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 معلومات عن الشركة
 

 مجلس اإلدارة
 

 النويس جاسم سعادة السيد/ حسين مجلس اإلدارة رئيس
  

 خوريال صديق السيد/ أبو بكر نائب رئيس مجلس اإلدارة
  

 السيد/ أحمد بن علي الظاهري   أعضاء مجلس اإلدارة
 السيد/ كارلوس عبيد 
 السيد/ فهد سعيد الرقباني 
 السيد/ منصور محمد المال 
 السيد/ سالم راشد النعيمي  
  

      
 سالم راشد النعيميالسيد/  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

  
 21122ص ب  المركز الرئيسي

 تحادأبراج اإل
 1برج ، 12الطابق 
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتحدة
  

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(    مدقق الحسابات
 113ص ب 

 برج السلع
 سوق أبوظبي العالميمربعة 

 أبوظبي 
 اإلمارات العربية المتحدة
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة 
 
 نظرة عامة .3
 

أشتتهر  ثالثتتةفتتترة المليتتون درهتتم ختتالل  11282ربتتاع عاةتتدة إلتتي متتالكي الشتتركة بمبلتت  أصتتافي )"الشتتركة"( حققتتت الواحتتة كابيتتتال 
 حقتتتوق متوستتتط متتتع عاةتتتد علتتتي؛ 2311متتتن عتتتام  لتتتناس الاتتتترةمليتتتون درهتتتم  11181مقارنتتتـة بتتتت  2311 متتتارس 11المنتهيتتتة فتتتي 

 %182 بنستبة المستاهمين حقتوق متوستط متع عاةتد علتي درهتم مقارنتةـ  38311 بواقتع م الواحتدلستهل ربتحو  %181 بنسبة المساهمين
 .2311لناس الاترة من عام درهم  38311 بواقع ربح للسهم الواحدو 
 
 أهم المؤشرات المالية .5
 

  2311 مارس 11أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال
 
  2311 متارس 11أشتهر المنتهيتة فتي  ثالثتةختالل فتترة المليون درهتم  11282أرباع عاةدة إلي المالكين بمبل   الشركةحققت، 

  .2311عام من ناس الاترة  خالل تحقيقه تم الذي درهم مليون 11181 مقارنـة بمبل 
  ناس  خالل %182مقابل  %181 نسبة 2311مارس  11للثالثة أشهر المنتهية في اهمين المس حقوقالعاةد علي متوسط  بل

 %181 نسبة 2311مارس  11للثالثة أشهر المنتهية في  الموجودات متوسط علي العاةد بل  حين في ،2311عام من الاترة 
  .2311عام من ناس الاترة  خالل %281مقابل 

   بمبلتت  مقارنتـة  2311متارس  11للثالثتتة أشتهر المنتهيتة فتتي مليتون درهتم  1381أنتجتت النشتاطات التشتتغيلية تتدفق نقتدي بمبلتت
  .2311عام من ناس الاترة  خاللمليون درهم  1182

  ديستمبر  11مليار درهم كمتا فتي  181، مقارنة بت 2311مارس  11مليار درهم كما في  181إجمالي موجودات المجموعة  بل
2311.  

 2311ديسمبر  11كما في  %2182 بت مقارنةـ  2311مارس  11كما في  %1181المجموعة إلي  مديونيةنسبة  زادت.   
  ختالل  درهتم 38311 بتت مقارنتة ،2311 متارس 11أشهر المنتهية فتي  ثالثةخالل فترة ال درهم 38311 الواحد للسهم العاةد بل

 .2311ناس الاترة من عام 
 
 الشركة إستراتيجية .1

ضتتمن اإلقتصتتاد ذات إمكانتتات عاليتتة  قطاعتتاتالمباشتتر فتتي  ستتتثمارالجديتتدة لشتتركة الواحتتة كابيتتتال علتتي اإل ستتتراتيجيةاإل ترتكتتز
علي حصص األغلبية في الشركات التي يمكتن إضتافة قيمتة إليهتا. كمتا تتطلشتع الشتركة إلتي زيتادة  ستحواذ، مع أفضلية اإلاإلقليمي
 أسواق رأس المال من أجل تعزيز سيولة محاظتها. اتها فيإستثمار 

 
ةيستية الر  اتستتثمار اإلأعمالهتا، وهتي   أقستاممتن ختالل  اتستتثمار اإلدارة محاظتة متنوعتة متن إلة شركة الواحة كابيتال يوتتيح هيكل

يين، لتتحتول بشتكل تتدريجي إستثمار العقارات الصناعية. هذا وسوف تدرس الشركة إمكانية التعاون مع شركاء و  أسواق رأس المالو 
 من النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة.  ستاادةالمحلية إلي المستثمرين الذين يتطلشعون لإل وشبكة معارفهاإلي شركة تقدشم خبراتها 

 
. الستنة القادمتةفتي أطتراف أختر   لمستتثمرين متنعترو   طترع وتنويفي أسهم إقليمية  ستثماربدأت الشركة اإل ،2311في سنة 

علتي مستتو  الشترق ات فتي مجتال الطاقتة ستتثمار لإلوحتدة جديتدة  قامتت المجموعتة بتيستيس الستنة الستابقة يذلك، فت باإلضافة إلي
 البحرين. NPSفي  %23811علي حصة بنسبة  ستحواذاألوسط وشمال أفريقيا، من خالل اإل
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
  الربعاألحداث الرئيسية في  .4
 

 عادة شراء اسهمإبرنامج 
 

إعتادة ب ممتا يستمح، كحد أقصي من األسهم القاةمة للشركة %13عادة شراء إلتنايذ برنامج علي وافق مجلس إدارة الواحة كابيتال 
 23علتتي البرنتتامج فتتي  (SCAالماليتتة والستتلع ) وراقهيةتتة األ وافقتتت متتن أستتهم الشتتركة متتن الستتوق. ستتهم مليتتون 111 حتتتيشتتراء 
 .2311أكتوبر 

 
ستتحوذو الواحة كابيتتال البرنتامج  بدأت، 2311ديسمبر  1في  كمتا ( متن األستهم القاةمتة %2811مليتون ستهم )أو  1382 ت علتيا 
 بلت  بسعر شراء إجمتالي 2311 مايو 11 كما في( من األسهم القاةمة %2813مليون سهم )أو  1181 ، و2311س مار  11في 

 درهم علي التوالي. مليون 11181مليون درهم و  11183
 
 علي موجودات الرعاية الصحية  ستحواذاإل
 

 ستتتحواذاإل – التابعتة للشتركةشتركة الرعايتتة الصتحية  -(AAHأنجلتو أريبيتتان للرعايتة الصتحية ) ، أكملتت2311فبرايتر  12 بتتاري 
دارتهتتا ش ستتتثمارلإل بيتتيهيلتت  الملكيتتة فتتي  وق% متتن حقتت13علتتي   بيتتيهيلتت  )" .ذ.م.م.فتتي المشتتروعات الصتتحية وتيسيستتها وا 

 مليون درهم.  1181خدمات الطبية في دبي مقابل البتوفير  العاملة"( بوليكلينك
 

الواحتتة، الكتتاةن داختتل مستشتتاي الواحتتة لمتتدة  مختبتترعلتتي الحقتتوق الحصتترية لتشتتغيل  AAH تإستتتحوذ، 2311متتارس  21بتتتاري  
 مليون درهم.   2182مبل  إجمالي عام مقابل  21
 
 مناقشة النتائج .2
 

  2311 مارس 11أشهر المنتهية في  ثالثةأداء فترة ال
 

متتن  اتيتتراداإل( ب) ؛بيتع البضتتاةع وتقتتديم الختدماتات متتن إيتراد( أ)والتذي يتكتتون متتن  – درهتتم مليتتون 21181 التدخل إجمتتالي بلت 
( د) و متن معتامالت أستواق رأس المتال، اتإيراد)ج(  محتسبة وفقـا لحقوق الملكية؛في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  اتإستثمار 

 .2311عام من ناس الاترة  خاللمليون درهم  21181مقارنـة بمبل   – األخر  اتيراداإل
 

عتن فتترة المقارنتة متتن  %11بزيتادة قتدرها  مليتون درهتم 1181مبلتت   بيتع البضتاةع وتقتديم الختدمات ات متنيتراداإل ستجلت (أ 
ات إيجتار متن إيتراد( 2) و AAHاألصول التتي تتم شترا ها حتديثـا ضتمن توحيد  (1  )إلي اـ أساسويعود ذلك  2311سنة 

 .تابعة للمجموعةالصناعية العقارات الشركة  –( المركزالواحة الند )
 

عاةتتدات مليتون درهتم  11181بمبلت   محتستتبة وفقتـا لحقتوق الملكيتةشتركات زميلتة ومشتاريع مشتتركة متن  اتيتراداإل تعكتس (ب 
مليتون  11181بمبلت   ودنيتا للختدمات( للتمويتل)دنيتا دنيا مجموعة و  AerCapقوية من شركة تيجير الطاةرات إير كاب 

 AerCapإيتر كتاب مليتون درهتم لتت  1381مليتون درهتم و  1183؛ مقارنتـة بمبلت  درهم علتي التتوالي مليون 1181و درهم 
  .2311عام من ناس الاترة  خاللومجموعة دنيا علي التوالي 

ناتس الاتترة  ختاللمليون درهتم  13183مقارنـة بمبل  مليون درهم  1181 ات من معامالت أسواق رأس الماليراداإل بلغت (ج 
  .2311عام من 

ات أربتاع متن صتندوق مينتا للبنيتة التحتيتة بمبلت  إيترادويشتمل أ(  درهتم مليتون 181 لمبل  ات األخر يراداإلوصل صافي  (د 
ات الاواةتتد متتتن عقتتتود إيتتترادمليتتتون درهتتم و ج(  281بمبلتت  ية إستتتتثمار   و ات فواةتتتد متتن قتتتر إيتترادمليتتون درهتتتم، ب(  281

  مليون درهم. 281 بمبل ية إستثمار قرو  قيمة  إنعدام فييقابله مليون درهم،  381بمبل   اإليجار التمويلي
 

مليتتون  1181الماليتتة متتن التكتتاليف ت المصتتروفات اإلجماليتتة، التتتي تضتتم تكلاتتة المبيعتتات والمصتتاريف العموميتتة واإلداريتتة و إرتاعتت
مصتاريف شتركة  نتيجة توحيتدتكلاة المبيعات  رتااعإلأساسـا ويعود ذلك % 181زيادة بنسبة  ممثلةـ مليون درهم،  13181درهم إلي 

AAH . 
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 )يتبع( مناقشة النتائج .2
 

 )يتبع( 2311 مارس 11أشهر المنتهية في  ثالثةأداء فترة ال
 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 13 بيان الدخل )ألف درهم(
5132 

 مارس 13
5134 

 118111 118111 إيرادات من بيع البضاةع وتقديم الخدمات
 128111 1118111 إيرادات من ومكاسب إستبعاد شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقـا لحقوق الملكية

 1318331 118111 إيرادات من معامالت أسواق رأس المال
 128112 18111 صافي ،إيرادات أخر 
 2118111 2118112 إجمالي الدخل

 (18111) (118112) تكلاة بيع البضاةع وتقديم الخدمات
دارية  (128111) (118321) مصاريف عمومية وا 
 (218111) (118111) مصاريف تمويل، صافي

 (118311) (1318111) مجموع المصاريف
 (111) (11) حقوق الملكية غير المسيطرة

 1118111 1128111 أرباع عاةدة إلي مالكي الشركة
 38311 38311 العاةد األساسي والمخا  علي السهم )درهم(

 
 بيان المركز المالي

 
فتتتي شتتتركات زميلتتتة  اتإستتتتثمار أ(  علتتتي 2311متتتارس  11مليتتتون درهتتتم كمتتتا فتتتي  1/18111 يشتتتتمل مجمتتتوع الموجتتتودات البتتتال 

 ه(، النقتتتد ومرادفتتتات النقتتتدماليتتتة، د( ات إستتتتثمار ، ج( ةعقاريتتت اتإستتتتثمار ب(  محتستتتبة وفقتتتـا لحقتتتوق الملكيتتتة؛ومشتتتاريع مشتتتتركة 
ديستتتمبر  11مليتتتون درهتتم كمتتتا فتتي  1/18111مقارنتتة متتع  - أختتتر و( موجتتودات   ات فتتي التتتتيجير التمتتويلي والقتتترو إستتتثمار 
2311. 

 
مليون درهم  11182 مبل بلحقوق الملكية  اـ في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة وفق اتستثمار اإل تإرتاع (أ 

  .دنيامجموعة و  AerCapإيركاب من بشكل رةيسي  – مليون درهم 11181حصة في األرباع البالغة  ويرجع ذلك إلي
إلي عود أساسـا ت مليون درهم 13181زيادة بمبل   تمثلو  ،مليون درهم 11181المالية بمبل   اتستثمار اإل تإرتاع (ب 

بمبل  طوق أسعار األسهم في  إنخاا ويقابله  وحقوق ملكية ذات دخل ثابتمالية عامة  أوراق علي ستحواذاإل
  .مليون درهم 11181

لتسديد الرصيد المتبقي  إستخدم مليون درهم 12381يمثل  ،مليون درهم 11181 النقد ومرادفات النقد بمبل  نخا إ (ج 
 استخدممليون درهم  1281مبل  و ، نشطة إعادة شراء األسهمأل استخدم مليون درهم 1181؛ مبل  ةتمانلتسهيل اإل

ات إضافية في ستثمار إل إستخدممليون درهم  1181(، ومبل  الدين مالية عامة )صافي أوراقصافي علي  ستحواذلإل
AAH .  
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 
 )يتبع( مناقشة النتائج .2
 

 )يتبع( 2311 مارس 11أشهر المنتهية في  ثالثةأداء فترة ال
 
 : أدناه الجدول في بيان المركز المالي ملخص عر  يتم
 كما في 

 مارس 13 )ألف درهم( بيان المركز المالي
5132 

ديسمبر  13
5134 

 181118221 182118111 ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقـا لحقوق الملكيةإستثمار 
 1128331 1128111 عقارية اتإستثمار 
 181318113 283118111 ات ماليةإستثمار 
 2118121 2118111 وقرو  في عقود تيجير تمويلية اتإستثمار 

 1118111 1128111 أخر موجودات 
 281138111 181318311 النقد ومرادفات النقد
 181118113 181118113 مجموع الموجودات

 183118111 183118111 قرو 
 1118111 1128111 داةنة تجارية وأخر ذمم 

 181318111 181118111 مجموع حقوق الملكية
 181118113 181118113 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
 تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 الرئيسية اتستثمار اإل  6/3
 ستتةلواحتة كابيتتال ا لتد  حقوق الملكية والقرو  في شركات فردية. اتإستثمار  علي ات الرةيسية للواحة كابيتالستثمار تشمل اإل
أنجلتو ، د( مجموعة ستاناورد مارينرةيسية هي  أ( إيركاب هولدنغز، ب( دنيا للتمويل، ج( ات الستثمار في محاظة اإل اتإستثمار 

. باإلضتتافة إلتتي ذلتتك، فتتإن للشتتركة تتتدان بتتي اس هولتتدينجز ليمو)و(  هتتت( صتتندوق مينتتا للبنيتتة التحتيتتة، يةأرابيتتان للرعايتتة الصتتح
التثال  علتي متد   هاإستتبعادعلتي الشتركة قديمتة، وتركتز  اتإستتثمار تصتناها علتي أنهتا تتم في شتركات أختر ، والتتي  اتإستثمار 

 سنوات المقبلة.إلي خمس 
 إيركاب

الطاةرات من المصنعين،  إيركاب، المدرجة في بورصة نيويورك، هي شركة عالمية لتيجير الطاةرات. وتستحوذ الشركة علي
شركات خطوط الطيران، شركات أخر  لتيجير الطاةرات ومستثمرين ماليين ومن ثم تقوم بتيجيرها، في المقام األول كعقود 

 تيجير تشغيلية، لشركات الطيران التجارية وشركات الشحن.
 

 مليون سهم من 2181من إيركاب. تلقت شركة الواحة كابيتال  %23ت الواحة كابيتال علي حصة إستحوذ، 2313في عام 
مشترك بين شركة الواحة كابيتال % من إيرفنتشور )وهي مشروع 13حصتها المكونة من إيركاب في مقابل مبال  نقدية، و 

يركاب، والتي كان لها أسطول من و  تال من % في محاظة الواحة كابي13في ذلك الوقت( وحصة  A123طاةرة إيرباص  11ا 
مليون سهم بمتوسط  1181، قامت إيركاب بإعادة شراء 2311-2311طاةرة إيرباص وبوين  وبومباردييه. خالل األعوام  11

للسهم الواحد في إطار برنامجها إلعادة شراء األسهم. لم تشارك الواحة كابيتال في برنامج إعادة شراء األسهم.  درهم 11سعر 
  %.2181واحة كابيتال في إيركاب إلي ت حصة الإرتاعونتيجة لذلك، 

 
( متتن أمريكتتان انترناشتتيونال ILFCها المعلتتن عنتته ستتابقـا علتتي آي ال اف ستتي )إستتتحواذ، أكملتتت إيركتتاب 2311 متتايو 11فتتي 

ملكيتة الواحتة كابيتتال متن فتي حصتة  إنخاتا ( ممتا نتتج عنته AIGمليتون ستهم إلتي ) 1181( وذلك بإصدار AIGجروب انك )
  %.1181% إلي 2181



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

1 

 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6

 )يتبع( الرئيسية اتستثمار اإل  6/3
 

والتتذي خاتت  حصتتتها فعليتتـا متتن  إيركتتاب، قامتتت الواحتتة كابيتتتال ببيتتع جتتزء متتن حصتتتها فتتي 2311ديستتمبر  1الحقتتـا، وبتتتاري  
إحتاظتتت الواحتتة كابيتتتال بمقعتتديها فتتي مجلتتس إدارة ايركتاب، باإلضتتافة إلتتي التمثيتتل فتتي مختلتتف اللجتتان  %.1281% إلتي 1181

 الارعية للمجلس التي تعمل فيها حاليـا.
 

لنمتو علتي المتد  الطويتل، ال واصتلت إيركتاب تعزيتز مكانتهتا لتحقتق ا، 2311متارس  11خالل فتترة الثالثتة أشتهر المنتهيتة فتي 
، أكملتت 2311 ستنة. ختالل الربتع األول متن سيما في األستواق الناشتةة، كمتا تواصتل الشتركة رفتع جتودة أستطولها متن الطتاةرات

 المعامالت التالية إيركاب 
 

  طاةرة. 11توقيع عقود تيجير لت 
  طاةرة بموجب عقود تيجير مبرمة. 12تسليم 
  1-111بوين   طاةرتي منهادة، تطاةرة جدي 11شراءs ،بوين   أربعة طاةراتs1-111 بوين  طاةرات ، ستةs133-

 A113-133احدة إيرباص طاةرة و و   A121-233sإيرباص طاةرات ، أربعة 111
  بما في ذلك طاةرة 23إنهاء عمليات بيع وتجزةة لت ، 

  133طاةرة إيرباص-A113 111-133، طاةرة إيرباصA ،1  طاةرات إيرباصs233 – A123 طاةرة إيرباص ،
133- A121 133، طاةرة إيرباص- A113طاةرتين إيرباص ، s133 – A113وين ، طاةرتين ب B111 

من محاظة  ER133- B111 وطاةرة بوين   233-111وطاةرة بوين   133s-111كالسيك وطاةرتين بوين  
 الطاةرات التي تملكها إيركاب؛ و

  الطاةرات التي تديرها إيركاب. محاظةكالسيك من  111بوين  أربعة طاةرات 
   درهممليار  181توقيع معامالت تمويل بمبل. 

 
  .طاةرة منها ما تملكها أو تديرها أو تقدمت بطلبات لشراةها 18113، تتكون محاظة إيركاب من 2311مارس  11 كما في

 
 المدرجتة% متن مجمتوع التدخل، وتمثتل قيمتهتا 11، ساهمت إيركاب فتي 2311 مارس 11أشهر المنتهية في  ثالثةفترة الخالل 
 .2311مارس  11% من إجمالي الموجودات كما في 11 ما يعادل مليار درهم 181

 دنيا مجموعة 
 المدرجةالقيمة  بلغت دنيا "(.مجموعة خدمات )معا "دنيا لل% في 21 وتمويل دنيا للفي % 21بمعدل  تمتلك الشركة حصة

 .2311مارس  11كما في  درهم مليون 11181لمجموعة دنيا 
 دنيا للتمويل

دنيتتا للتمويتتل، )دنيتتا(، هتتي شتتركة تمويتتل خاضتتعة لتنظيمتتات البنتتك المركتتزي فتتي دولتتة اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة وتقتتدم لعمالةهتتا 
والوداةتع ، الضتمانات ةتمتانمجموعة واسعة متن الحلتول الماليتة بمتا فتي ذلتك القترو  الشخصتية، قترو  الستيارات، بطاقتات اإل

وقتترو   ةتمتانلعمالةهتا فتي دولتة اإلمتارات العربيتة المتحتدة. فتي الوقتت الحتالي، فتإن غالبيتة محاظتة القترو  تضتم بطاقتات اإل
التذين يعملتون لحستابهم كذلك شخصية. تستهدف دنيا شراةح مختلاة من األفراد مثل ذوي الدخل المحدود، وذوي الدخل المرتاع و 

 ، وتستهدف كذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأسواق الشركات للوداةع والضمانات. قراضيةاإلالخاص لتسويق منتجاتها 
 

بتين فولرتتون الماليتة القابضتة  إستتراتيجيةمتن ختالل شتراكة  2331لها، في عام التي تتخذ من أبوظبي مقرـا للتمويل، و  دنيابدأت 
اهلل  شتتركات عبتتدو  )شتتركة تابعتتة مملوكتتة بالكامتتل لشتتركة تيماستتيك القابضتتة فتتي ستتنغافورة(، شتتركة مبادلتتة للتنميتتة، الواحتتة كابيتتتال

 % من دنيا للتمويل.21أحمد الموسي. تمتلك الواحة كابيتال 
 

أرباحتـا متزايتدة علتي متد  الستنوات القليلتة الماضتية. كانتت ، وهوامش مستقرة لصافي الااةتدة و للتمويل نموـا متميزاـ لقد أظهرت دنيا 
. بتقديم خدماتها لذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المرتاع تمكنت دنيا من أن %11-23هوامش صافي الااةدة ثابتـة في حدود 

 .2311حتي و  2331% خالل الاترة من عام 1181ب بل  تنمي محاظة القرو  لديها بمعدل سنوي مرك
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 )يتبع( دنيا للتمويل

اقتصتتار مبتتادرات تحستتين اإلنتاجيتتة، إلدارة التكتتاليف مثتتل عمليتتات إعتتادة هندستتة األعمتتال،  إستتتراتيجيةقامتتت دنيتتا بعتتدة مبتتادرات 
ك والحاتتاظ علتتي رقابتتة مشتتددة علتتي  عمليتتات التوظيتتف الجديتتدة علتتي األدوار المتتدرة للتتدخل، إعتتادة التاتتاو  متتع المتتوردين والمتتالش

متن متا  2311 متارس 11% للربع المنتهي في 2181إلي ية. خاضت هذه المبادرات نسبة التكاليف إلي الدخل ختيار الناقات اإل
 ، علي الرغم من النمو القوي في قاعدة عمالةها وحجم المعامالت المتداولة. 2311% عن ناس الاترة في 1181يقارب 

 
% عتن ناتس الاتترة فتي 1182مليون درهم بزيادة نسبة  1181 بلغت 2311 مارس 11ات دنيا للربع المنتهي في إيرادصافي  إن

ت وداةتع العمتالء إرتاعتمليتون درهتم لتناس الاتترة. وباإلضتافة إلتي ذلتك،  181 بشتكل معتتدل بمبلت ، بينما بقيتت مصتارياها 2311
وتضتم  2311متارس  11مليتون درهتم كمتا فتي  111إلتي  2311متارس  11كمتا فتي درهتم مليون  11181% من 1181بنسبة 

والوداةتتع الزمنيتتة مصتتادر متتا بتتين البنتتوك والوداةتتع غيتتر المطروحتتة للتتتداول الالضتتمانات، و  ارالمحتجتتزة إلصتتدمزيجتتا متتن الوداةتتع 
 .المنتظمة

 
، واصلت دنيا للتمويل نموها المتميز لمحاظة القرو ، وحافظتت علتي هتوامش قويتة لصتافي 2311الربع األول من سنة خالل 

 حققت ما يلي و  المال كااية رأسل راسخة الااةدة ونسب
 

  بمحاظتة القترو  بنستبة  اـ وحققتت نمتو  اـ ألات 11181 وبل  عدد عمالء الشركةفي محاظة القرو  بمعدل صحي توسع
 .2311مارس  11% مقارنـة بت 1181

  مقارنة بالاترة ناسها من العام  %11مليون درهم تمثل زيادة بنسبة  11181ات فواةد بمبل  إيرادحققت زيادة في صافي
 .بالاترة ناسها من العام السابقة % مقارن1182مليون درهم تمثل زيادة بنسبة  1181السابق وصافي دخل بمبل  

 ستمرت في تحسين جودة أصولها وبالتالي حافظت علي إحتياطي اإل كتتابواصلت سياستها الحكيمة في اإل  نخاا وا 
وفقتـا األدنتي المطلتوب بكثيتر متن الحتد  أعلتي ( وهتي نستبةوالتدفعات المقدمتة% )كنسبة مةويتة متن القترو  281بنسبة 

 %.181والبال   لتوجيهات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
  ةتمتتتانضتتتعف، وهتتتو كتتتافا لحمايتتتة الشتتتركة متتتن خستتتاةر اإل 181بمعتتتدل  العاملتتتةالحاتتتاظ علتتتي غطتتتاء القتتترو  غيتتتر 

 المتوقعة.
  المستبقاة.تمويل نمو محاظة القرو  من خالل وداةع العمالء واألرباع 
 مليون درهم. 1181 بمبل  ونقد ومرادفات النقد مليون درهم 113 بمبل لحااظ علي تسهيالت بنكية ا 

 للخدماتدنيا 
بموجتتب ستتلطة المنطقتتة الحتترة  2312ستتبتمبر  12كشتتركة ذات مستت ولية محتتدودة بتتتاري   اف زد ذ.م.م. لختتدماتلتيسستتت دنيتتا 

  للتكنولوجيا واإلعالم في دبي.
 

والمعرفتتة  واإلداريتتة ستتتراتيجيةاإل ستشتتاراتهتتو تقتتديم مجموعتتة متتن الختتدمات بمتتا فتتي ذلتتك اإل لتتدنيا للختتدماتالنشتتاط الرةيستتي إن 
 البنتوكمجموعة متن العمتالء بمتا فتي ذلتك علي  دنيا للخدماتخدمات تتوزع  .التجارية وأعمال توريد عمالة من الخارجواألعمال 

  التجارية والشركات المالية وشركات التيمين.
مليتون درهتم علتي قاعتدة  281صتافي دختل قتدره  دنيتا للختدمات حققتت، 2311متارس  11فترة الثالثة أشتهر المنتهيتة فتي خالل 

   درهم فقط. 1338333 والبال رأس مال 
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 مجموعة ستاناورد مارين
تمتلتك وتتتدير ستان التدعم البحتري لصتناعة التناط والغتاز، فتي منطقتتة ( هتي شتركة مقرهتا دبتي و SMGمجموعتة ستتاناورد متارين )

صتتالحها وختتدمات الصتتيانة متتن ختتالل  الشتترق األوستتط وجنتتوب شتترق آستتيا وأفريقيتتا. تقتتدم الشتتركة أيضتتا ختتدمات بنتتاء الستتان وا 
ماكتتديرموت، زادكتتو، اوكستتيدنتال بتروليتتوم  مجموعتتة بتتي جتتي، شتتركتها التابعتتة، جراندويلتتد. تشتتمل قاةمتتة عمتتالء الشتتركة كتتل متتن

شتركة متوانأ أبتوظبي، شتركة نتاقالت التناط توتتال، ميرسك أويتل فتي قطتر، شتركة بتترول أبتوظبي الوطنيتة،  ،قطر، دبي بتروليوم
، 2331فتتي عتتام  زامتتل أوفشتتور.بحريتتة الوطنيتتة و شتتركة الجرافتتات الوفشتتور، بوربتتون، شتتركة التتناط الكويتيتتة، حتتالول ا الكويتيتتة،
أستطولها متن ستان التدعم البحتري  SMG، نمشتت ستتحواذ. منتذ اإلSMGفتي  %11ت شركة الواحة كابيتتال علتي حصتة إستحوذ

  . 2311مارس  11كما في  11إلي  2331في عام  21في العمليات من 
SMG في مجال الدعم البحري ولها مصالح في ملكية السان وتشغيلها، وصناعة وصيانة  اراتية الراةدةهي إحد  الشركات اإلم

% متتتن إجمتتتالي التتتدخل قبتتتل الااةتتتدة 13هتتتي ذراع التتتتيجير للمجموعتتتة، بتتتت ستتتتاناورد متتتارين، و  تتتتيجير الرافعتتتات. تستتتاهمالستتتان، و 
وقتتوارب ستتحب المرستتاة  متنوعتتا متتن قتتوارب األطقتتم،. تمتلتتك الشتتركة أستتطوال SMG واإلطاتتاء لمجموعتتة ستتتهالكوالضتتراةب واإل

  سان إمداد المنصات وتقوم بإدارة هذه السان في مناطق جغرافية مختلاة. و 
 بما يلي  SMG، قامت 2311مارس  11 فترة الثالثة أشهر المنتهية فيخالل 

 
  ؛2311مليون درهم لناس الاترة في  22181مليون درهم مقارنـة بمبل   22181ات بمبل  إيرادتحقيق مجموع 
  من سان الدعم البحري المملوكة والعاملة. ويضم أستطول  11المحافظة علي أسطول يحتويSMG 12 إمتداد  ستاينة

متدادات ستان ستحب الم ستاينة 11و المنصات،   عمليتات وستاينتيمتن ستان إمتداد الطتاقم  11رستاة، ستحب المرستاة وا 
 سنة )قيمة مرجحة(؛  181أو  األسطول سنة )حسابية( لعمر 181 معدل مع

  كمال نسا 1تسليم صالع  وا    أمر تشغيل؛ و 111صيانة وا 
 SMGفتتتي بلغتتتت حصتتة المجموعتتتة  .SMGاتها فتتي إستتتتثمار مختلاتتتة متعلقتتة ب إستتتتراتيجيةتتتدرس شتتتركة الواحتتة كابيتتتتال خيتتارات 

 .2311مارس  11مليون درهم كما في  11181

 أنجلو أريبيان للرعاية الصحية
علتي أنجلتتو أريبيتان للرعايتتة  ستتتحواذاتها فتتي قطتاع الرعايتتة الصتحية متتن ختالل اإلإستتثمار ، قامتتت الشتركة بتتيولي 2311فتي ستنة 
هي مجموعة جديدة تم تيسيسها لتقديم ختدمات الرعايتة الصتحية فتي جميتع أنحتاء اإلمتارات العربيتة المتحتدة. و  (،AAHالصحية )

متتن المرضتتي  1138333موظتتف يعملتتون علتتي خدمتتة أكثتتر متتن  133تضتتم أكثتتر متتن و ، وحتتدة أعمتتال 21وتتتدير  AAHتمتلتتك 
مراكتتتتز تشخيصتتتية، متتتزود واحتتتتد للتعلتتتيم الطبتتتتي  1وصتتتيدليات،  1، وةعيتتتتاد 11متتتن المستتتجلين. تتكتتتون الموجتتتتودات التشتتتغيلية 

 إلستتتقبال قتتدرتها AAH ، لترفتتع2311عتتام فتتي  متتن المتوقتتع إفتتاحتته اليتتوم الواحتتد. باإلضتتافة إلتتي مستشتتايمستشتتاي و المستتتمر، 
 سنويـا. 21،133إلي سنويـا  1،112مرضي داخليين من 

 
فتي قطتاع الرعايتة الصتحية ختالل فتترة التثال  إلتي  ستتثمارالواحتة كابيتتال لإل إستتراتيجيةهو جزء متن  AAH علي ستحواذإن اإل

حمتتل إمكانيتتات نمتتو عاليتتة قطتتاع ي فتتي ويتتدخلهامتتزيج أصتتول الواحتتة كابيتتتال،  متتن ستتتثماراإل هتتذا خمتتس ستتنوات المقبلتتة. يوستتع
أن تستتتايد و منتجتتة للتتتدفقات النقديتتة  AAHمثتتل أولويتتة بالنستتبة لدولتتة اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة. متتن المتوقتتع أن تكتتون شتتركة يو 

 .وشمال أفريقيا الشرق األوسطو في دول مجلس التعاون الخليجي  في قطاع الرعاية الصحيةبصورة مباشرة من النمو 
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 )يتبع( أنجلو أريبيان للرعاية الصحية
 يلي  بما AAHقامت ، 2311مارس  11المنتهية في  فترة الثالثة أشهرخالل 
 ؛2311لناس الاترة في عام مليون درهم  1381مقارنة مع  مليون درهم 1181بمبل  ات موحدة إيراد حققت 
  مليتون درهتم كمتا  1181مقارنة متع  2311مارس  11درهم كما في  مليون 11181زيادة قاعدة حقوق المساهمين إلي

 ؛2311ديسمبر  11في 
 هيلت  في دولة اإلمتارات العربيتة المتحتدة، وهتي رعاية صحية راةدة  وحدةعلي حصة األغلبية في رأس مال  تإستحوذ

 و ؛طبية رفيعة المستو خدمات  التي تقدم، بيي بوليكلينك
  دارة جميع األعمال المختبرية األجلتوقيع عقد حصري طويل   .مع مستشاي تخصصي كبير في العين لتشغيل وا 

 
وعبتر القيتام بالمزيتد ة المقبلتة متن ختالل النمتو العضتوي لتوسعة أعمالها بتوتيرة متستارعة علتي متد  الستنوات القليلت AAHتخطط 

 .ستحواذمن عمليات اإل
 

 .2311مارس  11مليون درهم كما في  AAH 11181قيمة صافي موجودات  بلغت
 للبنية التحتية ميناصندوق 

(، وبنتك إتتش إس بتي ستي DICبمشتاركة دبتي انترناشتيونال كابيتتال ) 2331في عام  (MIF)للبنية التحتية  ميناتيسس صندوق 
إلتي MIF حصتتها فتي  إنترناشتيونال كابيتتال، باعت شتركة دبتي 2312الشرق األوسط والواحة كابيتال كشركاء عامشين. في عام 

األوستط لتحتية في جميع أنحاء الشرق الذي يستثمر في مشاريع تطوير البنية او هو صندوق أسهم خاصة،  MIFالاجر كابيتال. 
شمال أفريقيا. في إطار البنية التحتية، لد  الصندوق مصالح في مجتاالت مثتل الطاقتة )تشتمل توليتد الطاقتة ونقلهتا وتوزيعهتا(، و 

والبنية التحتيتة  والنقل )تشمل المطارات والسكك الحديدية والطرق والموانأ(، الخدمات البيةية )تشمل إدارة الناايات وتحلية المياه(
 ي(.جتماع)تشمل المرافق التعليمية والمستشايات واإلسكان اإل يةجتماعاإل
 

الواحتة كابيتتال  التتزاممتن الشتركاء المحتدودين. بلت   درهتممليون  1/18131بت  يبل بالتزام رأس مالي  MIF ُأنشي، 2331في عام 
 يستتتتثمر، حاليتتتاـ  .حتتتتي تاريختتته درهتتتممليتتتون  11181تمويتتتل  تتتتم(، االلتتتتزام% متتتن إجمتتتالي 1181) درهتتتممليتتتون  11181تمويتتتل ب

( في IPPلمحطات الحاويات الدولية في مصر، ب( مشروع القرية المستقل للطاقة ) سكندريةالصندوق في أربعة مشاريع  أ( اإل
هتو  MIFمتان. ة عُ صتحار للطاقتة فتي ستلطنشتركة متان ود( المملكة العربية السعودية، ج( الشركة المتحدة للطاقة فتي ستلطنة عُ 

جتاةزة أفضتل متدير لصتندوق بنيتة تحتيتة فتي علتي الصتندوق  وحصتلواحد من أكبر وأنجح صناديق البنيتة التحتيتة فتي المنطقتة، 
األوستتط ، وجتتاةزة أفضتتل صتتندوق للبنيتتة التحتيتتة لمنطقتتة الشتترق 2311حتتتي و  2331الشتترق األوستتط فتتي كتتلا متتن الستتنوات متتن 

  .2311شمال أفريقيا في عام و 
 مليون درهم. 11281 بمبل كشريك محدود في الصندوق  المجموعةحصة  أدرجت، 2311مارس  11كما في 



 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

13 
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 )يتبع( الرئيسية اتستثمار اإل  6/3
 الشركة الوطنية للخدمات البترولية 

فتي قطتاع الطاقتة متن ختالل الحصتول  مليون درهتم 21181بمبل   ستثمارباإل المجموعة قامت، 2311عام  في الربع الثاني من
 ،ضمن إةتالف يضم عددـا متن المستتثمرين اإلقليمتين متنهم"( زجنيهولد)"ان بي اس  ليمتد زجنيهولدان بي اس  علي حصة في

 مختلتف مراحتل قطتاععبتر  ستتثمارلواحتة كابيتتال لإلل أوستع نطاقتاـ  إستتراتيجيةمتن هي جتزء  إن العمليةالاجر كابيتال وابيكورب. 
 الطاقة.توزيع 

 
متن  2331فتي عتام  تيسستتالبحترين التتي الشتركة الوطنيتة للختدمات البتروليتة حصتة مستيطرة فتي  زجنيهولتدان بتي اس تمتلك 

الشتتركة إن . 1111متتع جتتذور تعتتود إلتتي عتتام  قطريتتة وستتعودية عاملتتة فتتي مجتتال ختتدمات حقتتول التتناطشتتركات ختتالل انتتدماج 
قتتوي فتتي المملكتتة  تواجتتد، متتن ختتالل مختلتتف الشتتركات التابعتتة لهتتا والمشتتاريع المشتتتركة، لهتتا البحتترينالوطنيتتة للختتدمات البتروليتتة 

المجموعتة  وتعمتلنتد وليبيتا والبحترين والعتراق والجزاةتر وماليزيتا. وبرونتاي والهوقطتر واإلمتارات العربيتة المتحتدة العربية الستعودية 
وختتدمات  اختبتتار اآلبتتار بمتتا فتتي ذلتتك ختتدمات ستتجل الحاتترتقتتديم ختتدمات آبتتار التتناط إلتتي جانتتب تتتوفير الحاتتر والصتتيانة و فتتي 

  السلكية.اإلختبار 
للنمتو  االبحرين وضتع ناستهالشركة الوطنية للخدمات البترولية ، واصلت 2311مارس  11فترة الثالثة أشهر المنتهية في خالل 

  . خدماتهافي نوعية  هامةعلي المد  الطويل، ال سيما في األسواق الناشةة، وتقديم تحسينات 
 البحرين المعامالت التالية الشركة الوطنية للخدمات البترولية ، أكملت 2311 الربع األول لعامخالل 

 
  مليون درهم. 1/18111قيد التنايذ  لتبل  قيمة العقود، مليون درهم 1281بقيمة  ةجديدعقود حصلت علي 
  لتتناس الاتتترة متتن عتتام  مليتتون درهتتم 1181مقارنتتـة بمبلتت   الرأستتمالية المصتتاريفدرهتتم فتتي  مليتتون 1181مبلتت  ت إستتتثمر

  ؛2311
  ؛2311الاترة من عام مليون درهم لناس  11181مقارنـة بت ، مليون درهم 11181 بمبل  اتإيرادسجلت   
  مليون درهم.  1/18211مبل   2311مارس  11دفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في القيمة السجلت  

فتي  كما درهم مليون 21181 والمسجلة علي أساس حقوق الملكية شركة الوطنية للخدمات البتروليةفي ال المجموعةبلغت حصة 
 .2311مارس  11

 األصول األخر 
ات غيتتر األساستتية. تشتتكل ستتراج ستتتثمار مليتتون درهتتم متتن اإل 11181متتا يقتتارب  المجموعتتة، تمتلتتك 2311متتارس  11كمتتا فتتي 

ات الموروثتتة علتتي متتد  ستتتثمار جميتتع هتتذه اإل بيتتعإمكانيتتة  المجموعتتة. تتتدرس المدرجتتة% متتن هتتذه القيمتتة 1181للتمويتتل حتتوالي 
  السنوات الخمس المقبلة.

تمويتل القطتاع التمويتل الرهنتي، ويشمل نشاطها التجتاري فتي كتل متن سراج للتمويل هي شركة تمويل تتخذ من أبوظبي مقرا لها، 
دارة الصناديق اإليستهالكاإل  % في الشركة.1181قدرها حصة و  المجموعةية. تمتلك ستثمار ، التمويل التجاري، العقارات وا 
 أسواق رأس المال 6/5

ستتثمار احتة كابيتتال فتي قطتاع أستواق رأس المتال متن معتامالت خاصتة و تتكون أعمال الو  ات فتي أستواق رأس المتال العامتة. وقتد ا 
الربتتع األول بحلتول  .هتذه األعمتتالات المصترفية لتطتتوير ستتتثمار قامتت الواحتة كابيتتتال بتشتكيل فريتتق متن المحتتترفين فتي مجتال اإل

العتتالمي  ةتمتتانات فتتي ستتوق اإلستتتثمار دارة محاظتتة اإلإلثتتال  ستتنوات ستتجل حافتتل  تزيتتد عتتن ، حققتتت الشتتركة لمتتدة2311لستتنة 
 - لكلتتا المحاظتتين فتي م شتراتهاالشتركة  تاوقتتألستهم اإلقليميتة. ختالل الاتترة، لدارة محاظتة إلسنة سجل حافل تزيد عن ولمدة 

 الدخل الثابت واألسهم.
 

ختالل العامتة ات ستتثمار اإلالخاصتة و المعتامالت فتي كتلا متن المتال أستواق رأس  معتامالت مليتون درهتم متن 1181حققت الشركة 
كمتا مليتون درهتم  1/28111 ألصتول أستواق رأس المتال المدرجة القيمةبلغت . 2311مارس  11فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

علتي تترخيص متن البنتك  بالحصتول، وهتي شتركة تابعتة للشتركة، ش.م.خ. إناستتمنتقامت شركة الواحة  .2311مارس  11في 
 لستنواتمتن أطتراف أختر  فتي اأمتوال  بهتدف إستتقطاب، المالي ستثماريعمال اإلب للقيامالمركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .القادمة 1إلي  1 الت
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 تقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة )يتبع(
 )يتبع( تحليل األعمال ومحفظة الشركات .6
 )يتبع( أسواق رأس المال 6/5

 المعامالت الخاصة
، قامتتت شتتتركة الواحتتة كابيتتتال بترتيتتب عتتتدة معتتامالت خاصتتة. وتشتتمل هتتتذه المعتتامالت مجموعتتة متتتن األدوات 2331منتتذ عتتام 

وديتون مهيكلتة، المالية المضمونة بيصول أساسية. تشمل األدوات المالية عتادة التديون المضتمونة، ديتون ثانويتة، ديتون صتغر ، 
% وجميتتع 11ات فتتي المعتتامالت الخاصتتة هتتو ستتتثمار المستتتهدف لإل ستتتثمارعقتتود خياريتتة ومشتتتقات. إن معتتدل العاةتتد علتتي اإل

 المالية. وراقات تخضع ألبحا  أساسية تغطي الوضع االقتصادي الكلي، القطاعي والجهات المصدرة لألستثمار اإل

 أسواق رأس المال العامة
الماليتتة فتتي ستتوق رأس المتتال مثتتل الستتندات،  وراقفتتي األ ستتتثماراإل متتن أجتتل يةستتتثمار اإلقامتتت الواحتتة كابيتتتال بتنميتتة قتتدراتها 

تتدير الشتركة  ات العامتة.كتتابتات العامتة ومتا قبتل اإلكتتابالمالية الهجينة، اإل وراقالقابلة للتحويل، األسهم، األ وراقالصكوك، األ
يتة التتي تضتم فتي المقتام األول ستندات الشتركات المقومتة بالتدوالر األمريكتي ةتمانات اإلستتثمار اإلكز علي محاظتين مختلاتين وتر 

ستتوق  باإلضتتافة إلتي (CEMEAأوروبتتا والشترق األوستتط وأفريقيتا )وستتط وشترق والصتادرة فتتي األستواق الناشتتةة متع التركيتتز علتي 
القويتتة علتتي إدارة  والقتتدرةبتتالبحو  الداخليتتة  ستتتثماروتتعتتزز عمليتتة اإلالماليتتة المحلتتي والشتترق األوستتط وشتتمال أفريقيتتا.  وراقاأل

 المخاطر.

 العقارات الصناعية 6/1
دارة المشتتاريع التطويريتتة الرةيستتية فتتي أبتتوظبي بمتتا فتتي ذلتتك مشتتاريع البنيتتة التحتيتتة، واإل ات ستتتخدامتيسستتت الواحتتة النتتد لبنتتاء وا 

 للوجستية.المتعددة، والتخزين الصناعي ومشاريع الخدمات ا

 مشروع "المركز" 
ات المتعتتددة، يتكتتون متتن منشتتآت صتتناعية وبنيتتة تحتيتتة عاليتتة ستتتخداممشتتروع "المركتتز" هتتو مشتتروع منطقتتة صتتناعية متكاملتتة لإل

يقتع "المركتز" فتي  تشغلها الواحة الند وهي شركة مملوكة بالكامل من قبتل شتركة الواحتة كابيتتال.و تطورها و الجودة، والتي تملكها 
 ة)البريتت علتتي أنواعهتتامتترتبط أيضتتـا بالبنيتتة التحتيتتة الصتتناعية واللوجستتتية هتتو كتتم متتن أبتتوظبي، و  21متتا يقتتارب  منطقتتة الظاتترة،

ستتتراتيجي علتتي الطريتتق التجتتاري إدولتتة اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة. ويتمتتتع "المركتتز" بموقتتع لوالستتكك الحديديتتة(  ةوالجويتت ةوالبحريتت
والمرافتتق الناطيتتة  المنطقتتة الغربيتتةو ( التتذي يتتربط اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة متتع المملكتتة العربيتتة الستتعودية E11و E11الرةيستتي )

تشتارك البنيتة يستوف و ربط الغوياات بدبي الذي يللقطارات  تحادن اإلعلي مقربة مأيضـا  المركزالرةيسية )الرويس وحبشان(. إن 
مصتتاح وستتاحة تنظتيم الستتكك المرافقتتة. كمتا تتتتوفر مستتاكن عمتال واستتعة فتتي الرحتتة لمنطقتة الستكك الحديديتتة المقت لتقتتاطعالتحتيتة 

 المستيجرين في المركز.المنطقة المجاورة لتخدم متطلبات 
 

قامتتت الواحتتة النتتد بتطتتوير وقتتد  تتتي تتتم منحهتتا متتن قبتتل حكومتتة أبتتوظبيمتتن األراضتتي ال 2كتتم 1 تبلتت  علتتي مستتاحةالمركتتز  يمتتتد
المرحلتتة  متتن تشتتييد نتهتاءتتتم اإل، 2312فتتي ديستتمبر (. 2كتم181% متتن المستتاحة اإلجماليتتة )21للمشتتروع بنستبة  األوليتتةالمرحلتة 

فتي الوحتدات الصتناعية الصتغيرة من الوحدات الصناعية الصغيرة. بتدأ نشتاط تتيجير  2م138333وبناء البنية التحتية  األولي من
متع  متماشتيةوبمعتدالت إيجتار معتدل اإلشتغال إلتي الحتد الكامتل  صتلو  2311متارس  11نهايتة بو  2311 عتام الربع الثاني متن

قبتتتل قطاعتتتات الصتتتناعات الخاياتتتة والصتتتناعات التحويليتتتة متزايتتتد متتتن  إهتمتتتاممستتتتويات الستتتوق الحاليتتتة. يستتتتمر المشتتتروع بتلقتتتي 
المستتتتودعات المتاحتتتة فتتتي والختتتدمات اللوجستتتتية، ورجتتتال األعمتتتال المحليتتتين والتتتتي قتتتد إجتتتتذبتها الجتتتودة العاليتتتة للبنيتتتة التحتيتتتة و 

 .المركز
 

إضتافة من المساحات الصناعية، يستكشتف "المركتز" عتددـا متن خطتط النمتو بمتا فتي ذلتك )أ(  2م138333عقب النجاع مع أول 
الكبيتترة باإلضتتافة إلتتي الوحتتدات ، و)ب( تطتتوير منتجتتات جديتتدة مثتتل المستتتودعات والوحتتدات الصتتناعية وحتتدات صتتناعية صتتغيرة
األراضتتي التتتي شتتيدت عليهتتا البنيتتة  علتتي مستتاحة ية، المطتتاعم ومكاتتتب األمتتن ومكاتتتب إداريتتةإستتتهالكالصتتغيرة وكتتذلك مرافتتق 

 .ضمن المرحلة األولية 2مك 381التحتية والبالغة 
 

حستب القيمتة الستوقية العادلتة المقتدرة بتت  األوليتةفتي المرحلتة  ستثماراإل وتم تسجيل% من الواحة الند 133تمتلك الواحة كابيتال 
 . 2311مارس  11مليون درهم كما في  11281
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 حوكمة الشركات .7

ات المحتملتة، والتتي ستتثمار متن اإللتديها مجموعتة قويتة ، و حتترافعلي درجة عالية من اإليـا إستثمار لقد وظات الواحة كابيتال فريقـا 
يمكننا أن نضيف قيمة إليها ونحقق عواةد مجزية. من الناحية العملية، ستوف نحتافظ علتي نهجنتا الحكتيم لتإلدارة الماليتة وسنستتمر 

لح في التركيتز علتي زيتادة كااءتنتا فتي الطريقتة التتي نتدير بهتا أصتولنا. ستنتطلع إلتي مواصتلة تطتوير عالقاتنتا متع أصتحاب المصتا
 الواسع. ستثمارالرةيسيين في أبوظبي والمنطقة، ومع الشركاء في مجتمع اإل

 
دارة المختاطر والشتاافية، التتي اكستبتنا احترامتـا متن قبتل أقراننتا و ثقافة راسخة لحوكمة الشتركات  التيسيس، تبنت الواحة كابيتالمنذ  ا 

داء متتالي مستتتدام للمستتاهمين، بتتالرغم متتن مواجهتتة تحتتديات وأصتتحاب المصتتالح. إن هتتدفنا هتتو خلتتق قيمتتة داةمتتة لعمالةنتتا وتقتتديم أ
ستتمعتنا وفريقنتتا اإلداري إلنشتتاء مركتتز قيتتادي فتتي مجتتال إدارة و  أننتتا يمكتتن أن نبنتتي علتتي تزكياتنتتا الستتوق الحاليتتة. نحتتن واثقتتون متتن

 ات اإلقليمي.ستثمار اإل
 
 
 
 

 سالم راشد النعيمي
 كابيتال ش.م.ع.الرةيس التنايذي والعضو المنتدب، الواحة 

 2311مايو  11





 ش.م.ع. الواحة كابيتال
 

 جزءـا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة. 11إلي  1تشكل اإليضاحات المرقمة من 
11 

 الموحدبيان المركز المالي الموجز 
 

 كما في   كما في  إيضاع 
 2311ديسمبر  11  5132مارس  13   
 )مدقق(  (غير مدقق)   
 ألف درهم  ألف درهم   
      

      الموجودات
 118112  514432   أثا  ومعدات

 1128331  6254266   ةعقاري اتإستثمار 
 118213  3264327  1 ملموسةغير موجودات الشهرة و 
 218133  554321   ات في عقود تيجير تمويلية إستثمار 
 2118221  5444553   يةإستثمار قرو  
 ات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة إستثمار 

 181118221  445674414  1 محتسبة وفقا لحقوق الملكية  
 181318113  541234236  1 ات ماليةإستثمار 
 18212  64135   مخزون

 2118113  5424133  1 وأخر ذمم مدينة تجارية 
 281138111  344174127   النقد ومرادفات النقد

      
      

       181118113  242274611   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية
 181118111  342444232  1 رأس المال
 (118311)  (3414157)  1 أسهم خزينة

 181118131  341714341   أرباع مستبقاة
 1218122  1624332   إحتياطات 

      
      

 181138111  142164721   حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة
 218112  134122   حقوق الملكية غير المسيطرة

      
      

 181318111  142674442   مجموع حقوق الملكية
      
      

      المطلوبات
 183118111  241764437  13 قرو 

 1118111  2354264  11 ذمم داةنة تجارية وأخر 
      
      

 181128112  242424743   مجموع المطلوبات
      
      

       181118113  242274611   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

 
 

 وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل  2311 مايو 11تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  
 
 
 
 
 
 
 

 والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة
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 الموحد الموجز الخسارةأو  الربحبيان 
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 2311  5132  إيضاع 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
       ألف درهم  ألف درهم   
      
      

 118111  224413  12 من بيع البضاةع وتقديم الخدمات اتإيراد
       (18111)  (324245)  12 تكلاة بيع البضاةع وتقديم الخدمات

      
 218111  164542   إجمالي الربح

      
ات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقـا لحقوق إيراد

 128111  3444232  1 صافيالملكية، 
 شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة  إستبعاد مكاسب

 238212  -   لحقوق الملكية وفقاـ  
 1318331  724161  11 من معامالت أسواق رأس المال اتإيراد
 128112  14462   ات أخر ، صافيإيراد

دارية مصاريف  (128111)  (664157)  11 عمومية وا 
       (218111)  (324762)   تمويل، صافيمصاريف 

      
 1128131  3454544   الفترة ربح
      
      

      عائد إلى: ربح الفترة
 1118111  3454371   مالكي الشركة

       111  73   حقوق الملكية غير المسيطرة
      

       1128131  3454544   الفترةربح 
      

العائد األساسي والمخفض على السهم العائد إلى مالكي الشركة 
      )درهم( الفترةخالل 

      
       38311  14122  1 العاةد األساسي والمخا  علي السهم -
      
   14122  38311       
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 الموحدالموجز اآلخر الشامل الدخل و  الخسارةأو  الربحبيان 
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 2311  5132  إيضاع 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
       ألف درهم  ألف درهم   
      

 1128131  3454544   الفترةربح 
      

      خراآل / الدخل الشامل)الخسارة(
      

      :أو الخسارةالحقًا للربح تصنيفها  يمكن إعادةالتي  البنود
 اتالتدفق اتالحصة في الجزء الاعال في تغيرات القيمة العادلة لتحوط

 -  (1744642)   ةالنقدي
الحصة في التغير في االحتياطيات األخر  للشركات الزميلة 

 211  625  1 والمشاريع المشتركة المحتسبة وفقـا لحقوق الملكية   
      

      :الحقًا للربح أو الخسارةتصنيفها  ال يمكن إعادةالتي  البنود
بالقيمة العادلة من صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 

       18111  314521   خالل الدخل الشامل اآلخر
      

       1118212  (3434422)   للفترةالدخل الشامل  )الخسارة(/ إجمالي
      

      الشامل عائد إلى: الدخل)الخسارة(/ إجمالي 
 1118111  (3434211)   مالكي الشركة

      
       111  73   حقوق الملكية غير المسيطرة

      
       1118212  (3434422)   للفترةالدخل الشامل )الخسارة(/ إجمالي 
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 الموحد الموجز حقوق الملكيةالتغيرات في  بيان
 مارس 13لفترة الثالثة 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 
 الملكيةحقوق 

             ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 281118131 118113 281218111 1118111 (18111) (18121) (18111) 1118121 1118121 - 181118311 )تم بيانه( 2311يناير  1في 

 (118211) - (118211) 18121 - 18121 - - (118311) - - موجودات محتاظ بها للبيع، معاد بيانها 
                        

 281118313 118113 281118113 1118221 (18111) - (18111) 1118121 1118111 - 181118311 بيانه( معاد) 2311يناير  1في 
 1128131 111 1118111 - - - - - 1118111 - - الاترةربح 

 18111 - 18111 18111 211 - 18111 - - - - الدخل الشامل اآلخر
                        

 1118212 111 1118111 18111 211 - 18111 - 1118111 - - الشامل الدخل إجمالي
معامالت مع مالكي الشركة معترف بها 

  مباشرة في حقوق الملكية
 

  
 

                  
             (1118131) - (1118131) - - - - - (1118131) - - أرباع نقدية توزيعات 

             - - - - - - - - (118121) - 118121 أسهم منحة صادرة 
 231 231 - - - - - - - - -  مسيطرةالملكية غير الحقوق الحركة في 

                        
 544674433 514423 544464261 3244342 (24212) - 54262 3274352 1444526 - 342444232 (غير مدقق) 5134 مارس 13في 

            
            

 181318111 218112 181138111 1218122 111 1318111 (18211) 1138111 181118131 (118311) 181118111 2311يناير  1في 
 1128211 11 1128111 - - - - - 1128111 - - ربح الاترة

 (1118131) - (1118131) (1118131) 112 (1118111) 138213 - - - - الدخل الشامل اآلخر
                        

 (1118111) 11 (1118113) (1118131) 112 (1118111) 138213 - 1128111 - - الشامل الدخل إجمالي
بها معامالت مع مالكي الشركة معترف 

                        مباشرة في حقوق الملكية
             (1118111) - (1118111) - - - - - (1118111) - - (1أنصبة أرباع نقدية )إيضاع 

             (118113) - (118113) - - - - - - (118113) - (1)إيضاع  إعادة شراء أسهم
 28111 28111 - - - - - - - - -  مسيطرةالملكية غير الحقوق الحركة في 

                        
 142674442 134122 142164721 1624332 452 544444 24116 1114126 341714341 (3414157) 342444232 )غير مدقق( 5132مارس  13في 
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  الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 
 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

  5132  2311 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
      ألف درهم  ألف درهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1128131  3454544  الاترةربح 

     تعديالت لـ:
 28111  34474  ستهالكاإل

 218111  324471  مصاريف تمويل
 (18131)  (564441)  مكاسب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (113)  (44313)  فواةد علي وداةع بنكية
 (128111)  (3444232)  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقـا لحقوق الملكيةمن ات إيراد

 (238212)  -  شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقـا لحقوق الملكية، صافي إستبعادمكاسب 
 (111)  (215)  ات في إيجارات تمويليةإستثمار  ات فواةد منإيراد

 28233  -  الملكيةوفقـا لحقوق توزيعات من شركات زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة 
 111  34551  إطااء موجودات غير ملموسة

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (111)  (41)  التغير في المخزون

 118111  (124243)  التغير في الذمم المدينة التجارية واألخر 
           (118111)  524412  التغير في الذمم الداةنة التجارية واألخر 

      118221  314221  من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 
     يةستثمار التدفقات النقدية من األنشطة اإل

 -  (634274)  علي شركات تابعة )صافي من النقد( ستحواذاإل
 -  (344255)  الحقوق الحصرية  علي ستحواذاإل

 218211  -  يةإستثمار عاةدات من قرو  
 18111  34212  عاةدات من عقود التيجير التمويلية

 عاةدات من بيع/ تسديد/ توزيعات أرباع مستلمة علي موجودات 
 1128111  142514225  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (1118111)  (444414247)  ات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمار شراء 
 (218111)  -  بالتكلاة المطاية اتإستثمار شراء 

 18111  124434  ات بالتكلاة المطايةإستثمار  عاةدات من بيع/ تسديد/
 (18131)  (222)  يإستثمار دفعات لتطوير عقار 
 (28131)  (44613)  شراء أثا  ومعدات

           113  24671  فواةد مستلمة
      (118211)  (2664554)  يةستثمار األنشطة اإلالمستخدم في صافي النقد 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (228111)  (24134)  تكاليف تمويل مدفوعة علي قرو 

 -  (143624564)  قرو  مسددة
 118111  143674211  قرو  تم الحصول عليها

 -  (214241)  إعادة شراء أسهم
           231  54236  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرةصافي 

           118111  (274676)  األنشطة التمويلية الناتج من )المستخدم في(/ صافي النقد
      118111  (6214134)  في النقد ومرادفات النقد الزيادة )النقص(/ صافي

           2118211  544614433  يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
      1218111  344174127   مارس 13النقد ومرادفات النقد في 
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 الموحدة البيانات المالية الموجزة حولإيضاحات 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 3
 

ذات مستتت ولية محتتتدودة تتتتم تيسيستتتها فتتتي إمتتتتارة أبتتتوظبي،  عامتتتة)"الشتتتركة"( هتتتي شتتتتركة مستتتتاهمة  .عش.م. كابيتتتتالشتتتتركة الواحتتتتة 
يوليتتو  12وقتتد تيسستتت بتتتاري   1111متتايو  23الصتتادر بتتتاري   13اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة ، بموجتتب المرستتوم األميتتري رقتتم 

1111  . 
 

كة لشتتر النتتتاةج والمركتتز المتتالي ل 2311 متتارس 11أشتتهر المنتهيتتة فتتي  ثالثتتةالاتتترة البيانتتات الماليتتة المتتوجزة الموحتتدة لتضتتم هتتذه 
 الخاضتعة لستيطرة مشتتركة والشتركاتالزميلتة  الشتركاتوحصص المجموعة فتي بت "المجموعة"(  معاـ  اوشركاتها التابعة )ويشار إليه

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

تستتتثمر المجموعتتة فتتي مجموعتتة واستتعة متتن القطاعتتات تشتتمل تتتيجير الطتتاةرات، الختتدمات الماليتتة، أستتواق رأس المتتال، العقتتارات 
 .والناط والغاز الرعاية الصحية ،الصناعية، البنية التحتية

 
اإللكترونتتتتتي الشتتتتتركة علتتتتتي موقتتتتتع  موجتتتتتودة 2311ديستتتتتمبر  11 للستتتتتنة المنتهيتتتتتة فتتتتتيالبيانتتتتتات الماليتتتتتة الموحتتتتتدة للمجموعتتتتتة إن 

www.wahacapital.ae  الطتتابق ، تحتتادأبتتراج اإل ،21122للشتتركة، ص. ب. المستتجل عنتتد الطلتتب متتن المكتتب وكتذلك متاحتتة
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 1برج ، 12
 
 أساس التحضير 5
 

". وهتتتي ال التقتتارير الماليتتتة المرحليتتتة" -11المتتتوجزة الموحتتدة وفقتتتا للمعيتتتار المحاستتبي التتتدولي رقتتتم تتتم إعتتتداد هتتتذه البيانتتات الماليتتتة 
تتضتتمن كافتتة المعلومتتات الالزمتتة للبيانتتات الماليتتة الموحتتدة الستتنوية الكاملتتة ويتعتتين قراءتهتتا جنبتتا إلتتي جنتتب متتع البيانتتات الماليتتة 

 .2311 ديسمبر 11الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 أهم السياسات المحاسبية  1
 

إن السياستتتات المحاستتتبية ومبتتتاديء إدارة المختتتاطر وأستتتاليب اإلحتستتتاب والتقتتتديرات الهامتتتة المطبقتتتة متتتن قبتتتل المجموعتتتة فتتتي هتتتذه 
متتن قبتتل المجموعتتة عنتتد إعتتداد البيانتتات الماليتتة الموحتتدة كمتتا فتتي وللستتنة  الطبقتتةتلتتك  مثتتلالبيانتتات الماليتتة المتتوجزة الموحتتدة هتتي 

 .2311 ديسمبر 11المنتهية في 
 

   أدناه مبين، كما هو 2311عدة معايير وتعديالت جديدة في سنة بتطبيق قامت المجموعة للمرة األولي، كما 
 

 5132سنة يسرى تطبيقها في المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
 

  التي تتضتمن التعتديالت علتي المعتايير الدوليتة  2312 - 2313التحسينات السنوية علي المعايير الدولية للتقارير المالية
 .21و  11و  11ومعايير المحاسبة الدولية أرقام  11و 1، 1، 2للتقارير المالية أرقام 

  التي تتضتمن التعتديالت علتي المعتايير الدوليتة  2311 - 2311للتقارير المالية التحسينات السنوية علي المعايير الدولية
 .13والمعيار المحاسبي الدولي رقم  11و 1، 1للتقارير المالية رقم 

  لتوضتيح المتطلبتات المتعلقتة بالكيايتة التتي تكتون فيهتا  –مزايتا المتوظاين  11تعديالت علي المعيار المحاسبي الدولي رقتم
 ظاين أو األطراف الثالثة المرتبطة بالخدمة عاةدة إلي فترات الخدمة.مساهمات المو 

http://www.wahacapital.ae/
http://www.wahacapital.ae/
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 
 )يتبع(أهم السياسات المحاسبية  1
 

 )يتبع( 5132المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة يسرى تطبيقها في سنة 
 

لاتترات التقتارير الحاليتة أو  الموحتدة ثر علي البيانتات الماليتة يال  2311 لسنة جديدةال تعديالتالمعايير و ال إعتمادومع ذلك، فإن 
 السابقة للمجموعة.

 
 
 القيم العادلة  4

 
 الترتيب الهرمي للقيمة العادلة  )أ(
 

الماليتتة متتن ختتالل  للموجتتودات والمطلوبتتاتالترتيتتب الهرمتتي التتتالي لتحديتتد واإلفصتتاع عتتن القيمتتة العادلتتة  إستتتخدامتقتوم المجموعتتة ب
 أساليب التقييم 

 
يمكتتن  التتتيوبتتات األستتعار المدرجتتة )غيتتر المعدلتتة( فتتي األستتواق النشتتطة لموجتتودات أو مطلمستتتمدة متتن   متتدخالت 1المستتتو  
 ؛الوصول إليه في تاري  القياسللمنشية 

 
والتي يمكن مالحظتها لألصتل أو  1المدرجة تم إدراجها ضمن المستو  من مصادر غير األسعار مستمدة    مدخالت2المستو  
 و ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛اإللتزام

 
 . مدخالت غير مالحظة لألصل أو اإللتزام  1المستو  
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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، احتاظت المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية التالية بالقيمة العادلة  
 

 2311ديسمبر  11 5132 مارس 13 
  

 
 الترتيب الهرمي  )مدقق( )غير مدقق(

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

 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستو   2218111 5174534 مدرجةمالية  أوراق)أ( 
 .ستثمارالتدفقات النقدية المخصومة لإل 2المستو   18311 64112 مالية  أوراقفي آخر  إستثمار)ب( 
 .أسعار الشراء المدرجة في سوق نشط 1المستو   1128113 343414431 مدرجة مالية بدخل ثابت أوراقفي  إستثمار)ج( 

 المستتقبلية التتدفقات النقديتة متن ختالل تهتاوسيط التي يتتم اختبارهتا علتي معقوليال أسعاريستند هذا التقييم علي  2المستو   118221 3144144 )د( موجودات مشتقة
أسعار الااةدة في السوق ألداة مماثلة في  إستخدامالمخصومة المقدرة علي أساس شروط واستحقاق كل عقد وب

 تاري  القياس.
     الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 متتن قبتتل متتدير الصتتندوق، وفقتتا لألستتهم التتذي تتتم إحتستتابهصتتندوق لليستتتند التقيتتيم علتتي صتتافي قيمتتة األصتتول  1المستو   1128111 3454677 صندوق غير مدرج)أ( 
رأس المتتال، وتحليتتل التتتدفقات النقديتتة المخصتتومة أو نمتتاذج تقيتتيم  لتقيتتيمالخاصتتة والمبتتادت التوجيهيتتة  الدوليتتة
 أخر .

     تحوط مدرجة بالقيمة العادلة تاو مشتقات مصنفة وفعالة كأد
تقلبتتتات األساستتية و أستتعار الستتوق ، غالبتتـا متتع متتدخالت يمكتتن مالحظتهتتا فتتي الستتوق ستتكولز -نمتتوذج بتتالك  2المستو   1218111 5244454 1)أ( طوق الحد األدني والحد األقصي ألسعار األسهم 

 .األسهم األساسية
     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات 
 المستتتقبلية التتدفقات النقديتة متن ختاللوستيط التتي يتتتم اختبارهتا علتي معقوليتة ال أستعاريستتند هتذا التقيتيم علتي  2المستو   (118113) (644765) مطلوبات مشتقة)أ( 

أسعار الااةدة في السوق ألداة مماثلة في  إستخدامالمخصومة المقدرة علي أساس شروط واستحقاق كل عقد وب
 تاري  القياس.

 
إيضتاع )ان.فتي. إيركتاب فتي تقلبتات ستعر الستهم و الستوق  أستعار تغيير فيالو  الاوريسعر السهم  إنخاا لي أساسا إطوق الحد األدني والحد األقصي ألسعار األسهم لفي القيمة العادلة  نخاا يعود اإل 1
1). 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

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

  5132مارس  13  
 )غير مدقق(
 ألف درهم

 2311ديسمبر  11   
 )مدقق(
 ألف درهم

 

 1المستو   2المستو   1المستو   المجموع  1المستوى  5المستوى  3المستوى  المجموع الموجودات المالية

 الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 - - 2218111 2218111  - - 5174534 5174534 مالية مدرجة أوراقفي  إستثمار
 - 18311 - 18311  - 64112 - 64112 مالية أوراقآخر في  إستثمار
 - - 1128113 1128113  - - 343414431 343414431 مالية بدخل ثابت أوراقفي  إستثمار

 - 118221 - 118221  - 3144144 - 3144144 موجودات مشتقة
          اآلخر الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 1128111 - - 1128111  3454677 - - 3454677 غير مدرج صندوق
 

 مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلة
         

 - 1218111 - 1218111  - 5244454 - 5244454 طوق الحد األدني والحد األقصي ألسعار األسهم

 1128111 1218111 1118131 181128111  3454677 1624517 344374654 342524235 المجموع
 
 1المستو   2المستو   1المستو   المجموع  1المستوى  5المستوى  3المستوى  المجموع 

          المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

         

 - (118113) - (118113)  - (644765) - (644765) مطلوبات مشتقة

 - (118113) - (118113)  - (644765) - (644765) المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

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

 1الحركات في القيمة العادلة في المستوى تسوية 
أشهر  ثالثةالفترة   

 فيالمنتهية 
 مارس 13

5132 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  11في 
2311 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 1118111  3154147  يناير 1 في
 (18111)  -  تخاي  رأس المال

 (28111)  314521  في الدخل الشامل اآلخر (الخساةر/ )المكاسب مجموع
          
  3454677  1128111      
 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )ب(
 

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

 2311ديسمبر  11
 )مدقق(
  ألف درهم

 5132مارس  13
 )غير مدقق(
  ألف درهم

 

            القيمة المدرجة  القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 موجودات مالية         

        
موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الـــدخل 

 الشامل اآلخر
 صندوق غير مدرج  3454677  3454677  1128111  1128111

        
مشتقات مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة 

 العادلة
 طوق الحد األدني والحد األقصي ألسعار األسهم  5244454  5244454  1218111  1218111

        
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو 

 الخسارة
 موجودات مشتقة  3144144  3144144  118221  118221

 مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق  343414431  343414431  1128113  1128113
 مالية مدرجة أوراق  5174534  5174534  2218111  2218111

 ات أخر إستثمار   64112  64112  18311  18311
 بالتكلاة المطايةموجودات مالية         

 مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق  3564414  3574411  1118111  1118111
 ات في عقود إيجار تمويليةإستثمار   554321  554321  218133  218133

 يةإستثمار قرو    5444553  5444553  2118221  2118221
 ذمم مدينة تجارية وأخر    5424133  5424133  2118113  2118113

 النقد ومرادفات النقد   344174127  344174127  281138111  281138111
                  
 مالية  مطلوبات        
  بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية        

 قرو   241764437  241764437  183118111  183118111
 أخر   -ذمم داةنة تجارية  4444515  4444515  2118111  2118111

        
من خالل الربح أو  موجودات مالية بالقيمة العادلة

 الخسارة
 مطلوبات مشتقة  –ذمم داةنة تجارية وأخر    644765  644765  118113  118113
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 
 الشهرة والموجودات غير الملموسة  2
 

فتي  إضتافية لرعايتة الصتحيةل لمنشتية متن أستهم رأس المتال %13 بنستبة ت المجموعة علي حصةإستحوذ، 2311فبراير  12في 
بناـء علي التقدير الم قتت كمتا فتي نهايتة فتترة  ستحواذتمت المحاسبة علي اإل. بيي بوليكلينكهيل  ، دولة اإلمارات العربية المتحدة

فتإن بالتالي و من تخصيص سعر الشراء،  نتهاءمن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة، لم يتم اإل نتهاء. كما في تاري  اإلالتقرير
 علي التقديرات األولية للمجموعة.هي بناـء  ستحواذالشهرة الناتجة عن اإل

 
 2311 متارس 11إلتي  بوليكلينتكبيتي هيلت  علتي  ستحواذمنذ اإلالموجز الموحد الربح أو الخسارة  ات المدرجة في بيانيراداإل إن

التربح أو الخستارة المتوجز  بيتان، فتإن 2311ينتاير  1متن  إعتبتاراـ  بيتي بوليكلينتكهيلت  تم توحيتد ما  إذاألف درهم.  18113بلغت 
 ألف درهم. 18311بمبل   سيكون أعلي الموحد

  
 ألف درهم

   
 البدل  إجمالي

 
224211 

    (74441)   الموجودات المحددة حصة المجموعة في صافي  ينزل
 الشهرة العائدة للمجموعة 

 
234661 

 
مختبتتر دارة وتشتتغيل إل فتتي العتتين الحقتتوق الحصتترية متتن مستشتتاي الواحتتة علتتي المجموعتتة تإستتتحوذ، 2311متتارس  21 بتتتاري 

 وختتتتدماترعايتتتتة إختبتتتتار ال مركتتتزالمختبتتتتر بتتتتتوفير يقتتتوم . درهتتتتم ألتتتتف 21،113 بتتتتدل يبلتتت  مقابتتتل إجمتتتتاليستتتتنة  21لمتتتتدة  واحتتتةال
 المختبرات.

 
ضتتتمن  اـ فتتتي الشتتتركات التابعتتتة والمملوكتتتة جزةيتتت متتتن حقتتتوق الملكيتتتة غيتتتر المستتتيطرةالمجموعتتتة خيتتتارات لشتتتراء ملكيتتتة األستتتهم  لتتتد 

 .ومحدد مسبقاـ  مضاعف تقييم ثابت مقابلمجموعة األنجلو العربية للرعاية الصحية، 
 
 
 محتسبة وفقا لحقوق الملكية شركات زميلة ومشاريع مشتركة في ات إستثمار  6
 

 محتسبة وفقـا لحقوق الملكية مبينة أدناه   شركات زميلة ومشاريع مشتركةفي  اتستثمار اإلإن حركة 
 
أشهر  ثالثةالفترة   

 المنتهية في
 مارس 13

5132 

  
 السنة المنتهية 

 ديسمبر  11في 
2311 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     
 281118111  443344557  يناير 1 في

 2118112  -  اتإستحواذ
 (1128111)  -  اتإستبعاد

 1218311  3444232  ، صافيالحصة في الدخل
 181318121  -  هولدينج ان. في إيركابالماتر  علي  ستبعادمكاسب اإل

 18111  625  الحصة في إحتياطيات حقوق الملكية
 (18111)  -  توزيعات مستلمة 

     
     
  445674414  181118221      
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 

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

فتتي الشتتركات الزميلتتة والمشتتاريع المشتتتركة المحتستتبة وفقتتـا لحقتتوق الملكيتتة الواقعتتة ختتارج اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة  ستتتثماريبلتت  اإل
 ألف درهم(. 181138131  2311ديسمبر  11ألف درهم ) 181118111

 
هتتتي هتتتم( ألتتتف در  181118211  2311ديستتتمبر  11ألتتتف درهتتتم ) 181318111 بقيمتتتة مدرجتتتة بمبلتتت ات المجموعتتتة إستتتتثمار إن 

 (.13لمجموعة )إيضاع امقابل قرو   مرهونة
 
 
 ات مالية  إستثمار  7
 مارس 13  

5132 
 ديسمبر  11 

2311 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
 1128111  3454677  صندوق غير مدرج

     مصنفة وفعالة كأدوات تحوط مدرجة بالقيمة العادلةمشتقات 
 1218111  5244454  طوق الحد األدني والحد األقصي ألسعار األسهم

     بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
 1118111  3564414  مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق

     عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة الموجودات مالية ب
 118221  3144144  موجودات مشتقة

 1128113  343414431  مالية ذات دخل ثابت مدرجة أوراق
 2218111  5174534  مالية مدرجة أوراق

 18311  64112  ات أخر إستثمار 
          
  541234236  181318113      
 

  2311ديستتمبر  11ألتتف درهتتم ) 182138113 بلغتتتلموجتتودات المشتتتقة المحتتتاظ بهتتا متتن قبتتل المجموعتتة ل إن القيمتتة اإلستتمية
 ألف درهم(.  181228113

 
 1118121  2311ديستتمبر  11ألتتف درهتتم ) 182228111ذات التتدخل الثابتتت بإجمتتالي مبلتت   المدرجتتة الماليتتة وراقتتتم رهتتن األ

إن إتااقيتتات إعتتادة الشتتراء تخضتتع  (.13ألتتف درهتتم( كضتتمان مقابتتل قتترو  المجموعتتة بموجتتب إتااقيتتات إعتتادة الشتتراء )إيضتتاع 
 الرةيسية. التسويةإلتااقية 

 
  2311ديستتتمبر  11)ألتتتف درهتتتم  181118111ختتتارج دولتتتة اإلمتتتارات العربيتتتة المتحتتتدة  المحتتتتاظ بهتتتاماليتتتة الات ستتتتثمار تبلتتت  اإل

 درهم(. ألف 181118111
 

 .1 إيضاع ةيرجي مراجعفي القيم العادلة،  للحركات الهامة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 4
 مارس 13  

5132 
 ديسمبر  11 

2311 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     

 118111  464141  ذمم مدينة تجارية
 (228112)  (544422)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 118111  554423  مصاريف مدفوعة مقدما وسلايات
 118112  634765  فواةد مستحقة

 218112  514173  مبال  مخصصة ألرباع السنة السابقة 
 138333  714111  وداةع مرهونة

 138211  214212  ذمم مدينة أخر 
          
  5424133  2118113      
 
 
 رأس المال وأنصبة األرباح  2
 

فيتته متتن بتتين أمتتور أختتر  علتتي توزيتتع  وتمتتت الموافقتتةالجمعيتتة العموميتتة الستتنوية  إجتمتتاع ت الشتتركة، عقتتد2311متتارس  21فتتي 
  أنصتبة أربتاع نقديتة 2311متارس  23)درهتم للستهم  3813تمثتل ألتف درهتم  1118111% بمبلت  13أنصبة أربتاع نقديتة بنستبة 

 (. للسهم درهم 3813تمثل  ألف درهم 1118131بمبل  
 

متتن األستتهم القاةمتتة  %13أستتهم تصتتل إلتتي تنايتتذ برنتتامج إعتتادة شتتراء  علتتيدارة الشتتركة إ، وافتتق مجلتتس 2311ستتبتمبر  11 فتتي
 قامتتت، 2311متتارس  11كمتتا فتتي  .2311أكتتتوبر  23علتتي البرنتتامج فتتي ( SCAالماليتتة والستتلع ) وراقوافقتتت هيةتتة األللشتتركة. 
 118311ستتتهم بقيمتتتة  1183118311  2311ديستتتمبر  11)درهتتتم  ألتتتف 1118321بقيمتتتة ستتتهم  1381118111 بشتتتراءالشتتتركة 

 .خزينة يسهمومدرجة كألف درهم( 
 

أن  إفترا بتت ،2311متارس  11شتهر المنتهيتة فتتي لاتترة الثالثتتة ألقتد تتم إعتتادة إحتستاب العاةتد األساستتي والمخات  للستتهم الواحتد 
باإلضتتافة إلتتي  .ستتهم 1811181118111 هتتو المصتتدرة والمكتتبتتة والمدفوعتتة بالكامتتل للشتتركة ختتالل فتتترة المقارنتتة مجمتتوع األستتهم

 ختتالل القاةمتتة األستتهم لعتتدد المتترجحالمتوستتط  إستتتخدامب ةالحاليتت للاتتترةإحتستتاب العاةتتد األساستتي والمخاتت  للستتهم الواحتتد ذلتتك، تتتم 
 .الخزينة أسهم تيثير اإلعتبار األخذ بعينبعد  الاترة
  5132  2311 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     

      1118111  3454371  عاةدة إلي مالكي الشركة  الاترة أرباع
     

األساسي والمخا   العاةد العادية ألغرا  األسهم لعدد المرجحالمتوسط 
      181118111  342124644  للسهم الواحد
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة )يتبع(
 
 

   القروض 31
 

 إن حركة القرو  مدرجة أدناه 

  

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 مارس 13
5132  

 السنة المنتهية 
 ديسمبر  11في 

2311 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
          

 281118111  241614222  يناير  1في 
 181128112  143674211  قرو  تم الحصول عليها

 (1118131)  314225  اإلطااءات، صافي من والااةدة المدفوعة مقدماـ  ر قترتيب تكاليف 
 (182118311)  (143624564)  قرو  مدفوعة
 181118111  -  للموجودات طوق الحد األدني والحد األقصي تمويل مقابل 

     
     
  241764437  183118111      
 
للمقرضتتين مقابتتل  مقدمتة كضتتمانهتتي  والمشتتاريع المشتتركة للمجموعتتة والموجتتوداتات المحتستتبة وفقتتـا لحقتوق الملكيتتة ستتثمار اإل إن

 (.1مالية )إيضاع الات ستثمار بع  اإلالعقاري و  ستثمار(، اإل1 إيضاعالمضمونة ) المجموعة قرو 
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 33
 مارس 13  

5132 
 ديسمبر  11 

2311 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     
     

 218112  634346  ذمم داةنة تجارية
 118111  414424  قرو علي مستحقة فواةد 

 118113  644765  1مطلوبات مشتقة
 118211  514346  مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 218111  2264252   أنصبة أرباع مستحقة
 1118111  3524257  ذمم داةنة أخر  ومستحقات

     
      

  2354264  1118111      
 
  2311ديستتمبر  11ألتتف درهتتم ) 182138211 تلغتتبلمطلوبتتات المشتتتقة المحتتتاظ بهتتا متتن قبتتل المجموعتتة ل إن القيمتتة اإلستتمية 1

 ألف درهم(.  181118111
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 من بيع البضائع وتقديم الخدماتوتكاليف  اتإيراد 35
 

 
 عمليات الرعاية الصحية. إليرةيسي  بشكلالخدمات  بيع البضاةع وتقديم وتكلاةات يرادتعود اإل

 
ألتتتف  28131  2311متتتارس  11ألتتتف درهتتم ) 28112 بلغتتت ةالعقاريتتت اتستتتتثمار اإلمتتن  التتتتيجيرات يتترادالتكتتاليف المباشتتترة إلإن 

 درهم( وتدرج في المصاريف العمومية واإلدارية.
 
 

 ات من معامالت أسواق رأس المالإيراد 31
 

ستتتثمار تضتتم أعمتتال المجموعتتة فتتي أستتواق رأس المتتال معتتامالت خاصتتة و  المجموعتتة ات فتتي أستتواق رأس المتتال العامتتة. لقتتد رتبتتت ا 
ات إيترادعاليتة القيمتة كالستان والطتاةرات. تحقتق المجموعتة  أصتولعلتي  ستتحواذتمويل رأس المال المقتر  نيابـة عن عمالةها لإل

دارة هذه المعامالت وتقديم المشورة فيها.  من ترتيب وا 
 

متعلقتة من خالل أصتول  كون مضمونةتات في األدوات المالية التي عادـة ما ستثمار قد تشمل المعامالت الخاصة مجموعة من اإل
. عادـة ما تشتمل األدوات المالية ديون مضمونة، وديون ثانوية، وديون صغر ، وديون مهيكلة، ومشتقات وخيارات محددة. قتد بها

اليتتتتة الم وراقالقابلتتتتة للتحويتتتل، األستتتتهم، األ وراقالماليتتتتة لستتتوق رأس المتتتتال أدوات ماليتتتتة كالستتتندات، الصتتتتكوك، األ وراقتشتتتمل األ
 ات العامة.كتتابات العامة وما قبل اإلكتتابالهجينة، اإل

 
ولكتن يتتم  زمنياـ باألحدا ؛ لهذا فإن هذا الدخل ال يتحقق بشكل متناسب  متبوعاـ كون في الغالب يمن أسواق رأس المال  الدخلإن 

 اإلعتراف به كليـا حين يصبح مستحقـا للمجموعة.
 
 

دارية   34  مصاريف عمومية وا 

 أشهر المنتهية فيفترة الثالثة  
 )ألف درهم( )غير مدقق( 5132 مارس 13

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدقق( )ألف درهم( 2311 مارس 11

 إجمالي الربح تكلاة المبيعات اتإيراد  إجمالي الربح تكلفة المبيعات اتإيراد 
 218112 (18111) 138111  524547 (324232) 444765 تقديم خدمات

 18312 - 18312  74145 - 74145 ات تيجيرإيراد
 - (111) 111  - (57) 57 بيع مخزون

 224413 (324245) 164542  118111 (18111) 218111 

 الثالثة أشهر المنتهية في فترة 
 )ألف درهم( )غير مدقق( 5132 مارس 13

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )ألف درهم( )غير مدقق( 2311 مارس 11

         المجموع الشركات التابعة الشركة  المجموع التابعة اتالشرك الشركة 
 118211 118111 138111  124444 324322 514521 تكاليف موظاين

 أتعاب قانونية وأتعاب مهنية
 28111 111 28312  44433 34743 14171 أخر 
 18111 111 111  34474 34144 746 إستهالك

إطااء موجودات غير 
 111 111 -  34551 34551 - ملموسة

 118111 18111 18111  344613 314324 24411 أخر 
        
 524245 164442 664157  118111 218113 128111 
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 جهات ذات عالقة 32
 

  المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة
فترة الثالثة أشهر   

 المنتهية في
 5132 مارس 13

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في 

 2311 مارس 11
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  موظاي اإلدارة الرةيسيينمكافآت 

 ألف درهم  ألف درهم  
          

 28111  54725  رواتب ومزايا
 111  361  نهاية الخدمة مكافآت

          
  54222  18311      
 

 األرصدة الهامة مع جهات ذات عالقة 
 

 ألتتف 21،111  2311ديستمبر  11) 2311متتارس  11فتي  ألتف درهتتم 21،111 لشتتركة زميلتة بمبلتت مقدمتة  يةإستتتثمار قترو  
 درهم(.
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  القطاعات التشغيلية 36
 

 .، علي التوالي2311و 2311 مارس 11ة في أشهر المنتهي ثالثةللمجموعة لاترة ال القطاعات التشغيلية منالربح ات و يراداإلالجدول التالي معلومات  يظهر
 

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال ات الرئيسيةستثمار اإل )غير مدقق( مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال
      

 2311 5132 2311 5132 2311 5132 2311 5132 2311 5132 ألف درهم
           

 118111 224413 - - 18312 74145 - - 138121 444742 ات من بيع البضاةع وتقديم الخدماتإيراد
           

 128111 3444232 - - - - - - 128111 3444232 محتسبة وفقـا لحقوق الملكية، صافي مشتركة ات من شركات زميلة ومشاريعإيراد
           

 1318331 724161 - - - - 1318331 724161 - - المال ات من معامالت أسواق رأسإيراد
           

 1128131 3454544 (138131) (114224) 111 44355 1318111 664745 118111 3454114 لاترة ا ربح
           

 18111 (1614711) - - - - - - 18111 (1614711) )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر
 

   ال شيء(. 2311) اترةات بين القطاعات خالل الإيرادات الناتجة من عمالء خارجيين. ال يوجد أية يرادالمدرجة أعاله اإل اتات القطاعإيرادتمثل 
 

 ، علي التوالي.2311ديسمبر  11و  2311 مارس 11في  كماالقطاعات التشغيلية للمجموعة  موجودات ومطلوباتعن يقدم الجدول التالي معلومات 
  

 الموحد المركز الرئيسي العقارات الصناعية أسواق المال الرئيسية اتستثمار اإل 
      
 مارس 13 

5132 
ديسمبر  11

2311 
 مارس 13

5132 
ديسمبر  11

2311 
 مارس 13

5132 
ديسمبر  11

2311 
 مارس 13

5132 
ديسمبر  11

2311 
 مارس 13

5132 
 ديسمبر 11

2311 
 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( مدقق()غير  )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 
           

 181118113 242274611 281118221 346514424 1318311 7314222 181118111 543614132 181118211 241614534 مجموع الموجودات
           

 181128112 242424743 182118111 444254254 118111 374611 183318111 341414467 118111 3124721 مجموع المطلوبات

 
 


