
 
 

 ، كارم المساهمين ال  حضرات

قد ساعدت  ،2020 سنةالربع الول من خالل االستراتيجي التي اتخذناها غيير أن أبلغكم بأن مبادرات الت يسرني 

ركزنا جهودنا خالل السنة حيث  . نموذج أعمال و نشاطات المجموعة الملحوظ الذي نشهده في تقدم الإحراز على 

كفاءة وأكثر  ربحية واستثمارية أقوى    لها الى مجموعةوالشركات التابعة   شركة المستثمر الوطني   تحويلعلى  

 .تركيًزا

الناجح الستراتيجيتنا،  و التنفيذ  إدارة شركة   أن أعلنيسعدني  إنه  فعلى خلفية  اخواني أعضاء مجلس  نيابة عن 

في السواق المالية وعدم استقرار  في وقت يشهد اضطرابات    لشركةلمربحة  مالية  عن سنة  المستثمر الوطني  

  بشكل ملحوظ إلى صافي ربحنتائج الشركة    جحنا في تحويلقد ن  2017ولول مرة منذ عام  اإلقليمية والعالمية.  

 مليون درهم إماراتي في العام السابق.  7.1 ت بـ إماراتي مقارنة بخسارة صافية قدر مليون درهم 30.6 يقدر بـ

، وهي  إحدى شركاتنا الفرعية المملوكة بالكاملمن    ةالناجحهو بالساس ناتج عن عملية التخارج  هذا التحسن  

تم تحقيق وقد  .  انترناشونال في منطقة الشرق الوسط  رزيذ.م.م ، التي تعمل تحت اسم كولي  انفسمنتفالكون    شركة

و ، 1998سنة من طرف المستثمر الوطني منذ فالكون انفسمنت  تم تأسيس شركة  .التخارج بمكرر ربحية جذاب 

مبلغا وقدره ) خمسون    حيث بلغ إجمالي المقابل من عملية التخارج  2021قد تم التخارج منها خالل شهر ديسمبر  

مليون درهم إماراتي مما    17.8مليون درهم إماراتي (. والجدير بالذكر أن صافي القيمة الدفترية للشركة بلغ  

 صافي الربح الموحد المعلن خالل السنة المالية السابقة.من  مرة    ةيعني تحقيق مكرر ربحية ممتاز يقارب ستة عشر

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مراجعة نموذج أعمال  يواصل  ستثماري،  اوبما أن نشاط الشركة هو بالساس  

من  عدد  تنفيذ  خالل  من  صناعتنا،  يميز  الذي  والديناميكي  المتنامي  المشهد  ضوء  في  واستراتيجيتها  الشركة 

رج منها  المبادرات الرئيسية بما في ذلك تهيئة الصول ذات العائد الضعيف خالل السنتين المقبلتين بهدف التخا

توزيعها   إعادة  أيضا  يمكن  الشركة. حيث  النقدية في  السيولة  قاعدة  عند دخول مرحلة االستحقاق لغرض دعم 

 . في لاقاعدة التك  حذر لمواصلة ادارةمع اتباع نهج    لتحقيق عائدات تتماشى مع استراتيجية االستثمار العامة للشركة

مليون درهم إماراتي في العام السابق.    482مليون درهم إماراتي مقارنة بـ    485  موحدةالالشركة  بلغت أصول  لقد  

٪ في  9إلى    الديون الى حقوق الملكيةانخفضت نسبة  كما  .  جيدنقدي موحد    بمركزقاعدة أصولنا الحالية    تمتعتو

مليون درهم   401  ٪ في العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى الشركة14نهاية العام مقارنة بـ  

 .مليون درهم إماراتي في العام السابق  375إماراتي مقارنة بـ 

من المركز المالي الموحد، وهذا يقترن مع مستوى   ٪20لدينا محفظة هامة من الصول السائلة تمثل ما يقارب  

 . منخفض من الديون مما يوفر لنا المرونة التشغيلية في المستقبل

ة استراتيجية المستثمر الوطني الرامية لزيادة صافي العائدات من الصول التي توفرها تدعم هذه النتائج الممتاز 

للمساهمين. كما تتماشى هذه الرؤية في الوقت ذاته مع خطة الشركة التي تتطلع الى تعزيز وتطوير محفظة أصولها 

ورؤيتنا بخصوص    للشركةبعض الصول الرئيسية  نبذة عن آداء  وتهيئتها قبل التخارج. وأود أن أعرض عليكم  

 :ذلك

بما أننا انتهينا و  2021افة و الفنادق خالل العام  ي ندق المفرق: على الرغم من المؤشرات السلبية لسوق الضف .1

كوفيد   جائحة  الناجمة عن  باإلضطرابات  مليئين  عامين  إيرادات 19من  تحقيق  من  المفرق  فندق  تمكن   ،



 
 

مليون درهم إماراتي )مقابل    7.7تشغيلية )قبل خصم الفوائد البنكية و الضرائب و االستهالك( تقدر بقيمة  

وذلك على الرغم من    ( بفضل تحسن نسب معدل اإلشغال و ترشيد التكاليف،2020مليون درهم خالل    5.6

   .استمرار الضغط على هوامش الربحية

وفيما يخص قرض فندق المفرق، تفاوضت اإلدارة على شروط تسعير القرض خالل الربع الثالث من سنة  

% بالسنة، ونتج عن ذلك توفير ما   3.5كحد أدنى الى    ٪5بهدف تخفيض معدل الفائدة السنوي من    2021

كما سنقوم بإعادة التقييم الحالي للفندق خالل هذه السنة  اتي خالل مدة القرض.ألف درهم إمار 700يقدر بـ 

 ونأمل في تقييم أعلى.  

ونحن نسعى الى تحسين آداء الفندق وتهيئته لغرض التخارج منه بأعلى تقييم ممكن خالل السنوات القليلة 

 المقبلة بإذن هللا. 

بجزيرة    في سكاي تاورالكائن    24جير مكاتب الطابق  محفظة العقارات والراضي غير المطورة: لقد تم تأ  .2

ونتوقع تحسنا تدريجيا بنسب العوائد مع تحسن الظروف    ٪7كامال خالل السنة بعوائد صافية تقارب    الريم

السائدة بشكل عام. وفيما يخص الراضي الغير مطورة فنحن بصدد التفاوض مع احد المطورين العقاريين 

عة الرض الكائنة في مدينة مصدر والتي ستمكن الشركة من استرجاع قيمة في أبوظبي لغرض تطوير قط

اإلستثمار الصلي باإلضافة الى عائد مجزي خالل فترة التطوير التي ال تتجاوز ثالثة سنوات. كما نعمل  

 على دراسة امكانية بيع و/أو تطوير قطعتي الرض الكائنتين في أرض المعارض بأبوظبي. 

ات زميلة: بالنسبة الستثمار الشركة في مجموعة الشركة الوطنية للتموين، لم يكن آداء االستثمار في شرك .3

المجموعة خالل السنة جيدا نتيجة للضغط على هوامش الربحية و دخول شركات جديدة في نفس المجال مما 

وترشيد التكاليف    زاد في حدة التنافس، لكن اتخذ مجلس إدارة الشركة بعض اإلجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة

 وتطوير العمال، وهذ سيساعد على تحسين مستويات التقييم والربحية خالل السنوات المقبلة. 

أخيرا و ليس آخرا وبعد مراجعة سياسة توزيع الرباح و التدفقات النقدية للشركة و التزاماتها البنكية، و كجزء 

من التزامنا الدائم بخلق قيمة لمساهمينا، أود أنا و زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن نقترح خالل الجمعية العمومية  

للمساهمين.  إرجاعه  تخفيض جزء من رأس المال وأوزيعات نقدية  تو  ،  2021ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في  

 وتظل هذه المقترحات خاضعة لموافقة السلطات التنظيمية المعنية وللمصادقة عليها من قبل المساهمين. 

و في مجلس  شركة المستثمر الوطني    بالنيابة عن مجلس اإلدارة، أن أشكركم على ثقتكم المستمرة في كما أود  

 .قدرتنا على تقديم قيمة إضافية لمساهميناأعرب عن تفاؤلنا بمستقبل الشركة وثقتنا التامة في  وأنإدارتها، 
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