عقود طوق األسعار بقیمة  ت مقابلتھا بتسویةملیون درھم؛ وتم ٦٠٠٫٨العامة البالغة قیمتھا 

تحلیل األعمال ومحفظة الشركات
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 

.عن المجموعة والمستثمرین الخارجیین

الثمانیة الماضیة، تم تطویر صندوقین رئیسیین ھما: صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق على مدار األعوام 
 ١٠٠األوسط وشمال أفریقیا وصندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. تم استثمار الوقت ورأس المال (مبلغ بقیمة 

سنوات) قبل النظر في زیادة رأس مال الطرف  ٥لتكوین الفریق والبنیة التحتیة وسجل اإلنجازات (+ ملیون دوالر أمریكي في كل منھما)
 .الثالث

:كانت عوائد الصنادیق للسنة حتى اآلن على رأس المال المستثمر فیھ في بدایة السنة
٪ بصندوق یبلغ حجمھ ١٩٫٥٧أفریقیا بنسبة صندوق الواحة لالئتمان في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال ·

ملیون دوالر أمریكي؛ ٣٤٦٫٨
ملیون دوالر  ٤٤٨٫٥٪ بصندوق یبلغ حجمھ ٢٤٫٣٠صندوق الواحة لألسھم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة ·

أمریكي؛ و
ملیون دوالر  ٩٢٫٩ لغ حجمھبصندوق یب ٪٢٥٫٣٤صندوق الواحة للقیمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة ·

.أمریكي
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٦

تحلیل األعمال ومحفظة الشركات (تتمة)

الخاصة االستثمارات
مل أعمال  تثماراتتش رة وقروض  االس ة للواحة كابیتال حقوق ملكیة مباش تثماریةالخاص ة. تحتفظ محفظة  اس ركات عامة وخاص في ش
سبعة  االستثمارات ستثماراتالخاصة ب سیة: (أ) الواحة الند، (ب)  ا سا سیرفیسیز ریونایتد كورب،أ شیونال إنیرجي  صندوق مینا  نا (ج) 

للبنیة التحتیة، (د) تشانیل فاس، (ھـ) بیتروناش، (و) مجموعة دیم و(ز) انجلو اریبیان للرعایة الصحیة.

الواحة الند
روع منطقة  روع المركز، وھو مش ركة الواحة كابیتال، حالیًا بتطویر مش ركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل ش تقوم الواحة الند، وھي ش

وبنیة تحتیة عالیة الجودة. " املة لالستخدامات المتعددة، یتكون من منشآت صناعیة ولوجستیة بتصنیف "أصناعیة متك

: ٢٠١٨ملیون درھم ( ٣١٫٣، قامت الواحة الند بإدراج إیرادات إیجار وإیرادات أخرى بقیمة ٢٠١٩دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في 
.٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ٧١٧٫١الستثمار العقاري ما قیمتھ ملیون درھم). بلغت القیمة المدرجة ل ٣٢٫٧
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شركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد 
٪ في شركة مدرجة في بورصة ناسداك، وھي شركة ناشیونال إنیرجي ٥٫٨، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠١٨خالل یونیو 

یز ریونایتد كورب ("إن.ِإ.إس.آر. كورب")، كجزء من اعتبار الخروج إل یرفیس ة المحدودةس ھم نتیجة إلص .ن.بي.إس. القابض دار أس
٪ في تاریخ التقاریر المالیة.٦٫٣الربح، ارتفعت ملكیة المجموعة إلى 

بتمبر  ٣٠المنتھیة في  الفترةخالل  یز ریونایتد بإدراج إیرادات بقیمة ٢٠١٩س یرفیس یونال إنیرجي س ركة ناش ملیون  ٤٧٣٫٢، قامت ش
ة  ألف من مبلغ بقیم خد ٢٨٤٫٦دوالر أمریكي، تت ة ملیون دوالر أمریكي من  اج ومبلغ بقیم خدمات  ١٨٨٫٦مات اإلنت ملیون درھم من 

الحفر والتقییم.

.٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ١٧٦٫٤بلغت القیمة المدرجة لشركة ناشیونال إنیرجي سیرفیسیز ریونایتد 

https://www.nesr.com 

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

من المعاملة عقود خیارات،  معدات مواقع اآلبار، وأنظمة حقن المواد الكیمیائیة، وأنظمة التحكم في المنابع في قطاع النفط والغاز. تتض
.٪ في بتروناش٥٠بھا زیادة حصة ملكیتھا بنسبة تصل إلى یمكن للمجموعة بموج

نة المنتھیة في  مبر  ٣١خالل الس ملیون دوالر أمریكي  ٧٨٫٢، قامت مجموعة بتروناش المحدودة بإدراج إیرادات بلغت ٢٠١٩دیس
.٢٠١٨ملیون دوالر أمریكي في عام  ٧٧٫٢مقارنًة بـ 

.٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ٩٧٫٤ لشركة بتروناشبلغت القیمة المدرجة 

http://petronash.com 



٧

تحلیل األعمال ومحفظة الشركات (تتمة)

الخاصة (تتمة) االستثمارات

تشانیل فاس
بة  ة بنس تركین، حص تثمرین المش انیل فاس ومقرھا في دبي، وتعتبر المزود  %٢٠٫٠تمتلك المجموعة، إلى جانب المس ركة تش في ش

الرئیسي لحلول التكنولوجیا المالیة لمشغلي شبكات الھاتف المتحرك والمؤسسات المالیة. 

نة المنتھیة في  مبر  ٣١خالل الس انیل، قامت٢٠١٩دیس ملیون  ١٩٩٫٦بـ  ملیون درھم مقارنةً  ٢٤٢٫٧فاس بإدراج إیرادات بقیمة  تش
.٢٠١٨درھم في 

.٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ١٧٠٫٨بلغت القیمة المدرجة لتشانیل فاس 

https://www.channelvas.com

اس دي اكس إنیرجي 
بة  ة بنس كل اس دي اكس إنیرجي٪ في ١٩٫٥تمتلك المجموعة حص اف وإنتاج النفط والغاز، وبش تكش ركة تعمل في مجال اس ، وھي ش

رئیسي في منطقة شمال أفریقیا. 

ھر المنتھیة في  عة أش بتمبر  ٣٠خالل فترة التس افي إیرادات بقیمة ٢٠١٩س ملیون دوالر  ٣٨٫٠، قامت اس دي اكس إنیرجي بإدراج ص
.٢٠١٨ملیون دوالر أمریكي في الفترة المقابلة من عام  ٣٩٫٨أمریكي، مقارنًة بـ 

.٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ٤٢٫٥بلغت القیمة المدرجة الس دي اكس إنیرجي 

https://www.sdxenergy.com 

مجموعة دیم
في دنیا للخدمات (یشار إلیھما  %٢٥٪ في دیم للتمویل (ُتعرف سابقًا باسم "دنیا للتمویل") وحصة بنسبة ٢٦تمتلك المجموعة حصة بنسبة 

.معاً بـ "مجموعة دیم")

.ملیون درھم في شركة دیم للتمویل ٨٧٫٥، قامت شركة الواحة بضخ رأس مال بقیمة ٢٠١٩خالل 

.٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم كما في  ٦٨٫٥المدرجة لمجموعة دیم بلغت القیمة 
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