ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ١٠-٢٠٠٩

أداءﻧـﺎ ﺧﻼل اﻟﻌـﺎم وﺗﺮﻛﻴـﺰﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻌﻤـﻼﺋﻨﺎ
وﲢﻘﻴﻖ اﻹﳒـــﺎز اﳌﺘﻤﻴـﺰ ﻋﻠﻰ
اﳌــﺪى اﻟﺒﻌﻴــﺪ ﳌﺴــﺎﻫﻤﻴﻨــﺎ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٠
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زايد بن سلطان آل نهيان
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صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

الرئيس الراحل لدولة االمارات
العربيـــة املتحــــدة

رئيس دولــــــة اإلمـــــــارات
العربيـــة املتحـــدة

نائـــب رئيس دولة اإلمـــارات
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

ولي عهد أبوظبي نائب القائد
االعلى للقوات املسلحة

التركيز واإلجناز

التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31مارس 2010

احملتــويات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

6

كلمة الرئيس التنفيذي

7

أعضاء مجلس اإلدارة

10

عن املستثمر الوطني و أبرز النتائج

11

إدارة األصول

14

اإلستثمار اخلاص

16

اإلستثمار املصرفي

18

االستثمارات الرئيسية

20

أهم اإلجنازات

21

البيانات املالية

24

التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31مارس 2010

4

التركيز واإلجناز

التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31مارس 2010

5

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة املساهمون الكرام،
إنه ملن دواع��ي س��روري أن أستعرض معكم االداء املالي املتميز

متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية باالشتراك مع شركة

الذي حققته شركة «املستثمر الوطني» في ظل املناخ االقتصادي

مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول («كامكو»)،

املليء بالتحديات .فقد تركزت استراتيجيتنا في عام 10-2009

وتخصص الشركتان  75مليون دوالر أمريكي كرأس مال

على تنويع منتجاتنا وخدماتنا لتلبي االحتياجات املتزايدة لعمالئنا

لتأسيس الصندوق .وفي جانب الطلب ،فإن االستثمار املصرفي
ً
نشاطا
هو األساس الذي تقوم عليه أعمالنا ،لذا فنحن نتوقع

الذين يعتمدون مشورتنا وخبرتنا في السوق احمللية .فمنذ نشأتها،
تبنت «املستثمر الوطني» النهج املتحفظ واحلذر لتحقيق النمو،

فيما يتعلق باإلصدارات األولية في أس��واق دولة اإلم��ارات

واستطاعت بفضل إدارتها احلكيمة االستمرار في آدائها الفعال في

العربية ،وجند أنفسنا في مكانة مثالية الغتنام الفرص في

الظروف االقتصادية الصعبة .لقد اجتزنا األزمة ونحن أكثر متانة،

مجال االستثمار املصرفي ملا تتمتع به «املستثمر الوطني» من

وإننا على ثقة من قدرتنا على استغالل العديد من الفرص املتاحة في

خبرة في االصدارات ،والذي اكتسبته من دورها في إصدارات

األسواق احمللية في الوقت احلالي.

العديد من الشركات في إم��ارة أبوظبي خالل ذروة نشاط
األسواق املالية في الدولة.

تزامنت املراجعة اإلستراتيجية التي أجرتها الشركة خالل العام املاضي
ً
حديثا
مع الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي  2030التي صدرت

نحن على ثقة من أن عام  11-2010سيشهد عودة االستقرار

والتي متثل إطار عمل للنمو والتنمية االقتصاديني في إمارة أبوظبي

لألسواق املالية وس��وف يواكب هذا االنتعاش االقتصادي

على املدى الطويل .ونرى أن مبادرتنا اإلستراتيجية وهي «التركيز
واإلجن��از» تعكس رؤيتنا للمدى الطويل التي تعبر عنها الرؤية

فرصا للنمو ،تساعدنا في مواصلة إجنازاتنا ،وسمعتنا
اإلقليمي
ً
في األسواق املالية ،وتعزيز خبرة فريقنا اإلداري إلنشاء قاعدة

االقتصادية  ،2030فنحن نرمي إلى بناء أعمال تقوم على املعرفة

متوازنة ومتنوعة وحتقيق عوائد كبيرة للمساهمني.

واخلبرة والشفافية مع ضمان االلتزام بقيمنا األساسية والتي تتمثل
في األمانة واحلكمة والتركيز على العميل .وباعتبارنا الشركة األولى

أود أن أنتهز هذه الفرصة ،وبالنيابة عن مجلس اإلدارة ،ألعرب

في أبوظبي في مجال االستشارات وإدارة االستثمار ،فسوف نواصل

عن امتناني العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،

النهوض بدورنا في التنمية االقتصادية لإلمارة كما سنظل ملتزمني

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة حاكم إمارة أبوظبي

باحلفاظ على امتياز الشركة من خالل حتقيق قيمة دائمة للعمالء.

«حفظه الله» ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ،والفريق أول سمو

ففي الوقت الذي يواجه فيه قطاع املصارف االستثمارية مشكلة في

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على قيادتهم

احلفاظ على ثقة العميل ،متكنت «املستثمر الوطني» من التميز بني

ودعمهم ملجتمع األعمال احمللي واالقتصاد الوطني.

نظائرها نتيجة لثقة عمالئها ،فنحن نطبق أعلى معايير احلوكمة
املؤسسية التي اقترنت مع قيم األمانة والنزاهة ،إضافة إلى وجود

كما أود أيضا أن أعرب عن تقدير مجلس اإلدارة ملساهمينا

إدارة مخاطر فعالة .ولذا ،فقد بقينا واحدة من بني الشركات الرائدة

الكرام على ثقتهم ودعمهم ألعضاء املجلس والفريق اإلداري

في السوق في إمارة أبوظبي ،ومتكنا من أن نكون املستشار ذو

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة .وأخيرا وليس آخرا ،أود

االختيار للعمالء الساعني إلى العمل مع شريك جدير بالثقة .لقد

أن أتوجه بالشكر إلى موظفي «املستثمر الوطني» إلخالصهم و

عملنا خالل عام  10-2009على توسيع منتجاتنا وخدماتنا من جانب

تفانيهم في أدائهم.

العرض ،حيث خصصنا رأس مال  100مليون درهم إماراتي كبداية
الصندوق الثالث لالستثمارات اجلماعية في األوراق املالية في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا القابلة للتحويل واملتوقع إطالقه قريبا وهو
قدما في
صندوق لألسهم البارزة املدرجة .هذا إلى جانب حتركنا
ً
مجال األسهم اخلاصة حيث أعلنا إطالق صندوق لألسهم اخلاصة

عبد الله محمد املزروعي
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31مارس 2010

6

السادة املساهمون الكرام،

التركيز واإلجناز

عاما ً
ً
آخرا حتقق «املستثمر
إنه ملن دواعي سروري أن أستعرض
الوطني» فيه ً
ربحا رغم املناخ االقتصادي املليء بالتحديات
واالضطرابات في قطاع اخلدمات املالية ،فقد ارتفع صافي
أرباح الشركة في عام  10-2009خمسة أضعاف ليصل إلى 30.8
مليون درهم إماراتي ،كما ارتفعت ملكية املساهمني مبا يزيد
عن  %4.3لتصل إلى  820مليون درهم إماراتي عن السنة املالية
السابقة .إننا فخورون بأدائنا وقدرتنا على إيجاد فرص النمو
حتى في ظل التحديات االقتصادية .إن «املستثمر الوطني»
من الشركات القليلة التي حافظت على معدالت ربحيتها خالل هذه
املرحلة الصعبة .إن ميزانية«املستثمر الوطني» العمومية
ً
قصورا يؤثر على أدائنا و نحن
حافظت على قوتها ولم تشهد
ً
فضال عن حتقيق عائدات ممتازة
ملتزمون بتقدمي الدعم لعمالئنا
ملساهمينا .لقد تأثرنا كما تأثر عمالؤنا باألزمة االقتصادية
العاملية ،إال إننا جنحنا في تخفيف حدة املخاطر التي تواجه حقوق
ملكية مساهمينا واستثمارات عمالئنا من خالل تطبيق أعلى
معايير احلوكمة املؤسسية وإدارة املخاطر ،األمر الذي أدى إلى
تعزيز ثقة عمالئنا بأدائنا على مدار األعوام املاضية ،فقدرتنا
على خلق قيمة لعمالئنا تأتي في مقدمة أولوياتنا.
إننا مستمرون في البناء على األساس الصلب الذي قامت عليه
«املستثمر الوطني» ،والذي طورته وعززته بأدائها على
ً
عاما .فخالل عام  10-2009قمنا بتنفيذ العديد من
مدار 16
املبادرات الرئيسة املتعلقة باستراتيجية الشركة املتمثلة في
« التركيز واإلجناز» والتي مت تطويرها في العام املاضي .ومن
ناحية أخرى ،إن رؤيتنا تتمثل في إعداد منوذج أعمال متوازن
ومتنوع على جانبي العرض والطلب يضمن تدفق العائدات
باستمرار.
إن هدفنا االستراتيجي على املدى املتوسط األجل هو زيادة
عائدات رسوم العمالء كنسبة من العائد الكلي .ولتحقيق هذا
الهدف ،فقد أولينا أهمية لتطوير قطاعي إدارة األصول
واالستثمار اخلاص من خالل تعزيز القدرات احلالية التي منلكها
والتي برهنت على استمرارية في النجاحات االستثمارية بفضل
فريق عمل يتمتع باخلبرة واإلدراك للسوق احمللي واإلقليمي.
إن هدفنا يتمثل في حتقيق النمو والتطور عن طريق تبني نهج
متحفظ لتحقيق توازن في هذه األنشطة اجلوهرية .لقد انتهينا
من وضع األسس إلطالق الصندوق الثالث لالستثمارات اجلماعية

التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31مارس 2010

7

كلمـة الرئيس التنفيـذي
في األوراق املالية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا القابلة للتحويل ،واملتوقع
إطالقه قريبا وهو صندوق لألسهم البارزة املدرجة برأس مال قدره  100مليون
درهم إماراتي؛ ومن املتوقع أن يتم إطالق الصندوق قري ًبا ،على أن يكون
موجهً ا بصفة أساسية إلى املستثمرين املؤسساتيني احملليني واألجانب .لقد
مت تدعيم إدارة األصول لدينا من خالل االلتزام مبعايير املطابقة وتأسيس قسم
البحوث من جانب العرض من أجل كسب ثقة املستثمرين املؤسساتيني في ظل
الظروف االقتصادية احلالية .ونحن على ثقة أن استثمارنا في تنفيذ أفضل
املمارسات ومعايير االلتزام وإدارة املخاطر من أهم العوامل التي تؤدي إلى
زيادة األرباح على املدى الطويل.
وفيما يتعلق باالستثمار اخلاص ،قمنا بإعداد حتالف إستراتيجي مع شركة
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األص��ول (كامكو) إلط�لاق صندوق
لالستثمار اخلاص متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وسوف يركز الصندوق
على الشركات التي بحاجة إلعادة التأهيل وتوفير السيولة في حال وجود قيود
وفرص للتغيير واإلستحواذات االولية والثانوية وإع��ادة الرسملة واحلاالت
االخرى .إن الهدف من هذا الصندوق هو استغالل التقييمات احلالية اجلذابة
في السوق ،واالستثمار خالل فترة التباطؤ االقتصادي من أجل حتقيق عائدات
استثمارية تفوق املعدل .وتخصص كل من«املستثمر الوطني» و(كامكو)
مبلغ  75مليون درهم إماراتي كرأس مال لتأسيس الصندوق.
إن أحد أهم العوامل إلى جانب جناح إدارة األصول واالستثمار اخلاص هو حتقيق
النجاح في تأسيس نظام البيع والتوزيع املركزي الذي مت إنشاؤه خالل عامي
 ،٠٩-٢٠٠٨والذي من مهامه جمع األموال الالزمة ملساهمات الصناديق
ً
فضال عن املساهمات اجلديدة .وقد عززت هذه املبادرة عالقاتنا مع
احلالية
كبار عمالئنا ،كما عززت تطبيق أفضل املمارسات بعالقتنا مع أعضاء مجلس
اإلدارة واملساهمني .إن مناخ جمع األموال صعب في ظل الظروف االقتصادية
احلالية .وعقب األزمة االقتصادية ،أصبح جمع األموال من التحديات التي نتجت
عن التباطؤ االقتصادي العاملي .نحن نشهد بوادر لإلنتعاش االقتصادي  ،إال
أن هذا االنتعاش قد ال يؤدي إلى زيادة كبيرة في جمع األموال .إننا نركز
جهودنا في الوقت احلالي على توطيد وتطوير العالقات مع املستثمرين
املؤسساتيني على الصعيدين الداخلي واخلارجي من أجل جذب رؤوس األموال إلى
املنطقة مع االنتعاش الذي تشهده األسواق.
أما فيما يتعلق باالستثمار املصرفي ،فقد ركزنا جهودنا في العام ١٠-2٠٠٩
على بناء عالقات استشارية في األسواق املتوسطة مع التركيز بشكل خاص على
االستفادة من فرص االندماج واالستحواذ اخلارجي في كل من دولة اإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية .إن هدفنا هو تأسيس نشاط
استشاري مؤسساتي في األسواق املتوسطة مبصداقية عالية ،في ظل غياب
أي نشاط ملحوظ لألسواق املالية .ومع دخولنا عامنا املالي اجلديد ،نشهد

بعض املؤشرات اإليجابية على عودة نشاط اإلصدارات األولية بعد مرور ثالث
سنوات صعبة .لقد طورنا عالمة جتارية في أسواق األسهم خالل ذروة أداء أسواق
املال في اإلمارات العربية املتحدة ،وكنا اخليار األول للعمالء في االستشارات
حول اإلصدارات األولية .إننا على يقني من أننا نستطيع االستفادة من خبراتنا
وسمعتنا في السوق عندما تعاود اإلصدارات نشاطها.
تلقينا في سبتمبر  2009موافقة رسمية من هيئة السوق املالية السعودية
لبدء عمليات التشغيل في اململكة العربية السعودية .وسوف نعمل على رفع
قدراتنا احلالية لتطوير أعمالنا في اململكة العربية السعودية ،مع التركيز
بشكل خاص على تأسيس برنامج استشاري للتمويل املؤسساتي في األسواق
املتوسطة ملساعدة عمالئنا في اإلمارات العربية املتحدة بالتوسع في أسواق
اململكة العربية السعودية التي تعتبر من أكبر أسواق املنطقة ،ونحن على ثقة
من وجود فرص استثمارية سانحة.
إن رأس مال «املستثمر الوطني» احلقيقي يكمن في كفاءة فريقها العامل
الذي يتمتع بخبرة عميقة ،ونحن نفخر باحتفاظنا بالكفاءات املهنية في ظل
البيئة االقتصادية املتعثرة ،واجتذاب مهارات رائدة من شأنها أن تسهم في
تعزيز القوة الفكرية واملعلوماتية لفريق اإلدارة احلالي .وخالل العام املاضي،
أبدى العاملون بالشركة حماسة كبيرة للعمل وقاموا بالعديد من املبادرات،
ً
التزاما ووالء نحو «املستثمر الوطني» ،ونحن نعمل جاهدين
كما أظهروا
على تغذية املواهب واالحتفاظ بأفضل الكفاءات ،فنجاح العمل يعتمد على
كفاءة فريق العمل .إن إستراتيجيتنا مبنية على حتفيز العاملني ،وغرس األسس
بهم ومكافأتهم ،فهم الذين حققوا أدا ًء أعلى من املعدل املتوقع وأثبتوا
قدرتهم على األداء املتميز في بيئة اقتصادية متعثرة .نأمل أن يكون املناخ
االقتصادي في العام املالي اجلديد أكثر استقرا ًرا عن العامني السابقني ،وعلى
الرغم من استمرار العديد من التحديات إال أننا نتوقع أن يعود االستقرار إلى
األسواق املالية ،وعودة االنتعاش االقتصادي ولو على نحو بطيء ،وسوف
نسعى لالستفادة من فرص النمو واحلصول للمساهمني على عائدات كبيرة
على املدى البعيد ،مع االحتفاظ بأعلى معايير حوكمة الشركات ،وإدارة
املخاطر والشفافية ،باإلضافة إلى ذلك فإننا سنستمر في تقدمي أفضل النصائح
اإلستراتيجية والقدرات التنفيذية لعمالئنا.
أود أن أعرب عن امتناني الشديد ألعضاء مجلس إدارتنا ،وملساهمينا وعمالئنا
على ثقتهم بنا ،فمما ال شك فيه أن دعمهم لنا يعتبر عنص ًرا أساس ًيا لتحقيق
هدفنا في تقدمي أداء رفيع على املدى البعيد وحتسني عائدات املساهمني.

أورهان عثمان صوي
الرئيس التنفيذي
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أعــضــــــاء مـجــلـــــس اإلدارة

عبدالله محمد املزروعي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد عبد الله القبيسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبداملجيد الفهيم
عضو مجلس إدارة

فاطمة عبيد اجلابر
عضو مجلس إدارة

حمد عبدالله الشامسي
عضو مجلس إدارة

عبدالله ناصر بن حويليل املنصوري
عضو مجلس إدارة

محمد فاضل الهاملي
عضو مجلس إدارة

محمد راشد الناصري
عضو مجلس إدارة

عمير سعود الظاهري
عضو مجلس إدارة
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عن املستثمر الوطني
تأسست «املستثمر الوطني» في عام  ،1994كشركة مساهمة
خاصة رائدة في مجال إدارة االستثمارات واالستشارات املالية،
وهي شركة مسجلة في إم��ارة أبوظبي ،وتعود ملكيتها
بالكامل إلى مواطنني إماراتيني .بدأت الشركة العمليات
التجارية مبحفظة استثماراتها اخلاصة والتي أطلقت من خاللها
عددا من شركات متويل املشاريع الناجحة ،من ضمنها شركة
ً
«اخلليج ألنظمة الطاقة» ،و»املستثمر الوطني إلدارة العقارات
(كولييرز اإلمارات)» ،كما تولت الشركة دور املدير الرئيسي
للعديد من عمليات االكتتابات األولية ،مثل «شركة الدار
العقارية» ،و»شركة أبوظبي لبناء السفن» ،و»مصرف أبوظبي
اإلسالمي» ،و»الواحة الدولية للتأجير» ،و»تبريد».

التركيز واإلجناز

واليوم ،ترتكز أعمال شركة «املستثمر الوطني» حول أربع
قطاعات أعمال استراتيجية ،هي إدارة األصول ،واألسهم اخلاصة،
واخلدمات املصرفية االستثمارية ،واالستثمارات الرئيسية مبا في
ذلك العقارات ،وقد جنحت «املستثمر الوطني» منذ تأسيسها
في حتقيق النمو من خالل تنفيذ  4زيادات لرأس املال ليصبح
إجمالي رأس املال احلالي  550مليون درهم إماراتي.
تزاول شركة «املستثمر الوطني» نشاطها كمؤسسة إقليمية
من أبوظبي ودبي في اإلمارات العربية املتحدة ،ومن الرياض
في اململكة العربية السعودية ،وتقدم خدمات متنوعة في
مجال االستثمار واالستشارات املالية لقاعدة عريضة من العمالء
تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة ،ومؤسسات حكومية
ومالية ،باإلضافة إلى أفراد ذوي مالءة مالية .وتوفر «مركز
اخلليج الوطني لألسهم والسندات» ،وهي شركة حليفة لشركة
«املستثمر الوطني» ،خدمات الوساطة كعضو مسجل في
«سوق أبوظبي لألوراق املالية» و»سوق دبي املالي».
في عام  ،2006أصبحت «املستثمر الوطني» أول مؤسسة
مصرفية استثمارية إماراتية حتصل على ترخيص للعمل في
«مركز دبي املالي العاملي» ،وفي العام  2008منحت هيئة
السوق املالية السعودية على ترخيص للعمل في اململكة العربية
السعودية ،والذي يعتبر من أهم االستراتيجيات ضمن خطتها
اإلقليمية.
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يتميز فريق املختصني بشركة «املستثمر الوطني»
عن غيره بالتركيز على تقدمي أعلى مستويات
اخلدمة للعمالء .وتسعي الشركة من خالل ذلك إلى
مشاركة عمالئها مشاركة ذهنية عامة في مجال
ريادة األعمال .والى جانب تطلعاتها الريادية ،قامت
الشركة ببناء ثقافة مهنية تؤكد التزامها بأعلى
املعايير األخالقية ،والعمل بروح الفريق مع كل واحد
من العمالء ،وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في مكان
العمل.

وقد حصدت شركة «املستثمر الوطني» مجموعة من
اجلوائز خالل تاريخها العملي ،مثل جائزة « أفضل
صندوق استثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا» من مجلة «مينا فوند مانيجر» ووصلت
الشركة إلى الدور النهائي في جائزة « أفضل شركة
لإلستثمار اخلاص في الشرق األوسط» لعام  2009والتي
متنحها مجلة «بانكر ميدل إيست» ،واستحقت عن
جدارة جائزة «أفضل شركة لألسهم في اإلمارات العربية
املتحدة» من مجلة «يورومني» في  ،2005و،2006
و ،2008كما حازت على جائزتي «أفضل شركة إلدارة
األصول» و«أفضل شركة لإلستثمار اخلاص» من مجلة
«بانكر ميد إيست» لعام  ،2005و ،2006و،2008
وعامليا ،تظل
إقليميا
وبينما تتطور البيئة املالية
ً
ً
أهداف «املستثمر الوطني» متمثلة في حتقيق أعلى
النتائج وتقدمي أعلى العائدات للمساهمني.

ومنذ تأسيسها ،سعت «املستثمر الوطني» لاللتزام
بأعلى املعايير األخالقية من منطلق إميانها الراسخ
بأن النزاهة هي أس��اس األعمال خاصة فيما يتعلق
باستثمارات العمالء ،وهذا االلتزام هو دليل على
احلماية التي يحظى بها االعمالء واملساهمون والتي
منحت «املستثمر الوطني» التميز والثقة.

أبــــــرز النـتـــائــــج
1,237
1,126

820

786

1,200
1,000

917

800
600
400

مليون درهم

1,013

1,400

200
0

املوجودات
حقوق املساهمني

 10مارس

 09مارس

 08مارس

39%
114

120
100

60
17%
31

40
3%

مليون درهم

80

20

6
0

ربح

 10مارس

 09مارس

 08مارس

292

350
300

204
186

200
150
100

مليون درهم

250

50
0

اإليرادات املوحدة

 10مارس

 09مارس

 08مارس

التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31مارس 2010

12

عائد ((صندوق بلوتشب اإلمارات

11.0

%

%

((

التركيز واإلجناز

عائد ((مينا صندوق احلاالت اخلاصة

عائد ((صندوق دانة للسيدات

9.7

16.7
%

((

%

التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31مارس 2010

13

((

عائد صندوق مينا العقاري

((

((

9.8

إدارة األصــــــول

رغم ظروف السوق الراهنة املليئة بالتحديات ،حققت صناديق

اعتبرت «املستثمر الوطني» عام  2009فرصة لتحسني مكاتب

منوا كبي ًرا في العام
استثمار شركة «املستثمر الوطني»
ً
 ،١٠-2009فقد حقق «صندوق ااحلاالت اخلاصة» الذي مت إطالقه

الدعم وبرامج االستثمار ،وقد مت نقل مقر «صندوق مينا العقاري»

قياسيا مميزًا لترتفع األرباح بنسبة
رقما
ً
مؤخ ًرا خالل عامه األول ً
 %18في عام  ،١٠-2009وبالرغم من التحديات االقتصادية
التي مير بها القطاع العقاري في العالم فقد حقق «صندوق مينا
ً
أرباحا بنسبة %9.7
العقاري» التابع لشركة «املستثمر الوطني»
في ١٠-2009؛ عالوة على ذلك حقق املستثمرون في «صندوق
ً
أرباحا بنسبة  %16.7بينما حقق «صندوق
مينا بلوتشب اإلمارات»
دانه للسيدات» أرباح َا بنسبة .%9.8

إلى مدينة برمودا كمبادرة لطمأنة املستثمرين املؤسساتيني

املهتمني باالستثمار في املنطقة ،كما غيرت شركة «املستثمر
الوطني»تصنيف «صندوق بلوتشب اإلمارات» من مؤشر «إم سي
إس آي» اإلمارات وهو مؤشر القيمة السوقية املعدل العقاري في
اإلمارات الي تصنيف متقدم من قبل وكالة التصنيف االئتماني
ستاندارد آند بورز الذي يتمتع باملزيد من التنوع والعرض الدقيق
للسوق اإلماراتي.
شهد ع��ام  ١٠-2009كذلك تأسيس قسم بحوث من جانب

حافظت شركة «املستثمر الوطني» على أدائها في السوق ،وقد دعم

العرض الذي عزز مديري صناديق االستثمار بأبحاث أعمق فيما

سجل إجنازاتها مكانتها الرائدة كإحدي أفضل شركات إدارة األصول

يتعلق بالقطاعات والشركات املرتقبة ،ويقوم القسم بتعريف

في املنطقة ،فقد حدد «صندوق ااحلاالت اخلاصة» الذي مت إطالقه

فرص االستثمار اجلديدة عن طريق توصيات يتم تنفيذها بشكل

في نهاية  2008املنتج األول من نوعه الذي يحقق عائد مطلق في

تصاعدي ومعاينات للقطاعات وينخرط فريق األبحاث من جانب

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبينما أثرت األزمة االقتصادية
في نهاية ً 2009
سلبا على األداء ،بقيت «املستثمر الوطني» تتمتع

العرض بنشاط في اجتماعات جلنة االستثمار األسبوعية بالشركة.

باملرونة الالزمة بسبب املنهج النظامي وعمليات االستثمار املتحفظة

وخالل عام  ،١٠-2009حققنا عدد َا من اإلجنازات في قسم إدارة

التي تقوم بها الشركة لتقليل املخاطر .وقد شهد منتصف عام 2009

األص��ول مثل منح شركة «املستثمر الوطني» رخصة

تركيزًا على النمو في األوراق املالية .ونحو نهاية  2009سعت شركة

وتنشيط صناديق االستثمار التي على اثرها سوف تسعى «املستثمر
الوطني» الى إطالق صندوقها االستثماري اجلديد «مينا يو تي
أي إس  »3هذا وسوف يبدأ الصندوق برأس مال يصل إلى  30مليون
دوالر تقري ًبا من شركة «املستثمر الوطني» مما يوضح الثقة في
قابلية جناح ومنو هذا العرض وتتوقع «املستثمر الوطني» وصول
قيمة الصندوق إلى ما يزيد عن  500مليون دوالر.

«املستثمر الوطني» لالستثمار في األوراق املالية منخفضة التقدير
إلحراز حصة أرباح عالية بينما متكنها في نفس الوقت من احلد من
ً
انخفاضا في
املخاطر ،وقد شهدت شركة «املستثمر الوطني»
مستوي استرداد الوحدات للصانديق االستثمارية ،لكن لم يكن لهذا
ً
األمر ً
كبيرا على األصول التي تتم إدارتها.
أثرا

إدارة
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معدل العائد الداخلي الذي حققته
«املستثمر الوطني» من خالل عمليات
اإلستثمار اخلاص منذ سنة 2002
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معدل العائد الداخلي لعمليات تصفية
صندوق «املستثمر الوطني»

القيمة املؤسسية للتداول لصناديق
«املستثمر الوطني» الستحواذ الشركات
برأسمال ممول في السعودية في ١٠-٢٠٠٩

حجم اإلستثمار بالدوالر األمريكي
لصندوق اإلستثمار اخلاص املتوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية الذي ستطلقه
«املستثمر الوطني» في ١١-٢٠١٠

االستثمــــار اخلــــــــاص

يحظى امتياز قطاع االستثمار اخل��اص بشركة «املستثمر
الوطني» بالتقدير في اإلم��ارات بفضل سجل اجن��ازات امتد
طوال  15عاما ،وقد قام القطاع باالستثمار في فرص امللكية
اخلاصة اجلذابة من خالل «صندوق املستثمر الوطني لتنمية رأس
املال  »1وهو عبارة عن صندوق تنمية واستحواذ واستثمارات
امللكية اخلاصة ،وقد استثمرت «املستثمر الوطني» في أكثر
عاما املاضية ،قامت
من  20شركة على مدار االثني عشر
ً
خاللها بتصفية أكثر من النصف ،وأنتجت معدل عائد داخلي
يقدر بحوالي  %39خالل نفس الفترة ،وباالستمرار في إثراء سجل
إجنازاتها املشرف ،فقد حاز «صندوق االستثمار اخلاص» على
جائزة أفضل صندوق استثماري في امللكية اخلاصة في مجال
الرعاية الصحية خالل قمة مستثمري الشرق األوسط وشمال
أفريقيا املقامة في الرياض عام .2009
خالل  ١٠-2009قام «صندوق املستثمر الوطني لتنمية رأس
املال  »1بثالث عمليات تصفية وحقق معدل عائد داخلي يصل
إلى  %78مما جعله أحد أفضل صناديق االستثمار أدا ًء في هذه
الفئة من األصول ،ويستهدف هذا الصندوق شركات عائلية
في منطقة اخلليج ،ولديه ممتلكات في محافظ استثمارية

املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الذي تصل قيمته إلى
 150مليون دوالر ،وسوف يركز الصندوق على توفير السيولة
في حال وجود قيود وفرص التغيير واإلستحواذات االولية
والثانوية وإعادة الرسملة واحلاالت االخرى ،هذا وقد قامت
شركة «املستثمر الوطني» بعقد حتالف إستراتيجي مع شركة
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول «كامكو» التي
تعتبر أحد أفضل شركات إدارة األصول في منطقة اخلليج إلدارة

هذا الصندوق معها ،وسوف تضع كل من شركتي «املستثمر
الوطني» وكامكو رأس املال األساسي للصندوق الذي يصل إلى
 20مليون دوالر .يعتبر هذا الصندوق االستثماري األول من نوعه
في املنطقة وميثل أداة متميزة للمستثمرين املؤسساتيني في
منطقة اخلليج لالستثمار في الشركات اخلاصة ،في أعقاب ركود
نشاط سوق االستثمار اخلاص وغياب العروض العامة .إن هذا
ً
ثانويا قابال للنمو للشركات
سوقا
الصندوق االستثماري يخلق
ً
االستثمارية لتسهيل عملية التصفية.
ً
وتخطيطا للمستقبل ،يقوم قطاع االستثمار اخلاص بالسعي وراء

خلمس شركات .متكنت«املستثمر الوطني» خالل هذا العام

توسيع ودعم محفظة أوراقه املالية في املنتجات التي تلتزم

من استكمال صناديق استحواذ الشركات برأس مال ممول في

بالشريعة اإلسالمية وتستفيد من األوضاع العصيبة وتقييمات

السعودية ،وقد بلغت القيمة املؤسسية للتداول أكثر من مليار
ريال سعودي ،وكان هذا األمر يتخطى كثي ًرا أرباح عمليات
التداول اإلحدى عشر في صناديق اإلستثمار اخلاص غير العاملة
في العقارات التي متت في  ،2009فهذا األمر يعتبر إجنازًا
عظيما في سياق البيئة االقتصادية املليئة بالتحديات.
ً

السوق احلالية اجلذابة لتحقق عوائد استثمارية تزيد عن املعدل.
سوف نواصل تطوير خبرتنا في قطاع التجزئة واملنتجات
األساسية واألم��ور الصناعية والنقل واللوجستيات والرعاية
الصحية ،عالوة على ذلك ،تعتبر حالة ارتفاع األسعار التي
تشهدها األسواق جاذبة للغاية وتعتبر «املستثمر الوطني»أحد

كما تخطط شركة «املستثمر الوطني» إلطالق منتج فريد

شركات االستثمار القليلة التي حتتل موقعً ا ميكنها االستفادة

خالل ع��ام ١١-2010في صورة «صندوق االستثمار اخلاص»

منه من خالل فرص عقد صفقات متميزة.
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االستثمـــــار املصرفــــي

لقد أبرزت األزمة االقتصادية مدى أهمية االئتمان والثقة ،وقد
استجاب قطاع االستثمار املصرفي لشركة «املستثمر الوطني»
لهذه املعطيات عن طريق تعزيز األساس الذي قام عليه ،وهو:
أن يكون مستشا ًرا مؤمتنًا ملساهمي شركة«املستثمر الوطني»
حد سواء.
وعمالئها على ٍ
وكما هو احلال مع معظم شركات قطاع االستثمار املصرفي،
ً
ً
حادا في اإليرادات
انخفاضا
أيضا قد شهد
فإن هذا القطاع
ً
ً
حتسنا نحو
نتيجة األزمة املالية ،ولكن الوضع االقتصادي شهد

و تتمثل الغالبية العظمى من النشاط في معامالت
االندماج واالستحواذ وزيادة رؤوس األموال – والتي
ً
فرصا للنمو أو ترشيد استخدام املوارد – وذلك
متثل
في ضوء سعي الشركات لتحسني مواردها .أما في

مجال أسواق التداول العام ،تتولى شركة «املستثمر
الوطني» في الوقت الراهن عدة عمليات لطرح أسهم
شركات لالكتتاب في العام  ،1١-٢٠١٠معززة ذلك
باملصداقية القوية التي تتمتع بها في سوق رأس املال
اإلماراتي.

نهاية العام ،فبدأت صفقات االستثمار تنمو بسرعة في ظل
االستفادة التي حققها هذا القطاع من الوضع السوقي املتميز

يتطلع فريق االستثمار املصرفي في «املستثمر الوطني»
ً
نوعا
نحو عام  2010بنظرة متفائلة وإن كانت حذرة
ً
خالفا ملناطق
ما ،حيث أن النمو االقتصادي – وذلك

صفقات االستثمار التي تبرمها «املستثمر الوطني» تأتي

كثيرة من العالم – هو احملرك للطلب على رؤوس

مدفوعة بصفة أساسية من «األصدقاء واألسرة» ،والسيما من

األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛

حملة األسهم ،الذين ينتظرون من شركة «املستثمر الوطني»
تقدمي استشارات إستراتيجية وقدرات تنفيذية قوية.

ونحن نتوقع أن تصبح فرص النمو لرؤوس األموال في

الذي حققته «املستثمر الوطني» في قطاع الشركات متوسطة
احلجم ،األمر الذي منحها ميزة تنافسية بني نظيراتها .إن

وضوحا.
عام  ١١-٢٠١٠أكثر
ً
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Focus
التركيزand
Deliver
واإلجناز
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االستثمــارات الرئيسيـــة

لطاملا سعى قطاع االستثمارات الرئيسية التابع لنا نحو تعظيم

قدم
به كافة التوقعات ،إن أعمال التجديد للفندق تسير على
ٍ

العائد على رأس مال الشركة؛ وفي عام  ١٠-٢٠٠٩واصل

وساق ومن املتوقع اكتمال املشروع خالل النصف األول من عام

القطاع حتقيق ذلك على الرغم من الظروف العصيبة التي مر
بها السوق ،حيث جنحت في توفير تدفق سيولة في ايرادات
الشركة.
مطردا في محفظة الشركة من
منوا
لقد شهد هذا العام
ً
ً
االستثمارات املباشرة غير املرتبطة بالقطاع العقاري؛ أما
بالنسبة الستثماراتنا املباشرة في القطاع العقاري ،فقد تراجعت
قيمتها مع إعادة تقييم هذه االستثمارات في نهاية العام
باستثناء نوع واحد من االستثمارات وهو قطاع الضيافة ،الذي
واصل أداؤه اجليد متجاوزًا كافة التوقعات على الرغم من
الظروف السيئة التي سادت السوق.

2011؛ ومع اكتمال أعمال التجديد ستتضاعف أعداد الغرف
بالفندق ،كما أنه سيستفاد من التركيز الذي توليه حكومة
أبوظبي لقطاع السياحة؛ حيث أعلنت أبوظبي عزمها على زيادة
أعداد السائحني الذين يزورون اإلمارة بنسبة  %10في إطار
سعيها الدائم لتكون املركز الثقافي والسياحي في املنطقة.
ومن املتوقع خالل عام  ،١1-٢٠١٠أن تتواصل استثمارات
قطاع االستثمارات الرئيسية املوجهة نحو سوق األدوات
املالية وسوق األسهم باإلضافة إلى االستثمارات املباشرة وغير
املباشرة في الشركات العامة واخلاصة ،كما سوف تواصل

خالل عام  ،١٠-٢٠٠٩كان قطاع االستثمارات الرئيسية
لشركة «املستثمر الوطني» هو أكبر القطاعات املساهمة في
اإليرادات ،وقد اتسم أداء محفظة االستثمارات اخلاصة بشركة
«املستثمر الوطني» باألداء اجليد ،في ظل عمليات بيع متت
بأفضل األسعار السوقية؛ ولم يقف األمر عند هذا احلد ،بل إن
مشروعنا العقاري الرائد ،وهو فندق املفرق ،قد حقق أداء جتاوز

«املستثمر الوطني» مساعيها الرامية نحو االستحواذ على
حصص في كيانات قائمة ورابحة ذات ملكية خاصة بهدف
تطوير وتنمية هذه الشركات قبل أن تنتهي مدتها من خالل
صفقة بيع أو إصدارات أولية ،وهي اإلستراتيجية التي أثبتت
حتقيق جناح متواصل.
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أهم اإلجنازات

1995

1997

1999

التركيز واإلجناز

1994

1996
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1998
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• تعيني «املستثمر
الوطني» كمستشار لدى
شركة تبريد في مجال
زيادة رأس املال
وخيارات التمويل
املستقبلي.

• تبني شعار وهوية
جديدين للشركة.
• تأسيس شركة ناس
( )NASللخدمات
اإلدارية ذ.م.م.
• «املستثمر الوطني»
حتصل على رخصة البنك
املركزي بصفتها شركة
استثمارية.

2001–2000

• تأسيس شركة
«املستثمر الوطني» .

• رفع قيمة رأس املال إلى
 ٣٥مليون درهم
إماراتي.
• تأسيس شركة
«املستثمر الوطني
إلدارة العقار ذ.م.م»
( كولييرز اإلمارات
العربية املتحدة ).
• تعيني «املستثمر الوطني»
كمستشار مالي لدى
شركة مبادلة للتنمية.

• رفع قيمة رأس املال
إلى 77مليون درهم
إماراتي.
• «املستثمر الوطني»
مدير رئيسي لإلكتتاب
العام لشركة تبريد.
• «املستثمر الوطني»
مدير رئيسي لإلكتتاب
العام لشركة مناسك.
• «املستثمر الوطني»
مدير رئيسي لإلكتتاب
العام لشركة أسماك.

العقاري ).

2002

• «املستثمر الوطني»
مدير رئيسي
لإلكتتاب العام
بشركة أبوظبي
لبناء السفن.
• تأسيس شركةأنظمة
اخلليج للطاقة.

• «املستثمر الوطني»
مدير رئيسي مشارك
في اإلكتتاب العام ملصرف
أبوظبي اإلسالمي.
• تأسيس الشركة
الوطنية للتفتيش.
• «املستثمر الوطني»
مدير رئيسي لإلكتتاب
العام لشركة الواحة
العاملية للتأجير.

• إطالق إستراتيجية
بغرض التحول الى شركة
إستثمارية.
• تعيني «املستثمر الوطني»
كمستشار لإلستحواذ
على شركة أنظمة اخلليج
للطاقة.

• إصدار ( صندوق
اإلمارات لإلستثمار

2004

• تعيني «املستثمر الوطني»
كمدير إكتتاب
رئيسي مشارك في
اإلكتتاب العام للشركة
العربية الدولية
للخدمات اللوجستية
«أرامكس»

• تعيني «املستثمر الوطني»
املستشار واملنظم
واملدير الرئيسي
والوحيد للصكوك
اإلسالمية لشركة تبريد.
• «املستثمر الوطني»
ً
ً
ً
مشاركا
رئيسيا
مديرا
في اإلكتتاب العام
لشركة دار التمويل.

2003

2005

2007

• «املستثمر الوطني» مدير
رئيسي مشارك في الطرح
اخلاص ملؤسسة الثريا.
• «املستثمر الوطني» تستحوذ
على فندق املفرق.
• «املستثمر الوطني» تفوز بعطاء
قطعتي أرض في مشروع
( كابيتال سنتر ).
• تأسسيس دائرة البحوث
االستثمارية.
• إطالق صندوق «املستثمر
الوطني» لإلمناء العقاري.
• التصويت لشركة «املستثمر
الوطني» للحصول على جائزة
( أفضل بيت لإلستثمار )
في القطاع العقاري.
• اإلغالق األول لصندوق
«املستثمر الوطني» لتنمية
رأس املال.
• «املستثمر الوطني» تفوز بجائزة
( يورومني ) كأفضل مؤسسة
إلدارة اإلستثمارات املباشرة.

لصندوق « اإلمارات لألسهم
القيادية» في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا من وكالة
«ستاندرد آند بورز»
• حتالف استراتيجي مع
شركة مشاريع الكويت
اإلستثمارية إلدارة
األصول «كامكو»
إلطالق صندوق اإلستثمار
اخلاص املتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية
• إطالق صندوق «احلاالت
اخلاصة» صندوق اإليرادات
املطلقة األول من نوعه
للقطاع.
• تأكيد تصنيف «»A
لصندوق « االستثمار العقاري
النشط » في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا من وكالة
«ستاندرد آند بورز»
• تأكيد تصنيف «»A
لصندوق « اإلمارات لألسهم
القيادية» في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا من وكالة
«ستاندرد آند بورز»
• إطالق مؤشر مورجان
ستانلي«/املستثمر
الوطني» العقاري للشرق
األوسط وشمال افريقيا
بالتعاون مع مؤشر
مورجان ستانلي.
• االستثمار في شركة
الزوردي السعودية

2009

• إصدار صندوق «املستثمر الوطني»
لألسهم القيادية.
• تعيني«املستثمر الوطني» مدير
إكتتاب وحافظ سجالت لإلكتتاب
العام في شركة آبار لإلستثمار البترولي.
• اختيار «املستثمر الوطني»
كأفضل مؤسسة إلدارة
اإلستثمارات املباشرة من قبل
بانكر ميدل إيست.
• مستشار مالي ومدير اكتتاب
مشارك في اإلكتتاب العام
بشركة ( صروح ) العقارية.
• رفع قيمة رأس املال إلى 500
مليون درهم إماراتي.
• اختيارنا كأفضل ( مؤسسة
لألسهم العادية في اإلمارات )
من قبل( يورومني)
• إصدار صندوق دانة للسيدات.
• إصدار صندوق «املستثمر الوطني»
العقاري النشط للشرق األوسط
وشمال افريقيا.

2006

في اإلكتتاب العام
لشركة الدار العقارية.

2008

• «املستثمر الوطني»

ً
ً
ً
مشاركا
رئيسيا
مديرا

• حصول «املستثمر الوطني» على
رخصة (هيئة السوق املالية
السعودية).
• تطوير مشاريع ( كابيتال سنتر ).
• «املستثمر الوطني» مستشار
مالي ومدير االكتتاب اخلاص
بشركة مجموعة ديبا املتحدة
ش.م.خ.
• حصول «املستثمر الوطني» على
جائزة أحسن شركة إلدارة
األصول من (بانكر ميدل
إيست).

2010

• رفع قيمة رأس املال إلى
 200مليون درهم إماراتي.

• أول مؤسسة عاملة في اإلمارات
حتصل على ترخيص من مركز دبي
املالي العاملي.
• تشكيل صندوق «املستثمر الوطني»
لنمو رأس املال ( محدود الشراكة ).
• تعيني «املستثمر الوطني»
كمستشار مالي ومدير لإلكتتاب
اخلاص بشركة مجموعة ديبا املتحدة ش.م.خ.
• تعيني «املستثمر الوطني»
كمدير اكتتاب مشارك في
اكتتاب شركة اململكة
لإلستثمارات الفندقية.
• مستشار مالي ومدير اكتتاب
وحافظ سجالت لإلكتتاب العام
بشركة ( متويل ).
• حصول «املستثمر الوطني» على
جائزة أحسن شركة إلدارة األصول
من ( بانكر ميدل إيست ).

• إحراز «صندوق بلو تشب» لقب
أفضل صندوق في اإلمارات من
مجلة «مينا فوند مانيجر»
• اختيرت «املستثمر الوطني» جلائزة
«أفضل شركة للملكية اخلاصة» من
مجلة «بانكر ميدل إيست»
• تطوير توسعات فندق املفرق
• تأكيد تصنيف «»A
لصندوق « االستثمار العقاري
النشط » في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا من وكالة
«ستاندرد آند بورز»
• تأكيد تصنيف «»A
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البيانــــات املاليــــة املوحــــدة
املستثمر الوطني ش.م.خ.
املوحدة  31مارس 2010
البيانات املالية
َّ

احملتــويات
تقرير مدققي احلسابات املستقلني

25

بيان الدخل املوحد

26

بيان الدخل الشامل املوحد

27

بيان املركز املالي املوحد

28

املوحد
بيان التغيرات في حقوق امللكية
َّ

29

بيان التدفقات النقدية املوحد

31

املوحدة
إيضاحات حول البيانات املالية
َّ

32

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

53
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني
السادة املساهمني
املستثمر الوطني ش.م.خ.
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لـ املستثمر
الوطني ش.م.خ («الشركة») وشركاتها التابعة (يشار إليهم
ً
معا بـ «املجموعة») والتي تشتمل على بيان املركز املالي
املوحد كما في  31مارس  ، 2010وكذلك بيان الدخل الشامل
املوحد (تتضمن البيان املوحد للدخل الشامل وبيان منفصل
للدخل املوحد) وبيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد وبيان
التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ،
باإلضافة إلى ملخص للسياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات
األخرى.

تتناسب مع الظروف الراهنة  ،ولكن ليس بغرض إبداء الرأي
حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة .كما تضمنت أعمال
ً
تقييما ملدى مالئمة املبادئ احملاسبية املستخدمة
التدقيق
ودرجة معقولية التقديرات احملاسبية التي قامت بها اإلدارة
باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات املالية املوحدة بصورة عامة.
هذا ونعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة
لتزويدنا بأساس ألبداء رأينا.
الـرأي

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
التركيز واإلجناز

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني عن إع��داد وع��رض هذه
ً
وفقا ملعايير التقارير
البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة
املالية الدولية .وتشتمل هذه املسؤولية على :تصميم وتنفيذ
واالحتفاظ برقابة داخلية بخصوص إعداد وعرض البيانات املالية
املوحدة بصورة عادلة والتي تكون خالية من األخطاء املادية
الناجتة عن االحتيال أو اخلطأ  ،واختيار وتطبيق السياسات
احملاسبية املناسبة ووضع التقديرات احملاسبية التي تعتبر
معقولة في ظل الظروف الراهنة.
مسؤولية مدققي احلسابات
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية
املوحدة للمعايير الدولية للتدقيق .تقتضي هذه املعايير
أن نلتزم باملتطلبات األخالقية ذات الصلة وأن نخطط وننفذ
تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات
املالية املوحدة خالية من األخطاء املادية.
وتنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ بعض اإلجراءات للحصول
على أدلة تدقيق حول املبالغ واإليضاحات في البيانات املالية
املوحدة .وتعتمد اإلجراءات التي مت اختيارها على تقديرنا
وتقييمنا مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء املادية في
البيانات املالية املوحدة  ،التي قد تنتج عن االحتيال أو اخلطأ.
عند تقييم هذه املخاطر  ،نضع باالعتبار الرقابة الداخلية
املتعلقة بقيام الشركة بإعداد وعرض البيانات املالية املوحدة
بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم إج��راءات التدقيق التي
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برأينا  ،إن هذه البيانات املالية املوحدة تعبر بصورة عادلة ،
من كافة النواحي املادية  ،عن املركز املالي املوحد للمجموعة
كما في  31مارس  2010وأداؤها املالي املوحد وتدفقاتها
ً
وفقا
النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وذلك
ملعايير التقارير املالية الدولية وأنها تلتزم ببنود التأسيس
ذات الصلة وكذلك بالقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته).
التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كما يقتضي القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ً
أيضا أننا قد
رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته)  ،فإننا نؤكد
حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات الالزمة لتدقيقنا ،
وأن املجموعة حتتفظ بسجالت مالية منتظمة وأن محتويات
تقرير رئيس مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات املالية
املوحدة يتفق مع ما جاء في السجالت املالية للمجموعة .كما
لم يسترع انتباهنا وجود أي مخالفات للقانون املذكور أعاله
أو لبنود التأسيس خالل السنة املنتهية في  31مارس 2010
ً
ً
ً
سلبيا على أعمال
ماديا
تأثيرا
 ،والتي من شأنها أن تؤثر
املجموعة أو مركزها املالي.
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البيـــانـــــات املـالـيــــــة
املوحد
بيان الدخل
َّ

للسنة املنتهية في  31مارس
								
					

			
إيضاح

2010

ألف درهم

2009

		
ألف درهم

اإليــرادات
			
7

116.652

من خالل األرباح أو اخلسائر			

			
8

()9.795

()25.155

		
إيرادات من املوجودات املالية املتاحة للبيع

		

		
83.660

		
22.551

إيرادات الرسوم واخلدمات		
صافي اخلسائر من موجودات مالية بالقيمة العادلة

9

146.571

ً
		
وفقا حلقوق امللكية
إيرادات من شركات حتتسب

			
14

1.233

		

37.030

(خسائر)  /أرباح من إعادة تقييم العقارات االستثمارية

			
15

		
()19.400

14.322

							
إيرادات الفوائد

		
10.493

8.162

إيرادات أخرى							

			
3.229

405

								
						
إجمالي اإليرادات

								

		186.072

203.886

املصروفات

				
مصروفات تشغيلية

			
10

		
()124.734

()151.604

االستهالك 				

			
17

		
()7.523

()7.195

		
()1.700

()1.700

		
()1.423

()5.409

		
()10.386

()27.403

			
إطفاء املوجودات غير امللموسة

16

							
مصروفات متويلية
خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية

		
 5ب 18،13،

								
							
إجمالي املصروفات

								

أربــاح السنـة

							

						

		
()145.766
		
40.306

()193.311

10.575

املنسوبة لـ:

							
مساهمي الشركة

30.847

5.955

							
حقوق غير مسيطرة

		
9.459

4.620

							

		
40.306

					

أربــاح السنـة

		

							

		

10.575

ً
جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات رقم  1إلى 29
إن تقرير مدققي احلسابات املستقلني مدرج على الصفحة .25
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بيان الدخل الشامل املوحد

للسنة املنتهية في  31مارس

						
						
		
				
						
		

صافي أرباح السنة

				
2010
ألف درهم				

2009

ألف درهم

				
40,306

10,575

إيرادات ( /مصروفات) شاملة أخرى

التركيز واإلجناز

أرباح ( /خسائر) غير محققة من تقدير القيمة العادلة
				
ملوجودات مالية متاحة للبيع
			
أرباح محققة محولة إلى بيان الدخل املوحد
						
		
إيرادات ( /مصروفات) شاملة أخرى للسنة
						

إجمالي اإليرادات ( /املصاريف)
		
الشاملة للسنة
املنسوبة لـ:

					
مساهمي الشركة
					
حقوق غير مسيطرة
						

إجمالي اإليرادات ( /املصاريف)
				
الشاملة للسنة

			
33.663
				
()31.400

()259.357
()25.896

			
2,263

()285,253

				
42,569

33.110
9.459

42.569

			
			

()274.678
()279.298
4.620

()274.678

										

ً
جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات رقم  1إلى 29
إن تقرير مدققي احلسابات املستقلني مدرج على الصفحة .25
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البيـــانـــــات املـالـيــــــة
بيان املركز املالي املوحد
كما في  31مارس

2010

2009

إيضاح

ألف درهم

ألف درهم

11
12
24
13

359.242
56.023
31.559
219.558

221.741
83.797
9.415
188.880
3.000
72.340
172.040
2.832
94.097
68.675

		

املوجودات

النقد واألرصدة لدى البنوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
موجودات مالية متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق		
ً
18.114
14
وفقا حلقوق امللكية
استثمارات في شركات حتتسب
152.640
15
عقارات استثمارية
5.599
16
موجودات غير ملموسة
109.959
17
عقارات ومعدات
60.038
18
موجودات أخرى
		
1.012.732
		
إجمالي املوجودات
			

حقوق امللكية

رأس املـــال
إحتياطي قانوني
إحتياطي نظامي
إحتياطي القيمة العادلة
منافع مبنية على األسهم
أرباح محتجزة

إجمالي حقوق امللكية املنسوبة للمساهمني
حـقـوق غير مسيطرة

إجمالي حقوق امللكية

550.000
48.023
40.252
54.124
2.194
124.930

19
20
21
		
22
		
			
819.523
		
80.858
		
			

900.381

550.000
39.934
36.769
51.861
1.514

105.655
785.733
67.506

		
مطلوبات
			
27.341
23
قروض ألجل
11.710
24
املبالغ املستحقة ألطراف ذات العالقة
		 73.300
25
مطلوبات أخرى
			
112.351
		
إجمالي املطلوبات
			
1.012.732
		
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات
		

________________
عـبد الله املزروعي
رئيس مجلس اإلدارة

916.817

853.239
10.000
97
53.481

63.578
916.817

________________
أورهان عثمان صوي
الرئيس التنفيذي

ً
جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات رقم  1إلى 29
إن تقرير مدققي احلسابات املستقلني مدرج على الصفحة .25
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بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد

للسنة املنتهية في  31مارس

كما في  1أبريل 2008

رأس
املال
ألف درهم

احتياطي
قانوني
ألف درهم

احتياطي
نظامي
ألف درهم

احتياطي
القيمة العادلة
ألف درهم

550.000

38.688

36.769

337.114

التركيز واإلجناز

أرباح السنة

-

-

-

خسائر غير محققة من موجودات مالية
متاحة للبيع
أرباح محققة محولة إلى بيان الدخل

-

-

-

()259.357

-

-

-

()25.896

إجمالي املصروفات الشاملة للسنة

-

-

-

()285.253

توزيعات أرباح خالل السنة (إيضاح )191

-

-

-

-

مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

-

-

-

-

-

حقوق غير مسيطرة مت تقدميها

-

احملول لالحتياطي (إيضاح )20

-

1.246

إجمالي املقدمات و التوزيعات للمساهمني

-

1.246

كما في  31مارس 2009

550.000

39.934

كما في  1أبريل 2009

550.000

39.934

-

-

-

-

-

-

-

36.769
36.769

51.861
51.861

أرباح السنة

-

-

-

أرباح غير محققة من موجودات مالية متاحة للبيع

-

-

-

33.663

أرباح محققة محولة إلى بيان الدخل

-

-

-

()31.400

إجمالي االيرادات الشاملة للسنة

-

-

-

2.263

منافع مبنية على األسهم
حقوق غير مسيطر مت تقدميها

-

-

-

-

-

احملول لالحتياطي (إيضاحات )21 ،20

-

8.089

3.483

-

إجمالي املقدمات و التوزيعات للمساهمني

-

8.089

3.483

-

48.023

40.252

كما في 31مارس 2010
ً
جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات رقم  1إلى 29
إن تقرير مدققي احلسابات املستقلني مدرج على الصفحة .25
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حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي الشركة

550.000

54.124

البيـــانـــــات املـالـيــــــة

منافع مبنية
على األسهم
ألف درهم

أرباح
محتجزة
ألف درهم

إجمالي حقوق
امللكية
ألف درهم

حقوق
غير مسيطرة
ألف درهم

إجمالي
حقوق امللكية
ألف درهم

1.514

161.486

1.125.571

12,758

1.138,329

5.955

5.955

4.620

10.575

-

-

()259.357

-

()259.357

-

-

()25.896

-

()25.896

-

5.955

()279.298

4.620

()274.678

-

()55.000

()55.000

-

()55.000

-

()5.540

()5.540

-

()5.540

-

-

-

()1.246

-

-

50.128
-

50.128
-

()61.786

()60.540

50.128

()10.412

1.514

105.655

785.733

67,506

853.239

1.514

105.655

785.733

67.506

853.239

30.847

30.847

9.459

40.306

-

-

33.663

-

33.663

-

-

()31.400

-

()31.400

33.110

9.459

42.569

680
-

3.893

680
3.893

-

()11.572

-

-

-

680

()11.572

680

3.893

4.573

2.194

124.930

819.523

80.858

900.381

680
-

30.847
-
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املوحد
بيان التدفقات النقدية
َّ

للسنة املنتهية في  31مارس

		

2010
ألف درهم

ألف درهم

أرباح السنة		

40.306

10.575

		

10.386

27.403

األنشطة التشغيلية
تسويات لـ:

خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية
اخلسائر ( /األرباح) الغير محققة من إعادة تقييم
العقارات االستثمارية

		

إطفاء موجودات غير ملموسة

		

ً
وفقا حلقوق امللكية
إيرادات من شركات حتتسب

		

مصاريف استهالك

		

التغيرات في املنافع املبنية على األسهم

		

19.400
1.700
()1.233
7.523
680
78.762

2009

()14.322
1.700
7.195
32.551

التركيز واإلجناز

التغير في املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر		

27.774
3.000
()22.144
2.191
11.613
19.819
()32.355
55.459

()14.215

4.869
()12.383

متحصالت من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

		

التغير في املبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة

		

التغير في املوجودات األخرى

		

التغير في املبالغ املستحقة لألطراف ذات العالقة

		

التغير في املطلوبات األخرى

		

التغيرات في موجودات مالية متاحة للبيع

		

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

		

144.119

التغيرات األخرى في عقارات ومعدات

		

التغيرات األخرى في املوجودات غير امللموسة

		

()23.385
()4.467
()27.852

ً
وفقا حلقوق امللكية 		
التغير في استثمارات في شركات حتتسب

األنشطة االستثمارية

إضافات إلى عقارات استثمارية

		

صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

		

21.512
8.433
29.673
()38.619
()6.611
()27.855

()2.118

()14.501

األنشطة التمويلية
متحصالت من قرض ألجل

		

توزيعات أرباح ومكافآت مدفوعة

		

حقوق غير مسيطرة مت تقدميها

		

صافي النقد من ( /املستخدم في) األنشطة التمويلية

		

الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله

		

النقد وما يعادله في  1ابريل

النقد وما يعادله في  31مارس (اإليضاح )11
تشكل اإليضاحات رقم  1إلى ً 29
جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
إن تقرير مدققي احلسابات املستقلني مدرج على الصفحة .25
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17.341
3.893
21.234
137.501
221.741

359.242

10.000
()60.540
50.128

(		)412

()10.044
231.785

221.741

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
إيضاحات حول البينات املالية املوحدة
 .1الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

إن املستثمر الوطني  -شركة مساهمة خاصة («الشركة»)
مت تأسيسها في إمارة أبوظبي في  1994ومسجلة كشركة
ً
وفقا للقانون االحت��ادي لدولة اإلم��ارات
مساهمة خاصة
العربية املتحدة رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته) .تشتمل
هذه البيانات املالية املوحدة على الشركة وشركاتها
التابعة («املجموعة») وحصة املجموعة في الشركات
الزميلة والشركات املسيطر عليها بصورة مشتركة .تتمثل
األنشطة الرئيسية للمجموعة باألعمال املصرفية االستثمارية
وإدارة املوجودات وتقدمي اخلدمات االستشارية واإلدارية.
إن العنوان املسجل للمجموعة ص.ب ، 47435 .أبوظبي،
اإلمارات العربية املتحدة.
خالل السنة املنتهية في  31مارس  2001حصلت الشركة على
موافقة املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ً
وفقا
للقيام بأنشطة استثمارات مالية كشركة استثمارية
لقرار مجلس إدارة املصرف املركزي رقم  94/8/164املؤرخ
 18أبريل  1995بشأن تنظيم الشركات االستثمارية املالية
املصرفية وشركات االستشارات االستثمارية.
 .2أساس اإلعداد

أ) بيان التوافق
ً
وفقا ملعايير التقارير
مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة
املالية الدولية الصادرة عن مجلس املعايراحملاسبية الدولية
ومتطلبات القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته).

ج) العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات املالية
يتم عرض هذه البيانات املالية املوحدة بدرهم اإلمارات
العربية املتحدة ،وهي العملة التشغيلية للشركة .باستثناء
ما هو مشار إليه ،مت تدوير كافة البيانات املالية ،املقدمة
بدرهم اإلم��ارات العربية املتحدة ،إلى أقرب عدد صحيح
باآلالف.

د) استخدام التقديرات واألحكام
ً
وفقا ملعايير التقارير املالية
يتطلب إعداد البيانات املالية
الدولية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات
توثر على تطبيق السياسات والقيم املدرجة للموجودات
واملطلوبات واإليرادات واملصروفات .وقد تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
ويتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات
ذات العالقة .ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات
احملاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي
الفترات املستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.
وبصورة خاصة ،فإن املعلومات حول املجاالت الهامة لعدم
اليقني في التقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات
احملاسبية التي تنطوي على تأثير هام على املبالغ املعترف
بها في هذه البيانات املالية املوحدة قد مت بيانها في
إيضاح .29

املوحدة واملصادقة عليها من
مت اعتماد هذه البيانات املالية
َّ
أجل إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26مايو .2010

هـ) التغيرات في السياسات احملاسبية

ب) أساس القياس

ً
اعتبارا من  1يناير  2009بتغير سياستها
قامت املجموعة
احملاسبية فيما يتعلق باألمور التالية:

مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة على أساس التكلفة
التاريخية باستثناء البنود التالية:
• املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر والتي مت قياسها حسب القيمة العادلة.
• املوجودات املالية املتاحة للبيع والتي مت قياسها حسب
القيمة العادلة.
• العقارات االستثمارية والتي مت قياسها حسب القيمة
العادلة.
يتم بيان الطرق املستخدمة لقياس القيم العادلة في االيضاح .4

عرض البيانات املالية
طبقت املجموعة املعيار احملاسبي الدولي رقم  1املعدل
ً
ً
اعتبارا
ساريا
«عرض البيانات املالية» ( ، )2007الذي أصبح
من  1يناير  .2009ونتيجة لذلك ،تقوم املجموعة بعرض
كافة التغيرات في حقوق امللكية للمالكني في بيان التغيرات
في حقوق امللكية املوحد بينما يتم عرض كافة التغيرات في
حقوق امللكية لغير املالكني في بيان الدخل الشامل املوحد.
متت إعادة عرض املعلومات املقارنة بحيث تكون متوافقة
مع املعيار املعدل .مبا أن التغير في السياسة احملاسبية
يؤثر فقط على اجلوانب اخلاصة بالعرض ،فال يوجد تأثير على
نتائج األعمال أو بيان املركز املالي.
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تكاليف اإلقراض

فيما يخص تكاليف االقتراض للموجودات املؤهلة
ً
اعتبارا من أو
التي سيتم قيدها ضمن األصول الثابتة
الحقا لتاريخ  1يناير  ، 2009فإن املجموعة تسجل
تكاليف االقتراض املنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة
أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة ،كجزء من تكلفة
تلك املوجودات .هذا التغير في السياسة احملاسبية
كان نتيجة تطبيق املعيار رقم  23تكاليف االقتراض،
ال يؤثر هذا التعديل في بيانات املجموعة.
 .3السياسات احملاسبية الهامة
لقد مت تطبيق السياسات احملاسبية ال��واردة أدناه
بصورة متسقة على كافة الفترات املعروضة في هذه
البيانات املالية املوحدة كما مت تطبيقها بصورة
متسقة من قبل شركات املجموعة .مت إعادة تصنيف
أرق��ام املقارنة لتتوافق مع العرض املتبع للسنة
احلالية.
التركيز واإلجناز

أ) أساس التوحيد
( )1الشركات التابعة
تتمثل الشركات التابـعة بتلك الشركات الـتي تخضع
لسيطرة املجموعة .مت إدراج البيانات املالية للشركات
املوحدة من تاريخ بدء
التابعة في البيانات املالية
ّ
السيطرة وحتى تاريخ انتهاء تلك السيطرة .ولقد
مت استخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت
املتشابهة وفي أوضاع أخرى بظروف متشابهة.
( )2الشركات ذات األغراض اخلاصة
قامت املجموعة بتأسيس عدد من الشركات ذات
األغراض اخلاصة وذلك ألغراض املتاجرة واالستثمار.
يتم توحيد الشركة ذات األغراض اخلاصة بنا ًء على
تقييم ماهية عالقة املجموعة مع الشركات اخلاصة
وتقييم املخاطر واإلمتيازات  ،وتعتقد املجموعة
بأنها تسيطر على الشركة ذات األغراض اخلاصة.
إن الشركات اخلاصة املسيطر عليها من قبل املجموعة
ً
ً
صارمة على قدرة إدارة
قيودا
مبوجب أحكام تفرض
الشركات ذات األغ��راض اخلاصة على صنع القرارات
مما أدى إلى حصول املجموعة على كافة االمتيازات
ذات الصلة بعمليات الشركات ذات األغراض اخلاصة
وصافي موجوداتها ،وتعرضها ألح��داث مخاطر
أنشطة الشركات ذات األغ��راض اخلاصة واإلحتفاظ
مبعظم مخاطر امللكية واألعمار اإلنتاجية املرتبطة
بالشركة ذات األغراض اخلاصة أو موجوداتها.
( )3الشركات الزميلة
تتمثل الشركات الزميلة بتلك الشركات التي لدى
ً
ً
هاما  ،لكن ليست سيطرة  ،على
تأثيرا
املجموعة
سياساتها املالية والتشغيلية .يفترض وجود التأثير
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الهام عندما متتلك املجموعة ما بني  %20إلى %50
من حقوق التصويت في شركة أخرى .وتشتمل هذه
املوحدة على حصة املجموعة من
البيانات املالية
َّ
إيرادات ومصروفات الشركات الزميلة  ،بعد إجراء
تعديالت عليها لتتوافق مع السياسات احملاسبية
للمجموعة  ،من التاريخ الذي بدأ فيه ذلك التأثير
الهام إلى التاريخ الذي ينتهي فيه ذلك التأثير
الهام .عندما تزيد حصة املجموعة من اخلسائر عن
ً
وفقا لطريقة
حصتها في شركة زميلة يتم احتسابها
حقوق امللكية  ،يتم تخفيض القيمة املرحلة لتلك
احلصة إلى الصفر  ،ويتوقف االعتراف باملزيد من
اخلسائر إال إلى احلد الذي يترتب فيه التزام على
املجموعة أو تقوم املجموعة بدفع مبالغ بالنيابة
عن الشركة الزميلة املعنية.
()4املعامالت احملذوفة عند التوحيد
يتم حذف األرصدة واملعامالت الداخلية ضمن شركات
املجموعة مع أية أرباح أو خسائرغير محققة ناجتة عن
املعامالت الداخلية للمجموعة عند إعداد هذ البيانات
املوحدة .ويتم حذف األرب��اح غير احملققة
املالية
ّ
الناجتة عن املعامالت مع الشركات املستثمر بها
ً
وفقا حلقوق امللكية مقابل االستثمارات وذلك إلى
حد حصة املجموعة في الشركة املستثمر بها .كما
يتم حذف اخلسائر غير احملققة بنفس طريقة األرباح
غير احملققة ولكن إلى احلد الذي ال يكون فيه دليل
على انخفاض القيمة.

(ب) املعامالت بالعمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة
ً
وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ
التشغيلية
املعاملة.
ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
األجنبية بتاريخ إصدار التقرير إلى العملة التشغيلية
ً
وفقا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .وتتمثل
أرباح أو خسائر الصرف من البنود املالية بالفرق بني
التكلفة املطفأة بالعملة التشغيلية في بداية الفترة
 ،بعد تسويتها لتعكس املبالغ املدفوعة خالل الفترة
ً
ً
وفقا
محولة
 ،والتكلفة املطفأة بالعملة األجنبية
ألسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة.
ويتم إعادة حتويل املوجودات واملطلوبات غير املالية
بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
ً
وفقا ألسعار الصرف السائدة في
إلى العملة التشغيلية
التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
ويتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناشئة
من التحويل ضمن بيان الدخل املوحد باستثناء
الفروق الناشئة من حتويل أدوات حقوق امللكية
املتاحة للبيع.

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
(ج) اإليرادات
( )1إيرادات الرسوم واخلدمات
تتمثل اي��رادات األتعاب بااليرادات احملققة من اخلدمات
املقدمة من قبل املجموعة خالل السنة  ،ويتم االعتراف بها
على أساس االستحقاق  ،عندما يتم تقدمي اخلدمات وال يكون
هناك شكوك هامة حول استرداد املبالغ املستحقة .يتم
االعتراف باألتعاب املكتسبة مقابل تنفيذ معامالت هامة
كإيرادات عندما يتم االنتهاء من األعمال الهامة املتعلقة
بهذه املعامالت.
( )2إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح املتعلقة ضمن األرباح
او اخلسائر عندما يتم إقرار احلق في استالم الدفعات.
( )3املنح احلكومية
يتم قياس املنح احلكومية غير املشروطة املتعلقة
باملوجودات غير املالية بالقيمة العادلة  ،ويتم االعتراف
بها ضمن بيان الدخل املوحد عندما تصبح املنحة مستحقة
القبض.
( )4إيرادات ومصروفات الفائدة
تشتمل إي��رادات الفائدة على اإلي��رادات من احلسابات حتت
الطلب وحسابات الودائع ويتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل
املوحد عندما تستحق وذل��ك باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية .تشتمل مصروفات الفائدة على تكاليف االقتراض
على القروض ويتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل املوحد
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم رسملة مصروفات
القروض جلميع األصول املؤهلة.

(د) األدوات املالية
( )1املوجودات املالية غير املشتقة
تعترف املجموعة بشكل مبدئي بالقروض والذمم املدينة
والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه .يتم اإلعتراف بكافة
املوجودات املالية األخرى (مبا في ذلك املوجودات املصنفة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر) بشكل مبدئي
ً
طرفا في األحكام
بتاريخ التداول الذي تصبح فيه املجموعة
التعاقدية لهذه األداة.
يتم إيقاف االعتراف باملوجودات املالية عندما تنتهي حقوق
املجموعة التعاقدية في احلصول على التدفقات النقدية من
تلك املوجودات املالية  ،أو عندما تقوم املجموعة بتحويل
املوجودات املالية إلى طرف آخر بدون االحتفاظ بالسيطرة أو
بكافة مخاطر وامتيازات تلك املوجودات.

يتم االعتراف بأية حصة من املوجودات املالية احملولة
والتي تنشأ أو يحتفظ بها من قبل املجموعة كموجودات أو
مطلوبات منفصلة.
يتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية مع بيان القيمة
الصافية في بيان املركز املالي ،فقط  ،عندما يكون
للمجموعة حق قانوني في مقاصة املبالغ وتعتزم تسوية
األصل على أساس الصافي أو حتقيق األصل وتسوية اإللتزام
في ذات الوقت.
لدى املجموعة املوجودات املالية غير املشتقة التالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
وموجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق وذمم مدينة
وموجودات مالية متاحة للبيع.
تتم مقاصة املوجودات وااللتزامات املالية مع بيان صافي
القيمة في بيان املركز املالي عندما وفقط عندما يكون
للمجموعة حق قانوني في مقاصة املبالغ وتعتزم إما التسوية
على أساس الصافي أو حتقيق األصل وتسوية االلتزام في
ً
مبدئيا
ذات الوقت .يتم االعتراف بهذه املطلوبات املالية
ً
زائدا أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة.
بالقيمة العادلة
ً
الحقا لإلعتراف املبدئي يتم تقييم هذه املطلوبات املالية
بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
يتم تصنيف أداة ما ضمن األدوات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر إذا كان محتفظ بها ألغراض املتاجرة أو إذا مت
حتديدها كذلك عند االعتراف املبدئي بها .يتم حتديد األدوات
املالية على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
إذا كانت املجموعة تقوم ب��إدارة تلك االستثمارات وتقوم
ً
اعتمادا على القيمة العادلة لتلك
باتخاذ قرارات البيع والشراء
ً
وفقا لسياسة املجموعة في إدارة املخاطر أو السياسة
األدوات،
االستراتيجية االستثمارية .عند االعتراف املبدئي ،يتم االعتراف
بالتكاليف املنسوبة للمعاملة باإلستحواذ ضمن بيان الدخل
املوحد عندما يتم تكبدها .إن األدوات املالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو اخلسائر يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم
االعتراف بأي تغيرات تطرأ عليها ضمن األرباح أو اخلسائر.
املوجودات املالية احملتفظ بها حتى اإلستحقاق
عندما يكون للمجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بسندات
الدين حلني استحقاقها ،يتم تصنيف هذه السندات كمحتفظ بها
ً
مبدئيا باالستثمارات احملتفظ
حتى اإلستحقاق .يتم االعتراف
بها حتى االستحقاق بالقيمة العادلة إضافة إلى أية مصاريف
ً
الحقا لالعتراف املبدئي يتم قياس
خاصة بعملية االستحواذ،
االستثمارات احملتفظ بها لالستحقاق بالتكلفة املطفأة باستخدام
ً
ناقصا خسائر انخفاض القيمة.
طريقة الفائدة الفعالة،
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أي عملية بيع أو إعادة تصنيف ألية مبالغ جوهرية لالستثمارات
احملتفظ بها حتى االستحقاق والتي لم يحن على استحاقها ،
ينتج عن ذلك إعادة تصنيف جميع االستثمارات احملتفظ بها
حتى االستحقاق إلى متاحة للبيع  ،ومتنع املجموعة من تصنيف
أية استثمارات كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق ملدة
سنتني ماليتني.
الذمم املدينة
متثل الذمم املدينة املوجودات املالية ذات الدفعات الثابتة أو
القابلة للتحديد الغير مدرجة في سوق ناشط .يتم االعتراف
ً
زائدا أية
بهذه املوجودات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة
تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة .بعد االعتراف
املبدئي يتم قياس الذمم املدينة بالتكلفة باستخدام طريقة
الفائدة الفعالة ناقص أية خسائر النخفاض القيمة .تشمل
الذمم املدينة على الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة
األخرى.
التركيز واإلجناز

النقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله على نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع
قصيرة األجل ال تتعدى استحقاقاتها األصلية ثالث شهور.
املوجودات املالية املتاحة للبيع
تتمثل املوجودات املالية املتاحة للبيع في املوجودات املالية
غير املشتقة املصنفة كمتاحة للبيع ولم يتم تصنيفها في
ً
الحقا لإلعتراف املبدئي يتم قياسها
أي من الفئات السابقة.
بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات املصاحبة  ،باستثناء
خسائر انخفاض القيمة (راجع إيضاح ( 3ط)( ))1وفروق صرف
العمالت األجنبية في أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع ،
ضمن إيرادات شاملة أخرى مع بيانها ضمن حقوق امللكية
في إحتياطي القيمة العادلة .عند إيقاف اإلعتراف بأحد
اإلستثمارات  ،يتم حتويل األرباح أو اخلسائر املتراكمة في
اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو اخلسائر.
( )2املطلوبات املالية غير املشتقة
لدى املجموعة االلتزامات املالية غير املشتقة التالية :القروض
والسلفيات والسحوبات على املكشوف واملستحقات واملبالغ
املتراكمة واملبالغ املستحقة لألطراف ذات العالقة.
ً
مبدئيا باإلعتراف بأدوات الدين الصادرة
تقوم املجموعة
في تاريخ نشأتها .تتضمن كافة املطلوبات األخرى (مبا في
ذلك املطلوبات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر) .تقوم املجموعة بايقاف االعتراف بأحد املطلوبات
املالية عندما يتم الوفاء به أو إلغائه أو انتهائه.
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(هـ) العقارات االستثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات احملتفظ بها من قبل
املجموعة إما بغرض احلصول على إيرادات تأجيرية أو بغرض زيادة
قيمتها الرأسماية أو لكال األمرين  ،ولكن ليس لغرض البيع خالل
سياق األعمال االعتيادية أو لغرض استخدامها في انتاج أو توريد
بضائع أو خدمات أو ألي أغراض إدارية.
يتم قياس العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي
تغييرات تطرأ عليها ضمن بيان الدخل املوحد.

(و) العقارات واملعدات
ً
ناقصا االستهالك
يتم بيان بنود العقارات واملعدات بالتكلفة
املتراكم وخسائر انخفاض القيمة  ،إن وجدت .تتضمن التكلفة
النفقات املنسوبة مباشرة لالستحواذ على األص��ل .ويتم رسملة
ً
رئيسيا ألداء املعدات
البرامج احلاسوبية املشتراة التي متثل جز ًء
املعنية كجزء من تلك املعدات .عندما يكون ألجزاء أحد بنود
العقارات واملعدات أعمار إنتاجية مختلفة  ،يتم إحتسابها كبنود
منفصلة (مكونات أساسية) من العقارات واملعدات .يتم حتديد
األرباح واخلسائر ،في حال وجودها  ،من إستبعاد أحد بنود املمتلكات
واآلالت واملعدات عن طريق مقارنة املتحصالت من االستبعاد مع
القيمة املرحلة للممتلكات واآلالت واملعدات ويتم االعتراف بها
صافية ضمن «إيرادات آخرى» ضمن األرباح أو اخلسائر.

التكاليف الالحقة

يتم االعتراف بتكلفة استبدال أي جزء من أحد بنود العقارات
واملعدات ضمن القيمة املرحلة لألصل املعني إذا كان من األغلب
أن تتدفق الفوائد االقتصادية املستقبلية املتضمنة في ذلك اجلزء
إلى املجموعة  ،ويكون من املمكن قياس تكلفة ذلك اجلزء بصورة
موثوقة .يتم االعتراف بتكاليف عمليات الصيانة اليومية للعقارات
واملعدات ضمن بيان الدخل املوحد عندما يتم تكبدها.
االستهالك
يتم االعتراف باالستهالك ضمن بيان الدخل املوحد على أقساط
متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لبنود العقارات
واملعدات .ال يتم االعتراف مبصاريف استهالك خاصة باألراضي .فيما
يلي األعمار اإلنتاجية املقدرة للفترة احلالية والفترات املقارنة:

مباني
حتسينات على عقارات مستأجرة
أثاث وتركيبات
معدات مكتبية
سيارات

السنوات
20
4 - 3
4 - 3
4 - 2
5 - 3

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية
في كل سنة مالية ويتم تعديلها عند احلاجة.

(ز) األعمال الرأسمالية قيد اإلجناز
تقوم املجموعة برسملة كافة التكاليف املتعلقة باملوجودات
كأعمال رأسمالية قيد اإلجناز حتى تاريخ اجناز وتشغيل هذه
املوجودات .يتم حتويل التكاليف من األعمال الرأسمالية
قيد االجناز إلى فئة املوجودات املناسبة عند االجناز والتشغيل
ويتم اطفاؤها على مدى أعمارها االنتاجية من تاريخ االجناز
والتشغيل.

(ح) املوجودات غير امللموسة
االعتراف والقياس
تشتمل املوجودات غير امللموسة على برامج احلاسب اآللي التي
ال تعتبر جزء ال يتجزأ من مكونات أجهزة احلاسب اآللي ذات
الصلة .يتم قياس املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها
من قبل املجموعة والتي يكون لها أعمار إنتاجية محددة
ً
ناقصا اإلطفاء املتراكم وخسائر انخفاض القيمة  ،في
بالتكلفة
حال وجودها.
اإلطفاء
يتم االعتراف باإلطفاء ضمن بيان الدخل املوحد على أقساط
متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات غير
امللموسة وذلك من التاريخ الذي تصبح فيه املوجودات غير
امللموسة متاحة لالستخدام.

(ط) انخفاض القيمة
( )1املوجودات املالية
يتم تقييم أي أصل مالي ال يتم تسجيله بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو اخلسارة في كل تاريخ إعداد تقرير لتحديد ما إذا
كان هناك أي دليل موضوعي النخفاض قيمته .تنخفض قيمة
أي أصل مالي في حال وجود دليل موضوعي على حدوث خسارة
بعد االعتراف املبدئي باألصل وأن حالة اخلسارة لها تأثير سلبي
على التدفقات النقدية املستقبلية املقيمة لهذا األصل وميكن
تقييمها بشكل موثوق.

ميكن أن يتضمن الدليل املوضوعي النخفاض قيمة املوجودات
املالية (مبا في ذلك األوراق املالية املتداولة) تقصير أو إهمال
من قبل مدين أو إعادة هيكلة أي مبلغ مستحق للمجموعة
وفق الشروط التي ال توافق عليها املجموعة أو اإلشارات بدخول
أي مدين أو جهة إصدار في اإلفالس أو اختفاء أية سوق نشطة
ألي ضمان .إن أي استثمار في توظيف األموال في األسهم
يعتبر أي انخفاض جوهري أو طويل املدة بقيمته العادلة دليل
موضوعي على االنخفاض.
تدرس املجموعة دليل االنخفاض للذمم املدينة واالستثمارات
احملتفظ بها لالستحقاق ألصل محدد ومستوى جماعي .يتم
تقييم كافة الذمم املدينة اجلوهرية بشكل منفصل بخصوص
انخفاض محدد .يتم تقييم كافة الذمم املدينة اجلوهرية
بشكل منفصل والتي ال يتم اكتشاف انها منخفضة بشكل
خاص وبشكل جماعي ألي انخفاض حدث لم يتم حتديده .يتم
تقييم الذمم املدينة غير اجلوهرية بشكل منفصل من خالل
جمع الذمم املدينة مع ميزات مخاطر مماثلة.
يتم احتساب أية خسائر انخفاض ألي أصل مالي يتم تقييمه
ً
ناقصا االطفاء على أنه الفرق بني مبلغه املسجل
بالتكلفة
والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقيمة التي يتم
خصمها بسعر الفائدة الفعلي لألصل .يتم االعتراف باخلسائر في
الربح أو اخلسارة وينعكس ذلك في حساب املخصصات مقابل
الذمم املدينة .يستمر االعتراف بالفائدة على األصل املنخفص
من خالل حل اخلصم .عندما تتسبب أحداث الحقة النخفاض مبلغ
خسارة القيمة يعكس االنخفاض من خالل الربح أو اخلسارة.
يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على سندات دين متاحة
للبيع من خالل حتويل االنخفاض املتراكم الذي مت االعتراف به
في بيان االيرادات الشاملة االخرى ويتم عرضها في احتياطي
القيمة العادلة حلقوق املساهمني في الربح أو اخلسارة .إن
اخلسارة املتراكمة التي تتم إزالتها من بيان االيرادات الشاملة
االخرى ويتم االعتراف بها في الربح أو اخلسارة هي الفرق بني
تكلفة االستحواذ وصافي أي سداد ألصل الدين واستهالكه
والقيمة العادلة احلالية ناقص أية خسارة انخفاض قيمة مت
ً
سابقا في الربح أو اخلسارة .تنعكس التغييرات
االعتراف بها
على أحكام االنخفاض العائدة للقيمة الزمنية كمكون من
مكونات صافي إيراد الفوائد.
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في حال وفي أية مدة الحقة زادت القيمة العادلة ألية أوراق
مالية على شكل سندات دين متاحة للبيع وكان من املمكن
ربط الزيادة بشكل موضوعي بأي حدث يحدث بعد االعتراف
بخسارة انخفاض في الربح أو اخلسارة عندها يتم عكس خسارة
االنخفاض مع االعتراف مببلغ االنخفاض في الربح أو اخلسارة.
ومع ذلك  ،يتم االعتراف باي استرداد الحق بالقيمة العادلة
ألية أوراق مالية متثل استثمارات متاحة للبيع في بيان الدخل
الشامل.

التركيز واإلجناز

( )2املوجودات غير املالية
لعقارات االستثمارية واملخزون بتاريخ إعداد كل تقرير لتحديد
مما إذا كان هناك أي مؤشر انخفاض .في حال وجود هذا
املؤشر يتم تقييم املبلغ القابل االسترداد لألصل .بخصوص
الشهرة واملوجودات غير امللموسة التي يكون لها عمر انتاجي
غير محدد أو التي ال تكون متوفرة لالستخدام .يتم تقييم
املبلغ القابل لالسترداد كل عام في نفس الوقت.
يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في حال كان املبلغ املسجل ألي
أصل أو وحدة منتجة للنقد اخلاصة به يتجاوز قيمته املقدرة
القابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في الربح
أو اخلسارة .يتم تخصيص خسائر االنخفاض للوحدات املنتجة
ً
أوال خلفض املبلغ املسجل ألية شهرة مخصصة للوحدات
للنقد
ثم لتخفيض املبالغ املسجلة للموجودات األخرى في الوحدة
(مجموعة الوحدات) على اساس نسبي.

(ي) تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تكوين مخصص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني
 ،املتضمن في الذمم الدائنة األخرى  ،وفقا لقانون العمل
االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ويرتكز على أساس
االلتزام الذي قد ينشأ فيما لو مت إنهاء خدمة جميع العاملني
بتاريخ إصدار التقرير.
ال يتم إجراء تقييم اكتواري فيما يتعلق بتعويضات نهاية
اخلدمة للعاملني حيث ال تتوقع اإلدارة أن يكون صافي تأثير
معدل اخلصم ومستوى الرواتب والتعويضات املستقبلية على
ً
هاما.
القيمة احلالية لاللتزامات املتعلقة بالتعويضات

(ك) معامالت دفع معتمدة على األسهم
يتم االعتراف بالقيمة العادلة ألسهم األداء وعقود اخليارات
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املمنوحة إلى املوظفني كمصروفات موظفني  ،في تاريخ
املنح مع زيادة مماثلة في حقوق امللكية وذلك على مدى
الفترة التي يصبح فيها املوظفون مستحقني بصورة غير
مشروطة ألسهم األداء وعقود اخليارات .يتم تعديل قيمة
املصروفات املعترف بها لتبني عدد األسهم  /العقود.

(ل) دفعات اإليجار
يتم االعتراف باملبالغ التي يتم دفعها مبوجب عقود االيجار
التشغيلية ضمن بيان الدخل املوحد على أقساط متساوية على
مدى فترة عقد االيجار .ويتم االعتراف بحوافز عقد االيجار
املستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد االيجار على
مدى فترة عقد االيجار.

(م) التعديالت اجلديدة على املعايير احملاسبية التي لم
يتم تطبيقها حتى اآلن
فيما يلي عدد من املعايير اجلديدة والتفسيرات الغير سارية
للسنة املنتهية في  31مارس  ، 2010ولم يتم تطبيقها في
إعداد هذه البيانات املالية املوحدة:
التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم ( - )2الدفع
على شكل السهم :شروط املنح واإللغاء  ،يوضح تعريف شروط
املنح واإللغاء  ،ويقدم مفهوم شروط عدم املنح والتي تنعكس
في القيمة العادلة لتاريخ املنح حيث يقدم معاجلة محاسبية
لشروط عدم املنح واإللغاءات .وسوف تصبح التعديالت على
املعيار احملاسبة الدولى رقم( )2إلزامية للمجموعة فى البيان
املالى املوحد لسنة  ،2010مع التطبيق بأثر رجعي .وتقوم
ً
حاليا بتقييم التأثير احملتمل لهذا التعديل.
املجموعة
املعيار  9من معايير التقارير املالية الدولية األدوات املالية
 والذي مت نشره في  12نوفمبر  2009كجزء من املرحلة 1من املشروع الشامل ملجلس معايير احملاسبة الدولي ليحل
محل املعيار احملاسبي الدولي  ، 39والذي يتعامل مع تصنيف
وقياس املوجودات املالية .متثل متطلبات هذا املعيار تغير هام
عن املتطلبات احلالية للمعيار احملاسبي الدولي  39فيما يتعلق
باملوجودات املالية .يتضمن املعيار فئتني رئيسيتني لقياس
املوجودات املالية وهما التكلفة املطفأة والقيمة العادلة.

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
كما يقتضي هذا املعيار عدم فصل املشتقات املضمنة في
العقود املبرمة مع األداة املالية املضيفة املتمثلة باألصل
ً
بدال من ذلك تقييم األداة
املالي في نطاق هذا املعيار؛ ويتم
املجمعة بشكل كامل حول ما إذا كان ينبغي أن تقاس
املالية
ً
بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة.

النقدية املستقبلية املقدرة املتوقع استالمها من العقار.
عند ذلك  ،يتم تطبيق عائد يعكس املخاطر احملددة املتأصلة
في التدفقات النقدية الصافية على التدفقات النقدية السنوية
الصافية للوصول إلى تقييم العقار.

ً
ابتداءا من أو بعد
سيتم تفعيل املعيار على الفترات السنوية
 1يناير  ،2013مع إمكانية التطبيق قبل هذا املوعد .إن
ً
حاليا بصدد تقييم التأثير احملتمل لهذا املعيار.
املجموعة
ً
نظرا لطبيعة عمليات املجموعة  ،فمن املتوقع أن يكون لهذا
املعيار تأثير هام على البيانات املالية للمجموعة.

تعكس التقييمات ،عندما يكون ذل��ك مناسبا ،نوع
ً
فعليا بشغل العقار أو مسؤولني عن
املستأجرين الذي يقومون
تنفيذ التزامات التأجير أو الذين من املرجح أن يشغلوا العقار
بعد إخالء سكن ومخصص الصيانة ومسؤوليات التأمني بني
املجموعة واملستأجر والعمر االقتصادي املتبقي للعقار.

 .4حتديد القيم العادلة

( )3االستثمارات في األوراق املالية اخلاصة بحقوق امللكية
والصناديق االستثمارية

تتطلب بعض السياسات احملاسبية واإلفصاحات للمجموعة
لكل من املوجودات واملطلوبات املالية
حتديد القيم العادلة ٍ
وغير املالية .وقد مت حتديد القيم العادلة ألغراض القياس
ً
اعتمادا على الطرق التالية .حيثما أمكن،
و/أو اإلفصاح
يتم اإلفصاح عن بعض املعلومات اإلضافية حول االفتراضات
املوضوعة عند حتديد القيم العادلة في اإليضاحات اخلاصة
بتلك املوجودات واملطلوبات.
( )1العقارات واملعدات
إن القيمة العادلة للعقارات واملعدات املعترف بها نتيجة دمج
األعمال ترتكز على القيم السوقية .وتتمثل القيمة السوقية
للعقارات بالقيمة املقدرة التي ميكن تبادل العقار بها في تاريخ
التقييم بني مشتري راغب في الشراء وبائع راغب في البيع
ً
وفقا لشروط السوق االعتيادية
مبوجب معاملة يتم إبرامها
بعد إجراء تسويق جيد بحيث يبرم الطرفان املعاملة عن دراية
تامة ودون إرغام .وترتكز القيمة السوقية لبنود العقارات
واملعدات على األسعار السوقية املدرجة لبنود مماثلة.
( )2العقارات االستثمارية
ان شركة املستثمر الوطني الدارة العقارات ذ م م  ،هي منشأة
تابعة للمجموعة لديها املؤهالت املهنية املناسبة املعترف بها
ولديها خبرة مناسبة يتم استخدامها لتحديد قيم العقارات
االستثمارية قيد التقييم .وترتكز القيمة العادلة على القيمة
السوقية وهي القيمة املقدرة التي ميكن تبادل العقار بها
في تاريخ التقييم بني مشتري راغب في الشراء وبائع راغب
ً
وفقا لشروط السوق
في البيع مبوجب معاملة يتم إبرامها
االعتيادية بعد التسويق اجليد بحيث يبرم الطرفان املعاملة
عن دراية تامة ودون إرغام.
بغياب التقييمات املوثوقة لألسعار احلالية في أي سوق نشط
يتم إع��داد التقييمات من خالل دراس��ة إجمالي التدفقات

يتم حتديد القيم العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو اخلسائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع
بالرجوع إلى سعر الشراء املدرج لها في تاريخ إصدار التقرير.
يتم قيد االستثمارات في الصناديق االستثمارية غير املدرجة
بالقيمة الصافية للموجودات في كل وحدة والتي يتم تقريرها
من قبل إدارة كل صندوق .ويتم حتديد القيمة العادلة
لالستثمارات احملتفظ بها لالستحقاق لغرض اإلفصاح فقط.
( )4الذمم املدينة
يتم تقدير القيمة العادلة للذمم املدينة بالقيمة احلالية
للتدفقات النقدية املستقبلية مخصومة بسعر الفائدة
السائد في السوق في تاريخ إصدار التقرير.
( )5القروض واملطلوبات األخرى
يتم احتساب القيمة العادلة ،التي يتم حتديدها ألغراض
االفصاح ،بناء على القيمة احلاليةتدفقات النقدية املستقبلة
للمبلغ األصلي والفائدة مخصومة بسعر الفائدة السائد في
السوق في تاريخ إصدار التقرير.
( )6منافع مبنية على األسهم
يتم قياس القيمة العادلة لعقود اخليارات اخلاصة بأسهم
املوظفني باستخدام منوذج «بالك سكولز» .تشتمل معطيات
القياس على سعر السهم في تاريخ القياس وسعر تداول األداة
والتقلب املتوقع واملتوسط املرجح لألعمار املتوقعة لالدوات
وتوزيعات األرباح املتوقعة وأسعار الفائدة التي ال تنطوي على
مخاطر .ال يؤخذ باالعتبار عند حتديد القيمة العادلة  ،خدمات
وشروط األداء غير املرتبطة بالسوق املرفقة بهذه املعاملة.
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 .5إدارة املخاطر املالية

أرصدة لدى البنوك

إن املجموعة معرضة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها أدوات
مالية:

تقوم املجموعة بإيداع النقد لدى بنوك جتارية ذات سمعة
جيدة.
 . 5إدارة املخاطر املالية (تابع)

نظرة عامة

الذمم املدينة

• مخاطر االئتمان
• مخاطرالسيولة
• مخاطر السوق
• املخاطر التشغيلية
يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرضات املجموعة لكل من
املخاطر املبينة أعاله  ،ويصف أغراض املجموعة وسياساتها
والطرق املستخدمة من قبلها لقياس وإدارة املخاطر و إدارة
املجموعة لرأس املال .كما يتم إدراج االفصاحات الكمية في
هذه البيانات املالية املوحدة.

يتأثر تعرض الشركة ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات
الفردية لكل عميل .إن التوزيع اجلغرافي لقاعدة عمالء الشركة
 ،مبا في ذلك مخاطر عجز األنشطة التي يزاولها العمالء أو
الدولة التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم  ،يؤثر بشكل أقل
على مخاطر االئتمان .إن مخاطر االئتمان املتعلقة بالذمم
املدينة حسب املوقع اجلغرافي في تاريخ اصدار التقرير كانت
مركزة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
فيما يلي كانت أعمار الذمم املدينة بتاريخ اصدار التقرير:

(أ)إطار عمل إدارة املخاطر
التركيز واإلجناز

ً
مسؤوال بصورة عامة عن وضع ومتابعة
يكون مجلس اإلدارة
اإلطار العام إلدارة املجموعة للمخاطر .يتم وضع سياسات
إدارة املجموعة للمخاطر لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها
املجموعة لوضع احلدود واألنظمة الرقابية املناسبة للمخاطر
و مراقبة املخاطر وااللتزام بتلك احلدود .هذا وتتم مراجعة
سياسات وأنظمة إدارة املخاطر بصورة منتظمة لعكس
التغيرات في ظروف السوق وأنشطة املجموعة.
(ب)مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان مبخاطر تعرض املجموعة خلسائر مالية
في حال لم يتمكن العميل أو الطرف املقابل في أداة مالية
من الوفاء بالتزاماته التعاقدية  ،وهي تنشأ بصورة رئيسية
من املبالغ املستحقة للمجموعة من العمالء واألوراق املالية
االستثمارية.
متثل القيمة املرحلة للموجودات املالية التعرضات القصوى
ملخاطر االئتمان .فيما يلي كانت التعرضات القصوى ملخاطر
االئتمان في تاريخ اصدار التقرير:

أرصدة لدى البنوك
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
موجودات أخرى  ،صافية من املخصصات
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2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

359.242
8.962
31.559
15.127
414.890

221.741
7.750
3.000
9.415
24.836
266.742

اإلجمالي

مخصص
انخفاض القيمة
2010
درهم

2010
درهم
لم تتجاوز موعد
استحقاقها
ً
يوما
لم تتجاوز 90
ً
يوما
أكثر من 90

مخصص
اإلجمالي
انخفاض القيمة
2009
2009
درهم
درهم

3.344
6.528
22.290

19.802

9.542
9.027
15.329

13.558

32.162

19.802

33.898

13.558

تقوم املجموعة بتكوين مخصص النخفاض القيمة والذي ميثل تقديرها
للخسائر املتكبدة فيما يتعلق بالذمم املدينة التجارية واألخرى .إن العنصر
الرئيسي لهذا املخصص هو عنصر اخلسارة احملدد املتعلق بالتعرضات الفردية.
فيما يلي كانت احلركة في مخصص انخفاض القيمة للذمم املدينة خالل السنة:
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

في  1أبريل

13.558

10.916

احململ خالل السنة

6.446

3.081

املعكوسات خالل السنة

()202

()439

في  31مارس

19.802

13.558

كما في تاريخ التقرير ،كان املبلغ املستحق من األطراف ذات
ً
مستحقا لفترة أقل من سنة .ال يوجد ديون معدومة
العالقة
للمجموعة من األطراف ذات العالقة.
تشتمل املوجودات األخرى على دفعات مقدمة بقيمة 204
ألف درهم ( 31 :2009ألف درهم) وتعتبر قابلة لالسترداد
بالكامل.

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
ال يتم تغطية استثمارات املجموعة في الشركات التابعة حيث
(ج) مخاطر السيولة
أن أوضاع التعرض لتلك املعامالت تعتبر ذات طبيعة طويلة
تتمثل مخاطر السيولة باملخاطر الناجتة عن عدم قدرة املجموعة األجل.
عن الوفاء بالتزاماتها املالية الواجب تسويتها من خالل تسليم
النقد أو موجودات مالية .تتمثل سياسة املجموعة إلدارة
دائما سيولة كافية ،ألطول فترة إن تعرض املجموعة ملخاطر العمالت األجنبية محدود حيث أن
ً
السيولة بضمان امتالكها
ممكنة  ،للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف جزء هام من املعامالت واملوجودات واملطلوبات املالية يتم
العادية والظروف الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي كما أن سعر صرف
سمعة املجموعة للخطر.
الدرهم اإلماراتي ثابت أمام الدوالر األمريكي منذ .1980
تسعى املجموعة إلى ضمان أن يكون لديها النقد الكافي

املطلوب لإليفاء باملصروفات التشغيلية املتوقعة لفترة  90مخاطر أسعار الفائدة

ً
يوما  ،مبا في ذلك الوفاء بااللتزامات املالية  ،باستثناء التأثير
احملتمل للظروف القصوى التي ال ميكن التنبؤ بها مثل الكوارث تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات املالية التي حتمل
الطبيعية.
فائدة  ،وتعكس احتمالية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة
بصورة سلبية على قيمة األدوات املالية واإليرادات واملصروفات
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية غير املخصومة للمطلوبات
ذات الصلة.
املالية مبا في ذلك دفعات الفوائد املقدرة  ،إن وجدت:

 31مارس 2010
املطلوبات

من سنة
اإلجمالي حتى  3من  3شهور
شهور حتى سنة واحدة حتى  5سنوات
ألف
ألف درهم
ألف درهم ألف درهم
درهم

مبالغ مستحقة إلى أطراف
ذات عالقة
ذمم دائنة
قرض ألجل

3.327 7.116 11.710
14.496 18.592 37.584
47.879
-

1.267
4.496
47.879

إجمالي املطلوبات

17.823 25.708 97.173

53.642

 31مارس 2009
املطلوبات
مبالغ مستحقة إلى أطراف
ذات عالقة
ذمم دائنة
قرض ألجل
إجمالي املطلوبات

(د) مخاطر السوق

فيما يلي كان البيان املوجز ألسعار الفائدة لألدوات املالية
للمجموعة التي تخضع لفائدة في تاريخ اصدار التقرير:
		
األصول
النقد و األرصدة لدى البنوك
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح و اخلسائر

97
23.491
11.217
34.805

97
97

23.491
23.491

11.217
11.217

موجودات مالية ماحة للبيع

2010
ألف درهم

القيم املرحلة
2009
ألف درهم

327.205

193.456

6.338
8.962
342.505

املطلوبات
قروض ألجل

27.341

17.841
7.750
219.047

10.000

تتمثل مخاطر السوق بتلك املخاطر الناجتة عن التغيرات في
أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة مخاطر أسعار السوق األخرى
وأسعار األسهم التي تؤثر على إيرادات املجموعة أو قيمة أدواتها
املالية .تقوم املجموعة بإدارة مخاطر السوق بهدف إدارة تتمثل مخاطر األسعار األخرى بتلك املخاطر الناجتة عن تقلب
والتحكم في التعرض ملخاطر السوق ضمن احلدود املقبولة مع قيمة األدوات نتيجة التغيرات في أسعار السوق (بخالف تلك
الناجتة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت) ،
حتقيق أعلى عائد ممكن.
سواء كانت نتيجة عوامل متعلقة باستثمار فردي أو مصدره
أو بكافة العوامل التي تؤثر على كافة األدوات التي يتم
املتاجرة بها في السوق .حيث أنه يتم ترحيل معظم األدوات
مخاطر العمالت
املالية للمجموعة بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيير في
القيمة العادلة ضمن بيان الدخل و/أو حقوق امللكية  ،سوف
إن املجموعة معرضة ملخاطر العمالت األجنبية بصورة رئيسية من تؤثر كافة التغيرات في ظروف السوق بصورة مباشرة على
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر واملوجودات إيرادات االستثمار املعترف بها ضمن بيان الدخل واإليرادات
املالية املتاحة للبيع بعملة غير العملة التشغيلية لشركات املجموعة ،
الشاملة األخرى.
ً
ً
أيضا.
أساسا بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي
وتتمثل
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يتم إدارة مخاطر األسعار من خالل إنشاء محفظة ادوات
متنوعة في قطاعات صناعية مختلفة ويتم املتاجرة بها
في أسواق مختلفة .في ظل الظروف االعتيادية  ،تقوم
ً
طبقا للتوجيهات
املجموعة باالستثمار في االدوات التجارية
االستثمارية.

(هـ) املخاطر التشغيلية
تتمثل املخاطر التشغيلية مبخاطر اخلسارة املباشرة وغير
املباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات
املجموعة واملوظفني والتكنولوجيا والبنية التحتية ،
وبعوامل خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر
السوق ومخاطر السيولة مثل تلك التي تنتج عن املتطلبات
القانونية والتنظيمية واملعايير املقبولة بشكل عام
للسلوك التنظيمي .تنتج املخاطر التشغيلية من كافة
عمليات املجموعة وتواجهها كافة وحدات األعمال.
التركيز واإلجناز

إن هدف املجموعة هو إدارة املخاطر التشغيلية وذلك من
خالل خلق توازن بني جتنب اخلسائر املالية التي تلحق بسمعة
املجموعة وإجمالي التكاليف الفعلية لألضرار وكذلك جتنب
اإلجراءات الرقابية التي تقيد املبادرة واالبتكار.
تقع املسؤولية األولية عن تصميم وتطبيق االنظمة الرقابية
ملواجهة املخاطر التشغيلية على عاتق رئيس كل قسم على أن
يتم االشراف على ذلك بصورة عامة من قبل مجلس اإلدارة.

(و) إدارة رأس املال
تقتضي سياسة مجلس اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس
املال بغرض كسب ثقة املستثمر واملقترض والسوق وكذلك
ضمان التطور املستقبلي لألعمال .يقوم مجلس اإلدارة
مبراقبة عائد رأس املال ومستوى توزيعات األرباح املستحقة
للمساهمني.
ً
وفقا للقانون االحتادي رقم ( )8لسنة  ،1984يجب أن ال يقل
رأسمال الشركة عن  2مليون درهم .وقد التزمت الشركة
بهذا القانون طوال السنة .لم تكن هناك تغيرات في منهج
املجموعة بشأن إدارة رأس املال خالل السنة.
ً
ً
ووفقا لقرار البنك املركزي رقم ، 94/8 /164
الحقا ذلك ،
يتوجب على الشركة بأن ال يقل رأس مالها عن  25مليون
درهم.
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 .6شركات املجموعة
تشتمل هذه البيانات املالية املوحدة على املركز املالي ونتائج أعمال
الشركات الواردة أدناه كما في وللسنة املنتهية في  31مارس :2010
نسبة
الشركـــة

نسبة

امللكية امللكية

بلد التأسيس

2010

2009

اإلمارات

%46

%46

ذا ريجونال انفستور (املستثمر الوطني السعودية) ( )2اململكة العربية السعودية %60

%60

منشآت تشغيلية
ناس يونايتد هيلث كير سرفيسز ذ.م.م)1( .
مني الند ماجنمينت ذ.م.م)3(.

اإلمارات

%67

%67

فالكون انفستمنتس ذ.م.م)4( .

اإلمارات

%100

%100

أب تاون ماجنمينت ذ.م.م)5( .

اإلمارات

%100

%100

أب تاون إنفستمنت ذ.م.م)5( .

اإلمارات

%100

%100

مني الند إنفستمنت ذ.م.م)5(.

اإلمارات

%100

%100

املستثمر الوطني (دبي) ليمتد ()6

اإلمارات

%100

%100

يونايتد كابيتال ذ.م.م.

اإلمارات

%100

%100

فالكون كابيتال ذ.م.م.

اإلمارات

%100

%100

فيدليتي إنفست ذ.م.م.

اإلمارات

%100

%100

فيدليتي ترست ذ.م.م.

اإلمارات

%100

%100

بلو تشيب كابيتال ذ.م.م.

اإلمارات

%100

%100

الظفرة كابيتال ذ.م.م.

اإلمارات

%100

%100

الدانة ترست ذ.م.م.

اإلمارات

%100

%40

شركة املستثمر الوطني ريل استيت انفستمنتس ذ.م.م

اإلمارات

%100

%100

صندوق املستثمر الوطني لتطوير العقارات بي.إس.سي

البحرين

%100

%100

املستثمر الوطني كابيتال بارتنرز ليمتد

جزر الكاميان

%100

%100

املستثمر الوطني جنرال بارتنرز ليمتد

جزر الكاميان

%100

%100

تي إن إي إتش جنرال بارتنرز إس.إيه.آر.إل.

لوكسمبرج

%100

%100

آالينس انفستمنت ذ.م.م

اإلمارات

%100

-

منشآت ذات أغراض خاصة ()7

منشآت متوقفة ()8
نكست كير جلوبال املنطقة احلرة ذ.م.م.

اإلمارات

%51

%51

الشركة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ذ.م.م

اإلمارات

%60

%60

صندوق املستثمر الوطني لتطوير العقارات

البحرين

%100

%100

باناماكس  1ليميتد

جزر الكاميان

%100

%100

تي إن آي كونسوليديتور ليمتد

جزر الكاميان

%100

%100

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
( )1مت تأسيس ناس للرعاية الصحية ذ.م.م .في إمارة أبوظبي.

( )1تشتمل إيرادات اخلدمات االستشارية واخلدمات األخرى على
خدمات استشارات العقارات وخدمات إدارة الرعاية الصحية.
ً
أيضا على اإليرادات من أعمال فندق
وعالوة على ذلك  ،تشتمل
املجموعة.

( )2مت تأسيس ذا ريجونال إنفستور («تي أن أي كي أس أيه»)

( )2أتعاب إدارة األصول هي أتعاب مكتسبة من املجموعة عن
أعمال الوصاية واالحتفاظ  ،حيث تقوم املجموعة باالحتفاظ
ً
داخليا.
أو االستثمار باألصول بالنيابة عن الصناديق املدارة
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن تلك الترتيبات ال تعرض الشركة
لاللتزامات اخلاصة بالصناديق.

تشمل أنشطة الشركة الرئيسية وشركاتها التابعة بتقدمي خدمات
إدارة الرعاية الصحية والتطوير واالستثمار في مشاريع الرعاية
الصحية.

في  9فبراير  2009باململكة العربية السعودية .إن األنشطة
الرئيسية للشركة متمثلة باالستثمارات املالية وخدمات
االستشارات.
( )3مت تسجيل مينالند ماجنمنت ذ.م.م في إمارة أبوظبي
كشركة ذات مسؤولية محدودة .مت إنشاء الشركة ومزاولة
أعمالها في  8فبراير  .2007تشمل أنشطة الشركة الرئيسية
االستثمار في املشاريع التجارية ومتلك وإدارة االستثمارات في
العقارات.
( )4مت تسجيل فالكون انفستمنت ذ.م.م في إمارة أبوظبي

( )3تتعلق اإليرادات اإليجارية واإليرادات من الوساطة بعمولة
الوكالة العقارية التي تكسبها إحدى الشركات التابعة.
( )4اشتملت األتعاب املصرفية االستثمارية على األتعاب احملققة
من قبل قسم اإلستثمار البنكي وقسم اإلستثمارات العقاري -
واملستثمر الوطني (دبي).

كشركة ذات مسؤولية محدودة .تشمل أنشطة الشركة الرئيسية
وشركاتها التابعة  ،تسويق وترويج وبيع العقارات السكنية
والغير سكنية وخدمات إدارة العقارات واالستشارات والوساطة.

 .8صافي اخلسائر من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

( )5يتمثل النشاط الرئيسي لتلك املنشآت باالستثمار في
وتطوير وتأسيس وإدارة املشاريع التجارية والصناعية والعقارية
واالستثمار في شركات املساهمة العامة.
( )6مت تأسيس املستثمر الوطني (دبي) احملدودة بتاريخ  3يناير
 ، 2006كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مركز دبي

أرباح ( /خسائر) محققة
خسائر غير محققة
إيرادات توزيعات أرباح

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

508
)(10.461
158

)(128
)(26.966
1.939

)(9.795

)(25.155

املالي العاملي .وتتثمل األنشطة الرئيسية للشركة بترتيب
االئتمان أو الصفقات االستثمارية باإلضافة الى تقدمي االستشارات
حول املنتجات املالية واالئتمانية.
.7إرادات الرسوم و اخلدمات
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

إيرادات استشارات وخدمات أخرى(92.123 )1
15.745
أتعاب إدارة األصول ()2
8.142
إيرادات إيجارية ووساطة ()3
642
أتعاب مصرفية استثمارية ()4
أتعاب تطوير

95.515
17.087
25.297
8.410
262

116.652

146.571
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 .9اإليرادات من املوجودات املالية املتاحة للبيع

األرباح احملققة
إيرادات توزيعات األرباح
إيرادات أخرى

 .12األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

79.479
3.775
406

6.527
16.024
-

83.660

22.551

متثل األرباح احملققة على األدوات املالية املتاحة للبيع الفرق بني السعر عند
االستحواذ وسعر البيع  /التصفية

التركيز واإلجناز

 .10املصروفات التشغيلية
تشتمل املصروفات التشغيلية على تكاليف املوظفني والتي بلغت  75.279ألف درهم
( 66.646 :2009ألف درهم)

 .11النقد واألرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق
حسابات حتت الطلب وحسابات جارية
ودائع ألجل

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

192
31.845
327.205

145
28.140
193.456

359.242

221.741

49.685
6.338

59.356
17.841
6.600

56.023

83.797

 .13األدوات املالية املتاحة للبيع
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

أسهم مؤسسني
صناديق ملكية
استثمارات حقوق ملكية خاصة
استثمارات في صكوك إسالمية
أدوات حقوق امللكية املدرجة

73.896
109.663
14.689
8.962
44.684

97.269
97.569
15.047
7.750
-

ً
ناقصا :خسائر انخفاض القيمة

251.894
)(32.336

217.635
)(28.755

219.558

188.880

فيما يلي احلركة على مخصص انخفاض القيمة املتعلقة في االستثمارات املتاحة
للبيع خالل السنة:
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

متثل الودائع ألجل  ،الودائع قصيرة األجل لدى البنوك التجارية  ،وحتمل أسعار فائدة
ً
ً
سنويا).
سنويا ( :2009من  %0.8الى%7.0
تتراوح من  %2.35الى %6.0

كما في  1أبريل
تغييرات خالل السنة
املعكوسات خالل السنة

28.755
3.940
)(359

4.433
24.322
-

تتضمن األرصدة لدى البنوك أرصدة مع بيت التمويل ش.م.ع  ،طرف ذات
عالقة (إيضاح .)24

كما في  31مارس

32.336

28.755
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صناديق إستثمار وحتوط
أوراق دفع رأسمالية محمية
أدوات حقوق امللكية املدرجة

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
 .14االستثمار في شركات حتتسب ً
وفقا حلقوق امللكية

اإليرادات من االستثمارات في شركات حتتسب ً
وفقا حلقوق امللكية متثل اآلتي

تتضمن هذه البيانات املالية املوحدة النتائج التشغيلية كما في وللسنة املالية
املنتهية في  31مارس  2010للمنشآت التالية ً
وفقا حلقوق امللكية:

بلد التأسيس نسبة
امللكية
2010
اإلمارات
مركز اخلليج الوطني لألوراق
شركة الترفيه الوطنية (ترفيه) ذ.م.م اإلمارات
اإلمارات
مجموعة ديبا املتحدة ش.م.خ
اإلمارات
مول اإلمارات ذ.م.م
اإلمارات
مركز اخلليج الوطني العاملي لألوراق
اإلمارات
دانا ترست ذ.م.م

%35
%40
%35
-

نسبة
امللكية
2009
%35
%40
%2.7
%35
%35
%40

حصة األرباح في الشركات الزميلة
حصة األرباح في االستثمارات املعاد تصنيفها
خسائر إستبعادات  /إعادة تصنيف

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

)(664
2.724
)(827

19.087
21.264
)(3.321

1.233

37.030

احلركة في إستثمارات الشركات احملتسبة ً
وفقا حلقوق امللكية:

2010
ألف درهم
الرصيد االفتتاحي
حصة املجموعة من نتائج البيانات
صافي (اخلسائر)  /األرباح من االستبعادات
إستبعادات  /إعادة تصنيف إلى فئات أخرى
الرصيد النهائي

2009
ألف درهم

58.125 72.340
19.087
)(664
21.264
2.724
)(26.136) (56.286
18.114

72.340
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 .14االستثمار في شركات حتتسب ً
وفقا حلقوق امللكية

2010

2010

مركز اخلليج

الشركة الوطنية

الوطني لألسهم

للترفيه ذ.م.م

.والسندات ذ.م.م

)ترفيه(

مول اإلمارات

%35

%40

%35

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

99.118

617

471

100.206

1.616

22.094

175

23.885

إجمالي املوجودات

100.734

22.711

646

124.091

املطلوبات املتداولة

54.372

6.388

341

61.101

477

11.321

150

11.948

إجمالي املطلوبات

54.849

17.709

491

73.049

صافي املوجودات

45.885

5.002

155

51.042

احلصة في صافي املوجودات

16.060

2.000

54

18.114

9.572

6.209

-

15.781

املصروفات

)(15.090

)(3.038

-

)(18.128

صافي األرباح

)(5.519

3.171

-

)(2.348

احلصة في صافي األرباح

)(1.932

1.268

-

)(664

املوجودات املتداولة

التركيز واإلجناز

املوجودات غير املتداولة

املطلوبات غير املتداولة

اإليرادات
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2010

2010

البيـــانـــــات املـالـيــــــة

2009

2009

مركز اخلليج

الشركة الوطنية

الوطني لألسهم

للترفيه ذ.م.م

مجموعة ديبا

2009

2009

2009

2009

2009

مركز اخلليج
الوطني

دانا ترست

والسندات ذ.م.م

)ترفيه(

املتحدة ش.م.خ

مول اإلمارات

.الدولي ذ.م.م

.ذ.م.م

%35

%40

%2.7

%35

%35

%40

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

93.976

4.223

2.350.200

471

18.395

150

2.467.415

1.609

22.623

944.500

175

95.585

26.846

3.294.700

646

18.395

-

968.907

150

3.436.322

43.848

8.894

1.265.137

341

-

-

1.318.220

335

16.122

285.162

150

-

-

301.769

44.183

25.016

1.550.299

491

-

-

1.619.989

51.402

1.830

1.744.401

155

18.395

150

1.816.333

17.991

732

47.065

54

6.438

60

72.340

=

15.083

5.166

1.765.970

-

-

-

1.786.219

)(17.859

)(1.703

)(1.073.860

-

-

-

)(1.093.422

)(2.776

3.463

692.110

-

-

-

692.797

)(972

1.385

18.674

-

-

-

19.087

( )1مت تأسيس مركز اخلليج الوطني لألسهم والسندات ذ.م.م .بتاريخ  24أغسطس  2004كشركة ذات مسؤولية محدودة .تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة بتقدمي خدمات الوساطة.
( )2مت تأسيس الشركة الوطنية للترفيه ذ.م.م( .ترفيه) بتاريخ  25سبتمبر  2005كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي .وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بتشغيل مراكز الترفيه والفنادق واملنتجعات وتقدمي
خدمات سياحية وترفيهية مختلفة .متتد الفترة املالية للشركة الزميلة من  1يناير إلى  31ديسمبر  ،وحيث أن تاريخ إصدار التقارير اخلاصة بالشركة الزميلة والشركة مختلفة  ،مت أخذ احلسابات اإلدارية اخلاصة بالشركة الزميلة عن
ً
وفقا لطريقة حقوق امللكية.
الفترة من  1أبريل  2009حتى  31مارس  2010في االعتبار عند تطبيق االحتساب
( 3مت إعادة تصنيف االستثمار في مجموعة ديبا املتحدة ش.م.خ .خالل السنة إلى استثمارات متاحة للبيع( .إيضاح )13
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 .17العقارات واملعدات

 .15العقارات االستثمارية
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

الرصيد في  1أبريل
االستحواذ
التغير في القيمة العادلة

172.040
)(19.400

155.600
2.118
14.322

الرصيد في  31مارس

152.640

172.040

التركيز واإلجناز

 2010قام املستثمر الوطني إلدارة العقارات ذ.م.م:2009( .
املستثمر الوطني إلدارة العقارات ذ.م.م ، ).شركة تابعة
للمجموعة ومقيم مسجل  ،بتقييم هذه األراضي .مت حتديد القيمة
العادلة عن طريق اختيار معامالت سوق حديثة لعقارات مماثلة في
نفس موقع العقارات االستثمارية اخلاصة للمجموعة.

4.571

في  1أبريل 2008

1.953

2.747

)(528

)(307

5.996

4.869

5.996

4.869

إضافات  /حتويالت من

325

354

إضافات من استحواذات

-

247

استبعادات  /حتويالت الى

-

)(51

إضافات  /حتويالت من
استبعادات  /حتويالت الى

في  31مارس 2010

6.321

5.419

متراكم االستهالك
في  1أبريل 2008

3.309

1.523

احململ على السنة

1.071

964

)(60

)(190
2.297

تشتمل العقارات االستثمارية على قطعة أرض في أبوظبي مت

االستبعادات

أبوظبي بدون مقابل.

في  31مارس 2009

4.320

في  1أبريل 2009

4.320

2.297

769

1.153

احلصول عليها في عام  2007كمنحة غير مشروطة من حكومة

احململ على السنة

 .16املوجودات غير ملموسة

إضافات من استحواذات

-

94

االستبعادات

-

)(15

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

في  31مارس 2010

الرصيد في  1أبريل
االستحواذ
اإلطفاء خالل السنة

2.832
4.467
)(1.700

4.532
)(1.700

صافي القيمة املرحلة

الرصيد في  31مارس

5.599

2.832
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ألف درهم

ألف درهم
2.429

في  1أبريل 2009

استثمارية  ،مت تصنيفها كعقارات استثمارية .بتاريخ  31مارس

عقارات مستأجرة

وتركيبات

التكلفة

في  31مارس 2009

متتلك املجموعة ثالث قطع أرض ولديها النية لتشييد عقارات

حتسينات على

أثاث

5.089

3.529

في  31مارس 2009

1.676

2.572

في  31مارس 2010

1.232

1.890

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
أعمال رأسمالية

معدات
مكتبية

سيارات

أرض

مباني

قيد اإلجناز

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

10.061

840

61.506

19.550

3.411

102.368

3.324

275

-

-

4.907

13.206

)(721

)(200

-

-

)(104

)(1.860

12.664

915

61.506

19.550

8.214

113.714

61.506

19.550

8.214

113.714

17.927

21.337

12.664

915

2.483

247

-

-

3.579

50

-

-

-

3.876

)(91

)(58

-

-

-

)(200

18.635

1.154

61.506

19.550

26.142

138.727

6.143

396

-

2.088

-

13.459

2.832

238

-

2.090

-

7.195

)(579

)(208

-

-

-

)(1.037

8.396

426

-

4.178

-

19.617

8.396

426

-

4.178

-

19.617

3.277

234

-

2.090

-

7.523

1.661

9

-

-

-

1.764

)(90

)(31

-

-

-

)(136

13.244

638

-

6.268

-

28.768

4.268

489

61.506

15.372

8.214

94.097

5.391

516

61.506

13.282

26.142

109.959
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لم يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية من قبل املجموعة خالل السنة املنتهية في 31
مارس  55.000 :2009( 2010ألف درهم).

 .17العقارات واملعدات (تابع)
تتمثل االعمال الرأسمالية قيد االجنازبشكل رئيسي في التكاليف املتكبدة من أجل إعادة
جتديد فندق املفرق واململوك من شركة مينالد لالستثمارات ذ.م.م  ،شركة تابعة
للمجموعة («مينالند»).
خالل مايو  ، 2009حصلت مينالند على تسهيل ائتماني من بنك محلي بقيمة 105.000
ألف درهم لتمويل  %65من كلفة إعادة التجديد  ،بلغت املسحوبات لغاية نهاية السنة
مبلغ  16.870ألف درهم كما بلغت نسبة الفائدة املرسملة  365ألف درهم .إن التسهيل
اإلئتماني مؤمن عليه برهن عقاري من الدرجة األولى على أرض ومبنى فندق املفرق مببلغ
 140.000ألف درهم وبضمان جتاري من قبل املجموعة (إيضاح .)23
إضافة إلى ذلك  ،قامت مينالند بالتعاقد مع شركة البنيان للتطوير ذ.م.م  ،طرف
ذات عالقة  ،من أجل تطوير وجتديد وتأهيل فندق املفرق مببلغ  119.000ألف درهم.
بلغت األعمال املنجزة  ،املفوترة واملعتمدة  ،كما في نهاية السنة مبلغ  12.674ألف

التركيز واإلجناز

درهم (إيضاح .)24

 .18املوجودات األخرى

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

ً
مقدما
مدفوعات
ذمم مدينة (إيضاح ) 5
تكاليف مشاريع مؤجلة
ً
مقدما
مصروفات مدفوعة
مستحق من موظفني
إيرادات مستحقة
أخرى

204
32.162
19.903
15.218
2.563
4.294
5.496

31
33.898
18.764
8.216
4.463
16.861

ً
ناقصا  :انخفاض القيمة (إيضاح  5ب)

79.840
)(19.802

82.233
)(13.558

60.038

68.675

 .19رأس املال
مرخص ومصدر ومدفوع:
ً
سهما بقيمة 10
55.000.000
درهم للسهم الواحد
( 55.000.000 :2009سهم
بقيمة  10درهم للسهم الواحد)

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

550.000

550.000
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 .20االحتياطي القانوني
ً
وفقا ملتطلبات قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 1984
(وتعديالته) والنظام األساسي للشركة وشركاتها التابعة  ،يتعني حتويل  %10من
أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني .ويجوز للشركة وشركاتها التابعة إيقاف تلك
التحويالت عندما يبلغ رصيد االحتياطي  %50من رأس املال .إن هذا االحتياطي
القانوني غير قابل للتوزيع.
 .21االحتياطي النظامي
ً
وفقا لبنود تأسيس الشركة  ،يتم حتويل  %10من األرباح السنوية للشركة إلى
االحتياطي النظامي.
قد تقرر الشركة إيقاف تلك التحويالت إذا بلغ االحتياطي النظامي  %50من رأس
ً
وفقا لقرار يتم اتخاذه في هذا الصدد من قبل املساهمني في اجلمعية
املال أو
ً
العمومية السنوية بناءا على توصية مجلس اإلدارة .ويجوز استخدام هذا االحتياطي
في األغراض التي يوصي بها مجلس اإلدارة ويعتمدها املساهمني.
 .22الدفعات املعتمدة على األسهم
ً
والحقا ملوافقة وزارة االقتصاد  ،وافقت املجموعة على إصدار سندات
خالل العام ،
قابلة للتحويل و قرض بالقيمة اإلسمية ذاتها بوقت واحد لشركة أالينس إنفستمنت
ذ.م.م (شركة تابعة للمجموعة بشكل تام) لتسهيل عملية حتويل خيارات األسهم إلى
املوظفني املستحقني .إن تأثير إصدار السندات والقرض قد مت حذفها بشكل كامل
عند إعداد البيانات املالية املوحدة.
قامت الشركة في عام  2008بوضع دفعات معتمدة على األسهم والتي مت تخصيصها
ملكافأة املوظفني املستحقني بإضافة حصصهم إلى حصص املساهمني عن طريق
تقدمي حوافز طويلة األجل لهؤالء املوظفني املستحقني.
تاريخ املنح

النوع

عدد األدوات

 24مايو 2007

خيارات أسهم

741.610

 22مايو 2008

خيارات أسهم

426.660

 24مايو 2009

خيارات أسهم

378.380

 24مايو 2007

أسهم أداء

35.980

 22مايو 2008

أسهم أداء

767.970

 24مايو 2009

أسهم أداء

681.080

في تاريخ التقرير  ،لم يتم حتقيق شروط األداء ألسهم األداء لكافة الشرائح املصدرة.
إن استخدام خيارات األسهم محدد مبدة اخلدمة.

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
 .23قروض ألجل

األرصدة

قامت احدى الشركات التابعة للمجموعة بتاريخ  26مارس  2007بإبرام إتفاق لقرض
مرحلي مع بيت التمويل ش.م.ع  ،طرف ذات عالقة  ،لتسهيل قرض بقيمة  10مليون
درهم  ،ويتم حتميل فائدة سنوية  %12على القرض .مت جتديد التسهيل االئتماني خالل
 2010لغاية  28مارس .2011

خالل السنة احلالية  ،كان لدى املجموعة األرصدة التالية مع األطراف ذات العالقة:

بتاريخ  7مايو  2009حصلت مينالند إنفستمنت  ،شركة تابعة للمجموعة  ،على قرض
من بنك جتاري بقيمة  105مليون درهم  ،لتمويل كلفة تطوير وجتديد فندق املفرق.
ً
ً
سنويا.
زائدا  200نقطة أساس وبحد أدنى %6.5
يعمل القرض بفائدة مبقدار إيبور
بلغت املسحوبات  17مليون درهم كما في  31مارس  ، 2010وقد مت رسملة الفوائد
البالغة  365ألف درهم خالل العام .إن التسهيل االئتماني يؤمن مقابل ضمان عقاري
من الدرجة األولى بقيمة  140مليون درهم على أرض ومبنى فندق املفرق وبضمان
جتاري من قبل املجموعة .عندما يتم سحب القرض بالكامل  ،فسيتم دفعه على خمس
وثالثون دفعة ربع سنوية.

املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة
الشركات الزميلة

6.578

4.550

بصورة مشتركة

8.955

الصناديق اخلاضعة لإلدارة

3.047

1.908

-

(أخرى الشركات اخلاضعة للسيطرة املشتركة)

15.007

929

31.559

9.415

املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

ً
وفقا
تقوم املجموعة  ،في سياق األعمال االعتيادية  ،بالدخول في معامالت ،
ألحكام وشروط متفق عليها  ،مع شركات أخرى أو أفراد آخرين ينطبق عليهم
تعريف األطراف ذات العالقة املتضمن في املعيار احملاسبي الدولي رقم  .24حتتفظ
الشركة بعالقة أطراف ذات عالقة مع شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة واالئتالفات
املشتركة وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيني مبا في ذلك الشركات التي
ً
ً
ً
ً
هاما
تأثيرا
هاما عليها أو الشركات التي مبقدورها ممارسة
تأثيرا
مبقدورهم ممارسة
على الشركة.

الشركات الزميلة
(أخرى الشركات اخلاضعة للسيطرة املشتركة)

11.710
11.710

97
97

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة ال حتمل فائدة وليس لها أي تواريخ استحقاق محددة.
قامت مينالند بالتعاقد مع شركة البنيان للتطوير ذ.م.م  ،طرف ذات عالقة  ،من أجل

املعامالت مع كبار موظفي اإلدارة

تطوير وجتديد وتأهيل فندق املفرق مببلغ  119مليون درهم .بلغت األعمال املنجزة ،

تقدم املجموعة الى أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني التنفيذين  ،باإلضافة الى
رواتبهم  ،تعويضات غير نقدية باإلضافة إلى مستحقات وتعويضات نهاية اخلدمة.
2010

2009

ألف درهم

ألف درهم

تعويضات املوظفني قصيرة األجل

13.534

15.921

تعويضات ما بعد اخلدمة

2.242

1.788

-

5.231

تعويضات أعضاء مجلس
اإلدارة املدفوعة

ألف درهم

الشركات التي تتم السيطرة عليها

 .24األطراف ذات العالقة

تعريف األطراف ذات العالقة

2010

2009
ألف درهم

15.776

املفوترة واملعتمدة  ،كما في نهاية السنة مبلغ  12.674ألف درهم (إيضاح .)17
إن األرصدة مع شركة البنيان للتطوير ذ.م.م في تاريخ التقرير هي كالتالي:
2010

2009

ألف درهم ألف درهم
دفعات مقدمة
دفعة مرحلية للسداد

10.632

-

()3.239

-

محجوزات
( %10من األعمال املنفذة)

()1.267

22.940
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املعامالت

2010
ألف درهم

إن األرصدة مع بيت التمويل ش.م.ع هي كالتالي:

حسابات حتت الطلب وحسابات جارية
ضمان بنكي للموظفني
ودائع ألجل
ضمان مالي
قرض ألجل (إيضاح )23

2010
الف درهم

2009
ألف درهم

1.244
162
19.383
30.000
10.000

1.274
162
25.627
25.000
10.000

أسهم (بالقيمة السوقية)
نقد في ودائع إسالمية

التركيز واإلجناز

13.182
31.873
12.674

األتعاب مكتسبة من أطراف ذات عالقة
الضمانات الصادرة باإلنابة عن الشركة
دفعات مرحلية خالل العام
 .25املطلوبات األخرى

ذمم دائنة
مصروفات مستحقة
مخصص تعويضات نهاية اخلدمة

 .27االستثمار في املوجودات حتت اإلدارة
كما في تاريخ بيان التقرير  ،كانت حتتفظ الشركة باالستثمارات التالية في
صناديق مدارة من قبلها:
عدد
الوحدات
ألف درهم

2009
ألف درهم

صندوق املستثمر الوطني لتنمية
رؤوس األموال إل.بي.

20.290
25.000
-

صندوق املستثمر الوطني اإلمارات العقاري 50

50

1.153

صندوق املستثمر الوطني دانا وومن 500

500

8

8

25.437 28.231

صندوق املستثمر الوطني بلوتشيب

6.702

6.702

31.618 37.276

صندوق املستثمر الوطني لالستثمار
مينا سبيشل ستيويشن

5

5

17.893 21.100

100

22.090 24.490

37.584
22.887
12.829

23.491
21.453
8.537

73.300

53.481

2009
ألف درهم
6.546
3.201
()1.210
8.537

 .26األنشطة االئتمانية
تقوم الشركة بدور أمني ملوجودات تبلغ  682.876ألف درهم
( 799.765 :2009ألف درهم).
كما في تاريخ بيان املركز املالي املوحد  ،كانت الشركة حتتفظ باملوجودات التالية برسم أمانة:
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2009
2010

2010

2009

100

فيما يلي احلركة في مخصص تعويضات نهاية اخلدمة:

في  1أبريل
يضاف :احململ على السنة
ً
ناقصا :املدفوعات خالل السنة
في  31مارس

عدد
الوحدات
ألف درهم

صافي قيمة صافي قيمة
املوجودات املوجودات
ألف درهم ألف درهم

100

2010
ألف درهم

8.537
5.521
()1.229
12.829

95.077
-

24.980 17.302

2009
ألف درهم

2010
ألف درهم

151.614
8.967

لم يتم إدراج املوجودات املبينة أعاله في هذه البيانات املالية املوحدة.

خالل السنة  ،قامت املجموعة باملعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:
2010
الف درهم

2009
ألف درهم

صندوق املستثمر الوطني مينا العقاري

صندوق املستثمر الوطني لالستثمار
العقاري في احملافظ اإلستثمارية إل.بي100 .

641

3.991 4.389

		
 .28االرتباطات وااللتزامات الطارئة

ضمانات مصرفية
ضمان جتاري
إلتزامات رأسمالية

2010
ألف درهم
5.000
166.266
106.326

2009
ألف درهم
5.000
47.587
-

تلتزم املجموعة باملساهمة مببلغ  150مليون درهم في صناديق
استثمارية مدارة من قبل املجموعة ( 5 :2009مليون درهم).
خالل السنة املاضية  ،مت رفع مطالبة غير مالية من قبل القائم بتطوير
أحد العقارات ضد إحدى الشركات التابعة بشأن مخالفة مزعومة لعقد
وكالة املبيعات .ويتعلق هذا العقد ببيع وحدات في مشروع ما زالل
قيد التطوير كما في تاريخ التقرير.

البيـــانـــــات املـالـيــــــة
ً
ً
خارجيا بواسطة
وفقا لالستشارات القانونية اخلارجية التي مت احلصول عليها
الشركة التابعة  ،لم تقم اإلدارة برصد مخصص للدعوى حيث أنه ليس من
احملتمل أن تتطلب تدفقات خارجية للموارد والتي تتضمن فوائد اقتصادية
من أجل تسوية املطالبة وليس من املمكن قياس مبلغ املطالبة احملتمل
بصورة دقيقة كما في تاريخ التقرير.
قامت مينالند باالتفاق مع شركات بناء واستشاريني لتطوير وجتديد فندق
املفرق  ،ومبوازنة قدرها  177مليون درهم .كما في تاريخ التقرير  ،إن
الشركة التابعة قد التزمت مببالغ مقدارها  146مليون درهم ومنها 102
مليون ستستحق الدفع خالل العام القادم .لدى الشركة التابعة تسهيل
ائتماني وهو القرض غير مستخدم بقيمة  88مليون درهم.
 .29األحكام والتقديرات احملاسبية
قامت اإلدارة  ،عند تطبيق السياسات احملاسبية اخلاصة باملجموعة والواردة
ً
تأثيرا
في إيضاح  ، 3باستخدام التقديرات ووضع األحكام التالية التي لها
ً
هاما على مبالغ املوجودات واملطلوبات املعترف بها في البيانات املالية
املوحدة .يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام وهي ترتكز على
اخلبرة التاريخية وعوامل أخرى  ،مبا في ذلك توقعات األحداث املستقبلية
التي يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف الراهنة.

(ج) القيم العادلة للعقارات االستثمارية
إن األحكام والتقديرات الهامة املوضوعة للوصول إلى القيمة العادلة
للعقارات االستثمارية قد متت مناقشتها في إيضاح .4

(د) خسائر انخفاض قيمة الذمم املدينة
تقوم املجموعة مبراجعة ذممها املدينة لتقييم خسائر انخفاض القيمة مرة
ً
سنويا .وملعرفة ما إذا كان من الضروري قيد خسائر انخفاض
على األقل
القيمة ضمن بيان الدخل املوحد  ،تقوم املجموعة بوضع األحكام حول ما
إذا كانت هنالك أية بيانات ملحوظة تفيد بوجود انخفاض ميكن قياسه في
التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة .وبنا ًء عليه  ،يتم تكوين إنخفاض
للقيمة عندما يكون هناك حدث خسارة أو ظرف ميكن حتديده ويكون ،
ً
ً
دليال على تراجع القدرة على استرداد التدفقات
اعتمادا على اخلبرة السابقة ،
النقدية.

(أ) القيم العادلة لألدوات املالية
يتم قياس العديد من األدوات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة ويكون
عاد ًة من املمكن حتديد قيمها العادلة ضمن نطاق معقول من التقديرات.
بالنسبة ملعظم األدوات املالية للمجموعة هنالك أسعار سوقية متاحة بصورة
جاهزة .إال أن بعض األدوات املالية مثل األوراق املالية املدرجة بالسوق
الثانوية أو األوراق املالية غير املدرجة  ،يتم تقييمها باستخدام طرق
التقييم ويشمل ذلك الرجوع إلى القيم العادلة احلالية ألدوات أخرى مماثلة
بصورة جوهرية (مع مراعاة التسويات املناسبة).
ً
اعتمادا على ظروف السوق
يتم إجراء تقديرات القيم العادلة في وقت محدد
واملعلومات املتاحة حول األدوات املالية .إن هذه التقديرات غير موضوعية
ً
أمورا تخضع ألحكام هامة
بطبيعتها وتنطوي على عدم اليقني وتتضمن
(مثل أسعار الفائدة  ،والتقلبات والتدفقات النقدية املقدرة وغيرها)
وبالتالي  ،فال ميكن حتديدها بدقة.

(ب) األعمار اإلنتاجية للعقارات واملعدات
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية لبنود العقارات
ً
اعتمادا على االستخدام املزمع للموجودات واألعمار اإلنتاجية
واملعدات
املقدرة لتلك املوجودات .إن التغيرات الالحقة في الظروف مثل التقدم
التكنولوجي أو االستخدام املتوقع للموجودات املعنية قد يؤدي إلى أن
تختلف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم املتبقية عن التقديرات املبدئية.
لقد قامت اإلدارة مبراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية ملعظم بنود
العقارات واملعدات وقررت أنه ليس هناك حاجة إلجراء أية تسويات.
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برج املستثمر الوطني
شارع زايد األول  ،اخلالدية
صندوق بريد ، 47435
أبوظبي  ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف +971 )2( 619 2300 :
فاكس +971 )2( 619 2400 :
املوقع اإللكترونيwww.tni.ae :

السادة املساهمون الكرام،
حدي .لقد
إنّه ملن دواعي سروري أن أحتدث حول آداء شركة املستثمر الوطني القوي خالل فترة صعبة استوجبت الكثير من التّ ّ
املالية  2010-2009على استراتيجيتنا والسير قدما مبخططاتنا إلى األمام ،مع االستمرار في تقدمي
قمنا بالتركيز خالل السنة
ّ
منتجاتنا .وقد حققنا زيادة خمسة أضعاف تقريبا في صافي األرباح التي بلغت  30.8مليون درهم وهذا يعد اجنازا كبيرا نظرا
للظروف السائدة في السوق.

التركيز واإلجناز

إن التزام شركة املستثمر الوطني بقواعد احلوكمة والنزاهة على مستويات اإلدارة قد ساعد في احلفاظ على سمعة الشركة القوية
بني نظرائها ،خالل فترة ينظر فيها إلى القطاع املالي مع الكثير من الشك والريبة .إن من مسؤولياتنا التخفيف من مستويات
املخاطر التي قد تتعرض لها أعمالنا ،وفي  2010-2009عزّزت الشركة برنامجها إلدارة املخاطر ،لدعم السياسات واجلهود
القائمة وملواصلة تقليل املخاطر للشركة واملستثمرين على حد سواء.
لقد عرفت شركة املستثمر الوطني باجلودة في السوق خالل السنة املالية  . 2010-2009إذ أحرز صندوق الشركة (بلو تشب) على
لقب أفضل صندوق في اإلمارات من قبل «مجلة مدير الصندوق بالشرق االوسط» ،كما حصلنا على لقب أفضل مستثمر في األسهم
قمة املستثمر بالشرق االوسط» ،هذا و قد أدرجت شركة املستثمر الوطني أيضا
اخلاصة في قطاع الرعاية الصحية من قبل «جوائز ّ
ضمن نهائي أفضل شركة تعمل في مجال االستثمار اخلاص في الشرق األوسط من قبل مجلة «بانكر الشرق األوسط».
في ّ 2010-2009
مت أيضا ترقية رخصة الشركة كإحدى الشركات االستثمارية القائمة في مركز دبي املالي العاملي للفئة الثالثة
(إلدارة األموال) .وهذه الترقية للترخيص لها آثار هامة على كل من قطاعي االستثمار اخلاص وإدارة األصول في شركة املستثمر
الوطني  ،ألنها تتيح للشركة إدارة صناديقها من خالل نظم املركز (  ) DFSAالتي تعتبر من أعلى اإلطارات املالية تنظيما في
العالم على غرار تنظيم هيئة اخلدمات املالية في اململكة املتحدة  ،ونحن نسعى ضمن خطة تطمح الى حتويل إدارة صناديقنا
لتعمل من خالل تنظيم يك ّرس قواعد مألوفة توفر الراحة للمستثمرين الدوليني الذين يتطلعون إلى املشاركة في صناديق
املستثمر الوطني.
عودتنا به الشركة حتى اآلن  ،ومواصلة
ونحن نعتزم احملافظة في العام اجلديد  2011-2010على مستويات اآلداء القوي الذي ّ
تركيزنا على املجاالت التي من شأنها تقدمي قيمة أكبر للمساهمني.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر ما أبداه مساهمونا من استمرار في دعم الشركة ،وأود أيضا أن أشكر فريق اإلدارة وجميع
موظفي الشركة على عملهم الشاق املتواصل والنتائج التي يواصلون حتقيقها.
	
  
عبد الله محمد املزروعي
رئيس مجلس اإلدارة
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