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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سادة امل�ساهمون الكرام،
�أود بداية �أن �أرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي
الرابع ع�شر ل�شركة “امل�ستثمر الوطني” .وي�شرفني بالنيابة عن
�أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أن �أ�ستعر�ض معكم واح��دة من �أف�ضل
ال�سنوات يف تاريخ ال�شركة .وي�أتي هذا الأداء املتميز تتويج ًا
لل�سجل احلافل الذي تتمتع به “امل�ستثمر الوطني” ب�صفتها �أحد
�أع��رق البنوك اال�ستثمارية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
حيث توا�صل �أعمالنا منوها القيا�سي مبواكبة التطور ال�سريع
والنه�ضة امل�ستمرة للعا�صمة �أبوظبي ،كما �سيت�ضح لنا من
التقرير التايل.
يتناول ه��ذا التقرير ب�شكل مف�صل الإجن ��ازات التي حققتها
قطاعات �أعمالنا املختلفة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31
مار�س  .2008لقد بد�أت “امل�ستثمر الوطني” �سنتها املالية مبوقف
مايل را�سخ يف فرتة ات�سمت بتقلبات متزايدة ،م�ستمدة ذلك من
من��وذج �أعمالها املتميز كبنك ا�ستثماري ي�ضم �ستة قطاعات
�أعمال منف�صلة ،يتميز كل منها بخربات رائ��دة على م�ستوى
القطاع وميتلك جمموعة را�سخة من القيم امل�ؤ�س�سية امل�شرتكة.
وت�شمل قطاعات �أعمالنا خدمات الإ�ستثمار امل�صريف ،و�إدارة
الأ�صول ،والن�شاط العقاري ،والإ�ستثماراخلا�ص ،والإ�ستثمار
الرئي�سي ،والأبحاث اال�ستثمارية .ويعك�س هذا التنويع يف الأن�شطة
منو “امل�ستثمر الوطني” متعدد الأبعاد واملحاور ،والذي ين�سجم
�أي�ض ًا مع التطور ال�سريع الذي ت�شهده الدولة.
لقد ا�ستمر قطاع اخلدمات املالية املحلي خالل الفرتة التي
يغطيها التقرير يف ك��ون��ه ح��اف� ً
لا بالفر�ص وال�ت�ح��دي��ات ،يف
الوقت الذي احتدمت فيه املناف�سة العاملية خالل ال�سنة املالية
 2007-8مع دخول العديد من البنوك اال�ستثمارية الأجنبية
الرائدة �إىل ال�سوق.
وقد �أتيحت لنا الفر�صة للعمل مع بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات يف
ع��دد م��ن ال�صفقات ال�ك�برى خ�لال ال�سنة ،ونحن فخورون
ب�أن خدماتنا ومعايرينا العالية ال تقل �ش�أن ًا عما تقدمه هذه
امل�ؤ�س�سات العاملية.

وي�سرين �أن �أعلن �إجناز ًا مهم ًا جديد ًا �أ�ضفناه م�ؤخر ًا �إىل �سجل
�إجن ��ازات “امل�ستثمر الوطني” امل�ش ِّرف ل�سنة � ، 2007-8إذ
ح�صلنا على موافقة “هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية” للعمل يف
اململكة العربية ال�سعودية ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يدفع ب�سرعة
�أكرب عجلة منو �أعمالنا يف اململكة وخارج دولة الإمارات العربية
املتحدة.
لقد كانت ال�سنة املالية  2007-8حافلة بالتحديات لالقت�صاد
العاملي ،حيث تركت �أزمة االئتمان ب�صماتها على �أ�سواق املال
حول العامل ،ويبدو �أن هذه التداعيات �ست�ستمر خالل ال�سنة
املقبلة .ول�ك��ن ال���س��وق الإم��ارات �ي��ة جنحت يف املحافظة على
ا�ستقرارها ،م�ستندة يف ذلك �إىل النمو املتجدد ذاته الذي عزز
�أداء “امل�ستثمر الوطني” .ونظر ًا لتنوع وتكامل قدراتنا ،ف�إننا
نتوقع �أن يتوا�صل النمو من دون �أن يت�أثر بهذه الأو�ضاع خالل
ال�سنة املالية املقبلة .2008-9
ويف هذا ال�صدد ،ي�شرفني �أن �أعرب عن تقدير جمل�س الإدارة
مل�ساهمينا الكرام على دعمهم وثقتهم خالل ال�سنة ،كما �أتوجه
بال�شكر اجلزيل �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
على جهودهم ال�صادقة والتزامهم امل�ستمر �إزاء ال�شركة ور�ؤيتها،
�إذ ي�شكل دوره��م القيادي الرائد وخرباتهم العميقة الأ�سا�س
الرا�سخ الذي يقوم عليه متيز “امل�ستثمر الوطني”.
ومما ال يقل �أهمية بالن�سبة �إىل “امل�ستثمر الوطني” و�أدائها
خالل ال�سنة ،موظفونا الأكفاء الذين مل ي َّدخروا جهد ًا لالرتقاء
ب�أداء ال�شركة �إىل �أرفع امل�ستويات ،فهم الدعامة الأ�سا�سية لكل
ما حققناه من جن��اح حتى الآن .وتفخر “امل�ستثمر الوطني”
ب�أنه يوجد لديها جمموعة من �أف�ضل اخل�براء واملخت�صني يف
القطاع امل�صريف .وي�ضم كل واحد من قطاعات �أعمالنا فريق ًا
من املوظفني امل�ؤهلني امللتزمني بتحقيق �أعلى م�ستويات النجاح
لل�شركة .و�أود ،با�سمي ونيابة عن امل�ساهمني� ،أن �أعرب عن جزيل
ال�شكر والتقدير ملوظفينا الأوفياء .و�أغتنم هذه املنا�سبة لأحثهم
على موا�صلة حما�سهم وجهودهم يف ال�سنة املقبلة.

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ويت�شرف جمل�س الإدارة بتقدمي عميق ال�شكر واالمتنان ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة حاكم �إم��ارة �أبوظبي “حفظه اهلل” ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،والفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي ،على دعمهم الكرمي
وامل�ستمر ملجتمع الأعمال املحلي واالقت�صاد الوطني .ونتطلع �إىل
�أن نكون عند ح�سن ظن �سموهم بنا يف العام احلايل من خالل
م�ساهمتنا امل�ستمرة يف دفع منو وتطوير القطاع املايل املزدهر يف
الدولة وتعزيز ح�ضور «امل�ستثمر الوطني» يف الأ�سواق الإقليمية
والدولية.

عبداللـه املزروعي

رئي�س جمل�س الإدارة
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بيــان الرئي�س التنفيذي
ال�سادة امل�ساهمون وال�شركاء واملوظفون الكرام،
ي�سعدين �أن �أعلن لكم �أن ال�سنة املالية  2007-8كانت واحدة
من �أف�ضل ال�سنوات حتى اليوم يف م�سرية «امل�ستثمر الوطني».
وقد �شهدت ال�شركة العديد من التطورات الإيجابية على �صعيد
النمو ،والأرب��اح ،واملكانة يف ال�سوق ،وانتقلت من موقع قوة �إىل
�آخر خالل الأ�شهر االثنى ع�شر املنتهية يف  31مار�س .2008
ويف ه��ذه الأث �ن��اء ،نوا�صل تعزيز مكانتنا احل��ال�ي��ة ،وتعميق
خربتنا يف القطاع ،وتو�سيع جمموعة منتجاتنا .وعلى الرغم
من �أن ال�سوق ات�سمت بتقلبات متزايدة الفرتة املا�ضية� ،إال �أنه
ي�سرنا الإعالن عن ت�سجيل �إيرادات قيا�سية خالل ال�سنة املالية
الأخرية بلغت  292.3مليون درهم ،و�صايف �أرباح بلغ 113.6
مليون درهم ،كما ارتفعت قيمة حقوق امل�ساهمني بنهاية ال�سنة
�إىل  1.1مليار درهم.
لقد �أطلقت ال�شركة منذ �سنتني خطة ا�سرتاتيجية جديدة لدعم
النمو على املدى الطويل ،وذلك من خالل التنويع والتخ�ص�ص.
ويف هذا الإطار ،جنحنا يف ا�ستقطاب كفاءات رفيعة امل�ستوى،
وتطوير قدرات جديدة ،وتو�سيع الرقعة اجلغرافية التي يغطيها
ال�صناديق والأ�صول اخلا�ضعة لإدارة ال�شركة
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ن�شاطنا .ومن الوا�ضح اليوم �أن “امل�ستثمر الوطني” تكت�سب
�أهمية متزايدة كبنك جتاري متميز يف املنطقة .
ونحن فخورون مبا قدمناه لعمالئنا يف عام  ،2007ونتطلع
قدم ًا ملوا�صلة هذه النجاحات خالل  .2008ويف الوقت ذاته،
�سنوا�صل �سعينا وراء �أ�ساليب متنوعة ومبتكرة للنهو�ض
بال�شركة �إىل موقع ي�ؤهلها لتحقيق النمو امل�ستدام يف امل�ستقبل
وارتفعت قيمة ال�صناديق والأ� �ص��ول التي تديرها ال�شركة
خالل ال�سنة �إىل م�ستوى قيا�سي بلغ  1.3مليار درهم ،بزيادة
 ٪29عن ال�سنة املا�ضية.

التقرير املايل املوحد

�سجلت �إيراداتنا ال�سنوية منو ًا بن�سبة  %80خالل ال�سنة املالية
� 2007-8إىل  292.3مليون درهم .ونتيجة لذلك ،حققنا �أرباح ًا
�صافية موحدة قدرها  113.6مليون دره��م ،بزيادة  %43عن

بيــان الرئي�س التنفيذي

الإي ــرادات املوحـ ــدة
ب�آالف الدراهم
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ب�آفاق منو ال�شركة .ونعتقد �أن م�ساهمينا �سي�ستفيدون مبا�شرة
من حت�سن نتائجنا املالية .هذا وقد ارتفعت حقوق امل�ساهمني
خالل ال�سنة بواقع  275.8مليون درهم �إىل م�ستوى قيا�سي بلغ
 1.1مليار درهم.
الأ�صول وحقوق امل�ساهمني
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ال�سنة املا�ضية .وتكت�سب هذه النتايج الإيجابية �أهمية خا�صة يف
ظل التحديات التي فر�ضتها بيئة الأ�سواق املحلية والدولية.
وقد بقي �سعر �سهم ال�شركة من دون تغيري خالل ال�سنة ،على
الرغم من الزيادة الكبرية يف �إجمايل �إيراداتنا و�صايف �أرباحنا.
وبالتايل ،ف�إنني �أعتقد �أن �سعر �سهمنا ال يعك�س متام ًا �إجنازاتنا
�أو فر�ص النمو امل�ستقبلي لل�شركة .ويف احلقيقة ،ف ��إن �سهم
«امل�ستثمر الوطني» ينطوي على الكثري من القيمة و�أنا متفائل
الأرباح والربح الهام�شي
ب�آالف الدراهم والن�سبة املئوية
113،643

%70

113,148
%58

%60
%49

%50
%40

79,560

100.000
80.000

%39

60.000

%30

40.000

%20

20.000

%10
%0

120.000

مـــار�س 2008
الربح الهام�شي

مـــار�س 2007

مـــار�س 2006
الأرباح

0

200.000
مـــار�س 2008

مـــار�س 2007
امل�ساهمني

مـــار�س 2006

0

الأ�صول

تق ــييـ ــم م�ســاهمــات و�إجنـ ــازات قط ـ ــاعات
�أعم ــال ال�شـ ــركة

متيز قطاع �إدارة الأ�صول يف �شركتنا ،على وجه اخل�صو�ص ،ب�أدائه
القوي خالل ال�سنة .فقد جنح يف حتقيق �إيرادات �إيجابية لل�سنة
املالية  2007-8مع زيادة حجم الأ�صول التي تديرها بن�سبة .%46
وارتفعت ايرادات �إدارة الأ�صول ب�أكرث من  %300مقارنة مع ال�سنة
ال�سابقة �إىل  37.1مليون درهم ،معظمها من ر�سوم ال�صناديق
عالية الأداء ,وقد جتاوزت ال�صناديق اال�ستثمارية ،وبالتحديد
(�صندوق امل�ستثمر الوطني العقاري الن�شط ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا) و (�صندوق امل�ستثمر الوطني للأ�سهم القيادية،
�أداء امل�ؤ�شرات العامة مبعدل  %12.3و %10.4على التوايل.
ونحن م�ستمرون يف �إ�ضافة منتجات جديدة ومبتكرة ،وتعزيز
كفاءاتنا الأ�سا�سية مبا يلبي احتياجات عمالئنا .وقد اكت�سبنا يف
ال�سنة املا�ضية خربة مميزة يف جمال حتقيق الإيرادات املطلقة
لل�شركة ونظمنا عدد ًا من العرو�ض الت�سويقية ال�ستك�شاف فر�ص
�أعمال جديدة ودولية.
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و�سجل قطاع الن�شاط العقاري يف ال�شركة منو ًا ملحوظ ًا بزيادة
�سنوية بلغت  ،%543حمقق ًا مبفرده �إيرادات بلغت  14.8مليون
دره��م .وحتقق ه��ذا النمو م��ن ر��س��وم �صناديق اال�ستثمارات
العقارية وم�شاريع التطوير املختلفة.
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وبدوره� ،شهد قطاع الإ�ستثمار اخلا�ص منو ًا متزايد ًا منذ �إطالقه
ر�سمي ًا يف العام املا�ضي .وارتفعت الإي��رادات ال�سنوية للقطاع
اجلديد ب�شكل كبري �إىل  5.8مليون درهم،

0

بالإ�ضافة �إىل خدمات �إدارة الأ�صول يف فئة الأ�صول العقارية.
ومت جني املزيد من الر�سوم من خالل اال�ستحواذ على (فندق
املفرق) يف ال�سنة املا�ضية .و�سيبد�أ العمل قريب ًا ب�شكل حثيث
لتجديد وتو�سيع الفندق وتطوير قطعتي الأر� ��ض العائدتني
لل�شركة يف م�شروع (كابيتال �سنرت) الواقع و�سط (مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض) ،جممع املعار�ض وامل�ؤمترات الرائد .ونحن
الآن يف �صدد �إطالق عمليات التطوير يف امل�شروعني العقاريني
بتكلفة �إن�شائية �إجمالية تقدر بنحو  700مليون دره��م؛ وهما
عبارة عن برج للمكاتب من  23طابق ًا وبرج لل�شقق ال�سكنية
املخدمة من  27طابق ًا .و�سيتوا�صل العمل يف هذين ال�صرحني
املميزين خالل عام  ،2008ون�سعى �إىل م�شاركة �أطراف �أخرى
يف بع�ض هذه الأ�صول.

كما ارتفعت قيمة الأ��ص��ول التي يديرها القطاع بن�سبة %22
خالل ال�سنة املالية .ونوا�صل جني الأرباح من “�صندوق امل�ستثمر
الوطني لتنمية ر�أ�س املال” الذي حقق �أداء متميز ًا للغاية .ويجري
�إيرادات الإ�ستثمار اخلا�ص
ب�آالف الدراهم
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بيــان الرئي�س التنفيذي

برتاجع ن�سبته  %98مقارنة مع ال�سنة املالية  .2006-7ولكنني
على ثقة تامة ب�أن هذا القطاع �سيحقق نتائج جيدة م�ستقب ًال.
ويف الوقت الذي نوا�صل فيه اال�ستثمار بغزارة يف هذا القطاع
و�إم� ��داده ب�أف�ضل ال�ك�ف��اءات واخل�ب�رات ،ف�إننا على قناعة
را�سخة ب�أنه �سي�صبح من جديد م�ساهم ًا كبري ًا يف �إيرادات
وربحية ال�شركة.
�إرادات الإ�ستثمار امل�صريف
ب�آالف الدراهم
82.103
59.001
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مـــار�س 2008

الإعداد حالي ًا لإطالق عائلة �أو�سع من هذه ال�صناديق خالل عام
 ،2008وذلك بناء على النتائج الإيجابية امللمو�سة التي حققها
“�صندوق تنمية ر�أ�س املال”.
وقد �ساهم قطاع الإ�ستثمار اخلا�ص خالل ال�سنة املالية يف
تعزيز �أداء “امل�ستثمر الوطني” ب�شكل كبري ،حيث قاد ائتالف ًا
لال�ستحواذ املبا�شر مع م�ؤ�س�سات عاملية رائدة ،هو الأول من
نوعه للمجموعة .و�سنوا�صل العمل على تكرار هذا النوع من
الن�شاطات ،كما �أننا نخطط لعدد من عمليات التخارج املهمة
خالل ال�سنة املقبلة.
و�أم��ا اي ��رادات قطاع اال�ستثمار امل�صريف ،فقد كانت خميبة
للآمال ومل ت�سجل �سوى  1.4مليون درهم حتى  31مار�س ،2008
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وقد وجدنا �أن توافر خ�برات متخ�ص�صة يف بع�ض القطاعات
يرتقي بخدمة العمالء �إىل �أعلى م�ستوى ممكن ،مما دفعنا �إىل
تطوير خربات متخ�ص�صة يف قطاعي العقارات والطاقة .ونتوقع
�أن تتنوع م�صادر �إيرادات قطاع اال�ستثمار امل�صريف ،متحو ًال من
التخ�ص�ص يف �إدارة عمليات االكتتاب العام الأويل ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل تقدمي باقة خدمات �أك�ثر ت��وازن� ًا جتمع بني اال�ستت�شارات
وعمليات �أ�سواق ر�أ�س املال.
ولعب قطاع الأبحاث اال�ستثمارية دور ًا مهم ًا بالن�سبة ل�شركة
“امل�ستثمر الوطني” �أكرث من �أي وقت م�ضى .وقدم هذا القطاع
الدعم لقطاع اال�ستثمار امل�صريف من خالل تزويده بالأبحاث
والتقارير حول الأ�سهم والقطاعات التي تهم قاعدة م�ستثمرينا.
و�أعد القطاع عدد ًا من التحليالت املتميزة لل�سوق الإقليمية ،مما
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عزز ال�سمعة الطيبة ل�شركة «امل�ستثمر الوطني» على امل�ستوى
العاملي .وقد حدد قطاع الأبحاث اال�ستثمارية جمموعة من الأفكار
التي حفزت الفكر والنقا�ش الدويل بخ�صو�ص مو�ضوعات ،مثل
ال�شركات العائلية وحوكمة ال�شركات يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي .و�سنوا�صل اال�ستثمار يف قطاع الأعمال املهم هذا مبا
ي�ضمن تعزيز مكانة ال�شركة ب�صفتها �أحد الرواد املوثوقني الذين
ميدون القطاع ب�أفكار مبدعة.
ومن جهته ،وا�صل قطاع اال�ستثمار الرئي�سي �أداءه املايل اجليد
خالل ال�سنة املالية  2007-8يف ظل التوظيف املت�أين لر�أ�س املال.
وارتفعت الإيرادات مبعدل منو �سنوي ن�سبته � %367إىل 131.2
مليون درهم ،هي ح�صيلة جممل الأن�شطة اال�ستثمارية التي قامت
بها �شركة “امل�ستثمر الوطني” خالل ال�سنة ،مبا فيها ح�ص�صنا
يف ال�شركات التابعة واحلليفة.
وحتقق اجل��زء الأك�ب�ر م��ن ه��ذه الإي� ��رادات ع�بر اال�ستثمارات
املبا�شرة وغري املبا�شرة ،وا�سرتاتيجيات التداول يف �أ�سواق النقد
و را�س املال.
�إي ــرادات الإ�ستثمار الرئي�سي
ب�آالف الدراهم
131.153
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التنويع اجلغرايف

نحن فخورون بتكامل قطاعات �أعمالنا ال�ست حتت مظلة �شركة
واحدة .وقد �أثبتت �شركة «امل�ستثمر الوطني» قوتها يف ظل هذا
النموذج املتنوع يف ال�سنة املالية املا�ضية ،وهو ما عزز جمموعة
منتجاتها وتو�سعها جغرافي ًا .كما حازت �أن�شطتنا يف مركز دبي
املايل العاملي م�ؤخر ًا على املوافقة خالل ال�سنة املا�ضية ،وبد�أ
هذا املكتب يتطور �سريع ًا كمركز مهم لنا .وتوجد خطط �أي�ض ًا
لتعزيز قدرات (امل�ستثمر الوطني) يف املكتب اجلديد مبا يتجاوز
قطاع (الإ�ستثمار اخلا�ص) .وتوا�صل �شركة «امل�ستثمر الوطني»
دف��ع عجلة تطوير م�شاريعها خ��ارج دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة .ف�إىل جانب مكتبها اجلديد يف مركز دبي املايل العاملي،
ح�صلت ال�شركة يف مار�س  2008على ترخي�ص (هيئة ال�سوق
املالية ال�سعودية) لتقدمي اخلدمات املالية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
ومتثل اململكة املحطة الأوىل ل�شركتنا خارج حدود دولة الإمارات
العربية املتحدة ،وتعترب خطوة بالغة الأهمية بالن�سبة لنا� ،إذ
تزودنا بفر�صة فريدة لت�سريع تنمية �أعمالنا يف �أ�سواق جديدة.
ومما يزيد هذه اخلطوة �أهمية� ،أن �شركاءنا يف ال�سوق ال�سعودية
هم جمموعة “الراجحي لال�ستثمار” التي تعد واحدة من �أكرث
ال�شركات اال�ستثمارية متيز ًا يف اململكة� .إننا ملتزمون بالتو�سع
الإقليمي عرب دول جمل�س التعاون اخلليجي بغية تقدمي �أف�ضل
خدمة ممكنة لعمالئنا وتو�سيع نطاق عملياتنا لي�شمل ال�شركات
وامل�ستثمرين يف هذه الأ�سواق.
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تنويع املنتج

مينحنا منوذج �أعمالنا املتوازن وجمموعتنا املتنوعة من املنتجات
القوة الالزمة لتحقيق هدفنا يف �أن ن�صبح �إح��دى املجموعات
امل�صرفية اال�ستثمارية والتجارية الرائدة يف املنطقة.

بيــان الرئي�س التنفيذي

ونحن م�ستمرون يف �إ�ضافة منتجات جديدة وتعزيز قدراتنا
للتكيف م��ع ظ ��روف ال���س��وق امل�ت�غ�يرة وت�ل�ب�ي��ة االحتياجات
املتنوعة للعمالء .وي�سمح لنا مثل هذا التنوع �أي�ض ًا بتخفيف
ت�أثريات تقلبات ال�سوق وتو�سيع م�صادر الدخل ،الأمر الذي
ي�شكل جزء ًا من ا�سرتاتيجيتنا الرامية �إىل حتقيق �إيرادات
م�ستدامة وتوفري م�صادر دخ��ل را�سخة .وق��د ات�ضح جناح
هذا النموذج يف ال�سنة املالية � ،2007-8إذ توازت م�ستويات
الن�شاط املتدنية يف قطاع رئي�سي معني بفر�ص �أعمال جديدة
ر�صدتها القطاعات الأخرى.
وخالل ال�سنة ،قامت كل من قطاعات �أعمالنا بتعزيز خرباتها،
والتو�سع نحو جم��االت منو ج��دي��دة ،وتقدمي منتجات جديدة
للمزيد من القطاعات .ويف �ضوء هذه التطورات ،ف�إن ال�شركة
تتمتع حالي ًا مبوقف قوي ي�ؤهلها لزيادة ح�صتها ال�سوقية يف عدد
من املجاالت.

فريق عملنا

يوا�صل فريق عملنا تعزيز �سمعة ال�شركة ب�صفتها �إحدى
ال�شركات الرائدة �إقليمي ًا يف جمال تزويد اخلدمات املالية.
ويف الوقت الذي نحر�ص فيه حتقيق املزيد من النمو ،ف�إن
هدفنا امل�شرتك جميع ًا هو تر�سيخ ثقافة الإبداع ،والإنتاجية،
والنزاهة ،وحتمل امل�س�ؤولية واحرتام الفرد .وبعبارة �أخرى،
يتمثل هدفنا يف �أن نبقى (�شركة واحدة) يف اال�سم ،والقيم،
واال�سرتاتيجية والتطبيق العلمي.
وند�أب يف (امل�ستثمر الوطني) على ت�شجيع موظفينا لل�سعي نحو
حتقيق التميز الذاتي يف بيئة حمورها ر�ضا العمالء وتعزيز
العالقة معهم .ونعمل �سوي ًا على تزويد عمالئنا �أف�ضل معايري
اخلدمة يف �سوق حتتدم فيه املناف�سة يوم ًا بعد يوم.
ويف الوقت الذي ترك فيه بع�ض املوظفني العمل لدينا ،وهو �أمر
طبيعي ومتوقع ،فقد جنحنا يف ا�ستقطاب عدد كبري من الكوادر
املاهرة وهم اليوم جزء من فريق عملنا الأ�سا�سي ،الأمر الذي
ي�ثري خ�برات وم �ه��ارات فريق عملنا ،وي�ع��زز ق��درات وحدات

�أعمالنا ،وي�ضمن جناحنا على املدى البعيد .ومن خالل االنتقاء
املت�أين للكوادر الب�شرية والرتكيز على ق��درة املوظفني اجلدد
على التماهي مع ثقافتنا امل�ؤ�س�سية� ،أ�صبحت لدينا اليوم �أ�صول
معنوية ثمينة يج�سدها فريق عملنا املتفاين عايل الكفاءة .ونحن
على ثقة �أن �شيئ ًا ال ميكنه �إيقاف هذا الفريق عن حتقيق النجاح
مبا ميتلكه من �شجاعة و�إ�صرار.
وقد و�ضعنا خطط ًا �أولية لربنامج متليك الأ�سهم للموظفني،
وال��ذي ن�أمل البدء بت�سويقه يف الن�صف الأول من عام .2008
ونعتقد �أن هذا الربنامج �سيوحد جهود املوظفني وامل�ساهمني،
ويوفر الدافع الأمثل للنمو امل�ستدام .و�سوف ت�سهم هذه املبادرة
يف تقلي�ص زم��ن اال�ستجابة وتعزيز والء املوظفني ،وه��و �أمر
�أ�سا�سي لنجاحنا على املدى البعيد.
ونحن م�ستمرون حالي ًا يف دعم منونا من خالل تعزيز جهودنا
على امل�ستويات القانونية واملالية والتقنية والتوافق مع املعايري.
ويف هذا الإطار ،جندد التزامنا بتطبيق مبادئ حوكمة ال�شركات
واتباع �أف�ضل املمار�سات ،وكلنا ثقة ب�أن هذه الإج��راءات كفيلة
بحماية م�صالح ال�شركة وتزويد امل�ساهم باملزيد من القيمة
امل�ستدامة.

نحو م�ستقبل م�شرق

نحن فخورون بالإجنازات التي حققتها ال�شركة يف ال�سنة املالية
 2007-8ونتطلع قدم ًا لتحقيق جناحات �أخرى يف �سنتنا املالية
املقبلة .و�سرتكز �شركة «امل�ستثمر الوطني» على تقدمي خدمة
�شاملة ومتكاملة لعمالئها مع الرتكيز على تطوير فر�ص منونا
يف املنطقة.
لقد دخل عدد من �أب��رز البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية �إىل ال�سوق
الإماراتية خالل ال�سنة املالية  .2007-8وقد �أتيحت لنا الفر�صة
خالل ال�سنة للعمل مع عدد من هذه امل�ؤ�س�سات ونحن واثقون ب�أن
املزايا التناف�سية التي تتمتع بها (امل�ستثمر الوطني) �ستقودها
�إىل مزيد من النجاح يف �سوق حتتدم فيه املناف�سة.
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ومن �ش�أن النمو الذي �شهدناه يف �سنة � 2007-8أن ي�ؤهلنا لنمو
ثابت وم�ستدام يف �سنتنا املقبلة  .2008-9و�سنوا�صل اتباع
�أ�ساليب متنوعة ومبتكرة لتعزيز �إجنازاتنا احلالية وحتقيق
املزيد من النمو امل�ستقبلي .و�أتطلع �إىل ر�ؤية (امل�ستثمر الوطني)
وهي تر�سخ مكانتها الرائدة بني كربيات امل�ؤ�س�سات يف قطاع
اال�ستثمار امل�صريف والتجاري ،ومت�ضي قدم ًا يف جذب امل�صرفيني
ذوي اخلربة ،وتطوير منتجات وخدمات جديدة ،وتو�سيع الرقعة
اجلغرافية لعملياتها .وب�صفتها م�ؤ�س�سة م�صرفية حملية ،يعمل
لديها فريق متخ�ص�ص من اخلرباء امل�شهود لهم بالكفاءة على
م�ستوى عاملي ،ف�إن «امل�ستثمر الوطني» متتلك الإمكانات الالزمة
ملواكبة الظروف املتغرية واال�ستفادة من الفر�ص امل�ستقبلية
الهائلة التي تزخر بها �أ�سواقنا.

�شكر وتقدير

يف اخلتام� ،أود الإعراب عن تقديري العميق للتوجيهات الر�شيدة
ملجل�س �إدارت�ن��ا ،و�شكري اجلزيل لفريق عملنا على جهودهم
ال�صادقة ،وامتناين لعمالئنا وم�ساهمينا الكرام على دعمهم
امل�ستمر لنا .ي�شرفنا �أننا مزودكم املف�ضل للخدمات املالية.

�أورهان عثمان �صوي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «امل�ستثمر الوطني»

نبــذة عــامة عـن ال�شــركة
تعد �شركة “امل�ستثمر الوطني” جمموعة جتارية وم�صرفية
ا�ستثمارية �إقليمية ،وت�ضم  6قطاعات �أع�م��ال ا�سرتاتيجية،
ت�شمل اال��س�ت�ث�م��ار امل �� �ص��ريف ،والإ��س�ت�ث�م��ار اخل��ا���ص ،و�إدارة
الأ�صول ،والن�شاط العقارية ،واال�ستثمارات الرئي�سي ،والأبحاث
اال�ستثمارية .ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن ال�شركة لديها �شركة حليفة
هي “مركز اخلليج الوطني للأ�سهم وال�سندات” ،ال��ذي يوفر
خدمات الو�ساطة كع�ضو م�سجل يف “�سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق
املالية” و “�سوق دبي املايل”.
وك�شركة �إقليمية ،تعمل “امل�ستثمر الوطني” انطالق ًا من �أبوظبي
ودبي (دولة الإم��ارات العربية املتحدة) ومن الريا�ض (اململكة
العربية ال�سعودية) ،وتقدم خدمات متنوعة يف جمال اال�ستثمار
واال�ست�شارات و�إدارة ال�صناديق لقاعدة وا�سعة من العمالء،
تت�ضمن �شركات مدرجة وغ�ير م��درج��ة ،وم�ؤ�س�سات حكومية
ومالية ،و�أفراد ًا ذوي مالءة.
ون�ستمد �إيراداتنا من امل�صادر اخلم�سة الرئي�سية التالية:
• ر�سوم اخلدمات اال�ست�شارية
• ر�سوم خدمات �إدارة الأ�صول
• ر�سوم �إدارة �صناديق الإ�ستثمار اخلا�ص
• العوائد على اال�ستثمارات الرئي�سية لل�شركة
• العوائد من بيع حقوق امللكية
وعلى مدى ال�سنوات الـ  14املا�ضية ،جنحت “امل�ستثمر الوطني”

يف �ضمان مكانة رائدة لها بني امل�ؤ�س�سات املالية الأكرث م�صداقية
و�شهرة يف املنطقة .وتركز ال�شركة على حتقيق نتائج فائقة
با�ستمرار ،مبا ين�سجم مع �سمعتها املتنامية كرائد �إقليمي .ومع
تطور البيئة املالية على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،ف�إن هدف
“امل�ستثمر الوطني” يبقى ثابت ًا“ :نقودكم نحو النجاح”.

ن�ش�أة “امل�ستثمر الوطني”
ت�أ�س�ست “امل�ستثمر الوطني” يف عام  1994ك�شركة م�ساهمة
خا�صة م�سجلة يف �إم��ارة �أبوظبي ،وتعود ملكيتها بالكامل �إىل
�إم��ارات�ي�ين م��ن نخبة املجتمع االقت�صادي وال�سيا�سي .ومنذ
ت�أ�سي�سها ،جنحت ال�شركة يف حتقيق النمو عرب تنفيذ  4زيادات
لر�أ�س امل��ال ،لريتفع ر�أ�سمالها املدفوع احلايل �إىل  550مليون
درهم �إماراتي.
ويف ال�سنوات الأوىل بني عامي  1995و ،1999قامت ال�شركة ببناء
حمفظتها اخلا�صة بها .وخالل تلك الفرتة� ،أطلقت بنجاح عدد ًا
من �شركات متويل امل�شاريع ،من بينها “اخلليج لأنظمة الطاقة”
و“امل�ستثمر الوطني لإدارة العقارات (كوليريز الإمارات)”،
و“�شركة املعاين الوطني” .كما تولت ال�شركة دور املدير الرئي�سي
لعدد من عمليات االكتتاب العام الأويل ،مثل “�شركة �أبوظبي
لبناء ال�سفن” ،و“م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي” و“الواحة الدولية
للت�أجري” و“تربيد” و“الدار” و“�أ�سماك”.
وقد جتاوبت ال�شركة يف �أواخر عام  1999مع التغريات يف ظروف
ال�سوق من خالل اتباع ا�سرتاتيجية جديدة مبتكرة لتلبية الطلب
املتنامي املتوقع على منتجات �أ��س��واق ر�أ���س امل��ال واخلدمات
امل�صرفية اال�ستثمارية يف �أرجاء دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويف عام  ،2005ا�ستمرت “امل�ستثمر الوطني” يف تطورها لت�صبح
�شركة ا�ستثمار م�صريف ،مع �إطالقها قطاعي �إدارة الأ�صول
والن�شاط العقارية .وقد اكت�سبت ال�شركة مع هذه التطورات،
بالإ�ضافة �إىل التزامها امل�ستمر بالتميز ،قيمة �إ�ضافية كبرية
وثقة متزايدة يف ال�سوق .و�شهد عام  2006املزيد من التو�سع يف
عمليات وخدمات “امل�ستثمر الوطني” مع �إطالق قطاع الأبحاث
اال�ستثمارية ،وت�سويق ال�شركة �أول �صندوق لها يف جمال الإ�ستثمار

نبــــذة عـــامة عـن ال�شـــــركـة

واليوم ،يتميز فريق عمل ال�شركة من املخت�صني امل�شهود لهم
باخلربة والكفاءة برتكيزهم على تقدمي �أعلى م�ستويات اخلدمة
للعمالء .وت�سعى “امل�ستثمر الوطني” م��ن خ�لال ذل��ك �إىل
م�شاركة عمالئها م�شاركة ذهنية عامة يف جمال ريادة الأعمال.
و�إىل جانب تطلعاتها الريادية ،فقد قامت ال�شركة ببناء ثقافة
مهنية ت�ؤكد التزامها ب�أعلى املعايري الأخالقية ،والعمل بروح
الفريق مع كل واحد من العمالء ،وتطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
يف مكان العمل.

اخلا�ص اخلا�صة لطرف ثالث .ويف العام ذاته� ،أ�صبحت ال�شركة
�أي�ض ًا �أول �شركة ا�ستثمار م�صريف �إماراتية حت�صل على ترخي�ص
للعمل يف “مركز دبي املايل العاملي” النا�شئ حديث ًا ذلك احلني.
ويف عام  ،2008مت منح رخ�صة خدمات مالية ل�شركة “امل�ستثمر
الوطني اململكة العربية ال�سعودية” ،يف �أول م�شروع للم�ؤ�س�سة
امل�صرفية خ��ارج دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة و�أول خطوة
عملية لها �ضمن خطتها للتو�سع الإقليمي.

ونتيجة لذلك ،فقد جنحت ال�شركة يف تعزيز مكانتها كمن�سق
رائد يف دولة الإمارات العربية املتحدة لعمليات االكتتاب العام
الأويل ،وا�ستحقت عن جدارة جائزة “�أف�ضل م�ؤ�س�سة للأ�سهم
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة” من جملة “يوروموين” يف
عامي  2005و ،2006كما حازت جائزتي “�أف�ضل م�ؤ�س�سة للملكية
اخلا�صة” و“�أف�ضل م�ؤ�س�سة لإدارة الأ�صول” من جملة “بانكر
ميدل �إي�ست” يف عامي  2005و 2006على التوايل .وح�صلت
ال�شركة �أي�ض ًا يف دي�سمرب  2006على جائزة قطاع العقارات لـ
“�أف�ضل م�ؤ�س�سة ا�ستثمارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة”
من جمموعة “�آي �سي جي” التي تتخذ من لندن مقر ًا لها.
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تقييم �أداء قطاعات الأعمال
اال�ستثمار امل�صريف

�شهد قطاع اال�ستثمار امل�صريف �سنة مالية خميبة للآمال .ولكن
انخفا�ض الإي ��رادات عن ال�سنوات ال�سابقة دف��ع الإدارة �إىل
الرتكيز على �إع��ادة هيكلة عمليات القطاع ،وتنويع خدماته،
واك�ت���س��اب خ�ب�رات تخ�ص�صية يف ق�ط��اع��ات رئي�سية ،ت�شمل
الطاقة والعقارات ،عن طريق توظيف م�صرفيني ا�ستثماريني
متخ�ص�صني ،وتو�سيع الرقعة اجلغرافية لعملياتها .واعتمد
القطاع كذلك خطط ًا لبناء �شبكة توزيع قوية يديرها فريق متفرغ
ومتمر�س يف جمال عمليات االكتتاب.
لقد �ساهم قطاع اال�ستثمار امل�صريف بنحو  1.4مليون درهم
�إم��ارات��ي م��ن ع��ائ��دات (امل�ستثمر الوطني) يف ال�سنة املالية
 .2007-8ويعك�س ه��ذا الرقم انخفا�ض ًا ملحوظ ًا عن ال�سنة
املالية  2006-7التي �سجلت  22مليون دره��م (بعد اقتطاع
ر�سم ا�ستثنائي بقيمة  60مليون دره��م مت حت�صيله من عميل
فيما يخ�ص عملية اكتتاب عام �أويل) .وجاء هذا الرتاجع نتيجة
مبا�شرة لعدد من العوامل ،مما ا�ستدعى �إجراء مراجعة �شاملة
ال�سرتاتيجية عمل القطاع.
يعد قطاع اال�ستثمار امل�صريف من �أكرث القطاعات يف هذا املجال
ر�سوخ ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث توا�صل منذ عام
 1994تقدمي ا�ست�شاراتها الناجحة حول العديد من ال�صفقات
الكربى يف الدولة .ونظر ًا �إىل �سجله احلافل بالإجنازات غري
امل�سبوقة يف �أ�سواق متويل ح�ص�ص امللكية وفهمه العميق لل�سوق
املحلية ،فقد متتع فريق اال�ستثمار امل�صريف على الدوام مبوقع
فريد مكنه من تقدمي امل�شورة للعمالء و�ضمان التنفيذ الأمثل
لل�صفقات .وكان ن�شاط الوحدة قد تركز يف ال�سنوات ال�سابقة
ب�صورة رئي�سية يف �أ�سواق متويل احل�ص�ص.
ويف عام  ،2007بلغ �إ�صدار ح�ص�ص امللكية حده الأدن��ى يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،وذلك لوجود �إطار تنظيمي
نا�شئ ،وب�سبب التقلبات الكبرية يف ال�سوق .وعلى الرغم

من ذلك ،فقد �أ�س�س فريق اال�ستثمار امل�صريف ملجموعة من
ال�صفقات و�أم�ضى الربع الأخري من ال�سنة يف تقدمي امل�شورة
لعدد من ال�صفقات املتوقع �إمتامها يف عام  .2008ونظر ًا �إىل
انخفا�ض عدد االكتتابات العامة الأولية يف الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة خ�لال ال���س�ن��ة ،ف�ق��د اع�ت�م��د ال�ق�ط��اع ا�سرتاتيجية
جديدة يف العمل وركزعلى ت�أ�سي�س وح��دات متخ�ص�صة يف
ا�ست�شارات اال�ستثمار امل�صريف ،حيثما ي��زداد الطلب على
عمليات االن��دم��اج ،واال��س�ت�ح��واذ ،والت�صفية ،وغ�يره��ا من
خطط �إعادة الهيكلة امل�ؤ�س�سية .ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن ت�أ�سي�س
وحدات ا�ستثمار م�صريف متخ�ص�صة بح�سب كل قطاع يعك�س
التناف�سية والتطور املتزايدين للم�شهد املايل التناف�سي يف
دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�شكلت فر�صة الدخول �إىل �سوق اململكة العربية ال�سعودية
ج��زء ًا ال يتجز �أ من منو قطاع اال�ستثمار امل�صريف .وبنا ًء
عليه ،فقد دخلت �شركة (امل�ستثمر الوطني) يف م�شروع
م�شرتك مع جمموعة (الراجحي لال�ستثمار)� ،إحدى �أكرب
م�ؤ�س�سات اال�ستثمار و�أك�ثره��ا تنوع ًا يف اململكة ،بهدف
تعزيز وجودها يف ال�سوق ال�سعودية .ومت ترخي�ص امل�شروع
م��ن قبل هيئة ال�سوق املالية يف م��ار���س  ،2008وي�ضم يف
الوقت احلا�ضر فريق ًا �صغري ًا من امل�صرفيني اال�ستثماريني،
ويتم التخطيط ب�شكل حثيث لزيادة العدد احلايل يف ال�سنة
املالية .2008-9
وحتر�ص جمموعة اال�ستثمار امل�صريف على تطوير منوذج �أعمال
يتيح ل�شركة (امل�ستثمر الوطني) العمل كم�ستثمر وم�ست�شار مايل،
م�ستفيدة يف ذلك من جميع موارد ال�شركة ،مبا فيها قطاعات
الأعمال الأخرى مثل الن�شاط العقاري ،والأبحاث اال�ستثمارية،
والإ�ستثماراخلا�ص ،و�إدارة الأ�صول ،واال�ستثمار الرئي�سي .وقد
مت تقدمي عدد من العرو�ض امل�شرتكة بني قطاعات خمتلفة �إىل
العمالء .ومتنح هذه القدرة (امل�ستثمر الوطني) ميزة تناف�سية
كبرية مقارنة مع غريها.

تقييم �أداء قطاعات الأعمال

الوطني لتنمية ر�أ�س املال) يف دي�سمرب  ،2007وهو يدير �أ�صو ًال يف
الوقت احلا�ضر تزيد قيمتها على  100مليون درهم �إماراتي .و�سبق
�أن مت �إطالق (�صندوق تنمية ر�أ�س املال) يف يوليو  2006لتطبيق
ا�سرتاتيجية مبتكرة من �أجل حتديد وتنفيذ و�إدارة ا�ستثمارات يف
�شركات خا�صة ورابحة يف القطاعات التي تتميز بنموها ال�سريع.
ومت لغاية  31مار�س  2008ا�ستدعاء  %50من ر�أ�س املال املودع
وجرى ا�ستثماره جزئي ًا يف حمفظة ا�ستثمارية ت�ضم  3ا�ستثمارات
بقيمة �إجمالية تبلغ  36.5مليون درهم �إماراتي .ومتكن قطاع
الإ�ستثماراخلا�ص من تطوير جمموعة من ال�صفقات الواعدة
ل�صالح ال�صندوق تت�ضمن فر�ص ًا ا�ستثمارية يف كل من الإمارات
العربية املتحدة ،واململكة العربية ال�سعودية ،وم�صر ،وباك�ستان،
والهند ،والأردن ،والكويت .ونظر ًا لوفرة ال�صفقات الواعدة التي
�أر�ستها ،ف�إن القطاع يتوقع ا�ستثمار اجلزء الأكرب من (�صندوق
تنمية ر�أ�س املال) بحلول الربع الأول من عام .2009

وت�ت��وق��ع �شركة (امل�ستثمر ال��وط�ن��ي) �أدا ًء �إي�ج��اب�ي� ًا لقطاع
اال�ستثمار امل�صريف يف ال�سنة املالية  .2008-9فمن املنتظر
�أن حتقق �صفقات متويل ح�ص�ص امللكية التي جرى الت�أ�سي�س
لها �إيرادات جمزية اعتبار ًا من الن�صف الأول من عام ،2008
ف�ض ًال ع��ن الإي � ��رادات الناجمة ع��ن ا��س�ت���ش��ارات االندماج
واال�ستحواذ .و�سيتيح احل�ضور املبا�شر لـ (امل�ستثمر الوطني)
يف ال�سعودية ا�ستثمار الفر�ص املميزة يف كربى �أ�سواق املنطقة.
و�أثمرت جهود �إعادة الهيكلة عن ت�أ�سي�س وحدة �أعمال متنامية
من املتوقع لها �أن تعزز القدرة على مواجهة تقلبات ال�سوق على
املدى املتو�سط والبعيد.

الإ�ستثماراخل ــا�ص

ك��ان��ت ال�سنة املالية  2007-8ناجحة ج��د ًا بالن�سبة لقطاع
الإ�ستثماراخلا�ص .وق��د مت بنجاح �إغ�لاق (�صندوق امل�ستثمر

ويف يناير  ،2008وظف (�صندوق تنمية ر�أ�س املال) ا�ستثمار ًا
يف (�شركة دبي للمقاوالت) ،حيث ان�ضمت (امل�ستثمر الوطني)
من خالله �إىل ائتالف ي�ضم م�ستثمرين �إقليميني وعامليني،
مبن فيهم (�أموال اخلليج) ،و(جولدمان �ساك�س) ،و(كريديت
�سوي�س) ،لال�ستحواذ على  %49من (دبي للمقاوالت) .وكانت
عملية اال�ستحواذ هذه ثالث عملية ا�ستثمار لل�صندوق يف �إطار
�سعيه �إىل اال�ستثمار يف �شركات معروفة �سريعة النمو يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا .ومتيزت هذه ال�صفقة
با�ستنادها �إىل هيكلية مبتكرة تعزز من قيمة هذا اال�ستثمار،
ممهدة بذلك الطريق لغريها من ال�صفقات ال�ضخمة املعقدة
يف امل�ستقبل .وجاءت �صفقة يناير تتويج ًا لل�سجل احلافل لقطاع
الإ�ستثماراخلا�ص يف جمال �إ�ضفاء القيمة على ا�ستثماراته ،كما
�أنها تتنا�سب متام ًا مع �شركات املحفظة اال�ستثمارية الأخرى
يف قطاع البناء والعقارات ،مثل (الدار العقارية) و(جمموعة
ديبا املتحدة).
ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن (�صندوق تنمية ر�أ�س املال) نفذ يف ال�سنة
املالية  2007-8تخارج ًا جزئي ًا مربح ًا م��ن �إح��دى �شركات
حمفظته اال�ستثمارية عندما قام ببيع ح�صة من �أ�سهمه بعائد
يعادل � 3أ�ضعاف ر�أ�س املال امل�ستث َمر .ولغاية  31مار�س ،2008
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ا�ستمرت جميع �شركات املحفظة اال�ستثمارية لـ (�صندوق تنمية
ر�أ�س املال) ت�سجيل �أداء قوي ،ومن املتوقع لها �أن ت�شهد اكتتاب ًا
عام ًا �أولي ًا خالل العامني املقبلني.
ومت يف ال�سنة املالية � 2007-8أي�ض ًا ال�شروع ب��إع��داد خطط
متقدمة لتطوير �شركة لال�ستثمار يف املراحل الأوىل من امل�شاريع
ال�صناعية ،كما مت �إجراء �أبحاث مو�سعة و�إجناز ت�صميم املنتج،
يف الوقت الذي �أ�سفرت فيه اختبارات ال�سوق عن نتائج �إيجابية.
وم��ن املتوقع �إط�لاق ه��ذه ال�شركة اال�ستثمارية بال�شراكة مع
م�ؤ�س�سة بارزة يف �أبوظبي خالل ال�سنة املالية  ،2008-9و�سوف
ت�سعى ال�شركة اجلديدة �إىل تطوير م�شاريع �صناعية يف مراحلها
الأوىل عرب دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويوجد لدى قطاع الإ�ستثماراخلا�ص جمموعة من ال�صفقات
الواعدة لل�سنة املقبلة ،و�ستوا�صل الوحدة حتقيق املزيد من التنويع
القطاعي ب�شكل يعك�س النمو والتنوع املتزايدين يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا .وت�شمل القطاعات التي
�سيتم الرتكيز عليها خالل ال�سنة :2008-9الرعاية ال�صحية،
على خلفية النمو ال�سريع لوفرة الت�أمني ال�صحي ،والأع��داد
املتزايدة للمغرتبني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي؛ وال�سلع
اال�ستهالكية ،على خلفية الزيادة يف دخل الفرد وارتفاع معدالت
الإنفاق على املنتجات اال�ستهالكية؛ وقطاع الطاقة وال�صناعة،
على خلفية �صناعات امل�صب التي يغذيها االزدهار النفطي.

�إدارة الأ�صول

�شهد قطاع �إدارة الأ�صول �سنة مالية مثمرة للغاية حتى  31مار�س
 .2008وقد حقق القطاع منو ًا يف الإي��رادات بن�سبة  ،%317كما
فاق �صندوقاها املميزان م�ستويات الأداء املحددة لهما لل�سنة
الثالثة على التوايل .وخالل ال�سنة ،مت التح�ضري لت�أ�سي�س �صناديق
جديدة و�سجلت الأ�صول التي يديرها القطاع منو ًا مبعدل ،%46
يف الوقت ال��ذي ح�صل الفريق املتنامي على تفوي�ضات من
م�ؤ�س�سات دولية للمرة الأوىل.

وحازت الوحدة على جائزة (�أف�ضل م�ؤ�س�سة لإدارة الأ�صول)
من جملة (بانكر ميدل �إي�ست) لل�سنة الثانية على التوايل يف
�سنة  ،2007-8ومت تر�شيحها جمدد ًا للجائزة نف�سها يف يونيو
 .2008ويف نهاية ال�سنة املالية لل�شركة ،ارتفعت قيمة الأ�صول
التي يديرها القطاع �إىل نحو مليار درهم .وا�ستمر (�صندوق
امل�ستثمر الوطني العقاري الن�شط ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا) يف متيزه ب�صفته ال�صندوق الأف�ضل �أدا ًء يف
فئته ل�سنة  .2007-8وقد حقق ال�صندوق عائد ًا على اال�ستثمار
بن�سبة  ،%55.3متفوق ًا على (م�ؤ�شر مورجان �ستانلي للأ�سهم
العربية) ( )MSCI Arabiaبهام�ش قدره  ،%25.2ومتقدم ًا
على �أقرب �صندوق قيادي �إقليمي بـ  .%8.6وتابع “�صندوق
امل�ستثمر الوطني للأ�سهم القيادية” يف دولة الإمارات العربية
املتحدة �أداءه القيا�سي ،حمقق ًا عائد ًا قدره  %55.5يف �سنة
 ،2007-8ليتجاوز بذلك م�ؤ�شر الأداء العام بهام�ش %14.2
ويتفوق على �أقرب �صندوق مناف�س مبعدل .%4
ومنذ �إطالقه ،حقق “�صندوق امل�ستثمر الوطني العقاري الن�شط
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا” عائد ًا مبعدل %47.3
مقارنة مع امل�ؤ�شر العام البالغ  ،%2.9-يف الوقت الذي حقق فيه
“�صندوق امل�ستثمر الوطني للأ�سهم القيادية” عائد ًا قدره %13.1
مقارنة مع الأداء ال�سالب للم�ؤ�شر العام والبالغ  .%-21.2و�شهد
كال ال�صندوقني �أدنى م�ستوى من التقلبات مقارنة مع �أي �صندوق
�آخر وقد بد�أ العمل �أي�ض ًا على ت�أ�سي�س �صندوقني جديدين خالل
ال�سنة ،و�سيكون “�صندوق ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا لالت�صاالت”
مفتوح ًا ويهدف لال�ستثمار ب�صورة رئي�سية يف �شركات االت�صاالت
املدرجة �أ�سهمها يف البور�صات الإقليمية مبنطقة ال�شرق الأو�سط
و�إفريقيا” .وقد مت االنتهاء من �أبحاث ال�شراء وجمع البيانات
الإح�صائية يف �سنة  ،2007-8وكذلك العمل على و�ضع الإطار
القانوين واخل��دم��ات الداعمة ذات ال�صلة .وتبلورت اخلطط
�أي�ض ًا لتطوير �صناديق �أخرى قطاعية خالل الفرتة ذاتها ،كما
انطلق العمل ب�شكل مكثف على تطوير �صندوق للحاالت اخلا�صة
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
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�صندوق امل�ستثمر الوطني العقاري الن�شاط (*)
م�ؤ�شر امل�ستثمر الوطني العقاري الن�شط
م�ؤ�شر �سوق املالية العربية
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وتعترب �إقامة معر�ض متجول للم�ستثمرين الأوروبيني والإقليميني
من �أوائل �إجنازات الفريق اجلديد� ،إذ �إنها ال�سنة الأوىل التي
يقوم فيها قطاع �إدارة الأ� �ص��ول با�ستك�شاف فر�ص الأعمال
خارج املنطقة ،وذلك ا�ستجابة لالهتمام املتزايد لل�سوق العاملية
باملنطقة.
عالوة على ذلك ،مت تطبيق نظام “�سوفيز” ( )Sophisاجلديد
ن�سبي ًا يف �سنة  2007-8وبد�أ بتعزيز القدرات الإدارية يف جمال
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�صندوق امل�ستثمر الوطني للأ�سهم القيادية
باملقارنة مع م�ؤ�شر �أ�سواق الإمارات (*)
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* املقارنة هي للتوظيح فقط

وفازت وحدة الإدارة املتخ�ص�صة ،امل�صممة للتعامل مع اثنني
من �أ�شكال التفوي�ض الإ�ست�شاري ،وهما �إدارة حمافظ الأ�سهم
الإقليمية وتوزيع الأ�صول امل�ؤ�س�سية ،بتفوي�ض م�ؤ�س�سي مهم يف
�سنة  .2007-8ومت��ت �إ�ضافة خ�برات جديدة �إىل الفريق يف
جمال امل�شتقات املالية خالل فرتة املراجعة ،كما حتقق الفوز
بتفوي�ض بالغ الأهمية يف قطاع �صناديق التحوط العاملية ،وهو ما
ي�أمل الفريق حتقيقه جمدد ًا يف ال�سنة املقبلة.
ويف عام � ،2007شكل القطاع فريق ًا متخ�ص�ص ًا لإدارة عالقات
العمالء واملبيعات .وجاء هذا القرار مدفوع ًا باالهتمام املتزايد
للم�ؤ�س�سات العاملية باملنطقة واحل��اج��ة املتنامية �إىل �إطالع
القاعدة احلالية من العمالء على الأداء املتفوق لل�صناديق
و�آفاق النمو الواعدة على املدى الطويل .و�سيبقى االلتزام بتعزيز
وتطوير عملية التوا�صل حمور ًا �أ�سا�سي ًا على الدوام.
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* ب�سبب عدم توافر م�ؤ�شرات �سوق الإمارات ل�شهر مايو  2005فقد �إعتمدنا م�ؤ�شر
بنك �أبوظبي الوطني للعوائد خالل الفرتة الزمنية نف�سها.
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خدمة العمالء .وجنح الربنامج اجلديد �سريع ًا يف �إ�ضافة قيمة
كبرية على �أ�سلوب �إدارة فريق اال�ستثمار للمخاطر ومتابعة
ال�ش�ؤون الإداري ��ة للمحافظ اال�ستثمارية .وق��د �أدت املراجعة
امل�ستمرة لإج ��راءات وعمليات اال�ستثمار �إىل تزويد العمالء
مبعلومات ا�ستثمارية جديدة ب�شكل �أ�سبوعي ،وتوفري معلومات
عن املنتجات املوجهة للعمالء املحتملني ب�صورة �شهرية.
وب��اق�تراب نهاية ال�سنة ،ب ��د�أت اال��س�ت�ع��دادات لإع ��ادة هيكلة
�صناديق وحدة �إدارة الأ�صول ،با�ستخدام منوذج اال�ست�ضافة
املتبع يف برمودا .و�ستتيح هذه املبادرة �إمكانية الدخول ب�سهولة
�أكرب للم�ستثمرين الدوليني .وي�ستعد قطاع �إدارة الأ�صول لتعيني
“بنك �إت�ش �إ�س بي �سي” �أمين ًا لل�صندوق اجلديد ،يف الوقت الذي
مت فيه تعيني “�أبك�س بارترنز” يف  2007-8لتويل ال�ش�ؤون الإدارية
لل�صندوق .ونتيجة لذلك� ،ستتم الآن �إدارة �صناديق الوحدة
بكفاءة �أعلى و�سعر مناف�س وخربات عاملية م�شهود لها بالتميز.
و�شكلت املبادرات الرامية �إىل �إعادة التنظيم بالعالقات اخلا�صة
بامل�شاريع امل�شرتكة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�سرتاتيجية قطاع
�إدارة الأ��ص��ول الرامية �إىل حتقيق النمو عرب عمليات الدمج
واال�ستحواذ .وجرى �أي�ض ًا تدقيق ال�شراكات احلالية وتعديلها
وفق ًا للنتائج ،يف الوقت ال��ذي مت فيه �إر�ساء الأ�س�س لعالقات
م�ستقبلية حمتملة مع حلفاء عامليني ا�سرتاتيجيني ،و�سيتم تعزيز
هذه العالقات وتطويرها خالل �سنة .2008-9
ونظر ًا �إىل �أن املنطقة تبدو بعيدة عن ت�أثريات �أزم��ة االئتمان
العاملية لهذه ال�سنة ،ف�إن قطاع �إدارة الأ�صول يتوقع �سنة �أخرى من
الأداء القوي خالل  .2008-9و�سيرتكز هدف القطاع يف ال�سنة
القادمة على زيادة حجم الأ�صول الذي يديرها وعدد التفوي�ضات
اال�ست�شارية التي ي�سندها �إليه العمالء .ويتطلع قطاع �إدارة الأ�صول
�أي�ض ًا �إىل �إط�لاق منتجات جديدة تركز على قطاعات معينة،
بالإ�ضافة �إىل خدمات ا�سرتاتيجية ذات طبيعة عاملية وعامة
ت�شمل منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ب�أكملها.

الن�شــاط العقــاري

�شهد قطاع اال�ست�شارات العقارية يف “امل�ستثمر الوطني” �سنة
مالية قوية بلغ منو الإيرادات فيها  %543على مدى ال�سنة املا�ضية.
وحقق القطاع مبفرده �إيرادات بلغت  14.8مليون درهم.
ومن خالل دفع عجلة النمو القوي يف �سنة � ،2007-8ضاعف
فريق الن�شاط العقاري عدد �أع�ضائه يف ال�سنة نف�سها من � 3إىل
 6خرباء متفرغني ،معزز ًا قدراته بخربات جديدة يف جماالت
اال�ستثمار امل�صريف ،واال�ستثمار يف امل�شاريع ،و�إدارة م�شاريع
الإن�شاءات .و�ساهمت هذه املوارد الإ�ضافية ،وبالتايل الن�شاط
املتزايد ،يف متكني ال�صناديق التابعة للقطاع من التفوق على
نظرائها و�ساعدت يف حتقيق تقدم كبري على �صعيد  3م�شاريع
لال�ستثمار املبا�شر ،وتو�سيع عمليات ال�شركة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ويف �أعقاب ا�سرتاتيجية العام ال�سابق التي تركزت على عمليات
ال�شراء ،فقد حتولت اجلهود يف عام  2007نحو �إمتام وتطوير
عمليات اال�ستحواذ التابعة للقطاع ،ومت االنتهاء فعلي ًا من �شراء
“فندق املفرق” خالل ال�سنة .وتعترب هذه ال�صفقة ،الأوىل من
نوعها يف �أبوظبي حيث ا�شرتت املجموعة امل�شروع من م�ؤ�س�سة
�شبه حكومية .وبعد النجاح الكبري الذي حققته يف تغيري ملكية
�أول فندق ،فقد و�ضع قطاع الن�شاط العقاري اخلطط الأولية
ل�صفقات �أخرى مماثلة .وقد مت يف  2007-8اختيار �شركة لإدارة
الفندق ،و�سيتم الإعالن عن تفا�صيل عملية االختيار يف .2008-9
وبد�أت �أعمال التخطيط لتجديد الفندق البالغة م�ساحته � 28ألف
مرت مربع خالل الربيع ،يف حني �سيتم البدء يف بناء ملحق م�ؤلف
من  115غرفة جديدة بحلول اخلريف.
ويف �شهر يوليو� ،أمتت “امل�ستثمر الوطني” عملية اال�ستحواذ
على قطعتي �أر���ض يف م�شروع “كابيتال �سنرت” يف �أبوظبي
لتطوير برجني عليهما .وقد مت تعيني �إدارة امل�شروع وا�ست�شاريي
الت�صميم والتخطيط املايل ،ومت يف الن�صف الثاين من ال�سنة
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البدء ب�أعمال الت�صميم لربج مكاتب من  23طابق َا وجممع
لل�شقق املخدمة من  27طابق ًا.

�سيتم الرتكيز املحوري على متويل �شراء هذه امل�شاريع وتعزيز
قدرات الفريق.

بالإ�ضافة �إىل الأعمال التي يجري تنفيذها يف م�شاريع “امل�ستثمر
الوطني” يف �أبوظبي ،مت البدء �أي�ض ًا بدرا�سة الفر�ص املتاحة
خ��ارج دول جمل�س التعاون اخلليجي .وي�ق��وم فريق الن�شاط
العقاري حالي ًا با�ستك�شاف الأ�سواق املحلية لدول ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا بحث ًا عن م�شاريع حمتملة.

و�ستبقى الفر�ص اال�ستثمارية خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي
حمط اهتمام قطاع الن�شاط العقاري خالل عام  ،2008مع اهتمام
خا�ص مبنطقة �شرق املتو�سط .وميكن �أن يرتكز ن�شاط القطاع
�أي�ض ًا خالل الأ�شهر االثنى ع�شر املقبلة على عمليات التكامل
العامودي ،خا�صة و�أن القطاع يتطلع لال�ستحواذ على �شركات
ذات �أن�شطة مكملة ،مثل املجموعات الهند�سية والإن�شائية .وكما
هي احل��ال بالن�سبة لقطاعات الأعمال الأخ��رى يف “امل�ستثمر
الوطني” ،ف�إن قطاع الن�شاط العقاري �سيم�ضي بعمليات التو�سع
والتنويع قدم ًا خالل ال�سنة احلالية.

ويف يونيو  ،2007احتفل قطاع الن�شاط العقاري ب�سنته الأوىل من
التفوق لـ “�صندوق امل�ستثمر الوطني للتطوير العقاري” املغلق.
ويفخر ال�صندوق ،ال��ذي ي�ستثمر يف م�شاريع جديدة للتطوير
العقاري ويعمل على جتديد عقارات قائمة عرب ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،بعائداته التي جتاوزت املعدل امل�ستهدف واملحدد
بـ  %20خالل ال�سنة.
واحتفل “�صندوق امل�ستثمر الوطني الرئي�سي للإ�ستثمار العقاري”

�أي�ض ًا ب�سنويته الأوىل يف عام  .2007وحقق ال�صندوق ،الذي مت
�إطالقه لال�ستثمار يف �شراء ح�ص�ص امللكية ،وب�شكل رئي�سي يف
�صناديق عقارية عاملية للملكية اخلا�صة يتوىل الإ�شراف عليها
مديرون من �أعلى امل�ستويات ،عائد ًا مبعدل  %10.70خالل تلك
الفرتة .ووظ��ف ال�صندوق هذا ا�ستثمارات بقيمة  4.9مليون
دوالر �أمريكي يف �سنة .2007-8

ومت تطبيق نظام “ا�ستيت ما�سرت” ( )Estate Masterيف وقت
�سابق من ال�سنة احلالية لدعم �إدارة وحتليل امل�شاريع .وبعد
�إمت��ام الفريق برناجم ًا تدريبي ًا �شام ًال ،فقد �أ�صبح النظام
اجلديد قيد اال�ستخدام و�ساهم بتنظيم العمليات وتعزيز
كفاءتها ب�شكل كبري.
ويتطلع قطاع الن�شاط العقاري �إىل �سنة  2008بالكثري من
التفا�ؤل وي�سعى خاللها ب�صورة رئي�سية �إىل تطوير امل�شاريع
احلالية وحتديد فر�ص ا�ستثمارية جديدة .ويف الوقت الراهن،
يجري العمل على اال�ستفادة من فر�صتني �أو ثالث فر�ص .كما

الأبحاث اال�ستثمارية

�شكلت �سنة  2007-8دورة ت�أ�سي�سية را�سخة �أخ��رى بالن�سبة
�إىل قطاع الأبحاث اال�ستثمارية الفتي يف “امل�ستثمر الوطني”،
فقد متت زيادة نطاق التغطية والتنوع مبا ين�سجم مع النمو يف
املعطيات ،كما �سجل فريق العمل يف القطاع منو ًا ملحوظ ًا بدوره.
وحترى الفريق جمموعة وا�سعة من املو�ضوعات خالل ال�سنة،
و�أدت نتائج الأبحاث �إىل حتديد وقيادة حماور النقا�ش ب�ش�أن
عدد من التوجهات املثرية لالهتمام يف قطاع الأعمال الإقليمي.
وكان القطاع �س َّباق ًا �إىل طرح العديد من الق�ضايا املتنوعة التي
تخ�ص منطقة ال�شرق الأو�سط دون غريها من املناطق ،والقت
الدرا�سات املن�شورة رواج ًا وا�سع ًا يف �أو�ساط امل�ؤ�س�سات الإقليمية
والدولية .وجنح القطاع يف �إب��راز الريادة الفكرية التي تتمتع
بها “امل�ستثمر الوطني” من خالل تغطية مو�ضوعات معينة،
مثل ت�شكيل جمال�س الإدارة يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
وامل�شهد العقاري يف �أبوظبي ،وعمليات االكتتاب العام الأويل
لل�شركات الوطنية.
وقام قطاع الأبحاث اال�ستثمارية بتو�سيع نطاق اهتماماته لي�شمل
قطاعات ج��دي��دة يف ال�سنة املا�ضية .و�أط�ل��ق فريق الأبحاث
امل�صرفية الذي مت ت�شكيله حديث ًا درا�سة لواقع القطاع امل�صريف،
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وتوجد لديه خطط حالية لتو�سيع نطاق التحليل ليغطي منطقة
اخلليج يف ال�سنة املقبلة .كما مت يف �سنة � 2007-8إطالق درا�سة
متخ�ص�صة لقطاع العقارات ،الذي يعترب مو�ضع اهتمام بالغ
لقاعدة امل�ستثمرين يف “امل�ستثمر الوطني” .ي�ضاف �إىل ذلك،
�أن فريق الأبحاث با�شر درا�سات ل�شركات متعددة الأن�شطة
والقطاعات.
وقد حددت “امل�ستثمر الوطني”  4جماالت بحث رئي�سية تعتزم
بناء قاعدة معرفية متخ�ص�صة فيها م�ستقب ًال ،وهي اخلدمات
املالية وامل�صرفية ،والعقارات ،وال�شركات ال�صناعية متنوعة
الأن�شطة والطاقة.
ومن املتوقع �أن تت�ضاعف تغطية �أبحاث الأ�سهم والقطاعات يف
ال�سنة املقبلة مع الزيادة املعقولة يف عدد �أع�ضاء الفريق .ويف
هذه الأثناء� ،سيبقى الرتكيز من�صب ًا على اجلانب الأهم الذي
يتوخاه قطاع الأب�ح��اث اال�ستثمارية ،واملتمثل يف عمق وجودة
التحليل ودقة التو�صيات.

الإ�ستثمار الرئي�سي

ارتفعت �إي ��رادات قطاع الإ�ستثمار �إىل  131.2مليون درهم
للفرتة املنتهية يف  31مار�س  ،2008متجاوز ًا توقعات بداية ال�سنة
بحوايل  .%63وجاءت هذه الإيرادات من اال�ستثمارات املبا�شرة
وغري املبا�شرة ،ون�شاطات �سوق ر�أ�س املال ،و�أدوات �سوق النقد.
ويف ظل توافر ظروف ال�سوق الإيجابية ،فقد نتج حوايل %48
من �إجمايل الإي��رادات عن تعامالت �سوق ر�أ�س املال .وتركزت
اال�سرتاتيجية يف هذا املجال على تقليل املخاطر ،مع انتهاج م�سار
طويل الأمد .وان�سجام ًا مع هذه اال�سرتاتيجية ،فقد انخف�ضت
ت��داوالت امل�ضاربة ومت ت�سييل بع�ض احل�ص�ص يف �سوق ر�أ�س
املال .و�أما ثاين �أكرب م�ساهمة يف �إيرادات القطاع خالل ال�سنة،
فقد جاءت من اال�ستثمارات املبا�شرة .وب�صورة خا�صة ،حققت
 4ا�ستثمارات �إيرادات جمزية حق ًا .وقد �ساهم كل من “مركز

اخلليج الوطني للأ�سهم وال�سندات” ،و“كوليريز” ،و“ديبا”،
و“فندق املفرق” يف تعزيز الإيرادات هذه ال�سنة.
وا�ستمر قطاع الإ�ستثمار الرئي�سي يف تعزيز امليزانية العمومية
ل�شركة “امل�ستثمر الوطني” لدعم جميع قطاعات الأعمال،
و�ستوا�صل ذلك يف ال�سنة املالية .2008

تعد امل�ستثمر الوطني من ال�شركات الرائدة يف جمال حتقيق الأرقام القيا�سية املتعلقة بالإكتتابات العامة حملي ًا وعاملي ًا ،وهي ت�سعى لتوفري اخلدمات القيمة
لعمالئها من ال�شركات والأفراد من خالل خلق الفر�ص الإ�ستثمارية املربحة وعالية النمو واجلودة.
كما حازت ال�شركة على العديد من اجلوائز لتفوقها يف �أدائها وبرهنت عن اخلربة يف جماالت الإ�ستثمارات امل�صرفية والإ�ستثمارات اخلا�صة والن�شاط العقاري
و�إدارة الأ�صول والإ�ستثمار الرئي�سي.
ت�أ�سي�س �شركة
امل�ستثمر الوطني.

امل�ستثمر الوطني
مدير رئي�سي
للإكتتاب العام
ب�شركة �أبوظبي لبناء
ال�سفن.

ت�أ�سي�س �شركة
�أنظمة اخلليج
للطاقة.

رفع قيمة ر�أ�س املال
�إىل  53مليون درهم
�إماراتي.
ت�أ�سي�س �شركة
امل�ستثمر الوطني
لإدارة العقار
ذ.م.م( .كوليريز
الإمارات العربية
املتحدة).

امل�ستثمر الوطني
مدير رئي�سي
م�شارك يف الإكتتاب
العام مل�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي.

تـــ�أ�سي�س ال�شـــركة
الوطنيـــة للتفتي�ش.

امل�ستثمر الوطني
مدير رئي�سي
للإكتتاب العام
ل�شركة �أ�سماك.

1994

1995

1998

1996

 تبني �شعار وهويةجديدين لل�شركة.

1999

1997

امل�ستثمر الوطني
مدير رئي�سي
للإكتتاب العام
ل�شركة منا�سك.

امل�ستثمر الوطني
حت�صل على رخ�صة
البنك املركزي
ب�صفتها �شركة
ا�ستثمارية.

2000/ 01

تعيني امل�ستثمر
الوطني كم�ست�شار
مايل لدى �شركة
مبادلة للتنمية.

امل�ستثمر الوطني
مدير رئي�سي
للإكتتاب العام
ل�شركة الواحة
العاملية للت�أجري.

رفع قيمة ر�أ�س املال
�إىل  77مليون درهم
�إماراتي.
امل�ستثمر الوطني
مدير رئي�سي
للإكتتاب العام
ل�شركة تربيد.

�إطالق ا�سرتاتيجية
بغر�ض التحول �إىل
�شركة ا�ستثمارية.
تعيني امل�ستثمر
الوطني كم�ست�شار
للإ�ستحواذ على
�شركة �أنظمة اخلليج
للطاقة.

ت�أ�سي�س �شركة نا�س
( )NASللخدمات
الإدارية ذ.م.م.
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الإجنـــازات

الإجن ــازات
�إ�صدار �صندوق
امل�ستثمر الوطني
للأ�سهم القيادية.
تعيني امل�ستثمر
الوطني مدير
�إكتتاب وحافظ
�سجالت للإكتتاب
العام يف �شركة �آبار
للإ�ستثمار البرتويل.
اختيار امل�ستثمر
الوطني ك�أف�ضل
م�ؤ�س�سة لإدارة
الإ�ستثمارات
املبا�شرة من قبل
بانكر ميدل �إي�ست.

�إ�صدار (�صندوق
الإمارات للإ�ستثمار
العقاري).

تعيني امل�ستثمر
الوطني كم�ست�شار
لدى �شركة تربيد
يف جمال زيادة
ر�أ�س املال وخيارات
التمويل امل�ستقبلي.

تعيني امل�ستثمر
الوطني امل�ست�شار
واملنظم واملدير
الرئي�سي والوحيد
لل�صكوك الإ�سالمية
ل�شركة تربيد.

تعيني امل�ستثمر
الوطني م�ست�شار ًا
مالي ًا لدى �شركة
(تربيد).
تعيني امل�ستثمر
الوطني مدير ًا
رئي�سي ًا م�شارك ًا
يف الإكتتاب العام
ل�شركة دار التمويل.

رفع قيمة ر�أ�س املال
�إىل  200مليون
درهم �إماراتي.
تعيني امل�ستثمر
الوطني مدير ًا
رئي�سي ًا م�شارك ًا
يف الإكتتاب العام
ل�شركة الدار
العقارية.

اختيارنا ك�أف�ضل
(م�ؤ�س�سة للأ�سهم
العادية يف
الإمارات) من قبل
(يوروماين).

ت�شكيل �صندوق
امل�ستثمر الوطني
لنمو ر�أ�س املال
(حمدود ال�شراكة).
تعيني امل�ستثمر
الوطني كم�ست�شار
مايل ومدير
الإكتتاب اخلا�ص
ب�شركة جمموعة
ديبا املتحدة
�ش.م.خ.

تعيني امل�ستثمر
الوطني كمدير
اكتتاب م�شارك
يف اكتتاب �شركة
اململكة للإ�ستثمارات
الفندقية.

م�ست�شار مايل
ومدير اكتتاب
وحافظ �سجالت
للإكتتاب العام
ب�شركة (متويل).

امل�ستثمر الوطني
تفوز بعطاء قطعتي
�أر�ض يف م�شروع
(كابيتال �سنرت).

ت�أ�سي�س دائرة
البحوث اال�ستثمارية
�إطالق �صندوق
امل�ستثمر الوطني
للإمناء العقاري.
امل�ستثمر الوطني
تفوز بجائزة
(�أف�ضل بيت
للإ�ستثمار) يف
القطاع العقاري.
الإغالق الأول
ل�صندوق امل�ستثمر
الوطني لتنمية ر�أ�س
املال .

ح�صول امل�ستثمر
الوطني على رخ�صة
(هيئة ال�سوق املالية
ال�سعودية)
تطوير م�شاريع
(كابيتال �سنرت)

امل�ستثمر الوطني
م�ست�شار مايل
ومدير الإكتتاب
اخلا�ص ب�شركة
جمموعة ديبا
املتحدة �ش.م.خ.

2002

2003

2004

2005

امل�ستثمر الوطني
تفوز بجائزة (يورو
ماين) ك�أف�ضل
م�ؤ�س�سة لإدارة
الإ�ستثمارات
املبا�شرة.

2007

ح�صول امل�ستثمر
الوطني على جائزة
�أح�سن �شركة لإدارة
الأ�صول من (بانكر
ميدل �إي�ست).

امل�ستثمر الوطني
تتملك فندق املفرق.

امل�ستثمر الوطني
تطور تو�سعات فندق
املفرق

2008

�إ�صدار �صندوق دانة
لل�سيدات.
�إ�صدار �صندوق
امل�ستثمر الوطني
العقاري الن�شط
لل�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا.

2006

تعيني امل�ستثمر
الوطني كمدير
�إكتتاب رئي�سي
م�شارك يف
الإكتتاب العام
لل�شركة العربية
الدولية للخدمات
اللوج�ستية.

م�ست�شار مايل
ومدير اكتتاب
م�شارك يف الإكتتاب
العام ب�شركة
(�صروح) العقارية.
رفع قيمة ر�أ�س املال
�إىل  500مليون
درهم �إماراتي.

�أول م�ؤ�س�سة عاملة
يف الإمارات حت�صل
على ترخي�ص من
مركز دبي املايل
العاملي.

امل�ستثمر الوطني،
مدير رئي�سي
م�شارك يف الطرح
اخلا�ص مل�ؤ�س�سة
الرثيا.

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحـ ــدة
البيــانــات املـالي ــة َّ
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

28

املوحد
بيان الدخل َّ

29

املوحدة
امليزانية العمومية َّ

30

املوحد
بيان التغريات يف حقوق امللكية َّ

31

املوحد
بيان التدفقات النقدية َّ

32

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة

58

27 - 26

تقرير مدققي احل�سبات امل�ستقلني
ال�سـ ـ ـ ــادة امل�ساهمني
امل�سـ ـ ـ ـ ــتثمر الوطنـ ـ ــي �ش.م.خ.

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لـ امل�ستثمر الوطني �شركة م�ساهمة خا�صة («ال�شركة») و�شركاتها التابعة («املجموعة») والتي
ت�شتمل على امليزانية العمومية كما يف  31مار�س  ، 2008وكذلك بيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات
النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ  ،بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية .وت�شتمل هذه
امل�س�ؤولية على :ت�صميم وتنفيذ واالحتفاظ برقابة داخلية بخ�صو�ص �إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة والتي تكون خالية من
الأخطاء املادية الناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ  ،واختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة وو�ضع التقديرات املحا�سبية التي تعترب معقولة
يف ظل الظروف الراهنة.

م�س�ؤولية مدققي احل�سابات

تنح�صر م�س�ؤوليتنا يف �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة بناء ًا على �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفق ًا
للمعايري الدولية للتدقيق .وتقت�ضي هذه املعايري �أن نلتزم باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة و�أن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نح�صل على
ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املوحدة خالية من الأخطاء املادية.
وتنطوي �أعمال التدقيق على تنفيذ بع�ض الإجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول املبالغ والإي�ضاحات يف البيانات املالية املوحدة .وتعتمد
الإجراءات التي مت اختيارها على تقديرنا وتقييمنا مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة  ،التي قد تنتج عن
االحتيال �أو اخلط�أ .عند تقييم هذه املخاطر  ،ن�ضع باالعتبار الرقابة الداخلية املتعلقة بقيام ال�شركة ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة
ب�صورة عادلة وذلك بغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق التي تتنا�سب مع الظروف الراهنة  ،ولكن لي�س بغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية الرقابة
الداخلية للمجموعة .كما ت�ضمنت �أعمال التدقيق تقييم ًا ملدى مالئمة املبادئ املحا�سبية امل�ستخدمة ودرجة معقولية التقديرات املحا�سبية التي
قامت بها الإدارة بالإ�ضافة �إىل تقييم عر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عامة.
هذا ونعتقد ب�أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتزويدنا ب�أ�سا�س لأبداء ر�أينا.

الـر�أي
بر�أينا � ،أن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�صورة عادلة  ،من كافة النواحي املادية  ،عن املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31مار�س 2008
و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية و�أنها تلتزم ببنود الت�أ�سي�س ذات ال�صلة
وكذلك بالقانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  8ل�سنة ( 1984وتعديالته).

التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

كما يقت�ضي القانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  8ل�سنة ( 1984وتعديالته)  ،ف�إننا ن�ؤكد �أي�ض ًا �أننا قد ح�صلنا على كافة
املعلومات والإي�ضاحات الالزمة لتدقيقنا  ،و�أن املجموعة حتتفظ ب�سجالت مالية منتظمة و�أن حمتويات تقرير رئي�س جمل�س الإدارة فيما يتعلق
بهذه البيانات املالية املوحدة يتفق مع ما جاء يف ال�سجالت املالية للمجموعة .كما مل ي�سرتع انتباهنا وجود �أي خمالفات للقانون املذكور �أعاله �أو
لبنود الت�أ�سي�س خالل ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  ، 2008والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا مادي ًا �سلبي ًا على �أعمال املجموعة �أو مركزها املايل.

									
كى بي �إم جي
منذر الدجاين
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املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَد
بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الدخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ّ

لل�سنة املنتهية يف  31مار�س

�إي�ضاح

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

7

142.319

127.075

8
17
9
18
18
10
11

6.531
25.829
63.256
30.138
9.798
12.174
2.269
292.314

()25.305
9.800
27.832
9.600
12.582
740
162.324

12
 16و21
19
20
13

()127.925
()14.109
()1.700
()6.997
()20.786

()73.262
()4.117
()569
()3.349
-

�إجمايل امل�صروفات

()171.517

()81.297

�أرباح ال�سنة

120.797

81.027

الإيرادات

�إيرادات الر�سوم واخلدمات
�صايف االيرادات( /اخل�سائر) من اال�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
احل�صة يف �أرباح ال�شركات الزميلة
�إيرادات من املوجودات املالية املتاحة للبيع
التغري يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية
القيمة العادلة للمنح احلكومية
�إيرادات الفوائد
ال�شهرة التجارية ال�سلبية الناجتة عن حيازة �شركات تابعة
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الإيرادات
امل�صروفات
م�صروفات ت�شغيلية
خ�سائر انخفا�ض القيمة للموجودات املالية
�إطفاء للموجودات غري امللمو�سة
اال�ستهالك
م�صروفات متويلية

املن�سوبة لـ:

				
حقوق امل�ساهمني
				
حقوق الأقلية
�أرباح ال�سنة				
املوحدة.
ت�ش ّكل الإي�ضاحات املدرجة على ال�صفحات من � 33إىل  57جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية َّ
�إن تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني مدرج على ال�صفحة .28

113.643
7.154
120.797

79.560
1.467
81.027
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IóMƒŸG
s á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG
¢SQÉe 31 ‘ Éªc

2007
ºgQO ∞ dCG

2008
ºgQO ∞ dCG

ìÉ°†jEG

263^158

231^785

14

118^947
36^983
290^275
59^880
125^462
6^232
6^736
59^137

105^309
17^848
470^600
3^000
58^125
155^600
4^532
88^909
101^429

15
26
16

966^810

1^237^137

550^000
30^371
28^687
146^271
94^520
849^849
1^595

550^000
38^688
36^769
337^114
1^514
161^486
1^125^571
12^758

851^444

1^138^329

25^000
1^448
88^918

38^716
60^092

115^366

98^808

äÉHƒ∏ £ŸG ‹ÉªLEG

966^810

1^237^137

äÉHƒ∏ £ŸGh á«µ∏ ŸG ¥ƒ≤ M ‹ÉªLEG

äGOƒLƒŸG

∑ ƒæÑdG iód Ió°UQC’Gh ó≤ ædG
ádOÉ©dG áª«≤ dÉH äGQÉªãà°SG
ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ ÓN øe
ábÓY äGP ±GôWCG øe á≤ ëà°ùe ≠ dÉÑe
™«Ñ∏ d áMÉàe á«dÉe äGOƒLƒe
¥É≤ ëà°SE’G ≈ àM É¡H ßØàfi äGQÉªãà°SG
á∏ «eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG
ájQÉªãà°SG äGQÉ≤ Y
á°Sƒª∏ e ÒZ äGOƒLƒe
äGó©eh äGQÉ≤ Y
iôNCG äGOƒLƒe

17
18
19
20
21

äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG

á«µ∏ ŸG ¥ƒ≤ M

22
23
24

∫ É`` ŸG ¢SCGQ
ÊƒfÉb »WÉ«àMEG
»eÉ¶f »WÉ«àMEG
º««≤ J IOÉYEG »WÉ«àMEG
ÚØXƒŸG º¡°SCG äGQÉ«N èeÉfôH
Iõéàfi ìÉHQCG
ÚªgÉ°ùª∏ d áHƒ°ùæŸG á«µ∏ ŸG ¥ƒ≤ M ‹ÉªLEG
á``«∏ `bC’G ¥ƒ`≤ `M

25

á«µ∏ ŸG ¥ƒ≤ M ‹ÉªLEG

äÉHƒ∏ £ŸG

14
26
27

¢Vôb
ábÓ©dG äGP ±GôWC’ á≤ ëà°ùŸG ≠ dÉÑŸG
iôNCG äÉHƒ∏ £e
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…ƒ°UU ¿ÉªãY ¿ÉgQhCG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

___________________
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31مار�س

احتياطي خطة خيار
احتياطي احتياطي
ر�أ�س
�أ�سهم
�إعادة
نظامي
قانوين
املال
املوظفني
تقييم
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
�ألف درهم �ألف درهم
22.782 500.000
كما يف � 1أبريل 2006
توزيعات �أرباح خالل ال�سنة (�إي�ضاح )22
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
50.000
�أ�سهم منحة �إ�صدار (�إي�ضاح )22
�أرباح ال�سنة
7.589
املحول لالحتياطي القانوين (�إي�ضاح )23
املحول لالحتياطي النظامي (�إي�ضاح )24
خ�سائر غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع -
�أرباح حمققة حمولة �إىل بيان الدخل

21.251
7.436
-

- 299.527
(- )131.592
(- )21.664

كما يف 31مار�س 2007

30.371 550.000

28.687

146.271

-

كما يف � 1أبريل 2007
توزيعات �أرباح خالل ال�سنة (�إي�ضاح )22
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أرباح ال�سنة
املحول لالحتياطي القانوين (�إي�ضاح )23
املحول لالحتياطي النظامي (�إي�ضاح )24
برنامج خيارات �أ�سهم املوظفني (�إي�ضاح )25
�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

30.371 550.000
8.317
-

28.687
8.082
-

- 146.271
1.514
- 212.392

�أرباح حمققة حمولة �إىل بيان الدخل
كما يف 31مار�س 2008

-

-

38.688 550.000

36.769

(- )21.549
1.514 337.114

املوحدة.
ت�ش ّكل الإي�ضاحات املدرجة على ال�صفحات من � 33إىل  57جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية َّ
�إن تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني مدرج على ال�صفحة .28

�أرباح
حمتجزة الإجمايل
�ألف درهم �ألف درهم
108.281
()25.000
()3.296
()50.000
79.560
()7.589
()7.436
-

951.841
()25.000
()3.296
79.560
()131.592
()21.664

94.520

849.849

94.520
()27.500
()2.778
113.643
()8.317
()8.082
-

849.849
()27.500
()2.778
113.643
1.514
212.392

-

()21.549

1.125.571 161.486
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املوحد
بيان التدفقات النقدية َّ
لل�سنة املنتهية يف  31مار�س

�إي�ضاح

الأن�شطة الت�شغيلية

�أرباح ال�سنة
ت�سويات لـ:
�أرباح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات املتاحة للبيع
خ�سائر انخفا�ض قيمة املوجودات املالية متاحة للبيع
القيمة العادلة للمنح احلكومية
التغري يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية
�إيرادات الفوائد
م�صروفات الفوائد
التغري يف اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
حيازة ا�ستثمارات حمتفظ بها لال�ستحقاق
التغري يف املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة
التغري يف املوجودات الأخرى
التغري يف املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذات العالقة
التغري يف املطلوبات الأخرى
حيازة موجودات مالية متاحة للبيع
ا�ستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع
التغري يف اال�ستثمارات يف �شركات زميلة
�إيرادات الفائدة على ودائع لأجل
�صايف النقد من( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة اال�ستثمارية

التغري يف العقارات واملعدات � ،صايف
حيازة موجودات غري ملمو�سة � ،صايف
�شراء عقارات ا�ستثمارية

9
16
18
10
13
15
26
21
26
27
10

20
19
18

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

الأن�شطة التمويلية

�سداد قرو�ض
متح�صالت من حترير ودائع م�صرفية
توزيعات �أرباح ومكاف�آت مدفوعة
م�ساهمة �إ�ضافية من حقوق الأقلية
احلركة يف برنامج خيارات �أ�سهم املوظفني
م�صروفات الفوائد
�إيرادات الفوائد

14
14
22و26
25
10

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

النق�ص يف النقد وما يعادله

النقد وما يعادله يف  1ابريل
النقد وما يعادله يف  31مار�س

14
14

املوحدة.
ت�ش ّكل الإي�ضاحات املدرجة على ال�صفحات من � 33إىل  57جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية َّ
�إن تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني مدرج على ال�صفحة .28

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

120.797

81.027

()60.784
4.433
()30.138
()9.798
20.786

()21.665
()9.600
()12.582
158

45.296

37.338

13.638
()3.000
19.135
()42.292
37.268
()28.826
()1.550
68.419
1.755
7.383
117.226

121.946
()10.252
()14.241
()166.736
3.066
()101.548
35.744
()24.901
10.333
()109.251

()82.173
1.700
-

()1.923
()6.232
()57.931

()80.473

()66.086

()25.000
25.000
()30.278
4.009
1.514
()20.786
2.415

()28.296
()1.781
()158
2.249

()43.126

()27.986

()6.373
238.158
231.785

()203.323
441.481
238.158

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
 - 1الو�ضع القانوين والأن�شطة الرئي�سية
�إن امل�ستثمر الوطني � -شركة م�ساهمة خا�صة (“ال�شركة”) م�سجلة ومتار�س �أن�شطتها يف دولة الإمارات العربية املتحدة ك�شركة
م�ساهمة خا�صة وفق ًا للقانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  8ل�سنة ( 1984وتعديالته) .ت�شتمل هذه البيانات املالية
املوحدة على ال�شركة و�شركاتها التابعة (“املجموعة”) وح�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة وال�شركات امل�سيطر عليها ب�صورة
م�شرتكة .وتتمثل الأن�شطة الرئي�سية للمجموعة بالأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية و�إدارة املوجودات وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية
والإدارية.
خالل ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  2001ح�صلت ال�شركة على موافقة امل�صرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة للقيام ب�أن�شطة
ا�ستثمارات مالية ك�شركة ا�ستثمارية وفق ًا لقرار جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي رقم  94/8/164امل�ؤرخ � 18أبريل  1995ب�ش�أن تنظيم
ال�شركات اال�ستثمارية املالية امل�صرفية و�شركات اال�ست�شارات اال�ستثمارية.

� - 2أ�سا�س الإعداد
�أ) بيان التوافق

مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ومتطلبات القانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة
رقم  8ل�سنة (1984وتعديالته).

ب) �أ�سا�س القيا�س

مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية با�ستثناء البنود التالية  ،والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة:
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
املوجودات املالية املتاحة للبيع
العقارات اال�ستثمارية
يتم بيان الطرق امل�ستخدمة لقيا�س القيم العادلة يف االي�ضاح .4

ج) العملة الت�شغيلية وعملة عر�ض البيانات املالية

يتم عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بدرهم الإمارات  ،وهي العملة الت�شغيلية لل�شركة .ويتم قيا�س البنود املت�ضمنة يف البيانات
املالية لأي من ال�شركات التابعة للمجموعة والكائنة يف دول �أخ��رى با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية الرئي�سية التي تزاول
فيها ال�شركة �أن�شطتها .ويتم عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بدرهم الإم��ارات وهي عملة عر�ض البيانات املالية املوحدة
للمجموعة .با�ستثناء ما هو م�شار �إليه ،مت تدوير كافة البيانات املالية ،املقدمة بدرهم الإم��ارات� ،إىل �أقرب عدد �صحيح بالآالف.

د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام

يتطلب �إعداد البيانات املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات و�إفرتا�ضات توثر على تطبيق
ال�سيا�سات والقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات والإي��رادات وامل�صروفات .و قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
ويتم ب�صورة م�ستمرة مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ذات العالقة .ويتم االعرتاف بالتعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة
التي يتم فيها تعديل التقديرات ويف الفرتات امل�ستقبلية التي تت�أثر بتلك التعديالت.
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وب�صورة خا�صة  ،ف�إن املعلومات حول املجاالت الهامة لعدم اليقني يف التقديرات والأحكام الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي
تنطوي على ت�أثري هام على املبالغ املعرتف بها يف هذه البيانات املالية املوحدة قد مت بيانها يف �إي�ضاح .31

 - 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
لقد مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الواردة �أدناه ب�صورة مت�سقة على كافة الفرتات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية املوحدة ،كما مت
تطبيقها ب�صورة مت�سقة من قبل �شركات املجموعة.
لقد مت �إع��ادة ت�صنيف بع�ض �أرق��ام املقارنة  ،حيث اقت�ضت ال�ضرورة ،لتتوافق مع العر�ض املتبع يف هذه البيانات املالية املوحدة.

�أ) �أ�سا�س التوحيد

( )1ال�شركات التابعة
تتمثل ال�شركات التابـعة بتلك ال�شركات الـتي تخ�ضع ل�سيطرة املجموعة .وتتمثل ال�سيطرة عندما يكون لدى املجموعة القدرة على
التحكم بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية ل�شركة ما بغر�ض احل�صول على فوائد من �أن�شطتها .وعند تقييم تلك ال�سيطرة يتم الأخذ
باالعتبار حقوق الت�صويت املمكنة القابلة للممار�سة �أو التحويل يف الوقت الراهن .ويتم �إدراج البيانات املالية لل�شركات التابعة يف
البيانات املالية املوحدّة من تاريخ بدء ال�سيطرة وحتى تاريخ انتهاء تلك ال�سيطرة .ولقد مت تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات
التابعة كلما �إقت�ضت احلاجة لكي تتوافق مع �سيا�سات املجموعة.
( )2ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة
قامت املجموعة بت�أ�سي�س عدد من ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة وذلك لأغرا�ض املتاجرة واال�ستثمار .يتم توحيد ال�شركة
ذات الأغرا�ض اخلا�صة بنا ًء على تقييم ماهية عالقة املجموعة مع ال�شركات اخلا�صة وتقييم املخاطر والإمتيازات املرتبطة
بهذه ال�شركات وبنا ًء على �إعتقاد املجموعة ب�أنها ت�سيطر على ال�شركة ذات الأغرا�ض اخلا�صة� .إن ال�شركات اخلا�صة امل�سيطر
عليها من قبل املجموعة مبوجب �أحكام تفر�ض قيود ًا �صارم ًة على قدرة �إدارة ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة على �صنع
القرارات مما �أدى �إىل ح�صول املجموعة على كافة االمتيازات ذات ال�صلة بعمليات ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة و�صايف
موجوداتها.
( )3ال�شركات الزميلة
ً
ً
تتمثل ال�شركات الزميلة بتلك ال�شركات التي لدى املجموعة ت�أثريا هاما ،لكن لي�ست �سيطرة  ،على �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية .ويتم
املوحدة على ح�صة املجموعة من �إيرادات
�إدراج ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .وت�شتمل هذه البيانات املالية َّ
وم�صروفات ال�شركات الزميلة من التاريخ الذي بد�أ فيه ذلك الت�أثري الهام ب�شكل فعلي �إىل التاريخ الذي ينتهي فيه ذلك الت�أثري الهام
ب�شكل فعلي .عندما تزيد ح�صة املجموعة من اخل�سائر عن ح�صتها يف �شركة زميلة يتم احت�سابها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية  ،يتم
تخفي�ض القيمة املرحلة لتلك احل�صة �إىل ال�صفر ويتوقف االعرتاف باملزيد من اخل�سائر �إال �إىل احلد الذي يرتتب فيه التزام على
املجموعة �أو تقوم املجموعة بدفع مبالغ بالنيابة عن ال�شركة الزميلة املعنية.
( )4ال�شركات امل�سيطر عليها ب�صورة م�شرتكة
تتمثل االئتالفات امل�شرتكة بتلك ال�شركات التي لدى املجموعة �سيطرة م�شرتكة على �أن�شطتها مبوجب اتفاقية تعاقدية وتتطلب
موافقة كافة الأطراف التخاذ القرارات اال�سرتاتيجية واملالية والت�شغيلية .وت�شتمل هذه البيانات املالية املوحدة على ح�صة
املجموعة يف �صايف �أرباح تلك ال�شركات حم�سوبة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية وذلك من تاريخ بدء ال�سيطرة امل�شرتكة
وحتى تاريخ انتهائها.

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
( )5املعامالت املحذوفة عند التوحيد
يتم حذف الأر�صدة واملعامالت الداخلية �ضمن �شركات املجموعة مع �أية �أرباح �أو خ�سائرغري حمققة ناجتة عن املعامالت الداخلية
املوحدة .ويتم حذف الأرباح غري املحققة الناجتة عن املعامالت مع ال�شركات الزميلة مقابل
للمجموعة عند �إعداد هذ البيانات املالية ّ
اال�ستثمارات وذلك �إىل حد ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة .كما يتم حذف اخل�سائر غري املحققة بنف�س طريقة الأرب��اح غري
املحققة ولكن �إىل احلد الذي ال يكون فيه دليل على انخفا�ض القيمة.

ب) املعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل العملة الت�شغيلية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة.
ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية بتاريخ �إ�صدار التقرير �إىل العملة الت�شغيلية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف ذلك التاريخ .وتتمثل �أرب��اح �أو خ�سائر ال�صرف من البنود املالية بالفرق بني التكلفة املطف�أة بالعملة الت�شغيلية يف
بداية الفرتة  ،بعد ت�سويتها لتعك�س املبالغ املدفوعة خالل الفرتة  ،والتكلفة املطف�أة بالعملة الأجنبية حمول ًة وفق ًا لأ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف نهاية ال�ف�ترة .ويتم االع�ت�راف بفروق �صرف العمالت الأجنبية النا�شئة من التحويل �ضمن بيان الدخل املوحد.
ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة �إىل العملة الت�شغيلية وفق ًا لأ�سعار
ال�صرف ال�سائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة .ويتم االعرتاف بفروق �صرف العمالت الأجنبية النا�شئة من التحويل
�ضمن بيان الدخل املوحد با�ستثناء الفروق النا�شئة من حتويل �أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع.

ج) الإيرادات

(� )1إيرادات الر�سوم واخلدمات

تتمثل ايرادات الأتعاب بااليرادات املحققة من اخلدمات املقدمة من قبل املجموعة خالل ال�سنة  ،ويتم االعرتاف بها على �أ�سا�س
اال�ستحقاق  ،عندما يتم تقدمي اخلدمات وال يكون هناك �شكوك هامة حول ا�سرتداد املبالغ امل�ستحقة .يتم االعرتاف بالأتعاب املكت�سبة
مقابل تنفيذ معامالت هامة ك�إيرادات عندما يتم االنتهاء من تنفيذ هذه املعامالت.
تتمثل �إيرادات الر�سوم واخلدمات املتعلقة بالأن�شطة الفندقية باملبالغ امل�صدر لها فاتورة املتعلقة بالغرف واخلدمات الأخرى املقدمة
من قبل االعمال الفندقية للمجموعة وامل�أكوالت وامل�شروبات املباعة خالل الفرتة  ،مبا يف ذلك ر�سوم اخلدمة � ،صافية من اخل�صومات.
ويتم االعرتاف بالإيرادات كخدمات يتم تقدميها .ويتم احت�ساب �إيرادات االيجار من امل�ست�أجرين على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى
مدة عقد االيجار ب�صورة م�ستمرة.
(� )2إيرادات توزيعات الأرباح
يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح املتعلقة با�ستثمارات الأ�سهم املتاجر بها يف البور�صة والإي��رادات املوزعة من ا�ستثمارات
الأ�سهم اخلا�صة وال�صناديق اال�ستثمارية الأخرى �ضمن بيان الدخل املوحد عندما يتم �إقرار احلق يف ا�ستالم الدفعات.
( )3املنح احلكومية
يتم قيا�س املنح احلكومية غري امل�شروطة املتعلقة باملوجودات غري املالية بالقيمة العادلة  ،ويتم االعرتاف بها �ضمن بيان الدخل املوحد
عندما ت�صبح املنحة م�ستحقة القب�ض.
(� )4إيرادات وم�صروفات الفائدة
ت�شتمل �إيرادات الفائدة على الإيرادات من احل�سابات حتت الطلب وح�سابات الودائع ويتم االعرتاف بها �ضمن بيان الدخل املوحد
عندما ت�ستحق وذلك با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
ت�شتمل م�صروفات الفائدة على تكاليف االقرتا�ض على القرو�ض ويتم االعرتاف بها �ضمن بيان الدخل املوحد با�ستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.
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د) الأدوات املالية

( )1الأدوات املالية غري امل�شتقة
ت�شتمل الأدوات املالية غري امل�شتقة على اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع
واال�ستثمارات املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق والذمم املدينة والنقد وما يعادله والقرو�ض وال�سلفيات والذمم الدائنة وامل�صروفات
امل�ستحقة واملبالغ امل�ستحقة من � /إىل الأطراف ذات العالقة.
يتم االع�تراف ب��الأداة املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية اخلا�صة بتلك الأداة .ويتم �إيقاف االعرتاف
باملوجودات املالية عندما تنتهي حقوق املجموعة التعاقدية يف احل�صول على التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية � ،أو عندما
تقوم املجموعة بتحويل املوجودات املالية �إىل طرف �آخر بدون االحتفاظ بال�سيطرة �أو بكافة خماطر وامتيازات تلك املوجودات.
ويتم �إيقاف االعرتاف باملطلوبات املالية عندما تنتهي التزامات املجموعة املحددة يف العقد �أو عندما يتم الإيفاء بها �أو �إلغا�ؤها.
يتم االعرتاف بالأدوات املالية ب�صورة مبدئية بالقيمة العادلة زائد ًا  ،بالن�سبة للأدوات غري املبينة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر� ،أية تكاليف من�سوبة ب�صورة مبا�شرة للمعاملة  ،با�ستثناء ما هو مو�ضح �أدناه.
النقد وما يعادله
ي�شتمل النقد وما يعادله على نقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل.

اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
وفق ًا لإدارة خماطر املجموعة �أو �إ�سرتاتيجية الإ�ستثمار يتم ت�صنيف �أداة ما �ضمن الأدوات بالقيمة العادلة من خالل الأرب��اح �أو
اخل�سائر �إذا كان حمتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة �أو �إذا مت حتديدها كذلك عند االعرتاف املبدئي بها .يتم حتديد الأدوات املالية
على �أنها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �إذا كانت املجموعة تقوم ب�إدارة تلك اال�ستثمارات وتقوم باتخاذ قرارات البيع
وال�شراء اعتماد ًا على القيمة العادلة لتلك الأدوات .عند االعرتاف املبدئي  ،يتم االعرتاف بالتكاليف املرتبطة بالإ�ستحواذ �ضمن بيان
الدخل عندما يتم تكبدها� .إن الأدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف
ب�أي تغريات تطر�أ عليها �ضمن بيان الدخل املوحد.
يتم احت�ساب عمليات �شراء وبيع املوجودات املالية التي تتم بالطرق االعتيادية يف تاريخ املتاجرة  ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة
ب�شراء �أو بيع املوجودات.

اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق
عندما يكون للمجموعة النية والقدرة على االحتفاظ ب�سندات الدين حلني ا�ستحقاقها  ،يتم ت�صنيف هذه ال�سندات كمحتفظ بها حتى
الإ�ستحقاق .ويتم قيا�س اال�ستثمارات املحتفظ بها لال�ستحقاق بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�ص ًا خ�سائر
انخفا�ض القيمة.
املوجودات املالية املتاحة للبيع
يتم ت�صنيف ا�ستثمارات املجموعة يف بع�ض الأوراق املالية على �أنها ا�ستثمارات متاحة للبيع .الحق ًا لالعرتاف املبدئي  ،يتم قيا�س
تلك اال�ستثمارات بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف على التغريات التي تطر�أ عليها  ،با�ستثناء خ�سائر انخفا�ض القيمة  ،مبا�شر ًة �ضمن
حقوق امللكية .عندما يتم �إيقاف االع�تراف با�ستثمار ما  ،يتم حتويل الأرب��اح �أو اخل�سائر املرتاكمة املدرجة يف حقوق امللكية �إىل
بيان الدخل املوحد .هذا ويتم ترحيل اال�ستثمارات يف �سندات امللكية بالتكلفة عندما ال ميكن حتديد قيمة العر�ض ب�صورة موثوقة.
�أخرى
يتم قيا�س الأدوات املالية الأخرى غري امل�شتقة بالتكلفة املطف�أة وذلك با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية  ،ناق�ص ًا �أي خ�سائر النخفا�ض القيمة.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية اخلا�صة ب�إيرادات وم�صروفات الفائدة يتم بيانها يف �إي�ضاح ( 3ج) و(.)4
( )2الأدوات املالية املجمعة
ت�شتمل الأدوات املالية املجمعة املحتفظ بها من قبل املجموعة على �أوراق مالية متنح حماية لر�أ�س املال امل�ستثمر ذات عوائد مرتبطة
ب�أداء �أ�سهم معينة.

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
يتم ف�صل اجلزء امل�شتق املت�ضمن من الإدارة املالية عن العقد الرئي�سي ويتم احت�سابه ب�صورة منف�صلة �إذا كانت اخل�صائ�ص
االقت�صادية واملخاطر اخلا�صة بالعقد الرئي�سي غري ذات �صلة وثيقة بتلك اخلا�صة باجلزء امل�شتق املت�ضمن ،و�إذا كانت الأداة امل�ستقلة
ذات نف�س �شروط اجلزء امل�شتق املت�ضمن ينطبق عليها تعريف الأداة امل�شتقة وعندما ال يتم قيا�س الأداة املجمعة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل .يف حال كان ال ميكن قيا�س الأداة امل�شتقة املت�ضمنة ب�صورة موثوقة  ،على الرغم من �أن اخل�صائ�ص تتطلب ف�صل
الأداة امل�شتقة عن العقد الرئي�سي  ،ف�إن العقد املجمع بالكامل (�أي العقد الرئي�سي والأداة امل�شتقة املت�ضمنة) يتم حتديده بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.

هـ) العقارات اال�ستثمارية

تتمثل العقارات اال�ستثمارية بالعقارات املحتفظ بها من قبل املجموعة �إما بغر�ض احل�صول على �إيرادات ت�أجريية �أو بغر�ض زيادة قيمة
ر�أ�س املال �أو لكال الأمرين  ،ولكن لي�س لغر�ض البيع خالل �سياق الأعمال االعتيادية �أو لغر�ض ا�ستخدامها يف انتاج �أو توريد ب�ضائع
�أو خدمات �أو لأي �أغرا�ض �إدارية .يتم قيا�س العقارات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة مع االعرتاف ب�أي تغيريات تطر�أ عليها �ضمن بيان
الدخل املوحد.

و) العقارات واملعدات

يتم بيان بنود العقارات واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة  ،يف حال وجودها .وت�شتمل التكلفة
على التكاليف املن�سوبة مبا�شرة �إىل حيازة املوجودات� .إن الربامج امل�شرتاة والتي ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من ت�شغيل املعدات ذات ال�صلة
تتم ر�سملتها كجزء من تلك املعدات.
التكاليف الالحقة
يتم االعرتاف بتكلفة ا�ستبدال �أي جزء من �أحد بنود العقارات واملعدات �ضمن القيمة املرحلة للأ�صل املعني �إذا كان من الأغلب
�أن تتدفق الفوائد االقت�صادية امل�ستقبلية املت�ضمنة يف ذلك اجل��زء �إىل املجموعة  ،ويكون من املمكن قيا�س تكلفة ذلك اجلزء
ب�صورة موثوقة .يتم االعرتاف بتكاليف عمليات ال�صيانة اليومية للعقارات واملعدات �ضمن بيان الدخل املوحد عندما يتم تكبدها.
يتم االعرتاف باال�ستهالك �ضمن بيان الدخل املوحد على �أق�ساط مت�ساوية على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لبنود العقارات واملعدات.
فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للفرتة احلالية والفرتات املقارنة:
ال�سنوات
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�سيارات
يتم مراجعة طرق اال�ستهالك والأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية يف تاريخ �إ�صدار كل تقرير.

ز) الأعمال الر�أ�سمالية قيد الإجناز

تقوم املجموعة بر�سملة كافة التكاليف املتعلقة باملوجودات ك�أعمال ر�أ�سمالية قيد الإجناز حتى تاريخ اجناز وت�شغيل هذه املوجودات.
يتم حتويل التكاليف من االعمال الر�أ�سمالية قيد االجناز �إىل فئة املوجودات املنا�سبة عند االجناز والت�شغيل ويتم اطفا�ؤها على مدى
اعمارها االنتاجية من تاريخ االجناز والت�شغيل.

ح) املوجودات غري امللمو�سة

االعرتاف والقيا�س
ت�شتمل املوجودات غري امللمو�سة على برامج احلا�سب الآيل التي ال تعترب جزء ال يتجز�أ من مكونات �أجهزة احلا�سب الآيل ذات ال�صلة.
يتم قيا�س املوجودات غري امللمو�سة امل�ستحوذة من قبل املجموعة والتي تكون لها اعمار �إنتاجية حمددة بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم
وخ�سائر انخفا�ض القيمة ،يف حال وجودها.

الإطفاء
يتم االعرتاف بالإطفاء �ضمن بيان الدخل املوحد على �أق�ساط مت�ساوية على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات غري امللمو�سة
وذلك من التاريخ الذي ت�صبح فيه املوجودات غري امللمو�سة متاحة لال�ستخدام.
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ط) انخفا�ض القيمة

املوجودات املالية
تعترب املوجودات املالية قد تعر�ضت النخفا�ض القيمة يف حال كان هناك دليل مو�ضوعي يفيد بوقوع حدث �أو �أكرث ذو ت�أثري �سلبي على
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لتلك املوجودات.
يتم احت�ساب خ�سائر انخفا�ض قيمة املوجودات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة على �أنها الفرق بني القيمة املرحلة لتلك
املوجودات والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي .ويتم احت�ساب خ�سائر
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع اعتماد ًا على قيمتها العادلة احلالية.
�إن املوجودات املالية التي تعترب هامة ب�صورة منفردة يتم اختبارها ملعرفة ما �إذا كانت قد تعر�ضت النخفا�ض القيمة على �أ�سا�س كل �أ�صل
مايل على حده .يف حني يتم تقييم باقي املوجودات املالية ب�صورة جماعية �ضمن جمموعات لها نف�س خ�صائ�ص املخاطر االئتمانية.
يتم االعرتاف بكافة خ�سائر انخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل املوحد .ويتم حتويل اخل�سائر املرتاكمة فيما يتعلق باملوجودات املالية
املتاحة للبيع التي مت االعرتاف بها �سابق ًا �ضمن حقوق امللكية �إىل بيان الدخل املوحد.
يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة �إذا كان من املمكن ربط هذا العك�س ب�صورة مو�ضوعية بحدث وقع بعد االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض
القيمة .بالن�سبة للموجودات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة واملوجودات املالية املتاحة للبيع التي تعترب �أدوات دين  ،يتم
االعرتاف بعك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل املوحد .بالن�سبة للموجودات املالية املتاحة للبيع التي تعترب �أدوات حقوق
ملكية  ،يتم االعرتاف بعك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية.
املوجودات غري املالية
تتم مراجعة القيم املرحلة للموجودات غري املالية للمجموعة ،عدا العقارات اال�ستثمارية ،بتاريخ كل ميزانية عمومية ملعرفة ما �إذا كان
هناك �أي م�ؤ�شر على انخفا�ض القيمة .ويف حالة وجود م�ؤ�شر على ذلك  ،يتم تقدير قيمة الأ�صل القابلة لال�سرتداد.
يتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة �إذا زادت القيمة املرحلة لأ�صل ما عن قيمته القابلة لال�سرتداد .تتمثل القيمة القابلة لال�سرتداد
لأ�صل ما بقيمته للإ�ستخدام احلايل �أو قيمتها العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع � ،أيهما �أكرب .عند تقدير القيمة للإ�ستخدام احلايل ،يتم
خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام �سعر اخل�صم الذي يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية لقيمة
املال يف الوقت املعني واملخاطر ذات ال�صلة باملوجودات.
يتم تقييم خ�سائر انخفا�ض القيمة التي مت االعرتاف بها يف فرتات �سابقة بتاريخ كل �إ�صدار تقرير لتحديد �أي م�ؤ�شر على
�أن اخل�سارة قد انخف�ضت �أو مل تعد هناك خ�سارة .ويتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة �إذا كان هناك تغيري يف التقديرات
امل�ستخدمة لتحديد القيمة القابلة لال�سرتداد .ويتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة فقط �إىل املدى الذي ال تتجاوز معه القيمة
املرحلة للأ�صل عن القيمة التي كان من املمكن حتديدها� ،صافية من اال�ستهالك �أو الإطفاء  ،يف حال مل يتم االعرتاف
بخ�سائر انخفا�ض القيمة.

ي) تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفني

يتم تكوين خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفني ،املت�ضمن يف الذمم الدائنة الأخرى ،وفقا لقانون العمل االحتادي لدولة
الإمارات العربية املتحدة ويرتكز على �أ�سا�س االلتزام الذي قد ين�ش�أ فيما لو مت �إنهاء خدمة جميع العاملني بتاريخ �إ�صدار التقرير.
ال يتم �إجراء تقييم للت�أمينات فيما يتعلق بتعوي�ضات نهاية اخلدمة للعاملني حيث ال تتوقع الإدارة �أن يكون �صايف ت�أثري معدل اخل�صم
وم�ستوى الرواتب والتعوي�ضات امل�ستقبلية على القيمة احلالية لاللتزامات املتعلقة بالتعوي�ضات هام ًا.

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
ك) معامالت دفع مرتكزة على الأ�سهم

يتم االعرتاف بالقيمة العادلة لأ�سهم الأداء وعقود اخليارات املمنوحة �إىل املوظفني كم�صروفات موظفني يف تاريخ املنح مع زيادة
مماثلة يف حقوق امللكية وذلك على مدى الفرتة التي ي�صبح فيها املوظفون م�ستحقني ب�صورة غري م�شروطة لأ�سهم الأداء وعقود
اخليارات .يتم تعديل قيمة امل�صروفات املعرتف بها لتبني عدد الأ�سهم  /العقود.

ل) دفعات الإيجار

يتم االعرتاف باملبالغ التي يتم دفعها مبوجب عقود االيجار الت�شغيلية �ضمن بيان الدخل املوحد على �أق�ساط مت�ساوية على مدى فرتة
عقد االيجار .ويتم االعرتاف بحوافز عقد االيجار امل�ستلمة كجزء ال يتجز�أ من �إجمايل م�صروفات عقد االيجار على مدى فرتة عقد
االيجار.

م) دمج الأعمال

يتم ا�ستخدام الطريقة املحا�سبية اخلا�صة بال�شراء الحت�ساب ا�ستحواذ املجموعة على �شركات تابعة .ويتم قيا�س تكلفة اال�ستحواذ
بالقيمة العادلة للثمن املدفوع يف تاريخ البيع مع التكاليف املن�سوبة مبا�شرة �إىل هذا اال�ستحواذ .ويتم قيا�س املوجودات واملطلوبات
وااللتزامات الطارئة امل�ستحوذ عليها والتي ميكن حتديدها بالقيمة العادلة كما يف تاريخ اال�ستحواذ .ويتم تبيان الزيادة يف القيمة
العادلة حل�صة املجموعة من املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة امل�ستحوذ عليها والتي ميكن حتديدها عن تكلفة اال�ستحواذ
ك�شهرة جتارية �سلبية ويتم االعرتاف بها مبا�شرة �ضمن بيان الدخل املوحد.

ن) التعديالت اجلديدة على املعايري املحا�سبية التي مل يتم تطبيقها حتى الآن

هناك عدد من التعديالت اجلديدة على املعايري املحا�سبية التي مل ت�سر على ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  ، 2008ومل يتم تطبيقها يف
�إعداد هذه البيانات املالية املوحدة:

( )1املعيار املحا�سبي الدويل  23املعدل :تكاليف االقرتا�ض يلغي خيار بيان تكاليف االقرتا�ض �ضمن امل�صاريف ويتطلب �أن تقوم
املن�ش�أة بر�سملة تكاليف االقرتا�ض املن�سوبة مبا�شرة لال�ستحواذ على املوجودات املعنية �أو �إن�شائها �أو �إنتاجها كجزء من تكلفة املوجودات
املعنية� .سوف ي�صبح هذا التعديل الزم ًا للبيانات املالية املوحدة للمجموعة ل�سنة .2010
( )2التعديل على املعيار املحا�سبي الدويل  :1عر�ض البيانات املالية يتطلب من املن�ش�أة االف�صاح عن كافة بنود الإيرادات وامل�صروفات
(مبا يف ذلك تلك البنود التي يتم احت�سابها مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية) التي يتم عر�ضها �إما يف بيان واحد («بيان الإيرادات
ال�شاملة») �أو يف بيانني (وهما «بيان الدخل» و «بيان الإيرادات ال�شاملة») .قد ال يتم الحق ًا بيان بنود «الإيرادات ال�شاملة الأخرى»
(مثال� :أرباح  /خ�سائر �إعادة تقييم العقارات) ب�صورة منف�صلة �ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية� .سوف ي�صبح هذا التعديل الزم ًا
للبيانات املالية املوحدة للمجموعة ل�سنة .2010
( )3التف�سري رقم  11ال�صادر عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية :املعيار رقم  2من معايري التقارير املالية الدولية – معامالت
�أ�سهم اخلزينة واملجموعة  ،يتطلب �أن يتم احت�ساب الرتتيبات اخلا�صة بالدفعات املرتكزة على الأ�سهم التي ت�ستلم ال�شركة مبوجبها
ب�ضائع �أو خدمات مقابل �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة بها على �أنها معامالت دفع مرتكزة على �أ�سهم لت�سوية حقوق امللكية  ،بغ�ض
النظر عن كيفية احل�صول على �أدوات حقوق امللكية� .إن التف�سري رقم  11ال�صادر عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية �سوف
ي�صبح الزم ًا للبيانات املالية املوحدة للمجموعة ل�سنة  ، 2010كما يتطلب تطبيق ب�أثر رجعي .من غري املتوقع �أن يكون لهذا التف�سري �أي
ت�أثري على البيانات املالية املوحدة.

 - 4حتديد القيم العادلة

لكل من املوجودات واملطلوبات املالية وغري املالية.
تتطلب بع�ض ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات للمجموعة حتديد القيم العادلة ٍ
وقد مت حتديد القيم العادلة لأغرا�ض القيا�س و � /أو الإف�صاح اعتماد ًا على الطرق التالية .حيثما �أمكن ،يتم الإف�صاح عن بع�ض
املعلومات الإ�ضافية حول االفرتا�ضات املو�ضوعة عند حتديد القيم العادلة يف الإي�ضاحات اخلا�صة بتلك املوجودات واملطلوبات.
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( )1العقارات واملعدات
�إن القيمة العادلة للعقارات واملعدات املعرتف بها نتيجة دمج الأعمال ترتكز على القيم ال�سوقية .وتتمثل القيمة ال�سوقية للعقارات
بالقيمة املقدرة التي ميكن تبادل العقار بها يف تاريخ التقييم بني م�شرتي راغب يف ال�شراء وبائع راغب يف البيع مبوجب معاملة يتم
�إبرامها وفق ًا ل�شروط ال�سوق االعتيادية بعد �إجراء ت�سويق جيد بحيث يربم الطرفان املعاملة عن دراية تامة ودون �إرغام .وترتكز القيمة
ال�سوقية لبنود العقارات واملعدات على الأ�سعار ال�سوقية املدرجة لبنود مماثلة.
( )2العقارات اال�ستثمارية
يتم اال�ستعانة ب�شركة تقييم خارجية م�ستقلة لديها امل�ؤهالت املهنية املنا�سبة املعرتف بها ولديها خربة منا�سبة لتحديد قيم العقارات
اال�ستثمارية للمجموعة .وترتكز القيمة العادلة على القيمة ال�سوقية وهي القيمة املقدرة التي ميكن تبادل العقار بها يف تاريخ التقييم
بني م�شرتي راغب يف ال�شراء وبائع راغب يف البيع مبوجب معاملة يتم �إبرامها وفق ًا ل�شروط ال�سوق االعتيادية بعد الت�سويق اجليد بحيث
يربم الطرفان املعاملة عن دراية تامة ودون �إرغام.
( )3اال�ستثمارات يف الأوراق املالية اخلا�صة بحقوق امللكية وال�صناديق اال�ستثمارية
يتم حتديد القيم العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر واملوجودات املالية املتاحة للبيع بالرجوع
�إىل �سعر ال�شراء املدرج لها يف تاريخ �إ�صدار التقرير .يتم قيد اال�ستثمارات يف ال�صناديق اال�ستثمارية غري املدرجة بالقيمة ال�صافية
للموجودات يف كل وحدة والتي يتم تقريرها من قبل �إدارة كل �صندوق .ويتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها لال�ستحقاق
لغر�ض الإف�صاح فقط.
( )4الذمم املدينة
يتم تقدير القيمة العادلة للذمم املدينة بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة ب�سعر الفائدة ال�سائد يف ال�سوق يف
تاريخ �إ�صدار التقرير.
( )5القرو�ض واملطلوبات الأخرى
يتم احت�ساب القيمة العادلة  ،التي يتم حتديدها لأغرا�ض االف�صاح ،بناء على القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للمبلغ
الأ�صلي والفائدة خم�صومة ب�سعر الفائدة ال�سائد يف ال�سوق يف تاريخ �إ�صدار التقرير.
( )6معامالت دفع مرتكزة على الأ�سهم
يتم قيا�س القيمة العادلة لعقود اخليارات اخلا�صة ب�أ�سهم املوظفني با�ستخدام منوذج «بالك �سكولز» اخلا�ص بتقييم عقود اخليارات.
ت�شتمل معطيات القيا�س على �سعر ال�سهم يف تاريخ القيا�س و�سعر التنفيذ اخلا�ص بالأداة والتقلب املتوقع واملتو�سط املرجح للأعمار
املتوقعة لالدوات و�أ�سعار الفائدة التي ال تنطوي على خماطر .ال ي�ؤخذ باالعتبار اخلدمات و�شروط الأداء غري املرتبطة بال�سوق املرفقة
بهذه املعاملة وذلك عند حتديد القيمة العادلة.

� - 5إدارة املخاطر املالية
�أ) مقدمة وموجز

�إن املجموعة معر�ضة للمخاطر التالية نتيجة ا�ستخدامها �أدوات مالية:
• خماطر االئتمان
• خماطر ال�سيولة
• خماطر ال�سوق
• املخاطر الت�شغيلية
يقدم هذا الإي�ضاح معلومات حول تعر�ضات املجموعة لكل من املخاطر املبينة �أع�لاه وي�صف �أغرا�ض املجموعة و�سيا�ساتها والطرق
امل�ستخدمة من قبلها لقيا�س و�إدارة املخاطر و �إدارة املجموعة لر�أ�س املال .كما يتم �إدراج االف�صاحات الكمية يف هذه البيانات املالية املوحدة.

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
يكون جمل�س الإدارة م�س�ؤو ًال ب�صورة عامة عن و�ضع ومتابعة الإطار العام لإدارة املجموعة للمخاطر .يتم و�ضع �سيا�سات �إدارة املجموعة
للمخاطر لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها املجموعة لو�ضع احلدود والأنظمة الرقابية املنا�سبة للمخاطر ومراقبة املخاطر
وااللتزام بتلك احلدود .هذا وتتم مراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر ب�صورة منتظمة لعك�س التغريات يف ظروف ال�سوق و�أن�شطة
املجموعة.

ب) خماطر االئتمان

تتمثل خماطر االئتمان مبخاطر تعر�ض املجموعة خل�سائر مالية يف حال مل يتمكن العميل �أو الطرف املقابل يف �أداة مالية من
الوفاء بالتزاماته التعاقدية ،وهي تن�ش�أ ب�صورة رئي�سية من املبالغ امل�ستحقة للمجموعة من العمالء والأوراق املالية اال�ستثمارية.
متثل القيمة املرحلة للموجودات املالية التعر�ضات الق�صوى ملخاطر االئتمان .فيما يلي كانت التعر�ضات الق�صوى ملخاطر االئتمان يف
تاريخ ا�صدار التقرير:
2007
2008
�ألف درهم
�ألف درهم
�أر�صدة لدى البنوك
ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
موجودات �أخرى

14
26
21

230.312
3.000
17.848
80.756

263.097
36,983
37.767

331.916

337.847

ال�ضمانات
بلغت ال�ضمانات القائمة لدى املجموعة � 59.750ألف درهم كما يف  31مار�س � 15.500 :2007( 2008ألف درهم).
الأر�صدة لدى البنوك
تقوم املجموعة ب�إيداع النقد لدى بنوك جتارية ذات �سمعة جيدة.
الذمم املدينة
يت�أثر تعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان ب�صورة رئي�سية بال�سمات الفردية لكل عميل� .إن التوزيع اجلغرايف لقاعدة عمالء ال�شركة ،مبا يف
ذلك خماطر عجز الأن�شطة التي يزاولها العمالء �أو الدولة التي يزاول فيها العمالء �أن�شطتهم ،ي�ؤثر ب�شكل �أقل على خماطر االئتمان.
�إن خماطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة ح�سب املوقع اجلغرايف يف تاريخ ا�صدار التقرير كانت مركزة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
فيما يلي كانت �أعمار الذمم املدينة بتاريخ ا�صدار التقرير:

مل يفت موعد ا�ستحقاقها
منذ فرتة ال تتجاوز  90يوم ًا
منذ �أكرث من  90يوم ًا

خم�ص�ص
انخفا�ض القيمة
2007
درهم

الإجمايل
2008
درهم

خم�ص�ص
انخفا�ض القيمة
2008
درهم

الإجمايل
2007
درهم

13.227
5.856
19.437

–
–
10.916

24.006
12.167
975

969
350

38.520

10.916

37.148

1.319

تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص النخفا�ض القيمة والذي ميثل تقديرها للخ�سائر املتكبدة فيما يتعلق بالذمم املدينة التجارية والأخرى.
�إن العن�صر الرئي�سي لهذا املخ�ص�ص هو عن�صر اخل�سارة املحدد املتعلق بالتعر�ضات الفردية.
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فيما يلي كانت احلركة يف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة للذمم املدينة خالل ال�سنة:

2008
�ألف درهم
1.319
9,676
()79

يف � 1أبريل
املحمل خالل ال�سنة
امل�شطوب خالل ال�سنة

2007
�ألف درهم
128
4.117
()2.926

يف  31مار�س
10.916
1.319
بناء على معدالت العجز التاريخية ،ترى املجموعة �أنه لي�س من ال�ضروري تكوين خم�ص�ص النخفا�ض القيمة للذمم املدينة التي مل يفت
موعد ا�ستحقاقها �أو امل�ستحقة منذ فرتة ال تتجاوز  90يوم ًا.
�إن التعر�ضات الق�صوى ملخاطر االئتمان ح�سب املوقع اجلغرايف لال�ستثمارات املحتفظ بها لال�ستحقاق واملبالغ امل�ستحقة من الأطراف
ذات العالقة تتعلق بدولة الإمارات العربية املتحدة.
يف تاريخ امليزانية العمومية ،يكون املبلغ امل�ستحق من الأطراف ذات العالقة م�ستحق ًا لفرتة �أقل من �سنة .تاريخي ًا ،مل يكن للمجموعة
ديون معدومة من الأطراف ذات العالقة.
ت�شتمل املوجودات الأخرى على دفعات مقدمة بقيمة  52مليون درهم و تعترب قابلة لال�سرتداد بالكامل ( :2007ال�شئ).

ج) خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة باملخاطر الناجتة عن عدم قدرة املجموعة عن الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها .تتمثل �سيا�سة املجموعة
لإدارة ال�سيولة ب�ضمان امتالكها دائم ًا �سيولة كافية ،لأطول فرتة ممكنة ،للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها يف ظل الظروف العادية
والظروف ال�صعبة دون تكبد خ�سائر غري مقبولة �أو تعر�ض �سمعة املجموعة للخطر.
ت�سعى املجموعة �إىل �ضمان �أن يكون لديها النقد الكايف املطلوب للإيفاء بامل�صروفات الت�شغيلية املتوقعة لفرتة  90يوم ًا ،مبا يف ذلك
الوفاء بااللتزامات املالية ،با�ستثناء الت�أثري املحتمل للظروف الق�صوى التي ال ميكن التنب�ؤ بها مثل الكوارث الطبيعية.
فيما يلي اال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية مبا يف ذلك دفعات الفوائد املقدرة� ،إن وجدت:
من � 3شهور
حتى �سنة
اي�ضاح الإجمايل حتى � 3شهور واحدة
 31مار�س 2008
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
املطلوبات
–
294
38.716
مبالغ م�ستحقة �إىل اطراف ذات عالقة 26
مطلوبات �أخرى
55.728
–
60.092
27
�إجمايل املطلوبات

98.808

 31مار�س 2007
املطلوبات
قر�ض
26
مبالغ م�ستحقة �إىل اطراف ذات عالقة 27
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات

25.000
1.448
88.918
115.366

294

–
1.448
–
1.448

55.728

25.000
–
86.640
111.640

من �سنة
حتى
�5سنوات
�ألف درهم

�أكرث من
� 5سنوات
�ألف درهم

–
2.182

38.422
2.182

2.182

40.604

–
–
1.139
1.139

–
–
1.139
1.139

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
د) خماطر ال�سوق

تتمثل خماطر ال�سوق بتلك املخاطر الناجتة عن التغريات يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة و�أ�سعار
الأ�سهم التي ت�ؤثر على �إي��رادات املجموعة �أو قيمة �أدواتها املالية .تقوم املجموعة ب��إدارة خماطر ال�سوق بهدف �إدارة والتحكم يف
التعر�ض ملخاطر ال�سوق �ضمن احلدود املقبولة مع حتقيق �أعلى عائد ممكن.

خماطر العمالت
�إن املجموعة معر�ضة ملخاطر العمالت الأجنبية ب�صورة رئي�سية من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرب��اح او اخل�سائر
واملوجودات املالية املتاحة للبيع بعملة غري العملة الت�شغيلية ل�شركات املجموعة ،وتتمثل �أ�سا�س ًا بالدرهم الإماراتي والدوالر الأمريكي �أي�ض ًا.
ال يتم تغطية ا�ستثمارات املجموعة يف ال�شركات التابعة حيث �أن �أو�ضاع التعر�ض لتلك املعامالت تعترب ذات طبيعة طويلة الأجل.
�إن تعر�ض املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية حمدود حيث �أن جزء هام من املعامالت واملوجودات واملطلوبات املالية يتم بالدرهم
الإماراتي �أو الدوالر الأمريكي كما �أن �سعر �صرف الدرهم الإماراتي ثابت �أمام الدوالر الأمريكي منذ .1980

خماطر �أ�سعار الفائدة
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من الأدوات املالية التي حتمل فائدة وتعك�س احتمالية ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة ب�صورة �سلبية على
قيمة الأدوات املالية والإيرادات وامل�صروفات ذات ال�صلة.
فيما يلي كان البيان املوجز لأ�سعار الفائدة للأدوات املالية للمجموعة التي تخ�ضع لفائدة يف تاريخ ا�صدار التقرير:
القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
2008
2007
�ألف درهم
�ألف درهم
الأدوات ذات �أ�سعار الفائدة الثابتة
املوجودات املالية
188.037
261.634
83.063
25.000
املطلوبات املالية
حتليل ح�سا�سية القيمة العادلة للأدوات ذات �أ�سعار الفائدة الثابتة
ال تقوم املجموعة باحت�ساب املوجودات واملطلوبات املالية ذات �أ�سعار الفائدة الثابتة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر .لذا
ف�إن اي تغري يف �أ�سعار الفائدة يف تاريخ ا�صدار التقرير لن ي�ؤثر على الأرباح �أو اخل�سائر.

خماطر �أ�سعار ال�سوق الأخرى
تتمثل خماطر الأ�سعار الأخ��رى بتلك املخاطر الناجتة عن تقلب قيمة الأدوات نتيجة التغريات يف �أ�سعار ال�سوق (بخالف تلك
الناجتة عن خماطر �أ�سعار الفائدة �أو خماطر العمالت)� ،سواء كانت نتيجة عوامل متعلقة با�ستثمار فردي �أو م�صدره �أو بكافة
العوامل التي ت�ؤثر على كافة الأدوات التي يتم املتاجرة بها يف ال�سوق .حيث �أن��ه يتم ترحيل معظم الأدوات املالية للمجموعة
بالقيمة العادلة مع االعرتاف بالتغيري يف القيمة العادلة �ضمن بيان الدخل و�/أو حقوق امللكية� ،سوف ت�ؤثر كافة التغريات يف ظروف
ال�سوق ب�صورة مبا�شرة على �إي��رادات اال�ستثمار املعرتف بها �ضمن بيان الدخل و�إحتياطي �إع��ادة التقييم �ضمن حقوق امللكية.
يتم �إدارة خماطر الأ�سعار من خالل �إن�شاء حمفظة ادوات متنوعة يف قطاعات �صناعية خمتلفة ويتم املتاجرة بها يف �أ�سواق خمتلفة.
يف ظل الظروف االعتيادية ،تقوم املجموعة باال�ستثمار يف االدوات التجارية طبق ًا للتوجيهات اال�ستثمارية.

هـ) املخاطر الت�شغيلية

تتمثل املخاطر الت�شغيلية مبخاطر اخل�سارة املبا�شرة وغري املبا�شرة التي قد تنتج عن �أ�سباب متنوعة مرتبطة بعمليات املجموعة
واملوظفني والتكنولوجيا والبنية التحتية وبعوامل خارجية �أخرى خالف خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة مثل تلك
التي تنتج عن املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايري املقبولة ب�شكل عام لل�سلوك التنظيمي .تنتج املخاطر الت�شغيلية من كافة عمليات
املجموعة وتواجهها كافة وحدات الأعمال.
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�إن هدف املجموعة هو �إدارة املخاطر الت�شغيلية وذلك من خالل خلق توازن بني جتنب اخل�سائر املالية و�إجمايل التكاليف الفعلية
للأ�ضرار التي تلحق ب�سمعة املجموعة وكذلك جتنب الإجراءات الرقابية التي تقيد املبادرة واالبتكار.
تفع امل�س�ؤولية الأولية عن ت�صميم وتطبيق االنظمة الرقابية ملواجهة املخاطر الت�شغيلية على عاتق رئي�س كل ق�سم على �أن يتم اال�شراف
على ذلك ب�صورة عامة من قبل جمل�س الإدارة.

و) �إدارة ر�أ�س املال

تقت�ضي �سيا�سة جمل�س الإدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لر�أ�س املال بغر�ض ك�سب ثقة امل�ستثمر واملقرت�ض وال�سوق وكذلك �ضمان التطور
امل�ستقبلي للأعمال .يقوم جمل�س الإدارة مبراقبة عائد ر�أ�س املال وم�ستوى توزيعات الأرباح امل�ستحقة للم�ساهمني.
وفق ًا للقانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  ،1984يجب �أال يقل ر�أ�سمال ال�شركة عن  2مليون درهم .وقد التزمت ال�شركة بهذا القانون طوال
ال�سنة .مل تكن هناك تغريات يف منهج املجموعة ب�ش�أن �إدارة ر�أ�س املال خالل ال�سنة.

� - 6شركات املجموعة

ت�شتمل هذه البيانات املالية املوحدة على املركز املايل ونتائج �أعمال ال�شركات الواردة �أدناه كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31مار�س :2008
ال�شركة

بلد الت�أ�سي�س

يونايتد كابيتال ذ.م.م.
فالكون كابيتال ذ.م.م.
()1
فيدليتي �إنف�ست ذ.م.م.
()1
فيدليتي تر�ست ذ.م.م.
()1
فالكون انف�ستمنت�س ذ.م.م.
()1
بلو ت�شيب كابيتال ذ.م.م.
()1
الظفرة كابيتال ذ.م.م.
)6( ، )1( .
نا�س يونايتد هيلث كري �سرفي�سز ذ.م.م
()1
امل�ستثمر الوطني لال�ستثمارات العقارية ذ.م.م.
()1
�أب تاون ماجنمينت ذ.م.م.
()1
�أب تاون �إنف�ستمنت ذ.م.م.
()1
مني الند �إنف�ستمنت ذ.م.م.
()1
�صندوق امل�ستثمر الوطني لتطوير العقارات.
)2(.
تي �إن �إي �إت�ش (لوك�سمربج) جرنال بارترنز �إ�س�.إيه�.آر�.إل
()2
�صندوق امل�ستثمر الوطني لتطوير العقارات بي�.إ�س�.سي.
()2
امل�ستثمر الوطني كابيتال بارترنز ليمتد.
()2
امل�ستثمر الوطني جرنال بارترنز ليمتد.
()3
امل�ستثمر الوطني (دبي) املحدودة.
()4
امل�ستثمر الوطني لإدارة العقارات ذ.م.م.
)5(.
ال�شركة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ذ.م.م
)6( .
نا�س للخدمات الإدارية ذ.م.م
)7(.
نك�ستكري جلوبال املنطقة احلرة ذ.م.م

الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
البحرين
لوك�سمربج
البحرين
جزر الكاميان
جزر الكاميان
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات
الإمارات

()1

()1

2008
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%46
%100
%100
%100
%100
%83.33
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%60
%51

ن�سبة امللكية
2007
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%83.33
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%60
%51
%51

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لتلك ال�شركات باال�ستثمار يف وتطوير وت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع التجارية وال�صناعية والعقارية واال�ستثمار يف
�شركات امل�ساهمة العامة.
مت ت�أ�سي�س هذه ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة بغر�ض �إدارة موجودات مبوجب ائتمان ل�صناديق ا�ستثمارية مت ت�أ�سي�سها من قبل ال�شركة.
لقد مت ت�أ�سي�س امل�ستثمر الوطني (دبي) املحدودة بتاريخ  3يناير  ، 2006ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مركز دبي املايل
العاملي .وتتثمل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة برتتيب االئتمان �أو ال�صفقات اال�ستثمارية بالإ�ضافة اىل تقدمي اال�ست�شارات حول املنتجات
املالية واالئتمانية.
يتمثل ن�شاط امل�ستثمر الوطني لإدارة العقارات ذ.م.م .بت�سويق  ،ترويج  ،وتقدمي �إدارة العقارات واخلدمات الإ�ست�شارية والو�ساطة.
لقد مت ت�سجيل ال�شركة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ذ.م.م .يف  18يوليو  1996وقد بد�أت ن�شاطاتها التجارية يف �أكتوبر  1997وهي
حالي ًا غري فعالة.
لقد مت ت�أ�سي�س نا�س للخدمات الإدارية ذ.م.م .يف �سنة  . 2001ويتمثل عمل ال�شركة الأ�سا�سي بتقدمي خدمات �إدارة الرعاية ال�صحية
�إىل �شركات الت�أمني و�شركات امل�ؤمنة ذاتي ًا .خالل ال�سنة  ،مت حتويل الأ�سهم املحتفظ بها يف �شركة نا�س للخدمات الإدارية ذ.م.م� .إىل
�شركة نا�س يونايتد هيلث كري �سريفي�سز ذ.م.م.
تعتقد الإدارة �أن �سيطرتها على نك�ستكري جلوبال م.ح .ذ.م.م .م�ؤقتة حيث �أن نك�ستكري حالي ًا م�ؤ�س�سة غري عاملة و�سيتم ت�صفيتها عند حل
بع�ض الق�ضايا القانونية القائمة مع امل�ؤ�س�سني الأوليني .وقد مت احت�ساب اال�ستثمار يف نك�ستكري ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية بعد قيد
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة بن�سبة  %100مما جعل �صايف قيمة اال�ستثمار ت�ساوي �صفر ًا كما يف تاريخ امليزانية العمومية ( :2007ال �شيء).

� - 7إيرادات الر�سوم واخلدمات
ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2008
�ألف درهم
()1
�إيرادات ا�ست�شارات وخدمات �أخرى
67.410
()2
�أتعاب �إدارة الأ�صول
44.067
()3
25.816
�إيرادات �إيجارية وو�ساطة
()4
4.801
�أتعاب م�صرفية ا�ستثمارية
225
�أتعاب تطوير
142.319
ت�شتمل �إيرادات اخلدمات اال�ست�شارية واخلدمات الأخرى على خدمات ا�ست�شارات العقارات وخدمات �إدارة الرعاية ال�صحية .وعالوة
على ذلك ،فهي ت�شتمل �أي�ض ًا على الإيرادات من �أعمال فندق املجموعة.
ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2007
�ألف درهم
24.298
10.166
9.528
83.083
–
127.075

ت�شتمل �أتعاب �إدارة الأ�صول على �أتعاب الإدارة والأداء التي يتم حتميلها على ال�صناديق املدارة من قبل �أق�سام �إدارة الأ�صول والإ�ستثمارات
املبا�شرة و�إدارة العقارات .تقوم ال�شركة �أي�ض ًا بتقدمي اخلدمات الإداري��ة واملحا�سبية وال�سكرتارية والت�سجيل لل�صناديق  ،وحتقق
ال�شركة �أتعاب �إدارة و�أتعاب �إدارية .يعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن تلك الرتتيبات ال تعر�ض ال�شركة لاللتزامات اخلا�صة بال�صناديق.
تتعلق الإيرادات الإيجارية والإيرادات من الو�ساطة بعمولة الوكالة العقارية التي تك�سبها �إحدى ال�شركات التابعة.
ا�شتملت الأتعاب امل�صرفية اال�ستثمارية على الأتعاب املحققة من قبل ق�سم الإ�ستثمار البنكي وق�سم الإ�ستثمارات البنكية  -العقاري
وامل�ستثمر الوطني (دبي) .ولقد بلغت الأتعاب لل�سنة املنتهية يف  31مار�س  2007على مبلغ  60مليون درهم مت ا�ستالمها من الدار
للعقارات �ش.م.ع«( .الدار») ك�أتعاب فيما يت�صل بالعر�ض العام الأويل اخلا�ص ب�شركة «الدار».

45 - 44

� - 8صايف الإيرادات ( /اخل�سائر) من اال�ستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2008
�ألف درهم

ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2007
�ألف درهم

�أرباح ( /خ�سائر) حمققة)
�أرباح ( /خ�سائر) غري حمققة
�إيرادات توزيعات �أرباح

2.230
1.480
2.821

()38.797
12.987
505

 - 9الإيرادات من املوجودات املالية املتاحة للبيع

6.531
ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2008
�ألف درهم

()25.305
ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2007
�ألف درهم

الأرباح املحققة
�إيرادات توزيعات الأرباح

60.784
2.472

21.665
6.167

63.256

27.832

� - 10إيرادات الفوائد

يتم ك�سب �إيرادات الفوائد ب�صورة �أ�سا�سية من الودائع لأجل لدى البنوك.

 - 11ال�شهرة التجارية ال�سلبية الناجتة عن حيازة �شركات تابعة
�إن ال�شهرة التجارية ال�سلبية الناجتة عن حيازة �شركات تابعة متثل زيادة ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
القابلة للتحديد ،وااللتزامات الطارئة لل�شركات امل�ستحوذ عليها فوق تكلفة احليازة .ويتم االعرتاف بالزيادة يف بيان الدخل املوحد.
لقد مت احت�ساب احليازة با�ستخدام ا�سلوب حما�سبة ال�شراء  ،كما هو مطلوب ًا باملعيار رقم  3من معايري التقارير املالية الدولية – دمج
الأعمال .وفيما يلي القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�شركات التابعة الناجتة من احليازة:
نا�س للخدمات الإدارية ذ.م.م (احليازة بوا�سطة نا�س الوطنية للخدمات ال�صحية ذ.م.م.).

النقد ومعادالته
العقارات واملعدات
م�ستحقات ت�شغيلية
املوجودات الأخرى
امل�ستحقات الأخرى
�صايف قيمة املوجودات
ناق�ص ًا :املعامالت املحذوفة بني �شركات املجموعة
ثمن ال�شراء
ال�شهرة التجارية ال�سلبية

القيمة املرحلة
�ألف درهم

القيمة العادلة
�ألف درهم

8.155
521
8.394
1.239
()11.546
6.763

8.155
521
8.394
1.239
()11.546
6.763
()3.339
3.424
()216
3.208

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
فندق املفرق (احليازة بوا�سطة مني الند �إنف�ستمنت ذ.م.م).

القيمة املرحلة
�ألف درهم

القيمة العادلة
�ألف درهم

الأر�ض	
املبنى
املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأر�ض واملبنى)

–
19.550
1.543

61.507
19.550
1.543

�صايف املوجودات
ثمن ال�شراء

21.093

82.600
()73.634

ال�شهرة التجارية ال�سالبة

8.966

�إجمايل ال�شهرة التجارية ال�سالبة

12.174

 - 12امل�صروفات الت�شغيلية

تكاليف موظفني
م�صاريف و�ساطة وعمولة
م�صاريف �إعالن
م�صاريف �إت�صاالت
م�صاريف �إيجار وت�أمني
م�صاريف �إ�ست�شارية
�أخرى

ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2008
�ألف درهم

ال�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2007
�ألف درهم

76.373
15.890
5.485
4.776
4.430
3.288
17.683

47.762
1.134
4.450
3.798
3.598
3.185
9.335

127.925

73.262

 - 13م�صروفات متويلية
تتعلق امل�صروفات التمويلية بتكاليف القرو�ض والفائدة على قر�ض امل�شاركة يف الأرباح وم�صروفات امل�شاركة بالأرباح اخلا�صة ب�إحدى
ال�شركات التابعة كما هو مو�ضح �أدناه.
قامت �شركة مني الند �إنف�ستمنت ذ.م.م� ، .شركة تابعة مملوكة بالكامل �إىل ال�شركة  ،ب�إبرام اتفاقية قر�ض م�شاركة يف الأرباح مع �شركة
مني الند ماجنيمنت ذ.م.م� ، .شركة خ�ضعت لل�سيطرة امل�شرتكة يف  28مار�س  ، 2007مببلغ  53.400.000درهم .وال يوجد �ضمان مقابل
ت�سهيل القر�ض ويكون متاح ًا ب�صورة رئي�سية بغر�ض التمويل اجلزئي حليازة فندق املفرق.
وفق ًا لالتفاقية  ،يجب على �شركة مني الند انف�ستمنت ذ.م.م� .أن تقوم بتقدمي ح�ساباتها �إىل �شركة مني الند ماجنيمنت ذ.م.م .عن جميع
تدفقات النقدية احلرة كما هو حمدد يف االتفاقية بالإ�ضافة �إىل املتح�صالت من اال�ستبعاد (يف حال وجودها)  ،كل ثالثة �شهور (ر�سوم
امل�شاركة يف الأرباح) والتي تتم معاملتها كتكاليف متويل.

47 - 46

 - 14النقد والأر�صدة لدى البنوك
نقد يف ال�صندوق
ح�سابات حتت الطلب وح�سابات جارية
ودائع لأجل
النقد وما يعادله
ودائع لأجل قيد الرهن

*

النقد والأر�صدة لدى البنوك

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

1.473
113.793
116.519

61
49.277
188.820

231.785
-

238.158
25.000

231.785

263.158

*تتعلق الودائع لأجل قيد الرهن بقر�ض مت احل�صول عليه من �أحد البنوك التجارية ثم مت �إيداعه كوديعة قيد الرهن ل�صالح امل�صرف
املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة وفق ًا للطلبات القانونية .خالل ال�سنة احلالية  ،مت ا�ستخدام الوديعة لأجل من �أجل �سداد
القر�ض وخطاب �ضمان بقيمة ا�سمية تبلغ  25مليون درهم كانت �صادرة من طرف ذي عالقة بالإنابة عن ال�شركة ل�صالح امل�صرف
املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة (راجع الإي�ضاحني  26و .)30

 - 15املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

�صناديق �إ�ستثمار وتغطية
�أوراق دفع ر�أ�سمالية حممية
�سندات حقوق امللكية

 - 16املوجودات املالية املتاحة للبيع

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

81.954
19.018
4.337

96.440
18.393
4.114

105.309

118.947

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

�أ�سهم ت�أ�سي�س
�صناديق �أ�سهم
ا�ستثمارات حقوق ملكية خا�صة

325.989
134.631
14.413

189.798
87.615
12.862

ناق�ص ًا :انخفا�ض القيمة

475.033
4.433

290.275
–

470.600

290.275

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
ت�شتمل �أ�سهم الت�أ�سي�س على �أ�سهم تبلغ �صفر درهم (� 15.479 :2007ألف درهم) وهي �أ�سهم حمتفظ بها من قبل املجموعة كع�ضو
م�ؤ�س�س وهي تخ�ضع لفرتة جتميد كما يف تاريخ �إ�صدار التقرير.
يف ال�سنة ال�سابقة  ،وفق ًا لقرار جلنة اال�ستثمارات ال�صادر بتاريخ  21دي�سمرب  ، 2006قامت ال�شركة ببيع �أ�سهم م�ؤ�س�سة �إىل �صناديق تخ�ضع
لإدارتها مببلغ � 27.999ألف درهم مقابل تخ�صي�ص وحدات يف تلك ال�صناديق بالقيمة العادلة لال�سهم امل�ؤ�س�سة كما يف تاريخ املعاملة.
عالوة على ذلك  ،كانت الوحدات التي حتتفظ بها ال�شركة بدون قيمة ( 31مار�س � 27.999 :2007ألف درهم) تخ�ضع لفرتة حجز
مدتها �سنة واحدة بدء ًا من تاريخ املعاملة � ،أي من  2يناير  2007والتي انتهت يف ال�سنة احلالية .وعالوة على ذلك  ،مل يتم ال�سماح
ب�أي ا�سرتدادات لأي من الوحدات التي حتتفظ بها ال�شركة قبل  31مايو  2007ما مل يتم التفوي�ض بذلك بالإجماع من قبل جلنة
اال�ستثمارات .مت حتديد اال�سرتدادات التي مكن �أن حتدث بعد  31مايو  2007مببلغ �أق�صى  5مليون درهم لكل �سنة .مل يتم �إجراء �أي
ا�سرتدادات من قبل ال�شركة خالل ال�سنة احلالية املنتهية يف  31مار�س ( 2008ال�سنة ال�سابقة املنتهية يف  31مار�س  :2007ال �شيء).
تتمثل ا�ستثمارات حقوق امللكية اخلا�صة باال�ستثمارات يف �سندات حقوق امللكية غري املدرجة ويتم ترحيلها بالتكلفة.

 - 17اال�ستثمار يف �شركات م�ستثمر بها وفقاً حلقوق امللكية
ملخ�ص املعلومات املالية للإ�ستثمار يف �شركات م�ستثمره بها وفق ًا حلقوق امللكية غري معدلة وفق ًا لن�سب امللكية التابعة للمجموعة

2008

ن�سبة
امللكية
%

الأرباح
املوجودات املوجودات �إجمايل املطلوبات املطلوبات �إجمايل
املتداولة غرياملتداولة املوجودات املتداولة غرياملتداولة املطلوبات الإيرادات امل�صروفات (اخل�سائر)
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

مركزاخلليجالوطنيللأ�سهموال�سنداتذ.م.م35 )1(.
()2
35
�شركة يو �أيه �أي مول للت�سوق ذ.م.م.
()3
40
ال�شركة الوطنية للرتفيه ذ.م.م( .ترفيه)
()4
4.63
جمموعة ديبا املتحدة �ش.م.خ.
()5
40
الدانة تر�ست ذ.م.م.
()6
33.33
ماينالند للإدارة ذ.م.م.

)15.187( 32.778 84.260
223 84.037 138.438 4.828 133.610
)1.319( 1.366
491
150
341
646
175
471
)1.650( 1.636 28.364 22.000 6.364 26.731 22.631 4.100
)1.240.559( 1.421.596 1.152.254 154.913 997.341 1.872.440 745.803 1.126.637
150
150
)70( 19.663
220
220 73.213 53.400 19.813

مركزاخلليجالوطنيللأ�سهموال�سنداتذ.م.م35 )1(.
()2
35
�شركة يو �أيه �إي مول للت�سوق ذ.م.م.
()3
40
ال�شركة الوطنية للرتفيه ذ.م.م( .ترفيه)
()4
4.63
جمموعة ديبا املتحدة �ش.م.خ.
()5
40
الدانة تر�ست ذ.م.م.
()6
33.33
ماينالند للإدارة ذ.م.م.

3.215 )12.020( 15.235 41.872
127 41.745 76.176 2.962 73.214
()13( )733
720
209
209 1.992
22 1.970
()21( )331
310 24.077 22.000 2.077 22.490 20.860 1.630
44.315 )229.648( 273.963 654.085 69.236 584.849 1.336.501 499.475 837.026
150
150
- 20.000 20.000
- 73.400
- 73.400

2007

17.591
47
()14
181.037
19.593

�إن كافة ال�شركات الزميلة واالئتالفات امل�شرتكة �أعاله م�ؤ�س�سة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
()1مت ت�أ�سي�س مركز اخلليج الوطني للأ�سهم وال�سندات ذ.م.م .بتاريخ � 24أغ�سط�س  2004ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة .تتمثل
الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة بتقدمي خدمات و�ساطة الأ�سهم يف �أ�سواق املال وال�سلع.
( )2مت ت�أ�سي�س �شركة يو �أيه �إي مول للت�سوق ذ.م.م .بتاريخ  6يونيو  2004ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ومت ت�سجيلها يف �إمارة �أبوظبي
بتاريخ � 14سبتمرب  .2005تتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة مبزاولة خدمات الإنرتنت وتقدمي اخلدمات من خالل الإنرتنت بالإ�ضافة
�إىل �أن�شطة الو�ساطة التجارية.
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( )3مت ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية للرتفيه ذ.م.م( .ترفيه) بتاريخ � 25سبتمرب  2005ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف �إمارة
�أبوظبي .وتتمثل �أن�شطة ال�شركة الرئي�سية بت�شغيل مراكز الرتفيه والفنادق واملنتجعات وتقدمي خدمات �سياحية وترفيهية خمتلفة.
متتد الفرتة املالية لل�شركة الزميلة من  1يناير �إىل  31دي�سمرب وحيث �أن تاريخ �إ�صدار التقارير اخلا�صة بال�شركة الزميلة وال�شركة
خمتلفة  ،مت �أخذ احل�سابات الإدارية اخلا�صة بال�شركة الزميلة عن الفرتة من  1يناير  2007حتى  31مار�س  2008يف االعتبار عند
تطبيق االحت�ساب وفق ًا لطريقة حقوق امللكية.
( )4مت ت�أ�سي�س جمموعة ديبا املتحدة ���ش.م.خ .بتاريخ  15يناير  2006ك�شركة م�ساهمة خا�صة م�سجلة يف �إم��ارة دبي� .إن ال�شركة
متخ�ص�صة يف اال�ستثمارات و�إن�شاء و�إدارة امل�شاريع التجارية وال�صناعية .وبالرغم من �أن املجموعة متتلك �أقل من  %20من القوة
الت�صويتية لـ ديبا يونايتد جروب �ش.م.خ� .إال �أنها قادرة على ممار�سة ت�أثري ملحوظ  ،ولكن لي�ست �سيطرة  ،مبوجب ملكية غري مبا�شرة.
وبالتايل فقد مت ت�صنيف ديبا يونايتد جروب �ش.م.خ .ك�شركة زميلة .متتد الفرتة املالية لل�شركة الزميلة من  1يناير �إىل  31دي�سمرب.
وحيث �أن تاريخ �إ�صدار التقارير اخلا�ص بال�شركة وال�شركة الزميلة خمتلفة  ،مت �أخذ احل�سابات الإدارية اخلا�صة بال�شركة الزميلة عن
الفرتة من  1يناير  2008حتى  31مار�س  2008يف االعتبار عند تطبيق االحت�ساب وفق ًا لطريقة حقوق امللكية.
( )5مت ت�أ�سي�س الدانة تر�ست ذ.م.م .بتاريخ  24مايو  2005ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف �إمارة �أبوظبي .وتتمثل الأن�شطة
الرئي�سية لل�شركة باال�ستثمار يف امل�شاريع التجارية وال�صناعية والعقارية وت�أ�سي�سها و�إدارتها.
( )6ت�أ�س�ست ماينالند ل�ل�إدارة ذ.م.م .يف  8فرباير  2007ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف �إم��ارة �أبوظبي� .إن ن�شاطات
ال�شركة الرئي�سية هي �إ�ستثمار  ،ت�أ�سي�س و�إدارة م�شاريع العقارات التجارية وال�صناعية .لدى املجموعة �سيطرة م�شرتكة على الن�شاط
الإقت�صادي لل�شركة ويتم �إحت�سابه بطريقة حقوق امللكية (راجع �أي�ض ًا �إي�ضاح .)26

 - 18العقارات اال�ستثمارية
2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

الر�صيد يف � 1أبريل
اال�ستحواذ
التغري يف القيمة العادلة

125.462
–
30.138

–
125.462
–

الر�صيد يف  31مار�س

155.600

125.462

ت�شتمل العقارات اال�ستثمارية على ثالث قطع �أرا�ضي لغر�ض �إن�شاء عقارات ا�ستثمارية عليها وبناء ًا عليه مت ت�صنيفها كعقارات ا�ستثمارية.
ت�شتمل العقارات اال�ستثمارية على قطعة �أر�ض يف �أبوظبي مت احل�صول عليها يف ال�سنة ال�سابقة كمنحة غري م�شروطة من حكومة
�أبوظبي بدون مقابل .لقد قامت ال�شركة بقيد قطعة الأر�ض بالقيمة العادلة  ،واملحددة بـ � 9.600ألف درهم  ،بناء ًا على التقييم الذي
مت �إجرا�ؤه بتاريخ  9يناير  2007من قبل �شركة تقييم م�ستقلة لديها م�ؤهالت مهنية معرتف بها وخربة يف تقييم عقارات يف مواقع
وفئات مماثلة لتلك اخلا�صة بالعقارات التي يتم تقييمها .لقد مت حتديد القيمة العادلة بالإ�شارة �إىل معامالت ال�سوق احلديثة على
عقارات مماثلة يف نف�س املوقع الذي توجد فيه العقارات اال�ستثمارية لل�شركة.

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
 - 19املوجودات غري امللمو�سة

املوجودات غري امللمو�سة
2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

الر�صيد يف � 1أبريل
تكاليف احليازة والتنفيذ املر�سملة
الإطفاء بال�سنة
الر�صيد يف  31مار�س

6,232
–
()1,700
4,532

–
6,801
()569
6,232

 - 20العقارات واملعدات
�أثاث
حت�سينات على
عقارات م�ست�أجرة وتركيبات
�ألف درهم
�ألف درهم

�أعمال ر�أ�سمالية
معدات
قيد الإجناز
مباين
�سيارات �أر�ض
مكتبية
الإجمايل
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

التكلفة
يف � 1أبريل 2006
�إ�ضافات
ا�ستبعادات

3.070
1.490
()137

1.080
300
()26

244 3.968
85 3.482
(– )92

–
–
–

–
–
–

–
–
–

8.362
5.357
()255

يف  31مار�س 2007

4.423

1.354

329 7.358

–

–

–

13.464

يف � 1أبريل 2007
�إ�ضافات
ا�ستبعادات

4.423
176
()28

1.354
1.095
()20

329 7.358
511 2.974
(– )271

3.411
–
–
– 19.550 61.506
3.411
–
–

13.464
89.223
()319

يف  31مار�س 2008

4.571

2.429

840 10.061

– 19.550 61.506

102.368

اال�ستهالك
يف � 1أبريل 2006
املحمل على ال�سنة
ا�ستبعادات

805
1.227
()54

586
267
()26

125 2.033
65 1.790
(– )90

–
–
–

–
–
–

–
–
–

3.549
3.349
()170

يف  31مار�س 2007

1.978

827

190 3.733

–

–

–

6.728

يف � 1أبريل 2007
املحمل على ال�سنة
اال�ستبعادات

1.978
1.359
()28

827
716
()20

190 3.733
206 2.628
(– )218

–
–
–

–
2.088
–

–
–
–

6.728
6.997
()266

يف  31مار�س 2008

3.309

1.523

396 6.143

–

2.088

–

13.459

�صايف القيمة املرحلة
–
–

–
–

يف � 1أبريل 2006
يف  31مار�س 2007

2.265
2.445

494
527

119 1.935
139 3.625

–
–

يف  31مار�س 2008

1.263

906

444 3.918

3.411 17.462 61.506

4.813
6.736
88.909
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 - 21املوجودات الأخرى

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

�سلفيات
ذمم مدينة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
م�ستحق من موظفني
()2
�أخرى

50.581
38.520
4.449
2.571
16.224

–
37.148
2.802
1.938
18.568

112.345
()10.916

60.456
()1.319

101.429

59.137

()1

ناق�ص ًا  :انخفا�ض القيمة

*

( )1تتعلق ال�سلفيات باال�ستثمار يف �شركة تابعة جديدة يف اململكة العربية ال�سعودية وهي �شركة حتت الإن�شاء كما يف تاريخ التقرير.
( )2ت�شتمل «�أخرى» على مبلغ � 5.587ألف درهم ( 5.859 :2007درهم) الذي ميثل تكاليف امل�شاريع امل�ؤجلة .وهي تتمثل بامل�صروفات
املبا�شرة الأولية مثل الأتعاب القانونية والفنية واال�ست�شارية املتكبدة ب�صورة عر�ضية للم�شاريع .ويتم االعرتاف بهذه التكاليف يف ال�سنة
التي يتم فيها االعرتاف ب�إيرادات امل�شاريع.
* انظر �إي�ضاح ( 5ب) للإطالع على احلركة يف املخ�ص�ص النخفا�ض القيمة.

 - 22ر�أ�س املال
مرخ�ص وم�صدر ومدفوع:
� 55.000.000سهم ًا بقيمة  10درهم لل�سهم الواحد
(� 55.000.000 :2007سهم بقيمة  10درهم لل�سهم الواحد)

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

550.000

550.000

خالل ال�سنة  ،مل يزيد ر�أ�سمال ال�شركة امل�صدر واملدفوع ( 50 :2007مليون درهم).
لقد مت دفع توزيعات الأرباح التالية من قبل املجموعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31مار�س:

 0.5درهم لكل �سهم عادي ( 0.5 :2007درهم)

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

27.500

25.000

بتاريخ  19مايو  ، 2008اقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح مببلغ  55مليون درهم ( 1درهم لكل �سهم عادي) ( 27.5 :2007مليون
درهم  0.5 ،درهم واحد لكل �سهم عادي) وذلك عن ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  2008للح�صول على موافقة امل�ساهمني يف اجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوي.

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
 - 23االحتياطي القانوين
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة ل�سنة ( 1984وتعديالته) والنظام الأ�سا�سي لل�شركة و�شركاتها
التابعة  ،يتعني حتويل  %10من �أرباح ال�سنة �إىل االحتياطي القانوين .ويجوز لل�شركة و�شركاتها التابعة �إيقاف تلك التحويالت عندما
يبلغ ر�صيد االحتياطي  %50من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع.

 - 24االحتياطي النظامي
وفق ًا لبنود ت�أ�سي�س ال�شركة  ،يتم حتويل  %10من الأرباح ال�سنوية لل�شركة �إىل االحتياطي النظامي.
قد تقرر ال�شركة �إيقاف تلك التحويالت �إذا بلغ االحتياطي الر�أ�سمايل  %50من ر�أ�س املال �أو وفق ًا لقرار يتم اتخاذه يف هذا ال�صدد
من قبل امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية ال�سنوية بناء ًا على تو�صية جمل�س الإدارة .ويجوز ا�ستخدام هذا االحتياطي يف الأغرا�ض التي
يو�صي بها جمل�س الإدارة ويعتمدها امل�ساهمني.

 - 25الدفعات املعتمدة على الأ�سهم
لقد قامت ال�شركة بو�ضع دفعات معتمدة على الأ�سهم والتي مت تخ�صي�صها ملكاف�أة املوظفني امل�ستحقني ب�إ�ضافة ح�ص�صهم �إىل ح�ص�ص
امل�ساهمني عن طريق تقدمي حوافز طويلة الأجل له�ؤالء املوظفني املخولني.
					
تاريخ املنح

			
النوع

عدد الأدوات

741.610
		
خيارات �أ�سهم
				
 24مايو 2007
35.980
			
				�أ�سهم �أداء
 24مايو 2007
يتم �إدارج القيمة العادلة للدفعات املعتمدة على الأ�سهم �أعاله كما هو حمدد بتاريخ املنح يف تكاليف املوظفني �ضمن بيان
الدخل املوحد.

 - 26الأطراف ذات العالقة
تعريف الأطراف ذات العالقة

تقوم املجموعة  ،يف �سياق الأعمال االعتيادية  ،بالدخول يف معامالت  ،وفق ًا لأحكام و�شروط متفق عليها  ،مع �شركات �أخرى �أو �أفراد
�آخرين ينطبق عليهم تعريف الأطراف ذات العالقة املت�ضمن يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم  .24حتتفظ ال�شركة بعالقة �أطراف
ذات عالقة مع �شركاتها التابعة و�شركاتها الزميلة واالئتالفات امل�شرتكة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها وم�س�ؤوليها التنفيذيني مبا يف ذلك
ال�شركات التي مبقدورهم ممار�سة ت�أثري ًا هام ًا عليها �أو ال�شركات التي مبقدورها ممار�سة ت�أثري ًا هام ًا على ال�شركة.
املعامالت مع كبار موظفي الإدارة

تقدم املجموعة اىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�س�ؤولني التنفيذين  ،بالإ�ضافة اىل رواتبهم  ،تعوي�ضات غري نقدية بالإ�ضافة اىل م�ستحقات
2007
وتعوي�ضات نهاية اخلدمة.
2008
�ألف درهم
�ألف درهم
تعوي�ضات املوظفني ق�صرية الأجل
تعوي�ضات ما بعد اخلدمة
تعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة املدفوعة

13.729
1.816
2.778

10.807
799
3.296

18.323

14.902
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يف  19مايو � ، 2008إقرتح جمل�س الإدارة تعوي�ضات لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ � 5.231ألف درهم (� 2.778 :2007ألف درهم)
لل�سنة املنتهية يف  31مار�س  2008وامل�شروطة مبوافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية ال�سنوية.
خالل ال�سنة احلالية  ،كان لدى املجموعة الأر�صدة واملعامالت التالية مع الأطراف ذات العالقة:
الأر�صدة
املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة

ال�شركات الزميلة
ال�شركات التي تتم ال�سيطرة عليها ب�صورة م�شرتكة
ال�صناديق اخلا�ضعة للإدارة
�أخرى (ال�شركات اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة)
املبالغ امل�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة

ال�شركات الزميلة
ال�صناديق اخلا�ضعة للإدارة
�أخرى (ال�شركات اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة)

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

11.159
183
6.506
–

18.255
10.131
8.315
282

17.848

36.983

28.422
–
10.294

–
1.288
160

38.716

1.448

ت�شتمل املبالغ امل�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة على مبلغ � 28.422ألف درهم م�ستحقة الدفع من قبل �شركة مني الند �إنف�ستمنت
ذ.م.م� .إىل �شركة مني الند ماجنيمنت ذ.م.م .والذي ميثل ح�صة م�ساهمي الأقلية يف �إجمايل مبلغ � 73.063ألف درهم م�ستحق الدفع
من قبل �شركة مني الند �إنف�ستمنت ذ.م.م.
حيث �أن �شركة مني الند ماجنيمنت ذ.م.م .قد مت ت�أ�سي�سها بوا�سطة ال�شركة ب�صورة فردية لغر�ض توفري الأموال �إىل �شركة مني الند
�إنف�ستمنت ذ.م.م .من �أجل حيازة فندق املفرق يف ال�سنة احلالية  ،فمن ثم  ،بناء ًا على جوهر املعاملة  ،مت حذف مبلغ � 44.642ألف
درهم الذي ميثل ح�صة ال�شركة الفعلية يف �إجمايل املبلغ م�ستحق الدفع وذلك عند التوحيد مقابل ا�ستثمار ال�شركة يف �شركة مني الند
ماجنيمنت ذ.م.م.
�إن الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة ال حتمل فائدة ولي�س لها �أي تواريخ ا�ستحقاق حمددة
املعامالت الأخرى مع الأطراف ذات العالقة

فيما يلي املعامالت والأر�صدة الهامة مع الأطراف ذات العالقة:

الأتعاب امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
بيع �أ�سهم امل�ؤ�س�سني �إىل �صناديق مدارة من قبل ال�شركة
قرو�ض و�سلفيات لأطراف ذات عالقة
ال�ضمانات ال�صادرة بالإنابة عن ال�شركة

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

38.806
–
59.382
25.000

7.773
27.999
21.607
–

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
 - 27املطلوبات الأخرى
2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

28.040
25.506
6.546

65.235
20.266
3.417

60.092

88.918

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

يف � 1أبريل
ي�ضاف :املحمل على ال�سنة
ناق�ص ًا :املدفوعات خالل ال�سنة

3.417
4.117
()988

2.231
1.545
()359

يف  31مار�س

6.546

3.417

ذمم دائنة
م�صروفات م�ستحقة
خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية اخلدمة

فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية اخلدمة:

 - 28الأن�شطة االئتمانية
تقوم ال�شركة بدور �أمني ملوجودات تبلغ  1.348.866درهم (� 1.044.898 :2007ألف درهم).
كما يف تاريخ امليزانية العمومية املوحدة  ،كانت ال�شركة حتتفظ باملوجودات التالية بر�سم �أمانة:

�أ�سهم (بالقيمة ال�سوقية)
نقد لدى البنوك
مل يتم �إدراج املوجودات املبينة �أعاله يف هذه البيانات املالية املوحدة.

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

413.669
–

328.901
4.983
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 - 29اال�ستثمار يف املوجودات حتت الإدارة
كما يف تاريخ امليزانية العمومية املوحدة  ،كانت حتتفظ ال�شركة باال�ستثمارات التالية يف �صناديق مدارة من قبلها:
			
			
			
�صندوق الإمارات العقاري
�صندوق املر�أة الدانا
�صندوق مينا العقاري
�صندوق بلوت�شيب
�صندوق امل�ستثمر الوطني لال�ستثمار
العقاري للمحافظ الإ�ستثمارية �إل.بي.
�صندوق امل�ستثمر الوطني لتنمية
ر�ؤو�س الأموال �إل.بي.

عـدد الوحدات �ألف درهم
2007
2008
50
500
998
6,702

50
500
998
6702

�صايف قيمة املوجودات �ألف درهم
2007 2008

ن�سبة امللكية %
2007 2008

1.481
4.898
53.956
75.776

3889
4.135
34.772
48.653

11
26
45
48

11
25
45
34

40.352

20.02
4
21.163

67

67

35

43

16.053

 - 30االرتباطات وااللتزامات الطارئة

2008
�ألف درهم

2007
�ألف درهم

�ضمانات م�صرفية
�ضمان جتاري

5.000
54.750

5.000
10.500

تلتزم املجموعة بامل�ساهمة مببلغ  18مليون درهم يف �صناديق ا�ستثمارية مدارة من قبل املجموعة ( 59 :2007مليون درهم).
خالل ال�سنة  ،مت رفع مطالبة غري مالية من قبل القائم بتطوير �أحد العقارات �ضد �إحدى ال�شركات التابعة ب�ش�أن خمالفة مزعومة لعقد
وكالة املبيعات .ويتعلق هذا العقد ببيع وحدات يف م�شروع ما زالل قيد التطوير كما يف تاريخ التقرير.
وفق ًا لال�ست�شارات القانونية التي مت احل�صول عليها خارجي ًا بوا�سطة ال�شركة التابعة  ،فلم تقوم الإدارة بر�صد خم�ص�ص للدعوى حيث
�أنه لي�س من املحتمل �أن تتطلب تدفقات خارجة للموارد والتي تت�ضمن فوائد اقت�صادية من �أجل ت�سوية املطالبة ولي�س من املمكن قيا�س
مبلغ املطالبة املحتمل ب�صورة دقيقة كما يف تاريخ التقرير.

 - 31الأحكام والتقديرات املحا�سبية
قامت الإدارة  ،عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية اخلا�صة باملجموعة والواردة يف �إي�ضاح  ، 3با�ستخدام التقديرات وو�ضع الأحكام
التالية التي لها ت�أثري ًا هام ًا على مبالغ املوجودات واملطلوبات املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة .يتم ب�صورة م�ستمرة تقييم
التقديرات والأحكام وهي ترتكز على اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى  ،مبا يف ذلك توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد ب�أنها
معقولة يف ظل الظروف الراهنة.

املوحــــدة
البيــــــانات املــــــاليـة َّ

املوحدة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية َّ
�أ) القيم العادلة للأدوات املالية
يتم قيا�س العديد من الأدوات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة ويكون عاد ًة من املمكن حتديد قيمها العادلة �ضمن نطاق معقول من
التقديرات.
بالن�سبة ملعظم الأدوات املالية للمجموعة هنالك �أ�سعار �سوقية متاحة ب�صورة جاهزة� .إال �أن بع�ض الأدوات املالية مثل الأوراق املالية
املدرجة بال�سوق الثانوية �أو الأوراق املالية غري املدرجة  ،يتم تقييمها با�ستخدام طرق التقييم وي�شمل ذلك الرجوع �إىل القيم العادلة
احلالية لأدوات �أخرى مماثلة ب�صورة جوهرية (مع مراعاة الت�سويات املنا�سبة).
يتم �إجراء تقديرات القيم العادلة يف وقت حمدد اعتماد ًا على ظروف ال�سوق واملعلومات املتاحة حول الأدوات املالية� .إن هذه التقديرات
غري مو�ضوعية بطبيعتها وتنطوي على عدم اليقني وتت�ضمن �أمور ًا تخ�ضع لأحكام هامة (مثل �أ�سعار الفائدة  ،والتقلبات والتدفقات
النقدية املقدرة وغريها) وبالتايل  ،فال ميكن حتديدها بدقة.

ب) الأعمار الإنتاجية للعقارات واملعدات
تقوم الإدارة بتحديد الأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية لبنود العقارات واملعدات اعتماد ًا على اال�ستخدام املزمع للموجودات والأعمار
الإنتاجية املقدرة لتلك املوجودات� .إن التغريات الالحقة يف الظروف مثل التقدم التكنولوجي �أو اال�ستخدام املتوقع للموجودات املعنية
قد ي�ؤدي �إىل �أن تختلف الأعمار الإنتاجية الفعلية �أو القيم املتبقية عن التقديرات املبدئية .لقد قامت الإدارة مبراجعة القيم املتبقية
والأعمار الإنتاجية ملعظم بنود العقارات واملعدات وقررت �أنه لي�س هناك حاجة لإجراء �أية ت�سويات.

ج) القيم العادلة للعقارات اال�ستثمارية
�إن الأحكام والتقديرات الهامة املو�ضوعة للو�صول �إىل القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية قد متت مناق�شتها يف �إي�ضاح .4

د) خ�سائر انخفا�ض قيمة الذمم املدينة
تقوم املجموعة مبراجعة ذممها املدينة لتقييم خ�سائر انخفا�ض القيمة مرة على الأقل �سنوي ًا .وملعرفة ما �إذا كان من ال�ضروري قيد
خ�سائر انخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل  ،تقوم املجموعة بو�ضع الأحكام حول ما �إذا كانت هنالك �أية بيانات ملحوظة تفيد بوجود
انخفا�ض ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة .وبنا ًء عليه  ،يتم تكوين �إنخفا�ض للقيمة عندما يكون هناك حدث
خ�سارة �أو ظرف ميكن حتديده ويكون  ،اعتماد ًا على اخلربة ال�سابقة  ،دلي ًال على تراجع القدرة على ا�سرتداد التدفقات النقدية.
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ال�سادة امل�ساهمون الكرام،
ي�سرين �أن �أعلن عن النتائج املالية للأ�شهر االثنى ع�شر املا�ضية ل�شركة «امل�ستثمر الوطني» ،فقد �أحرزنا خالل هذه ال�سنة تقدم ًا كبري ًا
يف جميع قطاعات �أعمالنا ،كما بد�أنا �سنتنا املالية اجلديدة  2008-9مبوقف مايل را�سخ.
لقد كانت ال�سنة املنتهية يف  31مار�س  2008حافل ًة بالتحديات بالن�سبة لأ�سواق املال و�سط �أزمة االئتمان التي ع�صفت بالأ�سواق
العاملية .ولكن ال�سوق الإماراتية مل تت�أثر ن�سبي ًا بهذه الأحداث اخلارجية ،كما ا�ستفادت «امل�ستثمر الوطني» من النمو امل�ستمر لل�سوق
املحلية .والأهم من ذلك� ،أن ال�شركة ا�ستفادت ب�شكل كبري من اعتمادها منوذج �أعمال جديد ًا ومتنوع ًا ،ي�شمل خدمات �إدارة الأ�صول،
واال�ست�شارات العقارية ،واال�ستثمار امل�صريف ،وا�ستثمارات امللكية اخلا�صة ،واال�ستثمارات املبا�شرة ،مما �ساهم يف زيادة عائدات
البنك �إىل م�ستوى قيا�سي.
و�إىل جانب تنويع �أعمالنا ،فقد قمنا بتو�سيع الرقعة اجلغرافية لعملياتنا خالل �سنة  .2007-8وجنحنا فعلي ًا يف تعزيز موقعنا كبنك
ا�ستثماري له ح�ضوره القوي يف املنطقة ،من خالل تواجدنا يف مركز دبي املايل العاملي واململكة العربية ال�سعودية .ونتوقع �أن ن�شهد منو ًا
جوهري ًا يف �أ�سواقنا اجلديدة هذه.
لقد زادت حدة املناف�سة يف املنطقة خالل ال�سنة املالية  ،2007-8وا�ستمتعنا بالعمل جنب ًا �إىل جنب مع م�ؤ�س�سات عاملية جديدة يف
الأ�سواق اخلليجية يف هذه الفرتة.
ويف الوقت الذي ترحب فيه «امل�ستثمر الوطني» باملناف�سة العاملية ،ف�إنها على ثقة بقدرتها على موا�صلة النمو كم�ؤ�س�سة حملية بارعة،
ت�ستمد حيويتها ب�شكل �أ�سا�سي من كوادرها الب�شرية امل�ؤهلة التي ال ت�ضاهى يف القطاع.
�أود �أن �أعرب جمدد ًا عن �شكري العميق لأع�ضاء جمل�س الإدارة وم�ساهمينا الكرام على دعمهم الرا�سخ خالل ال�سنة.

عبداهلل املزروعـي
رئي�س جمل�س الإدارة

