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فندق ياس فايسروي أبوظبي 
الفندق مجهز بنظام لإلضاءة المخفية يطلق سيمفونية من 
األلوان والظالل على جنبات الفندق الذي يتربع في قلب حلبة 

مرسى ياس لسباق جائزة الفورموال 1. 



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وقد قمنا بالفعل بإحداث تغييرات على عمل 
الشركة على فرضية أن الوقائع اجلديدة في 

السوق تتطلب منوذج عمل يتسم بالبساطة 
واليسر. ولهذا الغرض فقد سعينا إلى العمل 

بسياسة ترشيد اإلنفاق من خالل إجراء تخفيض 
كبير في عدد املوظفني ودمج بعض من أعمالنا 
في محاولة منا لتحقيق احلد األقصى من أوجه 

التكامل املالي والتشغيلي. إن الهيكل التنظيمي 
املعدل للشركة يستفيد بدرجة كبيرة من 

املصاريف الثابتة املنخفضة املتاحة اآلن متاشياً 
مع خطتنا في تخفيض املصروفات العامة.

إننا ومنذ نشأتنا اعتمدنا في أعمالنا على ثقافة 
راسخة قوامها احلوكمة الرشيدة وإدارة اخملاطر 
والشفافية، األمر الذي أكسبنا احترام نظرائنا 
وأصحاب املصلحة على حد سواء. وإننا نرمي 

على الدوام إلى توفير قيمة عالية لعمالئنا 
وحتقيق أداء مالي قوي ومستدام ملساهمينا 

مهما كانت الظروف والتحديات السائدة في 
السوق. وإننا لعلى ثقة تامة بقدرتنا على تعزيز 

إمكاناتنا وسمعتنا في السوق وعلى فريق اإلدارة 
لدينا مبا من شأنه متكيننا من تبوء مركز القيادة 

في صناعة إدارة االستثمارات واالستشارات 
االستثمارية على صعيد املنطقة ككل.

وفي النهاية ال يسعني إال أن أغتنم هذه الفرصة 
ألعبر باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة 

عن خالص االمتنان والتقدير للقيادة احلكيمة 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة متمثلة بصاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة وحاكم إمارة أبوظبي« حفظه اهلل»، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي« 
رعاه اهلل»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي على القيادة 
الرشيدة والدعم الالمحدود الذي يولونه جملتمع 

األعمال احمللي.

كما أعرب عن امتناني وتقديري ملساهمينا الكرام 
للثقة التي يولونها ألعضاء مجلس اإلدارة وطاقم 

إدارة الشركة. وأخيراً وليس آخراً أود أن أتقدم 
بجزيل الشكر ملوظفينا األعزاء لعملهم اجلاد 
والدؤوب وإسهامهم في إجناح عمل الشركة.

عبد اهلل محمد املزروعي 
رئيس مجلس اإلدارة

وبناء عليه فال بد من أن نبقى متفائلني بشأن 
تطور أعمالنا على املستوى املؤسساتي نظراً 

لتنامي الفرص االستثمارية في املنطقة والتي من 
شأنها اجتذاب التدفقات النقدية من املستثمرين 

الذين يساورهم القلق من حالة عدم االستقرار 
االقتصادي التي تعاني منها الواليات املتحدة 

األمريكية ودول االحتاد األوروبي.

خالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ جنحنا باالشتراك 
مع شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة 

األصول )كامكو(في إطالق صندوق «إتقان» املتوافق 
مع أحكام الشريعة لالستثمار في املشاريع 

اخلاصة وبرأسمال أولي قدره 8٦ مليون درهم. 
ويتركز النشاط األساسي لهذا الصندوق حول 

الفرص املتاحة من  عمليات التحول النوعي 
في أوضاع الشركات وإعادة الرسملة ورأس املال 

النامي وعمليات االستحواذ الثانوية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

إن من شأن هذه املبادرة االستراتيجية تعزيز 
التزامنا بإثراء معروضنا التجاري في مجال إدارة 

االستثمارات. ونحن عازمون على املضي في 
مسعانا نحو إيجاد مبادرات جديدة بشأن تطوير 
منتجاتنا لتوسيع تواجدنا اجلغرافي في املنطقة 

وخلق فرص منو جديدة. وسنعمل في املرحلة 
الراهنة على تركيز جهودنا حول جتميع رأسمال 

لهذا الصندوق من مؤسسات استثمارية إقليمية 
وعاملية.

من جهة أخرى فقد أجنزنا خالل السنة املالية 
٢٠١١-٢٠١٢ عملية تصفية ناجحة إلحدى 

الشركات التي احتوتها إحدى محافظنا 
االستثمارية، وحققنا من ذلك اخلروج مكاسب 

كبيرة ملساهمينا وألصحاب املصالح اآلخرين 
في وقت كانت فيه فرص اخلروج بنجاح من 

االستثمارات محدودة للغاية.

إننا لعلى ثقة من أنه مع حتسن أوضاع االقتصاد 
الكلي فسوف يكون لدولة اإلمارات بصفة عامة، 
وإمارة أبوظبي بصفة خاصة، دور محوري في دفع 

عجلة النمو االقتصادي في املنطقة. ونظراً لكوننا 
من الشركات الرائدة في مجال إدارة االستثمار 

واالستشارات االستثمارية في إمارة أبوظبي فإننا 
في وضع مثالي يؤهلنا الستثمار حتسن أوضاع 

األسواق املالية واالستفادة من فرص النمو على 
صعيد األسواق احمللية واخلارجية. ومع سعينا 

لتكييف أوضاعنا مع الوقائع اجلديدة التي طرأت 
على األسواق فإننا سنعمل على تنويع أنشطتنا 

في مجال إدارة االستثمارات واالستشارات 
االستثمارية. 

السادة املساهمون الكرام

يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة املستثمر الوطني 
أن استعرض وإياكم التقرير السنوي للشركة عن 

السنة املالية املنتهية في 3١ مارس ٢٠١٢.

لقد واجه أداؤنا املالي خالل السنة املالية ٢٠١١-
٢٠١٢ جملة من التحديات التي فرضتها األوضاع 

االقتصادية الصعبة، فخالل العام املنصرم 
شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

اضطرابات سياسية لم تشهد املنطقة لها 
مثيالً، ومع تردي األزمة االقتصادية التي متر بها 

دول االحتاد األوروبي كانت هذه السنة من أصعب 
السنوات التي واجهتنا منذ بدء األزمة االقتصادية 

العاملية. غير أنه وبالرغم من األوضاع الصعبة 
التي ألقت بظاللها على احلالة االقتصادية 

اإلقليمية والعاملية، إال أننا جنحنا في احلفاظ على 
ربحية الشركة واحلد من اخملاطر على رؤوس أموال 

مساهمينا. 

لقد تعرضت صناعة إدارة االستثمار واالستشارات 
االستثمارية في املنطقة لهزة عنيفة أثناء األزمة 

االقتصادية األخيرة وبقي املشهد التنافسي 
ماضياً في التغير، إال أننا، وعلى العكس من الكثير 

من منافسينا، صمدنا في وجه األزمة وأوضاع 
السوق التي اتسمت باالنحدار والركود دون أن تهتز 

مكانتنا في السوق، بل وخرجنا من األزمة أقوى 
من ذي قبل بفضل سرعة تكيفنا مع األوضاع 

االقتصادية والتجارية اجلديدة. 

فضالً عن ذلك فقد حافظنا على قيم النزاهة 
واحلصافة املالية والتركيز على مصالح العمالء 

التي طاملا تغنينا بها.

كما أشرنا في تقريرنا السنوي للسنة املالية 
السابقة فقد مضينا في سعينا في التنسيق 

بني االستراتيجية التي نعتمدها في أعمالنا 
وخطة التنمية والتطوير طويلة األمد املتمثلة 
في مشروع »الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 

٢٠3٠». ولهذا الغرض فقد استمرينا في مساعينا 
الرامية إلى جذب االستثمارات األجنبية إلى أسواق 

املال في دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل 
تكريس وضع شركتنا كجسر لعبور املؤسسات 

االستثمارية العاملية التي تسعى لالستثمار 
في مثل تلك األسواق. وفي هذا الصدد فقد جنح 
صندوق اإلمارات لألسهم القيادية )بلو تشيب( 
في اجتذاب اكتتاب بقيمة 8٦ مليون درهم من 
إحدى املؤسسات االستثمارية العاملية الرائدة 

املتخصصة في إدارة الصناديق، األمر الذي يعكس 
قوة معروضنا التجاري وفرص االستثمار اجلاذبة 

التي توفرها أسواق املال في اإلمارات. 
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برج كابيتال جيت

أكثر األبراج التي شيدها اإلنسان ميالنًا في 
العالم، فهو مصمم للميل بزاوية 18 درجة نحو 

الغرب.
 



كلمة الرئيس التنفيذي

في منطقة اخلليج العربي. وكلنا ثقة في قدرتنا 
على حتقيق غرضنا املنشود نظراً المتالكنا ملا 

تبحث عنه املؤسسات االستثمارية من قدرات في 
مجاالت إدارة اخملاطر واحلوكمة الرشيدة وأبحاث 

الشراء. واجلدير بالذكر أن مؤسسة ستاندرد 
أند بورز قد أبقت على تصنيفها االئتماني 

لصندوق اإلمارات لألسهم القيادية )بلو تشيب( 
عند مستوى “A”، وهذه شهادة أخرى على جناح 

عملياتنا االستثمارية ودعم لسجلنا الزاخر 
بالنجاحات في هذا اجملال.

لقد أثرت االضطرابات السياسية التي شهدتها 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سلباً 
على أداء صناديقنا االستثمارية خالل األشهر 
التسعة ألولى من السنة املالية، إال أن قاعدة 

املستثمرين في تلك الصناديق بقيت مستقرة 
وعلى حالها نظراً النخفاض معدالت استرداد 

الوحدات االستثمارية وزيادة عدد املكتتبني في 
تلك الصناديق، في الوقت الذي كان منافسونا 
يعانون من معدالت عالية من عمليات استرداد 

الوحدات من صناديقهم. وهذا أيضاً يعكس مدى 
مرونة وصرامة ودقة عملياتنا االستثمارية، األمر 
الذي في اعتقادنا مييزنا عن نظرائنا اآلخرين. ومع 
بداية السنة التقوميية اجلديدة بدأت أسواق املال 

اإلقليمية باستعادة بعض من زخمها، األمر الذي 
أتاح لنا فرصة هامة لتعزيز مستوى أداء صناديقنا 

االستثمارية، فاعتباراً من 3١ مارس حقق كل من 
صندوق اإلمارات لألسهم القيادية )بلو تشيب( 

وصندوق )MENA UCITS III( ارتفاعات فاقت احلد 
املتوقع لهما بواقع ١١ % و١ % على التوالي منذ 

إنشائهما. وحيث أن أسواق املال اإلقليمية قد 
بدأت تستجمع قواها )حيث أنه حتى تاريخ كتابة 
هذه السطور حققت األسواق في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا منواً مبعدل ١٤% منذ بداية 

السنة التقوميية( فإننا نتوقع أن متيل املؤسسات 
االستثمارية العاملية إلى زيادة مخصصاتها 

ألسواق هذه املنطقة. وإننا نرى بأننا في وضع 
مثالي يؤهلنا الستثمار هذا التوجه من جانب مثل 

تلك املؤسسات واجتذاب جزء من تدفقات رأس 
املال إلى املنطقة. ومن جهتنا فسنواصل تركيزنا 

على االرتقاء مبستوى قدراتنا وأدائنا وخدماتنا 
للعمالء وتوسيع نطاق عرض منتجاتنا مع تطور 

أجواء املنافسة في صناعة إدارة االستثمارات على 
املستوى اإلقليمي.

وفيما يتعلق باملشاريع اخلاصة وخدمات الصيرفة 
االستثمارية واالستثمارات األساسية للشركة 
فإنها في طور التكامل واالندماج مع مشاركة 

أكبر في املوارد واحلرص على احلفاظ على الهوية 
املميزة والتخصص لكل نشاط من هذه األنشطة. 

حيث سيتم تنفيذ تلك األنشطة ضمن ضوابط 

أعيد افتتاحه رسمياً في نوفمبر ٢٠١١، ومنذ 
ذلك احلني وهو يشهد منواً متزايداً في مستويات 

اإلشغال والربحية.

في ظل املصاعب التي حتيط بالبيئة االقتصادية 
والتوقعات بتدهور أوضاع السوق عموماً كان 

ال بد لنا من اتخاذ كافة اخلطوات الالزمة خالل 
السنة لضمان احلفاظ على مستوى ربحية 

الشركة وحفظ حقوق املساهمني الذي يأتي على 
رأس سلم أولوياتنا في هذه الظروف االقتصادية 

املتذبذبة. وكان من ضمن تلك اخلطوات دمج 
العمليات املتعلقة باملشاريع اخلاصة وخدمات 

الصيرفة االستثمارية واالستثمارات األساسية، 
وقد اقتضى ذلك منا ترشيد عدد العاملني في 

املكتب املساند واملكتب اخللفي وخفض التكاليف 
في الشركة ككل. وبالرغم من صعوبة مثل 
هذه التغييرات إال أنها وعلى املدى املتوسط 
والبعيد ستعود بالنفع على الشركة وعلى 

عمالئنا ومساهمينا الذين يعتمدون علينا في 
اتخاذ القرارات احلكيمة التي تكفل حماية رؤوس 

أموالهم، كما أنها تأتي كجزء ال يتجزأ من سعينا 
لالرتقاء بنموذج عملنا مبا يتواءم وحركة التغير 

السريع الذي تتسم به البيئة التنافسية لألعمال. 
وبالنتيجة فقد بات للشركة اآلن هيكل تنظيمي 
وهيكل تكلفة راسخ يساعدها على االستمرارية 

ويؤهلها لتبوء مكانة مرموقة في السوق فور 
حتسن األوضاع االقتصادية. إننا نتمتع بشبكة 
خدمات استثمارية قوية ومتميزة، ونحن نعتزم 
استثمار هذه القوة وتعزيزها مبا يكفي للوصول 

بـ”املستثمر الوطني” إلى مركز مهيمن في مجال 
إدارة االستثمارات واخلدمات االستشارية املتعلقة 

بها على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وسنعمل على الدوام على تقوية هذه املقدرات من 

أجل االستمرار في تقدمي القيمة املثلى لعمالئنا 
ومساهمينا.

في مجال إدارة األصول، سنركز جهودنا على 
إدارة صناديقنا املميزة كصندوق اإلمارات 

لألسهم القيادية )بلو تشيب( والصندوق الثالث 
لالستثمارات اجلماعية في األوراق املالية القابلة 

للتحويل ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)MENA UCITS III(، كما سنستثمر سجلنا 

احلافل بالنجاحات نتيجة اعتماد االستراتيجيات 
طويلة األمد في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا نظراً لالهتمام املتجدد ملؤسسات 
االستثمار العاملية بهذا النوع من االستراتيجيات. 

ويستهدف هذا النوع من الصناديق فئة كبار 
املستثمرين العامليني واإلقليميني. ويتمثل غرضنا 

األساس في إحداث الفرق من خالل زيادة حجم 
األصول اخلاضعة لإلدارة في تلك الصناديق وشق 

طريقنا لبلوغ قمة الريادة في مجال إدارة الصناديق 

أقول، أنه بالرغم من التحديات التي واجهتنا هذا 
العام، إال أننا مضينا بخطًى حثيثة نحو حتقيق 

خطتنا االستراتيجية طويلة األمد. ولهذا الغرض 
فقد أطلقنا صندوق “إتقان” املتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية برأس مال أولي بلغ 8٦ مليون 
درهم إماراتي باالشتراك مع شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول )كامكو(، 

الشركة الكويتية الرائدة في مجال إدارة األصول 
ليكون عالمة فارقة في مجال االستثمار اخلاص. 
ويتركز نشاط هذا الصندوق حول الفرص املتاحة 
عن عمليات التحول النوعي في أوضاع الشركات 

وإعادة الرسملة ورأس املال النامي وعمليات 
االستحواذ الثانوية في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

ومن اإلجنازات األخرى التي نفخر بها هو صندوق 
اإلمارات لألسهم القيادية )بلو تشيب( الذي جنح 
في جذب إحدى املؤسسات االستثمارية األوربية 

الرائدة املتخصصة في إدارة الصناديق لصالح 
اجلهات الوقفية واملؤسسات وصناديق املعاشات 
العامة واخلاصة لالكتتاب فيها مببلغ 8٦ مليون 

درهم إماراتي، األمر الذي يؤكد على االهتمام 
املتزايد للمؤسسات االستثمارية بدولة اإلمارات 
ويعزز من مكانة الصندوق كأحد أكبر الصناديق 

االستثمارية في السوق. كما شهدت أصولنا 
اخلاضعة اإلدارة خالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ 

ارتفاعاً بواقع ٢7 % في الوقت الذي كانت فيه 
املؤسسات االستثمارية تتردد كثيراً في زيادة 

انكشافها على األسواق احلدودية، وهذه شهادة لنا 
على جودة املنتجات واخلدمات التي نعرضها على 

عمالئنا.

من جهة أخرى فقد أجنزنا خالل هذه السنة 
املالية عملية تصفية إلحدى الشركات التي 

احتوتها إحدى محافظنا االستثمارية وحققنا 
من ذلك اخلروج مكاسب كبيرة. وكانت الشركة 

املذكورة من الشركات التي استثمرنا فيها خالل 
العام ٢٠١١ وشهدت منواً عضوياً مضطرداً من 
خالل عمليات االستحواذ وضعها في مصافِّ 

الشركات القيادية في هذا اجلزء املتخصص من 
سوق االستثمارات. وقد لعب فريق إدارة احملفظة 
االستثمارية التابع لنا دوراً أساسياً في منو تلك 

الشركة وتوسيع نطاقها اجلغرافي لتشمل 
أسواقاً جديدة خالل سني نشاطها وتعظيم 

مكانة الشركاء فيها. وإن دل ذلك على شيء فإمنا 
يدل على قدرتنا على قيادة عمليات اخلروج حتى 
في األسواق التي تشهد كساداً وتذبذباً كبيرين 

مع حتقيق عائد كبير ملستثمرينا. 

من جهة أخرى فقد جنحنا في إجناز عملية جتديد 
شامل ملشروعنا العقاري املتميز فندق املفرق الذي 

السادة املساهمون الكرام،

لقد كانت السنة املالية املنتهية في 3١ مارس 
٢٠١٢ سنة حافلة بالتحديات على صعيد صناعة 
اخلدمات املالية، حيث ألقت التحوالت السياسية 

التي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بظاللها على األجواء االقتصادية فيها، 

األمر الذي زاد من حجم املصاعب التي تواجهها 
بصفة عامة. وبالرغم من أن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، حيث يتركز نشاطنا األساسي، لم 
تشهد أي اضطرابات سياسية أو اجتماعية وبقي 

االستقرار في هذين اجلانبني السمة األبرز لها 
طوال هذه الفترة، إال أن ذلك لم يجعلنا في منأى 

عن تأثير التداعيات االقتصادية واملالية الناجمة 
عن حالة عدم االستقرار السياسي على تواجدنا 
في املنطقة. فضالً عن ذلك فسرعان ما تالشت 

اآلمال في تعافي االقتصاد العاملي مع استفحال 
أزمة الديون السيادية في دول االحتاد األوربي وما 

ترتب على ذلك من تفاقم مستويات التذبذب في 
األسواق املالية.

في ظل هذه األحداث فقد زادت إيراداتنا اجملمعة 
من العمليات املستمرة وغير املستمرة في السنة 

املالية ٢٠١١-٢٠١٢ إلى ١٠7.١ مليون درهم إماراتي، 
وهو ما ميثل زيادة بواقع 5 % سنوياً. كما زاد صافي 

أرباحنا إلى 3.9 مليون درهم إماراتي. 

وبطبيعة احلال فإن أداءنا املالي يعكس واقع البيئة 
االقتصادية التي ما تزال آخذة في التأزم. غير أنه 

وبالرغم من هذه التحديات فقد متكنا من تقليص 
حجم اآلثار السلبية على ربحية الشركة واإلبقاء 
عليها في أدنى مستوياتها من خالل حسن اإلدارة 

املالية الرشيدة واالنضباط املالي.

إننا وفي حني لم يَرَْق أداؤنا املالي إلى مستوى 
التوقعات الذي كنا نطمح إليه، إال أننا حافظنا 

على قدر من املرونة والصمود في الوقت الذي 
اضطر فيه العديد من منافسينا احملليني 

واإلقليميني إلى احلد من أنشطتهم بدرجة كبيرة 
أو تعليق عملياتهم التجارية، بل ودفع بالبعض 
إلى التقدم بطلبات احلماية من اإلفالس. أما من 

ناحيتنا فلم نضطر إلى فرض قيود على السيولة، 
واألهم من ذلك أننا حافظنا على سمعتنا في 
مناخ دفع بالكثير من نظرائنا إلى اللجوء إلى 

مساهميهم لضخ رؤوس أموال ضخمة للحفاظ 
على استمرارية عملياتهم. ويكفينا فخراً أننا 

جنحنا في ظل هذه األوضاع االقتصادية الصعبة 
في احلفاظ على رؤوس أموال شركائنا وعلى متانة 

ومتاسك وسمعة مشروعنا، ال بل وحافظنا على 
مستوى من الربحية في هذه الظروف االقتصادية 

التي تعد األسوأ في تاريخنا املعاصر.

محددة تقوم على أساس الفصل بني جانبي 
العرض والطلب في األعمال لضمان االمتثال 

باجلوانب التنظيمية. وسيتولى أعضاء من هذه 
اجملموعة إدارة صندوق منو رأس املال وصندوق “إتقان” 

املتوافق مع أحكام الشريعة.
نظراً للتحديات التي حملتها األجواء االقتصادية 
الصعبة وتذبذب أسواق رأس املال، بقيت خدمات 

الصيرفة االستثمارية في املنطقة وبخاصة 
عمليات طرح األسهم على تباطؤها دون تقدم 

يذكر. ومع استمرار ظهور مؤشرات الضعف لتلك 
األسواق بادرنا إلى التركيز على تنمية عمليات 

االندماج واالستحواذ في األسواق الوسطى. 
وبصفة خاصة فقد انصب اهتمامنا على جتاوز 
حدود منطقة نشاطنا متسلحني بقدراتنا في 

مجال تقدمي املشورة حول عمليات االندماج 
واالستحواذ خاصة وأن ملنافسينا في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة فرص هائلة لدعم استراتيجيات 
التوسع لديهم وصوالً ألسواق جديدة في دول 
مجلس التعاون األخرى. ومن هنا فهدفنا هو 
توسيع رقعة نشاطنا في األسواق الوسطى 

في مجال تقدمي املشورة حول عمليات االندماج 
واالستحواذ التي تشهد إقباالً متزايداً عليها في 

السوق.

لقد شهدنا في اآلونة األخيرة عدد من الشركات 
اجتاحتها موجة من عمليات التصرف في األصول 

نظراً لقيود السيولة التي واجهتها بسبب 
الزيادات املفرطة التي أجرتها في ميزانياتها 

العمومية. ونظراً للقيود املفروضة على دخول 
األسواق الرأسمالية، فقد كان على العديد من 

تلك الشركات االعتماد على عمليات بيع األصول 
في متويل التزاماتها. 

وفي هذا اخلضم انخرطنا بفاعلية في تقدمي 
املشورة للعديد من تلك الشركات حول كيفية 

بيع األصول والوفاء بالتزاماتهم املالية جتاه 
دائنيهم.

استمرت الشركة خالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ 
في سعيها لتعزيز أنشطتها في مجال الصيرفة 
االستثمارية من خالل زيادة وتوسيع عالقاتها مع 

املؤسسات املالية احمللية والعاملية بهدف تعزيز 
تواجدها وتوزعها اجلغرافي وتكثيف معروضها 

التجاري. وقد دخلت الشركة بالفعل في شراكة 
استراتيجية مع إحدى البنوك التجارية الرائدة 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة املتخصصة في 
األعمال املصرفية للشركات. كما عقدنا شراكة 
مع ذراع الصيرفة االستثمارية ألحد أكبر البنوك 

التجارية العاملة في الواليات املتحدة بغية توفير 
منفذ لعمالئنا إلى التعامالت االستثمارية في 

أمريكا وأوروبا.

وبالتوازي مع ذلك فإننا ماضون في بخطى حثيثة 
نحو حتديد الفرص االستثمارية املباشرة التي 

ميكننا من خاللها استثمار أموالنا أيضاً مع أموال 
عمالئنا. حيث أن هذا النمط من االستثمارات 

املباشرة قد صار نقطة جذب للمؤسسات 
االستثمارية والشركات العاملية في املنطقة، 

وإننا عازمون على تطوير هذا النمط إلى أن يصبح 
عرضاً متكامالً. وإننا لعلى قناعة بوجود فرص 
استثمارية جاذبة في ظل الظروف االقتصادية 

الراهنة، وبأننا في وضع يؤهلنا لتحديد مثل 
تلك الفرص من خالل استثمار شبكة العالقات 

الواسعة التي نحظى بها. ونحن اآلن عاكفون 
على تقييم عدد من تلك الفرص االستثمارية في 
قطاعات عدة مبا فيها التربية والتعليم والرعاية 

الصحية والصناعات العامة ونتوقع إمتام بعضها 
خالل السنة املالية ٢٠١٢-٢٠١3. وال ريب في أننا 
سنبقى على عهدنا في حتقيق قيمة فعلية من 
محفظتنا احلالية في الصندوق األول لنمو رأس 

املال، فنحن نبذل القدر الكبير من الوقت واملوارد 
في إدارة استثمارات صناديقنا مع األمل بإيجاد 

خروج آمن منها في السنة املالية اجلديدة. إن من 
شأن ذلك تقوية التزامنا بتحقيق قيمة عالية 

لعمالئنا حتى في أحلك الظروف االقتصادية التي 
تكون فيها فرص اخلروج محدودة للغايه. وعالوة 
على ذلك فإننا سنستمر في التركيز على إدارة 
محفظة حقوق امللكية اخلاصة بنا مع التركيز 

اخلاص على شريكنا كولييرز انترناشيونال وفندق 
املفرق بغية تعظيم القيمة املالية واالستراتيجية 

لهذين املشروعني.

في ظل األزمة االقتصادية واملالية العامليتني 
واالضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا أصبحت مسألة 

جتميع األموال إحدى التحديات التي واجهناها 
خالل هذه السنة املالية، إال أنه ظهرت في الربع 

األخير بعض املؤشرات اإليجابية التي تبشر بقرب 
التعافي. وبالرغم من سوء األوضاع االقتصادية 
بصفة عامة إال أن مساعينا في جتميع األموال 

تكللت بالنجاح، حيث تلقينا كماً كبيراً من 
االكتتابات في صندوق اإلمارات لألسهم القيادية 

)بلو تشيب( من عدد من كبار املستثمرين األوربيني. 
وقد أتى ذلك كنتيجة للجهود املضنية التي 

بذلناها في إثبات أنفسنا في السوق ورفع التوعية 
بعروضنا من املنتجات بني أوساط املؤسسات 

االستثمارية، وسنواصل العمل على هذه الوتيرة 
حتى نحقق املكانة التي نصبو إليها. ومن جهة 

أخرى فقد واصلنا تعزيز مبيعاتنا ومنوذج التغطية 
من خالل عقد اتفاقيات مع عدد من البنوك 

التجارية ومدراء الثروات اخلاصة، األمر الذي وفر لنا 
منفذاً إليصال صناديقنا االستثمارية إلى العمالء 

النخبة لتلك اجلهات. كما عقدنا اتفاقية أخرى مع 
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تأسست شركة املستثمر الوطني عام ١99٤ 
كشركة خاصة مملوكة بالكامل ملواطنني إماراتيني 

ومسجلة في إمارة أبوظبي للعمل في مجال 
إدارة االستثمارات واالستشارات املتعلقة بها. 

وللشركة مكاتب في إمارة أبوظبي وفي مركز دبي 
املالي العاملي. وقد بدأت نشاطها التجاري أول مرة 

مبحفظة حقوق ملكية خاصة بها حيث حققت 
جناحات مبهرة في مجال االستثمار في رأس املال 

اخملاطر )املغامر( منها جلف انيرجي سيستمز 
واملستثمر الوطني إلدارة العقارات )كولييرز(. وقد 

جنحت الشركة في إدارة العديد من االكتتابات 
العامة لشركات كبرى كشركة الدار العقارية 

)ش.م.ع.( وشركة أبوظبي لبناء السفن )ش.م.ع.( 
ومصرف أبوظبي اإلسالمي وشركة الواحة 

العاملية للتأجير )ش.م.ع.( والشركة الوطنية 
للتبريد املركزي “تبريد” )ش.م.ع(.

واليوم تعتمد الشركة في أعمالها الرئيسية 
على قطاعات استراتيجية أربعة هي: إدارة 

األصول واملشاريع اخلاصة والصيرفة االستثمارية 
واالستثمارات الرئيسة، والتي تشمل قطاع 

العقارات. وقد جنحت الشركة في زيادة رأسمالها 
املدفوع منذ نشأتها ليبلغ اليوم 577.5 مليون 

درهم إماراتي.

تقدم الشركة طيفاً واسعاً من اخلدمات في مجال 
إدارة االستثمار واخلدمات االستشارية لقاعدة 

عريضة من عمالئها التي تشتمل على شركات 
مدرجة وشركات خاصة ومؤسسات مالية 

وحكومية باإلضافة إلى نخبة منتقاة من كبار 
العمالء من ذوي املالءة املالية العالية. وفي العام 

٢٠٠٦ جنحت الشركة في أن تكون أول شركة 
إماراتية عاملة في مجال الصيرفة االستثمارية 

مرخصة من قبل مركز دبي املالي العاملي.

حصدت الشركة خالل مسيرتها في عالم 
األعمال جوائز عدة منها جائزة “بانكر ميدل ايست 
Banker Middle East” كأفضل شركة في مجال 

االستثمارات اخلاصة في الشرق األوسط في عامي 
٢٠٠5 و٢٠١٠، كما حصل صندوق اإلمارات لألسهم 

القيادية )بلو تشيب( على جائزة أفضل الصناديق 
أداء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 MENA Fund Manager« للعام ٢٠١٠ من مجلة

Magazine«. هذا باإلضافة إلى جائزة “بانكر ميدل 
ايست Banker Middle East” عن أفضل شركة 

في إدارة األصول لألعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠7 و٢٠٠8، 
وجائزة أفضل شركة إدارة مشاريع خاصة في 

اإلمارات لعامي ٢٠٠5 و٢٠٠٦ من مجلة «يورو مني 
.Euromoney«

كلمة الرئيس التنفيذي

لقد حافظنا على قدر من المرونة والصمود في الوقت 
الذي اضطر فيه العديد من منافسينا المحليين 

واإلقليميين إلى الحد من أنشطتهم بدرجة كبيرة 
أو تعليق عملياتهم التجارية، بل ودفع بالبعض إلى 

التقدم بطلبات الحماية من اإلفالس.

نبذة عن الشركة

رأس المال المدفوع لشركة المستثمر الوطني

أفضل شركة إدارة مشاريع خاصة في اإلمارات

درهم إماراتي 000 500 577

إحدى أكبر الشركات العاملية املتخصصة في إدارة 
االستثمارات للترويج للصناديق املتميزة لديها بني 

صفوف نخبة منتقاة بعناية من عمالئنا. إن من 
شأن مثل هذه املبادرات خلق موارد دخل جديدة 

للشركة باعتبار أن لنا احلق في حصة من األتعاب 
التي تستحق ملدير االستثمار عن كل طلب يتلقاه 

من أحد عمالئنا.

إننا متفائلون مبستقبل الشركة وسنعمل على 
الدوام على تعزيز قاعدتنا التجارية وتدعيمها 

على أسس من النزاهة والتميز املهني الذي طاملا 
رعيناهما منذ بداياتنا في العام ١99٤. هذا وقد 

شهد منوذج عملنا تطوراً ملحوظاً في مناخ 
املنافسة املتغير الذي يسود صناعة اخلدمات 
املالية، وقد جنحنا في خلق موارد دخل جديدة 

تتسم بالتنوع واالستدامة. فنموذج العمل املتبع 
لدينا من الكفاية مبا يضمن تقليص حجم اخملاطر 

على رؤوس أموال مساهمينا وعمالئنا في هذه 
األجواء االقتصادية املضطربة خاصة وأننا ننتهج 

مقاربة متحفظة في إدارة االستثمارات. فضالً عن 
ذلك فإننا عازمون على املضي في تبني الوسائل 
االستثمارية الذكية التي تعود على مساهمينا 

بعوائد مالية مجزية عند حتقيق أي تخارجات من 
استثمارات امللكية العائدة لنا.

إننا ملتزمون بإيالء االهتمام الكافي بأعمالنا 
القائمة على طلبات العمالء بالرغم مما تتسم 

به دينامكية هذا النوع من األعمال من منافسة 
حامية. ال ننسى أن من بني منافسينا بنوك 

استثمارية إقليمية وعاملية تتمتع مبوارد ضخمة 
مع القدرة على إقراض عمالئها. ومع ذلك فقد 

جنحنا في بناء مشروعنا التجاري على أرضية 
صلبة مدعومة بسجل حافل بالنجاحات وبشبكة  

واسعة من العالقات مع خبرة في استقراء حركة 
السوق. وال يفوتني اإلشارة إلى فريق العمل 

املوهوب الذي طاملا أبدى ومايزال يبدي حماسة 
متقدة والتزاماً منقطع النظير ألعمال الشركة، 

وبفضله ارتقينا اليوم إلى مصاف الشركات 
الكبرى التي حتتل موقع الريادة في مجال إدارة 

االستثمار واالستشارات االستثمارية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وإننا لعلى ثقة 

من أن لدينا من القوة واملرونة والقدرة على الصمود 
ما يكفي لتعزيز موقعنا في مركز القيادة بالرغم 

من املصاعب املتزايدة التي تتسم بها البيئة 

التجارية والتنظيمية التي نعمل حتت مظلتها، 
فما مييزنا عن نظرائنا ومنافسينا هو مستوى 

الربحية واالستدامة اللذين حتققهما أعمالنا. ومع 
ميل أوضاع السوق إلى االستقرار فإننا نتطلع إلى 

استثمار مواطن قوتنا ملا فيه تقوية وتعزيز لقوة 
مشروعنا التجاري.

وبودي في النهاية أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير 
عن خالص امتناني لعمالئنا وألعضاء مجلس 

اإلدارة واملساهمني للثقة التي يولونا إياها، ولوال 
دعمهم وتشجيعهم لنا ملا جنحنا في جتاوز هذه 
الفترة التي اتسمت بعدم االستقرار االقتصادي 

وتذبذب أوضاع السوق.

أورهان عثمان صوي
الرئيس التنفيذي
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إدارة األصول

استمرت الشركة خالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ 
في تعزيز قدراتها في إدارة اخملاطر سعياً منها 

لتحسني أدائها وحتقيق مستوى أعلى من التوازن 
على املدى الطويل. عالوة على ذلك فقد أسهمت 

قدراتنا في جانب أبحاث الشراء التي وضعنا 
أسسها خالل السنة املالية ٢٠٠9-٢٠١٠ في 

إضافة قيمة لفريق إدارة محفظتنا االستثمارية 
من خالل املساعدة على تكوين فهم أعمق 

لطبيعة الشركات القائمة في السوق.

شهدت السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ تأسيس 
جمعية غير ربحية تهدف إلى تنمية وتطوير قطاع 
اخلدمات املالية في دولة اإلمارات. تضطلع اجلمعية 

بدور الوسيط بني العاملني في قطاع اخلدمات 
املالية والهيئات التنظيمية في الدولة. 

وقد كانت من املؤسسني للجمعية وستعمل 
عضويتنا فيها على تسهيل اتصالنا وتفاعلنا مع 
اجلهات التنظيمية واجلهات املشاركة في السوق. 

فضالً عن ذلك فإن من املتوقع أن تلعب اجلمعية 
دوراً متكامالً في تعزيز األطر التنظيمية الالزمة 

جللب االستثمارات طويلة األجل إلى دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. 

بالرغم من التقلبات الشديدة التي شهدتها 
أسواق املال خالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ نتيجة 

التحديات االجتماعية واالقتصادية التي هبت 
رياحها على منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، إال أن فريق إدارة األصول في الشركة متكن 
من خالل سجله احلافل بالنجاحات من تعزيز 

موقعه بني نخبة مدراء االستثمار في املنطقة. 
وفي الوقت الذي سادت فيه أجواء التوتر وعدم 

االستقرار االقتصادي والسياسي على املنطقة 
وأسهمت في زعزعة ثقة املستثمر والتشويش 

على أجواء السوق، متكنت صناديقنا االستثمارية 
من احلفاظ على أداء متوازن مبني على أسس 

راسخة من املبادئ االستثمارية وإطار عمل 
صارم في إدارة اخملاطر. وقد جتاوز صندوق اإلمارات 

لألسهم القيادية )بلو تشيب( والصندوق الثالث 
لالستثمارات اجلماعية في األوراق املالية القابلة 

للتحويل ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)MENA UCITS III( منذ إنشائهما األهداف 

املعيارية احملددة لهما مبقدار ١١% و١% على التوالي 
كما في 3١ مارس ٢٠١٢. عالوة على ذلك فقد 
شهدت أصولنا اخلاضعة اإلدارة بصفة عامة 

ارتفاعاً بواقع ]X[ % خالل السنة املالية ٢٠١١-
٢٠١٢ مدفوعاً باكتتابات من مؤسسات استثمارية 

عاملية، األمر الذي يظهر بجالء مدى الثقة التي 
وضعها املستثمرون في منتجاتنا االستثمارية.

ولعل اإلجناز األبرز الذي حتقق خالل السنة املالية 
٢٠١١-٢٠١٢ هو االكتتاب بقيمة 8٦ مليون درهم 
الذي جنح صندوق اإلمارات لألسهم القيادية )بلو 
تشيب( باجتذابه من إحدى أكبر مجموعات إدارة 
االستثمار التي تتخذ من لندن مقراً لها مع فروع 
في فيالديلفيا وسنغافورة ودبي، وهي متخصصة 

في إدارة الصناديق لصالح اجلهات الوقفية 
واملؤسسات وصناديق املعاشات العامة واخلاصة. 
واجلدير بالذكر أن هذا هو االستثمار الثاني لهذه 

اجملموعة في )بلو تشيب( الذي حافظ على تصنيف 
ستاندرد أند بورز االئتماني عند مستوى »A«، حيث 

كانت قد استثمرت في هذا الصندوق مببلغ 5٠ 
مليون درهم في أكتوبر ٢٠١٠. فضالً عن ذلك فقد 

أمتت إحدى أكبر صناديق الثروة السيادية املرحلة 
األخيرة من دراسة العناية الواجبة حول أدائنا في 

إدارة األصول كخطوة أولية جتاه تعيني شركتنا 
في إدارة مخاطر خسارة األسهم العامة في دولة 

اإلمارات أو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)أو كلتيهما(. فإن حتقق هذا فسوف يكون معلماً 

بارزاً في مسيرة تطوير معروضنا االستثماري، حيث 
أن ذلك من شأنه أن يضعنا في مصاف شركات 

الصف األول الرائدة في مجال إدارة االستثمار على 
صعيد املنطقة.
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اكتتاب بقيمة 86 مليون 
درهم في صندوق اإلمارات 

لألسهم القيادية )بلو تشيب( 
إحدى أكبر مجموعات إدارة 

االستثمار التي تتخذ من لندن 
مقرًا لها

تمكن فريق إدارة األصول في الشركة من 
خالل سجله الحافل بالنجاحات من تعزيز 

موقعه بين نخبة مدراء االستثمار في 
المنطقة.

حافظ صندوق اإلمارات لألسهم القيادية )بلو 
”A“ تشيب( على تصنيفه عند مستوى

برج العرب
يقف برج العرب شامخًا متربعًا على جزيرة 

اصطناعية بنيت خصيصًا ألجله، ويضم أعلى 
ردهة في العالم.



االستثمار الخاص

أبرز تطورات المحافظ االستثمارية

خالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ استمر فريق 
االستثمار اخلاص في الشركة في التركيز على 

إدارة شركات محفظته االستثمارية سعياً 
منهم إلضفاء قيمة على أعمال تلك الشركات 

وتأمني استراتيجيات خروج آمنة لها. ويبقى 
إجنازنا األبرز خالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ إطالق 

صندوق »إتقان« املتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية برأس مال أولي بلغ 8٦ مليون درهم 
إماراتي باالشتراك مع شركة مشاريع الكويت 

االستثمارية إلدارة األصول )كامكو(. ويتركز 
النشاط األساسي لهذا الصندوق حول عمليات 
االستحواذ الرئيسية والثانوية وعمليات التحول 

النوعي في أوضاع الشركات وأرباح األسهم وإعادة 
الرسملة وغيرها من املواقف اخلاصة األخرى. من 
جهة أخرى فإن هذا الصندوق يوفر للمستثمرين 

وسيلة استثمارية فريدة من نوعها من حيث أنها 
تساعدهم على االستثمار في الشركات، كما أن 

تباطؤ نشاط أسواق األسهم الرأسمالية وقلة 
عمليات الطرح العام األولي في املنطقة تساعد 
على نشوء أسواق ثانوية قوية توفر فرص اخلروج 

اآلمن للشركات االستثمارية.

لقد أتى إطالق صندوق »إتقان« كجزء من 
استراتيجيتنا في توسيع قاعدة معروضنا التجاري 

في مجال االستثمار اخلاص مستفيدين من ندرة 
الفرص ومن تقييمات السوق التي تتسم باجلاذبية 

في ظل املناخ االقتصادي السائد. عالوة على ذلك 
فإن الشراكة مع )كامكو( قد وفرت لنا موطئ قدم 

في أسواق الكويت وحصة في التعامالت اجلارية 

هذا النوع من االستثمار. كما شهدنا اهتماماً 
خاصاً من املستثمرين في اإلمارات والسعودية 

بفرص االستثمار املباشر، ولذا فقد مضينا 
بخطى حثيثة نحو إيجاد مثل تلك الفرص بغرض 

استثمار أموال املستثمرين اآلخرين إلى جانب 
أموالنا اخلاصة. وإننا عاقدون العزم على تطوير 

هذا النموذج من األعمال وجعله جزءاً ال يتجزأ من 
معروضنا التجاري اخلاص باالستثمارات اخلاصة.

فيها، األمر الذي له بالغ األثر في تعزيز حضورنا 
وتواجدنا اإلقليمي وزيادة أنشطتنا في مجال 

الصيرفة االستثمارية. ومنذ إطالق صندوق »إتقان« 
تقدم فريق االستثمار بعدد من خطابات التعبير 

عن النوايا بشأن فرص االستحواذ في قطاعات 
الرعاية الصحية وصناعة األغذية.

من املنجزات األخرى الهامة التي حققناها خالل 
السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ عملية إعادة التمويل 

الناجحة لشركة دبي للمقاوالت، إحدى الشركات 
 )GPF I( املستثمرة في صندوق منو الشركات

التابع لشركة املستثمر الوطني. إضافة لذلك 
فقط انخرط فريق االستثمار اخلاص بحيوية في 

إدارة استراتيجية حتول نوعي في أوضاع إحدى 
أهم وأكبر الشركات املستثمرة في محفظتنا 
االستثمارية، وهي شركة الزوردي للمجوهرات 
التي لنا فيها استثمارات هامة إضافة لغيرها 

من الشركات اخلاصة الرائدة في املنطقة. ومنذ 
عملية االستحواذ جنحنا في إضفاء قيمة هامة 

ألعمالنا من خالل اعتماد سياسة صارمة في 
اإلدارة املالية وحتسني مستوى منتجاتنا وتطبيق 
استراتيجية توسع شاملة في خدمات التجزئة. 

إن غايتنا هي مأسسة الشركة متهيداً إلجراء طرح 
أولي عام.

يسعى فريق االستثمارات اخلاصة في الشركة 
حالياً وبصورة متزايدة إلى إبرام معامالت على 

شكل عمليات متويل ثانوي أو الديون القابلة 
للتحويل خاصة بعد أن رصد إقباالً متزايداً على 
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تاريخ الدخول: فبراير ٢٠٠9

لعب قسم االستثمار اخلاص في املستثمر الوطني إلى جانب بعض األعضاء اآلخرين في االئتالف 
دوراً فاعالً في زيادة وتيرة منو وربحية الشركة. ومنذ عملية االستحواذ قفز حجم األرباح احملققة 

قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات إلى الضعف تقريباً. وتعمل املستثمر الوطني حالياً مع 
شركائها في االئتالف على اإلعداد لطرح أولي عام للشركة.

تاريخ الدخول: يناير ٢٠٠8

جنحت املستثمر الوطني بالتعاون مع شركائها في االئتالف في الترتيب لعميلة إعادة متويل 
ناجحة لاللتزامات املالية للشركة. كما متكن فريق عمل االستثمار اخلاص من تشكيل جلنة 

استشارية لدبي للمقاوالت في اململكة العربية السعودية لدعم انكشافها على أسواق 
اململكة، واتخذ بعض اخلطوات الفعالة لرفع قيمة الشركة من خالل توجيه استراتيجيات 
عملها وتعريفها بأطراف مختلفة في سوق اململكة واستكشاف فرص جديدة للخروج من 
السوق. وقد شهدت عائدات الشركة خالل العام ٢٠١١زيادة بواقع ١٤% عما كانت عليه في 

العام السابق حيث جنحت الشركة في اجتذاب مشاريع جديدة منها مشروع فندق فور سيزونز 
وفيرمونت هويتل وبرج رافال وغيرها. 

تاريخ الدخول: يوليو ٢٠٠٦

جنحت املستثمر الوطني من تصفية حصتها على أربح مراحل حققت منها عائداً داخلياً 
بواقع ٦١%، أي ما يعادل ضعفي وثُمن )٢.8( قيمة االستثمار األصلي.

تاريخ الدخول: مارس ٢٠٠7

تنتظر إعمار ام جي اف الفرصة املناسبة للمضي في عملية الطرح األولي لألسهم. ورغم الضعف 
الذي يلم بالسوق العقاري الهندي إال أن الشركة ما تزال على العقارات السكنية منخفضة 

التمويل. وإننا نرى أن إعمار ام جي اف في وضع أفضل اآلن لتحقيق الفائدة املرجوة ما إن تستقر 
أوضاع السوق حيث أن هذا القطاع يبقى جاذباً بالرغم من كل شيء.

شركة دبي للمقاوالتالزوردي

ديبا  إعمار ام جي اف

فندق قصر اإلمارات
يمتد فندق قصر اإلمارات على مساحة قدرها 85 

هكتارًا محاطًا بمناظر طبيعية خالبة تضم في 
جنباتها شاطئًا خاصًا بطول 1.3 كلم.



االستثمارات الرئيسيةالصيرفة االستثمارية
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مليون درهم إماراتي

مليون درهم إماراتي

وفي مجال الصيرفة االستثمارية فقد اكتسب 
نشاطنا زخماً أكبر مع زيادة انخراطنا في 

العمليات االستشارية في جانب البيع. وبالرغم 
من أن معامالت الصيرفة االستثمارية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد شهدت 
انحساراً كبيراً إال أننا مضينا في اجتذاب عدد من 

العمليات االستشارية في األسواق الوسطى.

وغايتنا هي تعزيز أنشطتنا في مجال الصيرفة 
االستثمارية خارج نطاق خبراتنا التقليدية 

وخارج حدود األسواق الرأسمالية وذلك من خالل 
تنمية حجم أنشطتنا االستشارية في األسواق 
الوسطى مستفيدين من إمكاناتنا التي تتعدى 

نطاق رقعتنا اجلغرافية. ومن املرجح أن نشهد 
زيادة في اخلدمات املصرفية االستثمارية، ال سيما 
على مستوى األسواق الوسطى لتي تتطلع فيها 

الشركات، وخاصة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، إلى النمو والتوسع خارج السوق احمللية. 

وإننا لعلى ثقة من أننا سنتبوأ موقعاً تنافسياً 
بارزاً في هذه السوق املتخصصة اعتماداً على 

عالقاتنا الواسعة في السوق الوسطى ومعرفتنا 
بواقع األسواق احمللية والتعامالت اجلارية فيها.

استمرت الشركة خالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ 
في سعيها لتعزيز أنشطتها في مجال الصيرفة 
االستثمارية من خالل زيادة وتوسيع عالقاتها مع 

املؤسسات املالية احمللية والعاملية، وقد دخلت 
بالفعل في شراكة استراتيجية مع إحدى البنوك 
التجارية الرائدة في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

املتخصصة في األعمال املصرفية للشركات. 
ومن شأن هذه الشراكة أن تفسح اجملال أمامنا 
لالستفادة من العالقات التي يتمتع بها البنك 
مع فرص تقدمي اخلدمات االستشارية في مجال 

الصيرفة االستثمارية لعمالئه. كما أن في هذه 
الشراكة منفعة لعمالئنا نظراً ملا يعرضه شريكنا 

من باقة متميزة وكبيرة من اخلدمات املصرفية 
لألفراد والشركات.

كما أننا نتوقع أن حتقق هذه املبادرة اجلديدة 
منفعة اقتصادية واستراتيجية لكال الطرفني 
من خالل إيجاد فرص جديدة للعمالء للوصول 

إلى منتجات وخدمات كال الطرفني. كما عقدنا 
شراكة مع ذراع الصيرفة االستثمارية ألحد أكبر 

البنوك التجارية العاملة في الواليات املتحدة بغية 
توفير منفذ لعمالئنا إلى التعامالت االستثمارية 

في أمريكا وأوروبا. ويتمتع شريكنا التجاري 
بقاعدة عمالء واسعة جداً من قطاعات مختلفة 

ومتنوعة من األعمال في أمريكا وأوروبا ويتمتع 
مبقدرات َقلَّ نظيرها على تقدمي استشارات عالية 

املستوى لعمالئنا الراغبني في البحث عن فرص 
استحواذ في تلك األسواق. كما أن من شأن هذه 

الشراكة فتح آفاق جديدة لكال الطرفني من حيث 
أنهم سيتيحون لنا فرصة الوصول لعمالئهم 
في كل من أمريكا وأوروبا ونتيح لهم إمكانية 
الوصول لعمالئنا في دول مجلس التعاون. إن 

من أهم أهدافنا من عقد مثل تلك الشراكات 
هو توسيع وتعزيز تواجدنا وتوزعنا اجلغرافي 

وتكثيف معروضنا التجاري من منتجات الصيرفة 
االستثمارية.

استمرت الشركة في سعيها لتعزيز أنشطتها 
في مجال الصيرفة االستثمارية من خالل زيادة 
وتوسيع عالقاتها مع املؤسسات املالية احمللية 

والعاملية، وقد دخلت الشركة بالفعل في شراكة 
استراتيجية مع إحدى البنوك التجارية الرائدة 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة املتخصصة في 
األعمال املصرفية للشركات بغية تقوية تواجدها 

اجلغرافي وتوسيع معروضها من منتجات الصيرفة 
االستثمارية.

متاشياً مع سعيها لتعظيم العائد على رأس املال 
املستثمر للشركة، واصل قطاع االستثمارات 

الرئيسية في الشركة خالل السنة املالية 
٢٠١١-٢٠١٢ حتقيق أداء مالي متميز وعالي 

املستوى بالرغم من تزايد التحديات التي فرضها 
املناخ االقتصادي املتدهور. وتشمل مثل تلك 

االستثمارات التداول باألوراق املالية للمتاجرة بها 
واالستثمار املباشر في املشاريع اخلاصة والعقارات 

واملساهمة برأس املال األولي لصناديقنا. وكانت 
العائدات التي حققناها خالل العام قد تولدت عن 

االستثمارات في أدوات األسواق املالية وسندات 
األسواق الرأسمالية واالستثمارات املباشرة. وخالل 

السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ استمرينا في تركيزنا 
على حتقيق تخارجات لعدد من االستثمارات 
الناجحة واملتعثرة. وقد كان أبرز إجناز لنا في 

هذا اجملال عملية تصفية إلحدى الشركات التي 
احتوتها إحدى محافظنا االستثمارية وحققنا 

من ذلك اخلروج مكاسب كبيرة. لقد اضطلع فريق 
االستثمارات الرئيسية منذ بداية نشأته بدور 

حيوي في حتسني نوعية عمليات الشركة وتعزيز 
القيمة املقدمة للمساهمني وتعظيم عائدات 

املبيعات.

وخالل السنة املالية ٢٠١١-٢٠١٢ لعب الفريق دوراً 
هاماً كذلك في عدد من الشركات التي تستثمر 
في محفظتنا االستثمارية وكان يهدف لتطبيق 

استراتيجيات التحول النوعي فيها واحلصول 
على أداء مالي وتشغيلي أعلى وأقوى. فضالً 

عن ذلك فقد جنح فريق االستثمارات الرئيسية 
بالتعاون مع إحدى شركات االستثمار القائمة 

في أبوظبي في االستحواذ على إحدى الشركات 
التي تقدم خدمات أمنية في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة واملرخصة من شرطة أبوظبي وشرطة 
دبي لتقدمي اخلدمات األمنية للمشاريع السكنية 

والتجارية في كافة أنحاء الدولة. وسيعكف فريق 
االستثمارات الرئيسية في الوقت احلاضر على 

خلق القيمة للمساهمني من خالل االنخراط أكثر 
في أعمال اإلدارة والتنمية.

من جهة أخرى فقد حقق صندوق اإلمارات 
العقاري الذي يتولى فريق االستثمارات الرئيسية 

إدارته معدل عائد داخلي بواقع ٦.5% خالل دورة 
حياة الصندوق التي كانت فترة عصيبة حيث 

شهدت خاللها األزمة املالية العاملية وانهيار سوق 
العقارات في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وهذا 

في حد ذاته إجناز كبير بالنظر إلى األوضاع الصعبة 
للسوق طوال فترة إدارة هذا الصندوق. وكان 

الصندوق قد تأسس عام ٢٠٠٤ وكان أول صندوق 
يحصل على موافقة املصرف املركزي لالستثمار 

في العقارات املولدة للدخل في اإلمارات. عالوة 
على ما تقدم فقد أجنزنا كذلك عملية إعادة جتديد 

شامل ملشروعنا العقاري املتميز “فندق املفرق” 
الذي يعمل اآلن بكامل طاقته التشغيلية ومن 
املتوقع له أن يكون من مصادر الدخل املستقرة 

للشركة. 
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استمرت الشركة في سعيها 
لتعزيز أنشطتها في مجال 

الصيرفة االستثمارية من خالل 
زيادة وتوسيع عالقاتها مع 

المؤسسات المالية المحلية 
والعالمية، وقد دخلت الشركة 

بالفعل في شراكة استراتيجية 
مع إحدى البنوك التجارية 

الرائدة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة المتخصصة في 

األعمال المصرفية للشركات 
بغية تقوية تواجدها الجغرافي 

وتوسيع معروضها من منتجات 
الصيرفة االستثمارية.

معدل العائد الداخلي والعودة النقدية على النقدية احملققني من عملية اخلروج األخيرة

االستثمارات في صندوق «إتقان» املتوافق مع أحكام الشريعة

)MENA UCITS III( رأس املال األولي املستثمر في صندوق

توسيع وتعزيز تواجدنا وتوزعنا اجلغرافي وتكثيف معروضنا 
التجاري من منتجات الصيرفة االستثمارية



2006
•  أول مؤسسة عاملة في    

   اإلمارات حتصل على ترخيص  
   من مركز دبي املالي العاملي.
•  تشكيل صندوق املستثمر  

   الوطني لنمو رأس املال 
   )محدود الشراكة(.

•  حصول املستثمر الوطني 
   على جائزة أحسن شركة 
   إلداراة األصول من  )بانكر 

   ميدل إيست(.
•  اختيارنا كأفضل  )مؤسسة 

   لألسهم في اإلمارات(  من 
   قبل )يورومني(

2008
•  حصول املستثمر الوطني على 

   رخصة )هيئة السوق املالية 
   السعودية(.

•  حصول املستثمر الوطني على  
   جائزة أحسن شركة إلدارة األصول 

   من )بانكر ميدل إيست(.

2010
•  حصول صندوق األسهم القيادية  

   على تصنيف » أفضل صندوق في دولة 
   اإلمارات العربية املتحدة « من مجلة

.MENA Fund Manager   
•  حصول املستثمر الوطني على 

   تصنيف » أفضل شركة استثمار   
   خاص في الشرق األوسط « من بانكر 

   ميدل إيست.
•  املستثمر الوطني مدير تطور توسعات  

   فندق املفرق.
•  تأكيد تصنيف «A» لكل من »صندوق 

   اإلمارات لألسهم القيادية « و « 
   صندوق االستثمار العقاري النشط في 

   الشرق األوسط وشمال أفريقيا « من 
   وكالة »ستاندرد آند بورز « حتالف 
   إستراتيجي مع شركة مشاريع 

   الكويت االستثمارية إلطالق صندوق 
   االستثمار اخلاص « كامكو » إلدارة 

   األصول املتوافق مع أحكام الشريعة 
   اإلسالمية.

2011
•  إطالق الصندوق الثالث لالستثمارات اجلماعية في 

   األوراق املالية القابلة للتحويل ملنطقة الشرق األوسط 
 « MENA UCITS III  وشمال أفريقيا   

2012
•  إطالق صندوق »إتقان« املتوافق  

   مع أحكام الشريعة اإلسالمية      
   برأس مال أولي 8٤ مليون درهم  

   إماراتي باالشتراك مع شركة 
   مشاريع الكويت االستثمارية 

   إلدارة األصول )كامكو(
•  جتديد »فندق املفرق« وإعاد   

   افتتاحه رسمياً
•  حافظ صندوق اإلمارات لألسهم  

   القيادية )بلو تشيب( على 
   تصنيف مؤسسة ستاندرد أند 

،»A« بورز عند مستوى    

2009
•  صندوق « احلاالت اخلاصة » 

   إطالق صندوق اإليرادات املطلقة 
   األول من نوعه للقطاع.

•  تصنيف صندوق اإلمارات » 
   لكل من «A» صندوق  

   االستثمار « و « لألسهم 
   القيادية العقاري النشط 

   في الشرق األوسط وشمال                
    «ستاندرد آند بورز » من وكالة  

    «أفريقيا
•  إطالق مؤشر مورجان ستانلي/  

   املستثمر الوطني العقاري 
   للشرق األوسط وشمال

   أفريقيا بالتعاون مع مؤشر 
   مورجان ستانلي.

•  االستثمار في شركة الزوردي 
   السعودية

2007
•  املستثمر الوطني تستحوذ   

   على فندق املفرق
•  تأسسيس دائرة البحوث 

   االستثمارية.
•  إطالق صندوق املستثمر الوطني 

   لإلمناء العقاري.
•  حصول املستثمر الوطني على 

   جائزة أحسن شركة إلداراة 
   األصول من )بانكر ميدل إيست(.
•  املستثمر الوطني تفوز بجائزة   

   )أفضل بيت لإلستثمار(  في 
   القطاع العقاري.

•  املستثمر الوطني مدير رئيسي  
   مشارك في الطرح اخلاص 

   ملؤسسة الثريا.
•  املستثمر الوطني تفوز بجائزة  

   )يوروماني( كأفضل مؤسسة 
   إلدارة اإلستثمارات املباشرة.

2005
•  اختيار املستثمر الوطني كأفضل   

   مؤسسة إلدارة اإلستثمارات املباشرة  
   من قبل بانكر ميدل إيست.

•  اختيارنا كأفضل )مؤسسة لألسهم 
   في اإلمارات(  من قبل )يورومني(

•  إصدار صندوق املستثمر الوطني 
   لألسهم القيادية.

•  رفع قيمة رأس املال إلى 5٠٠ مليون   
   درهم إماراتي.

2000
•  تأسيس شركة ناس )NAS( للخدمات    

   اإلدارية ذ.م.م.
•  املستثمر الوطني حتصل على رخصة 

   البنك املركزي بصفتها شركة استثمارية.

2003
ًُ •  تعيني املستثمر الوطني مستشارا

    مالياً لدى شركة  )تبريد(.

1996
•  تأسيس شركة املستثمر الوطني إلدارة العقار ذ.م.م   

   )كولييرز اإلمارات العربية(.
•  تعيني املستثمر الوطني كمستشار مالي جملموعة

   اخلدمات املالية أوفست.

1998
•  رفع قيمة رأس املال إلى 77 مليون درهم إماراتي.

2002
•  إصدار  )صندوق اإلمارات

    لإلستثمار العقاري( .
•  تعيني املستثمر الوطني
   كمستشار لدى شركة

   تبريد في مجال زيادة
   رأس املال وخيارات

   التمويل املستقبلي.

أهم األنجازات

1994 : تأسيس 
المستثمر الوطني

2004 : رفع قيمة رأس 
المال إلى 200 مليون 

درهم إماراتي.

الصفقات في أسواق رأسمال األسهم
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•  االكتتاب العام األولي لشركة أبوظبي لبناء السفن – مدير االكتتاب – ١995 م
•  االكتتاب العام األولي لبنك أبوظبي اإلسالمي – مدير االكتتاب املشترك - ١977 م
•  االكتتاب العام األولي لشركة الواحة العاملية للتأجير – مدير االكتتاب - ١977 م

•  االكتتاب العام األولي لشركة تبريد – مدير االكتتاب – ١998 م
•  االكتتاب العام األولي لشركة أسماك – مدير االكتتاب - ١998 م
•  االكتتاب العام األولي لشركة أسماك – مدير االكتتاب - ١998 م

•  صكوك تبريد اإلسالمية – املستشار املالي واملنسق ومدير االكتتاب – ٢٠٠3 م
•  االكتتاب العام األولي لبيت التمويل – مدير االكتتاب املشترك - ٢٠٠3 م
•  االكتتاب العام األولي لشركة الدار – مدير االكتتاب املشترك - ٢٠٠٤ م

•  االكتتاب العام األولي لشركة اللوجستيات الدولية العربية (أرامكس) – مدير االكتتاب املشترك – ٢٠٠٤ م
•  االكتتاب العام األولي لشركة آبار – مدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب - ٢٠٠5 م

•  االكتتاب العام األولي لشركة صروح – املستشار املالي ومدير االكتتاب املشترك - ٢٠٠5 م
•  اكتتاب خاص جملموعة ديبا املتحدة – املستشار املالي ومدير االكتتاب - ٢٠٠٦ م

•  االكتتاب العام األولي لشركة اململكة لالستثمارات الفندقية – مدير االكتتاب املشترك - ٢٠٠٦ م
•  االكتتاب العام األولي لشركة متويل – املستشار املالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب - ٢٠٠٦ م

•  االكتتاب اخلاص لشركة ثريا – مدير االكتتاب املشترك - ٢٠٠7 م
•  االكتتاب العام األولي جملموعة ديبا املتحدة – مدير االكتتاب املشترك - ٢٠٠8 م

1995
•  تأسيس شركة أنظمة 

   اخلليج للطاقة.

1997
•  تأسيس الشركة الوطنية للتفتيش.

1999
•  تعيني املستثمر الوطني كمستشار

    لإلستحواذ على شركة أنظمة اخلليج
    للطاقة.



البيانات المالية 
الموحدة

شركة المستثمر الوطني شركة مساهمة خاصة
تقرير رئيس مجلس اإلدارة والبيانات المالية الموحدة 31 مارس 2012

المحتويات

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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من كريستال شواروفيسكي.



يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة املستثمر الوطني أن أعرض على 
سيادتكم التقرير السنوي للشركة، للسنة املالية املنتهية في 3١ مارس 

.٢٠١٢

إن أدائنا املالي خالل العام ٢٠١١ – ٢٠١٢ يعكس البيئة اإلقتصادية  املتزايدة 
في الصعوبة. لقد عانى قطاع إدارة االستثمارات واخلدمات اإلستشارية في 
املنطقة من هزة كبيرة خالل اإلنكماش اإلقتصادي األخير، كما أن املنافسة 

في املنطقة مستمرة في التطور. لقد جتاوزنا األزمة اإلقتصادية  بثبات، 
وحتملنا التغيرات في األسواق بدون أية ضرر في سمعة الشركة، وعلى عكس 

ما حدث للعديد من منافسينا، واستطعنا اخلروج أكثر قوة من جتربتنا من 
خالل التأقلم مع املناخ التجاري واالقتصادي اجلديد. 

كما ذكرنا في تقريرنا السنوي عن السنة املالية السابقة، نحن ال نزال نركز 
جهودنا على تنسيق استراتيجية عملنا مع خطة النمو والتطور الطويلة 
األجل في إمارة أبو ظبي، كما وردت في الرؤية االقتصادية في أبو ظبي عام 

.٢٠3٠

الى ذلك، فقد استمرينا في تعزيز جهودنا جلذب االستثمارات األجنبية إلى 
أسواق األسهم في اإلمارات، وحرصنا على وضع أنفسنا كقناة رئيسية 

للمستثمرين من املؤسسات الدولية اللذين بدأوا في عملية االستثمار في 
هذه االسواق. 

خالل السنة املالية ٢٠١١ - ٢٠١٢، تلقينا اكتتاب في صندوقنا اإلستثماري بلو 
تشب اإلمارات، بقيمة 8٤ مليون درهم، من مديري صندوق إحدى املؤسسات 
الدولية الرائدة. وخالل السنة املالية ٢٠١١ - ٢٠١٢، أطلقنا صندوق لألسهم 

اخلاصة بإسم )صندوق الشريعة إتقان( باإلشتراك مع شركة مشاريع الكويت 
اإلستثمارية إلدارة األصول )كامكو(. وقد بدأ هذا الصندوق برأس مال قدره 8٦ 
مليون درهم، ويتمحور أساسا حول فرص إعادة هيكلة رأس املال واملساهمة 

في منوه، وعمليات الشراء الثانوية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة املستثمر الوطني – 
شركة مساهمة خاصة )“الشركة”( والشركات التابعة لها )“اجملموعة”(، 

والتي تتضمن بيان املركز املالي املوحد كما في 3١ مارس ٢٠١٢، وبيان الدخل 
املوحد، بيان الدخل الشامل املوحد، بيان التغيرات في حقوق املساهمني 

املوحد والتدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وملخص 
السياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة 
وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية والنصوص املطبقة من النظام األساسي 

للشركة وقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 
١98٤ )وتعديالته( ونظام الرقابة الداخلية الذي ترى اإلدارة أنه ضروري لتتمكن 

من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء املادية سواء كان ذلك نتيجة 
الختالس أو خطأ.

مسؤولية مدققي احلسابات

ان مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة استناداً إلى 
أعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا 
االلتزام مبتطلبات آداب املهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على 

تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية املوحدة خالية من أية أخطاء مادية.

يتضمن التدقيق القيام باإلجراءات للحصول على أدلة التدقيق حول املبالغ 
واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية املوحدة. إن اإلجراءات اخملتارة تعتمد 

على تقدير مدققي احلسابات وتشمل تقييم مخاطر األخطاء املادية في 
البيانات املالية املوحدة سواء نتيجة الحتيال أو خلطأ. وعند تقييم هذه اخملاطر، 
يأخذ املدقق بعني االعتبار نظام الرقابة الداخلية املعني بإعداد وعرض البيانات 
املالية املوحدة بصورة عادلة لكي يتم تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب 
الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. 

ويتضمن التدقيق أيضاً تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة 
ومدى معقولية التقديرات احملاسبية التي أجرتها اإلدارة وكذلك تقييم العرض 

العام للبيانات املالية املوحدة.

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

السادة املساهمون الكرام:

عالوة على ذلك، وخالل السنة املالية ٢٠١١ -٢٠١٢ حققنا خروجا ناجحا 
من إحدى إستثماراتنا املباشرة. إن هذه التصفية حققت مردود مالي كبير 

للمساهمني وللجهات املعنية في وقت تقلصت فيه فرص اخلروج من 
اإلستثمارات املباشرة بشكل عام.

وكنظرة مستقبلية، فإننا على ثقة بأنه ما أن تتحسن البيئة اإلقتصادية 
الكلية، فإن اإلمارات، وأبو ظبي باألخص، ستلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة 

النمو اإلقتصادي في املنطقة.

ونحن كشركة رائدة في مجال اإلستشارات وإدارة اإلستثمارات، مركزها 
الرئيسي في أبو ظبي،  نعتبر أنفسنا في موقع فريد ميكننا من االستفادة من 
حتسن وضع االسواق املالية و اإلستفادة من الفرص املتاحة للنمو في األسواق 

احمللية واخلارجية مع حتسن املناخ االقتصادي في املنطقة.

ويسرني أن أعبر عن امتناني جلميع املساهمني لثقتهم في أعضاء مجلس 
إدارة الشركة والفريق اإلداري. وأخيرا وليس آخرا فإنني أود أن أشكر جميع 

موظفي الشركة على إخالصهم وتفانيهم في عملهم والذين يساهمون في 
جناحها املستمر.

عبد اهلل املزروعي 
رئيس مجلس اإلدارة 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

السادة املساهمني

املستثمر الوطني شركة مساهمة خاصة

وباعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا 
أساساً لرأينا حول البيانات املالية املوحدة.

الـرأي

في رأينا إن البيانات املالية املوحدة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي 
املادية، عن املركز املالي للمجموعة كما في 3١ مارس ٢٠١٢ وعن أدائها املالي 

وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية 
للتقارير املالية.

مسألة أخرى

مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في 3١ مارس 
٢٠١١ من قبل مدقق آخر حيث أبدى رأياً غير متحفظ على هذه البيانات املالية 

املوحدة بتاريخ ٢5 مايو ٢٠١١.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كذلك نؤكد بأنه في رأينا، ان البيانات املالية املوحدة تتضمن، من جميع 
النواحي املادية، متطلبات قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة لسنة ١98٤ )وتعديالته( والنظام األساسي للشركة، وحتتفظ 
الشركة بسجالت محاسبية منتظمة وإن البيانات الواردة في تقرير رئيس 

مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة تتفق مع السجالت 
احملاسبية. لقد حصلنا على جميع املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية 
ألغراض تدقيقنا. وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أية مخالفات 

ألحكام قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 
١98٤ )وتعديالته( أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير 

جوهري على نشاط الشركة أو مركزها املالي.

بتوقيع:
ريتشارد ميتشل

شريك
إرنست ويونـغ

رقم القيد ٤٤٦

٢٠ مايو ٢٠١٢
أبوظبي

23تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 22١٢ تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - ١٢



بيان الدخل الموحد
السنة المنتهية في 31 مارس 2012

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إلى ٢9 جزءاً من هذه البيانات املاليــة املوحدة.تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إلى ٢9 جزءاً من هذه البيانات املاليــة املوحدة.

25تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 24١٢ تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - ١٢

٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهمإيضاحات

العمليات املستمرة

 ٤8.8١٤ 3٤5.9٤7اإليرادات من الرسوم واخلدمات

صافي اإليرادات من االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة

 ٤.9٢9 ٤١.8٠٤  من خالل األرباح واخلسائر

 ١3.٠٦5 -5صافي اإليرادات من االستثمارات املتاحة للبيع

ايرادات االرباح املوزعة من االستثمارات املدرجة

 - 7.5١٠  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤.٦٦9( 5١.٤3١حصة من أرباح )خسائر( شركات زميلة

 ٤.3٦٠ -أرباح من بيع استثمارات في ممتلكات

 -)٢٠.8٦٠(١٦التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات

 5.3٠7 ٦3.5٠٦إيرادات الفوائد

 ١5.8٦٠ 73.5٦9اإليرادات التشغيلية األخرى

 87.666 42.907إجمالي اإليرادات التشغيلية

)8٢.5٦٢()9٠.٠83(8النفقات التشغيلية

)١.١39()٢٢(إطفاء املوجودات الغير ملموسة

)3.597()٦.٦١9(١7االستهالك

)١.535()5.538(9تكاليف الفوائد

)٢.39٦()١.٦٦8(خسائر اإلنخفاض في قيمة املوجودات املالية

)91.229()103.930(إجمالي النفقات التشغيلية

)3.563()61.023(اخلسارة من العمليات املستمرة

العمليات الغير مستمرة

 - ١١5٢.955الربح من استبعاد شركة تابعة

 ١٤.٤8٠ ١١،١٠١١.٢9٢الربح للسنة من العمليات الغير مستمرة

٦٤.٢٤7 ١٤.٤8٠ 

 ١٠.9١7 3.٢٢٤الربح للسنة

املتعلق بـ:

 ٢.٢١5 3.9٤٠مساهمي الشركة االم

 8.7٠٢)7١٦(حقوق غير مسيطرة

3.١٠ ٢٢٤.9١7 

٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 ١٠.9١7 3.٢٢٤الربح للسنة

 ١٠.٢7٠ -األرباح غير احملققة على القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع

)١8.٦١٢( -اخلسائر احملققة من استبعاد االستثمارات املتاحة للبيع

صافي اخلسارة على املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة

 -)3٤.3٤7(  من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -)5٠٠(مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة املدفوعة

)8.3٤٢()3٤.8٤7(اخلسارة الشاملة األخرى للسنة

 ٢.575)3١.٦٢3(إجمالي )اخلسارة( الربح الشامل

املتعلق بـ:

)٦.١٢7()3٠.٦37(  مساهمي الشركة االم

 8.7٠٢)98٦(  حقوق غير مسيطرة

)3١.٦٢3(٢.575 



بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 مارس 2012

السيد أورهان عثمان صوي السيد عبداهلل املزروعي    
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة    

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إلى ٢9 جزءاً من هذه البيانات املاليــة املوحدة.

تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 26١٢

2012٢٠١١ 

ألف درهمألف درهمإيضاحات

املوجودات 

 ٢98.٦5٢ ١٢159.624أرصدة بنكية ونقد في الصندوق

 ٦٦.5٤٠ ١317.582استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

 - ١3278.493استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٢٦8.3٢9 -١٤استثمارات متاحة للبيع

 8.8١8 ٢٦6.140مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 3.١3٦ ١54.567استثمارات في شركات زميلة

 ١٤٤.٠٠٠ ١٦123.140استثمارات في ممتلكات

 ٤.7٢9 58موجودات غير ملموسة

 ١99.539 ١7252.675ممتلكات ومعدات

 7٢.٢٦8 ١8109.338موجودات أخرى

951.617 ١.٠٦٦.٠١١ 

 - ١٠61.296موجودات مصنفة كمتاحة للبيع

 ١.٠٦٦.٠١١ 1.012.913إجمالي املوجودات

املطلوبات

 78.٠8٢ ١9127.957قروض ألجل

 ٢٤.5٠٢ ٢٦7.651مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 ٦٤.٦١٦ ٢٠31.210مطلوبات أخرى

166.818 ١٦7.٢٠٠ 

 - ١٠25مطلوبات متعلقة بشكل مباشر باملوجودات املصنفة كمتاحة للبيع

 ١٦7.٢٠٠ 166.843إجمالي املطلوبات 

حقوق املساهمني

 577.5٠٠ ٢١577.500رأس املال

 ٤9.٤8٠ ٢٢53.667االحتياطي القانوني

 ٤١.٠57 ٢345.244االحتياطي النظامي

 ٤5.78٢)23.929(التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة 

 3.58٤ ٢٤4.528خطة منح خيارات االسهم للموظفني

 97.7٢٦ 128.426األرباح احملتجزة

 8١5.١٢9 785.436إجمالي حقوق املساهمني املتعلقة مبساهمي الشركة األم

 83.٦8٢ 60.634حقوق غير مسيطرة

 898.8١١ 846.070إجمالي حقوق املساهمني

 ١.٠٦٦.٠١١ 1.012.913إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني

 ٢١٠.٤٦7 ٢5205.553االلتزامات واملطلوبات الطارئة

ساحة االتحاد: 
ساحة االتحاد: تبرز ستة من رموز الضيافة 

والكرم العربي والسيما دلّة القهوة الكبيرة.



بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 مارس 2012

29تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 28١٢ تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - ١٢

االحتياطي رأس املال
قانوني

التغيرات االحتياطي العام
التراكمية في 

القيمة العادلة 

خطة منح 
خيارات األسهم 

للموظفني

املتعلق مبساهمي األرباح احملتجزة
الشركة األم

احلصة الغير 
مسيطرة

اإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

 898.811 83.682 815.129 97.726 3.584 45.782 41.057 49.480 577.500الرصيد في 1 ابريل 2011

---37.73٦-)37.73٦( - - -التعديالت االنتقالية لتبني املعيار الدولي العداد التقارير املالية رقم 9 )إيضاح 3.٢(

    

 898.8١١ 83.٦8٢ 8١5.١٢9 ١35.٤٦٢ 3.58٤ 8.٠٤٦ ٤١.٠57 ٤9.٤8٠ 577.5٠٠الرصيد في ١ ابريل ٢٠١١ )املعدل(

إعادة تصنيف اخلسائر على استبعاد املوجودات املالية

 - - -)٢.37٢( - ٢.37٢ - - -  املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 3.٢٢٤)7١٦( 3.9٤٠ 3.9٤٠ - - - - -الربح للسنة

)5٠٠()٢7٠()٢3٠()٢3٠( - - - - -مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة املدفوعة

)3٤.3٤7( -)3٤.3٤7( - -)3٤.3٤7( - - -اخلسارة الشاملة األخرى

)3١.٦٢3()98٦()3٠.٦37( 3.7١٠ -)3٤.3٤7( - - -إجمالي اخلسارة الشاملة للسنة

)١٦.١١٦()١٦.١١٦( - - - - - - -استبعاد شركة تابعة )إيضاح ١١(

 - - -)8.37٤( - - ٤.١87 ٤.١87 -احملول لالحتياطي القانوني والنظامي

 ٦٤٤ ٦٤٤ - - - - - - -التغيير في احلصص الغير مسيطرة

)٦.59٠()٦.59٠( - - - - - - -أرباح موزعة لشركة تابعة

 9٤٤ - 9٤٤ - 9٤٤ - - - -خطة منح خيارات األسهم للموظفني

 8٤٦.٠7٠ ٦٠.٦3٤ 785.٤3٦ ١٢8.٤٢٦ ٤.5٢8)٢3.9٢9( ٤5.٢٤٤ 53.٦٦7 577.5٠٠الرصيد كما في ١3 مارس ٢٠١٢

 9٠٠.38١ 8٠.858 8١9.5٢3 ١٢٤.93٠ ٢.١9٤ 5٤.١٢٤ ٤٠.٢5٢ ٤8.٠٢3 55٠.٠٠٠الرصيد كما في ١ ابريل ٢٠١٠

 ١٠.9١7 8.7٠٢ ٢.٢١5 ٢.٢١5 - - - - -الربح للسنة

)8.3٤٢( -)8.3٤٢( - -)8.3٤٢( - - -اخلسارة الشاملة األخرى

 ٢.575 8.7٠٢)٦.١٢7( ٢.٢١5 -)8.3٤٢( - - -إجمالي الدخل الشامل للسنة

 - - -)٢7.5٠٠( - - - - ٢7.5٠٠أسهم منحة

 -)3٤3( 3٤3)١.9١9( - - 8٠5 ١.٤57 -احملول لالحتياطي القانوني واالحتياطي العام

 ٤.١85 ٤.١85 - - - - - - -احلصة الغير مسيطرة

)9.7٢٠()9.7٢٠( - - - - - - -أرباح موزعة لشركة تابعة

 ١.39٠ - ١.39٠ - ١.39٠ - - - -خطة منح خيارات األسهم للموظفني

 898.8١١ 83.٦8٢ 8١5.١٢9 97.7٢٦ 3.58٤ ٤5.78٢ ٤١.٠57 ٤9.٤8٠ 577.5٠٠الرصيد كما في 3١ مارس ٢٠١١



بيان التدفقات النقدية الموحد
السنة المنتهية في 31 مارس 2012

٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

األنشطة التشغيلية

 ١٠.9١7 3.٢٢٤الربح للسنة

التعديالت على البنود غير النقدية:

 ٦.85٤ 8.73٤  اإلستهالك

 ١.١39 ٢٢  إطفاء املوجودات الغير ملموسة

 ١.39٠ 9٤٤  خطة منح خيارات األسهم للموظفني

 ١.٦77)١.٤3١(  حصة )الربح( اخلسارة من الشركات الزميلة

  صافي اإليرادات من االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من

)٤.3١7()١.8٠٤(    خالل األرباح واخلسائر

)٦.٢7٢( -  صافي اإليرادات من االستثمارات املتاحة للبيع

)٤.3٦٠( -  الربح من إستبعاد استثمارات في ممتلكات

 -)5٢.955(  الربح من إستبعاد شركة تابعة

 - ٢٠.8٦٠  التغيير في القيمة العادلة إلستثمارات في ممتلكات

 883 ١.٦٦8  خسارة االنخفاض على املوجودات املالية

 ٢.99٢ -  اخلسارة من استبعاد استثمار في شركة زميلة

)5.3٠7()3.59٢(  إيرادات الفوائد

 ١.535 5.538  تكاليف الفوائد

التغيرات في رأس املال العامل:

 ٢٢.7٤١ ١.577  املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

)٢39( 5.٦٢١  موجودات أخرى

 ١٢.79٢)١٦.83٦(  مبالغ مستحقة ألطرف ذات عالقة

)8.٦8٤( ٦٢8  مطلوبات أخرى

إيرادات األرباح املوزعة من االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة 

 -)7.5١٠(  من خالل الدخل الشامل اآلخر

 33.7٤١)35.3١٢(صافي النقد )املستخدم في( من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 - ١.٢١8متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)9٦.٤3٤()٦9.٢٦٠(شراء ممتلكات ومعدات

متحصالت من بيع إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 ٢.٠88 7.9٤3  األرباح واخلسائر

)8.٢87()٤١8(شراء إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

متحصالت من بيع إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 - ١٦.78٦  الدخل الشامل اآلخر

شراء إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

)١8.٠٦٠(- 

 ٤8.3٠٢ -متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

)98.٢٦١( -شراء استثمارات متاحة للبيع

 ١3.٠٠٠ -متحصالت من بيع استثمار في ممتلكات

 ١٠.3٠9 -متحصالت من بيع استثمار في شركة زميلة

)٢٦9()١٠(شراء موجودات غير ملموسة

 - 7.5١٠إيرادات أرباح موزعة مستلمة

 5.3٠7 3.59٢إيرادات فوائد مستلمة

 -)33.٤8٠(نقد من شركة تابعة مستبعدة

)١٢٤.٢٤5()8٤.١79(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 5٠.7٤١ ٤9.875الزيادة في القروض ألجل

 -)5٠٠(مكافآت إعضاء مجلس إدارة شركة تابعة مدفوعة

)9.7٢٠()٦.59٠(األرباح املدفوعة للحقوق غير املسيطرة

 ٤.١85 3.333التغيير في احلقوق الغير مسيطرة

)١.535()5.538(تكاليف الفوائد املدفوعة

 ٤3.٦7١ ٤٠.58٠صافي النقد من األنشطة التمويلية

)٤٦.833()78.9١١(صافي النقص في النقد وما يعادله

 3٤5.٤85 ٢98.٦5٢النقد وما يعادله في ١ ابريل

 ٢98.٦5٢ ٢١9.7٤١النقد وما يعادله في 3١ مارس 

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إلى ٢9 جزءاً من هذه البيانات املاليــة املوحدة.

مبنى الدار تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 30١٢
حائز على جائزة “أفضل تصميم مستقبلي” 

في مؤتمر )bex( في إسبانيا عام 2010.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
السنة المنتهية في 31 مارس 2012

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
السنة المنتهية في 31 مارس 2012

األنشطة

إن شركة املستثمر الوطني شركة مساهمة خاصة )“الشركة”( مسجلة في إمارة 
أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة )“اإلمارات”( كشركة مساهمة خاصة طبقاً الحكام 
القانون االحتادي رقم 8 لسنة ١98٤ )وتعديالته(. خالل ٢٠٠١ استلمت الشركة املوافقة من 
املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ملمارسة أعمال االستثمار املالية كشركة 

إستثمار وفقاً لقرار مجلس إدارة املصرف املركزي رقم 9٤/8/١٦٤ بتاريخ ١8 ابريل ١995 
واملتعلق بقوانني شركات االستثمار والبنوك وشركات االستثمارات االستثمارية املصرفية.

إن األنشطة الرئيسية للمجموعة هي االستثمار البنكي، إدارة األصول، السندات اخلاصة، 
استثمارات الصناديق واألسهم، الضيافة، العقارات ألطراف ثالثة ومخصص اخلدمات 

االستشارية.

إن مكتب الشركة املسجل هو ص.ب: ٤7٤35 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة.

مت إعتماد البيانات املالية املوحدة للمجموعة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠ مايو 

.٢٠١٢

٢.٢ اساس التوحيد  )تتمة(

مت إعداد البيانات املالية للشركات التابعة لنفس السنة املالية للشركة، 
وباستخدام نفس السياسات احملاسبية. مت إستبعاد جميع األرصدة واملعامالت 

واإليرادات والتكاليف واألرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت بني الشركة 
والشركات التابعة لها بالكامل. 

يتم توحيد الشركات التابعة بشكل كامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل 
السيطرة إلى اجملموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون باستطاعة اجملموعة 

التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركة التابعة، وذلك لالستفادة 
من أنشطتها. يتم إدراج نتائج الشركات التي يتم شراؤها أو بيعها خالل السنة 
في بيان الدخل املوحد من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ البيع، كما هو مناسب.

تنسب األرباح الشاملة للشركة التابعة إلى مالكي احلقوق الغير مسيطرة حتى 
لو نتج عن ذلك عجز في رصيد احلقوق الغير مسيطرة.

 
التغير في نسبة امللكية لشركة تابعة، بدون فقدان القدرة على التحكم، يتم 

قيدها على أنها معامالت حقوق املساهمني. في حال فقدت اجملموعة القدرة على 
التحكم بالشركة التابعة فإنها:

•   تستبعد األصول )مبا في ذلك الشهرة( واملتطلبات اخلاصة بالشركة التابعة. 
•   تستبعد القيمة الدفترية ألي من احلقوق غير املسيطرة.

•   تستبعد فروق حتويل العملة املتراكمة، املسجلة في حقوق امللكية. 
•   تضاف القيمة العادلة لالعتبارات املستلمة. 

•   تضاف القيمة العادلة ألي استثمارات مت االحتفاظ بها.
•   تضاف أي فائض أو عجز في بيان األرباح واخلسائر. 

•   يعاد تصنيف حصص الشركة األم للمكونات املعترف فيها سابقاً في الدخل 
    الشامل اآلخر إلى بيان األرباح واخلسائر أو األرباح الغير موزعة كما يتناسب. 

العمليات الغير مستمرة
قامت الشركة في ديسمبر ٢٠١١ ببيع استثمارها في شركة ناس للخدمات 

الصحية ذ.م.م )إيضاح ١١(.

قرر مجلس إدارة شركة ريجونال إنفستر بتاريخ ١٠ يناير ٢٠١٢، تصفية عملياتها. 
مت إكتمال إجراءات التصفية بعد نهاية السنة.

قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة تصفية الشركات التابعة التالية بناًء على قرار 
املساهمني الصادر عن كل شركة تابعة.

السنة  اسم الشركة التابعة    
٢٠١٢ فالكون كابيتال ذ.م.م   
٢٠١٢ الدانة ترست ذ.م.م    
٢٠١٢ تي إن آي انترناشونال للعقارات ذ.م.م 

إنه من املتوقع االنتهاء من التصفية اخملططة لهذه الشركات خالل فترة االثني 
عشر شهراً القادمة.

٢.١ أساس اإلعداد

مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ومتطلبات 
القوانني السائدة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا بعض األدوات املالية 
واملمتلكات التي مت إدراجها بالقيمة العادلة.

مت عرض البيانات املالية املوحدة للمجموعة بالدرهم اإلماراتي )درهم( الذي ميثل العملة 
املتداولة للمجموعة. مت تدوير جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف درهم(، إال إذا مت االشارة إلى 

غير ذلك.

 ٢.٢ اساس التوحيد

تتكون البيانات املالية املوحدة من البيانات املالية للشركة والشركات التابعة لها )ويشار 
إليها مجتمعة معاً بـ “اجملموعة”(. إن تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتها 

الرئيسية هي كما يلي:

النشاط الرئيسينسبة الشراكةبلد التسجيلالشركات العاملة

االستثمار في العقارات٦7اإلماراتمني الند ماجنمنت ذ.م.م

إدارة املمتلكات وخدمات االستشارة والوساطة ١٠٠اإلماراتفالكون انفستمنت ذ.م.م
في االستثمارات

االستثمار في العقارات١٠٠اإلماراتكوليرز انترناشونال- شركة تابعة لفالكون انفستمنت ذ.م.م

روبرت فالجنان اريبيان ماجنمنت كنسلتني ذ.م.م – شركة

إدارة خدمات االستشارة5١اإلمارات  تابعة لفالكون ذ.م.م

االستثمار في العقارات١٠٠اإلماراتأب تاون ماجنمنت ذ.م.م

االستثمار في العقارات١٠٠اإلماراتاب تاون انفستمنت ذ.م.م

االستثمار في العقارات١٠٠اإلماراتمني الند انفستمنت ذ.م.م

خدمات الضيافة١٠٠اإلماراتفندق املفرق – شركة تابعة مني الندانفستمنت ذ.م.م

خدمات االستشارة في االستثمارات١٠٠اإلماراتتي إن آي )دبي( مليتد

الشركات ذات االهداف اخلاصة

إدارة األصول١٠٠اإلماراتيونايتد كابيتال ذ.م.م

إدارة األصول١٠٠اإلماراتفيدلتى إنفست ذ.م.م

إدارة األصول١٠٠اإلماراتفيدلتي ترست ذ.م.م

إدارة األصول١٠٠اإلماراتبلوتشب كابتيال ذ.م.م

إدارة األصول١٠٠اإلماراتالظفرة كابيتال ذ.م.م

صندوق استثمار خاص١٠٠جزر كيماناملستثمر الوطني كابيتال بارتنارز مليتد

صندوق استثمار خاص١٠٠جزر كيماناملستثمر الوطني جينيرال بارتنارز مليتد

صندوق استثمار خاص١٠٠ليكسمبورغتي ان اتش جنرال بارتنز اس.ايه.ار.ال

إدارة األصول١٠٠اإلماراتاالينس انفستمنت ذ.م.م

إدارة األصول١٠٠ايرلندةاملستثمر الوطني بايليك ليمتد كومباني

الشركات اخلاملة

شركة خاملة٦٠اإلماراتالشركة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ذ.م.م

٢.٣ التغييرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات احملاسبية املعتمدة متوافقة مع تلك السياسات املستخدمة في 
السنة املالية السابقة، باستثناء املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وتفسيرات 

جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية كما في ١ ابريل 
٢٠١١، والتي ليس لها تأثير جوهري على هذه البيانات املالية املوحدة:

معيار احملاسبة الدولي رقم 24 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة )التعديالت(
يسري املعيار املعدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ ١ يناير 

٢٠١١، ويوضح تعريف األطراف ذات العالقة لتبسيط حتديد هذه العالقات وإزالة 
املفارقات في تطبيقها. كما يقدم املعيار إعفاء جزئي ملتطلبات اإلفصاح عن 

الشركات ذات الصلة باحلكومة. إن اجملموعة ال تتوقع أي تأثير للتعديل على 
مركزها املالي أو أدائها.

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 14 مدفوعات مقدمًا للحد 
األدنى ملتطلبات التمويل )التعديالت(.

  تسري التعديالت على تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 
١٤ على الفترات املستقبلية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١١ مع تطبيقها 

بأثر رجعي. تقدم التعديالت توجيهات لتقدير املبلغ القابل للتحصيل لصافي 
موجودات التقاعد. جتيز التعديالت للشركة اعتبار املدفوعات مقدماً للحد 

األدنى ملتطلبات التمويل كأصل. ليس لهذا التعديل أي تأثير على البيانات املالية 
للمجموعة.

حتسينات على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )الصادرة في مايو 2010(
أصدر اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة الدولية في مايو ٢٠١٠ تعديالت على معاييره. 
إن التعديالت فعالة للفترات السنوية التي تبدء في أو بعد ١ يوليو ٢٠١٠ أو ١ يناير 

.٢٠١١

إن تبني التعديالت أعاله لم يكن له أي تأثير على املركز املالي أو أداء اجملموعة.

خالل السنة قامت اجملموعة بالتطبيق املبكر للسياسة احملاسبية التالية:

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 األدوات املالية
خالل أكتوبر ٢٠١٠، قام اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة الدولية بإكمال املرحلة 

األولى من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 األدوات املالية )»املعيارالدولي 
إلعداد التقارير املالية رقم 9« أو »املعيار«( والذي سيقوم باستبدال معيار احملاسبة 

الدولي رقم 39 األدوات املالية اإلعتراف والقياس الحقاً.

إن تبني املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 غير الزامي حتى تاريخ ١ يناير 
٢٠١5، ولكن قامت اجملموعة طوعاً بتبني املعيار للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 

٢٠١١. قامت اجملموعة بإختيار استخدام تاريخ ١ ابريل ٢٠١١ كتاريخ التطبيق 
املبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9. ابتداءاً من تاريخ ١ ابريل ٢٠١١ 

فإن السياسات احملاسبية للمجموعة لألدوات املالية هي كما يلي:

األدوات املالية - اإلعتراف املبدئي والقياس الالحق
تاريخ اإلعتراف

تدرج جميع املوجودات واملطلوبات مبدئياً بتاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح 
فيه اجملموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة، وهذا يشمل الطريقة اإلعتيادية 

للتداول: شراء أو بيع املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل إطار 
زمني محدد، عن طريق التنظيم أو العرف في السوق.
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٢.٣  التغييرات في السياسات المحاسبية )تتمة(

القياس املبدئي
تقاس جميع األدوات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف 

املعامالت، باستثناء تلك املوجودات واملطلوبات املالية التي تقاس بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح واخلسائر.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية على النموذج التجاري للشركة إلدارة 

تلك األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية التابعة لها.

ال يتم إدراج تكاليف املعامالت املتوقع تكبدها في عملية النقل أو التخلص من 
األداة املالية في قياس األدوات املالية.

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة
يتم قياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة فقط إذا مت االحتفاظ باألصل ضمن 

منوذج جتاري يهدف لالحتفاظ باملوجودات من أجل حتصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية وأن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل املالي تدفقات نقدية بتواريخ 

محددة تكون دفعات لألصل وفوائد عن املبالغ القائمة. إن عدم توافر هذه الشروط 
يتطلب قياس املوجودات املالية فيما بعد بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

واخلسائر. ومع ذلك، حتى عندما يتم استيفاء هذه الشروط، يجوز للشركة عند 
اإلدراج املبدئي قياس األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر إذا 

كان القيام بذلك يلغي عدم التطابق احملاسبي أو يقلله بشكل ملحوظ.

يتم قياس أدوات الدين )مبا في ذلك املشتقات املتضمنة في املوجودات املالية( 
التي تستوفي هذه الشروط الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعال، معدل ألي انخفاض في القيمة وتكاليف املعامالت املتكبدة عند 
اإلدراج املبدئي. يتم مبوجب طريقة معدل الفائدة الفعال احتساب معدل الفائدة 

الذي يخصم املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع 
لألصل املالي أو فترة أقصر )عندما يكون ذلك مناسباً( لصافي القيمة الدفترية 

لألصل املالي. بعد اإلدراج املبدئي بالقيمة العادلة، يتم الحقاً قياس املبالغ 
والقروض والسلفيات املستحقة من البنوك بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة 

معدل الفائدة الفعال، ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة. يتم احتساب 
التكلفة املطفأة بعد األخذ بعني االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم 

والتكاليف التي تشكل جزء ال يتجزأ من طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم إدراج 
اإلطفاء ضمن إيرادات الفوائد في بيان الدخل. تدرج اخلسارة الناجتة من االنخفاض 

في بيان الدخل.

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
يتم قياس املوجودات املالية التي ال تفي بشروط التكلفة املطفأة مثل املشتقات 

واملوجودات املالية احملتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
واخلسائر. يتم إدراج األرباح أو اخلسائر الناجتة من القياس الالحق لهذه املوجودات 

املالية في بيان الدخل.

يتم إدراج املوجودات املالية أو املطلوبات املالية احملتفظ بها للمتاجرة بالقيمة 
العادلة في بيان املركز املالي. ويتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن األرباح 

واخلسائر. تسجل الفوائد واألرباح املوزعة ضمن األرباح واخلسائر وفقاً لشروط 
العقد، أو عندما ينشأ احلق في الدفع.

 

استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قد يتم تصنيف استثمارات حقوق امللكية الغير محتفظ بها للمتاجرة كمقاصة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلدراج املبدئي، وهذا االختيار 

ال ميكن تغييره. يتم القيام بهذا التصنيف على أساس كل أداة على حدى. يتم 
إدراج األرباح أو اخلسائر الناجتة من القياس الالحق لهذه االستثمارات في حقوق 

امللكية في الدخل الشامل اآلخر. يعاد تصنيف الربح أو اخلسارة الناجتة عن 
استبعاد األصل إلى األرباح احملتجزة وال يعاد تدويرها في بيان األرباح واخلسائر. يتم 

إدراج تكاليف املعامالت الناجتة عن االستبعاد في بيان الدخل. يتم إدراج األرباح 
املستلمة من االستثمارات في حقوق امللكية في بيان الدخل ما لم متثل األرباح 

املوزعة استرداد تكلفة االستثمار. 

املوجودات واملطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
واخلسائر

تعتبر املوجودات واملطلوبات املالية املصنفة في هذه الفئة املوجودات واملطلوبات 
التي مت تعيينها من قبل اإلدارة عند اإلدراج املبدئي. قد تصنف اإلدارة األصل املالي 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر عند اإلدراج املبدئي فقط عندما يتم 
الوفاء بأي شرط من الشروط الثالث. يتم حتديد التصنيف على أساس كل أداة 

على حدى:

إن التصنيف يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ من املعاملة الغير املالئمة   •
                 التي من شأنها أن تنشأ من قياس املوجودات أو املطلوبات أو إدراج 

                  األرباح أو اخلسائر املنسوبة لها على أساس مختلف. 
إن املوجودات واملطلوبات هي جزء من مجموعة موجودات مالية أو   •
                  مطلوبات مالية أو كليهما والتي يتم إدارتها وتقييم أدائها على 

                  أساس القيمة العادلة، وفقاً إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية 
                   استثمارية.

حتتوي األداة املالية على واحدة أو أكثر من املشتقات الضمنية التي    •
                 تعدل على نحو جوهري التدفقات النقدية التي سيتطلبها العقد.

يتم تسجيل املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو اخلسائر بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي. تسجل التغيرات في 

القيمة العادلة ضمن صافي األرباح أو اخلسائر من املوجودات واملطلوبات املالية 
املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر، باستثناء تغييرات القيمة 

العادلة املتعلقة مبخاطر اإلئتمان املتعلقة باملطلوبات املالية التي تدرج في الدخل 
الشامل اآلخر في حال عدم نشوء اختالفات محاسبية من هذا اإلدراج. تستحق 

الفائدة املكتسبة واملتكبدة ضمن إيرادات الفوائد أو نفقات الفوائد على التوالي، 
باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، في حني يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح 

ضمن األرباح واخلسائر األخرى عندما ينشأ احلق في الدفع. 

٢.٣  التغييرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 

املوجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر )تتمة(
قامت إدارة اجملموعة مبراجعة وتقييم جميع املوجودات واملطلوبات املالية كما في 

تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9. نتج عن إعادة 
تصنيف املوجودات املالية عند التطبيق املبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
املالية رقم 9 تغيير أساس القياس و/أو سياسة إدراج أرباح أو خسائر املوجودات 

املالية التالية للمجموعة:

استثمارات بقيمة ٢57.7٦٠ ألف درهم والتي مت قياسها سابقاً   •
                  بالقيمة العادلة واملصنفة كمتاحة للبيع، مت إعادة تصنيفها بالقيمة 

                  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في ١ ابريل ٢٠١١.
استثمارات بقيمة ١٠.5٦9 ألف درهم والتي مت قياسها سابقاً بالقيمة   •
                  العادلة وتصنيفها كمتاحة للبيع، مت إعادة تصنيفها بالقيمة العادلة 

                 من خالل األرباح واخلسائر كما في ١ ابريل ٢٠١١.
استثمارات بقيمة 55.٤١8 ألف درهم والتي مت قياسه سابقاً بالقيمة   •

                 العادلة واملصنف كإستثمار محتفظ به للمتاجرة، مت إعادة تصنيفه 
                  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في ١ ابريل ٢٠١١.
استثمارات بقيمة ١١.١٢٢ ألف درهم والتي مت قياسها سابقاً بالقيمة   •

                  العادلة واملصنفة كإستثمارات محتفظ بها للمتاجرة، مت إعادة 
                  تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.

خسائر االنخفاض واالنخفاض في القيم العادلة املتعلقة   •
                  باإلستثمارات املتاحة للبيع، والبالغة 37.73٦ ألف درهم واحململة 

                  سابقاً على األرباح واخلسائر مت إدراجها ضمن األرباح احملتجزة كما في 
                 ١ ابريل ٢٠٠١.

نتج عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 التأثير على الفترة 
احلالية من دون إعادة إدراج القيم للفترات السابقة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد 

التقارير املالية

٢.4     المعايير الصادرة ولكن غير فعالة

مت إصدار معايير مجلس معايير وتفسيرات جلنة معايير احملاسبة الدولية التالية، 
ولكنها غير إجبارية، ولم تقم اجملموعة بتبنيها:

معيار احملاسبة الدولي رقم ١ عرض القوائم املالية – عرض بنود بيان   •
                  الدخل الشامل اآلخر )املعدل( يصبح فعال للفترات السنوية التي 

                  تبدأ في أو بعد ١ يوليو ٢٠١٢
معيار احملاسبة الدولي رقم ١٢: ضرائب اإليرادات – استرداد املوجودات   •

                  الضمنية )املعدل( يصبح فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
                 ١ يناير ٢٠١٢

معيار احملاسبة الدولي رقم ١9 مكافآت املوظفني )املعدل( يصبح فعال   •
                  للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١3

معيار احملاسبة الدولي رقم ٢7 البيانات املالية املنفصلة )املراجع في  •
                  ٢٠١١( يصبح فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير

٢٠١3                   
معيار احملاسبة الدولي رقم ٢8: االستثمار في شركات زميلة وشركات   •

                  ائتالف )املعدل في ٢٠١١( إن املعيار فعال للفترات السنوية التي تبدأ 
                  في أو بعد ١ يناير ٢٠١3

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 7 األدوات املالية : اإلفصاحات  •
                  متطلبات اإلفصاح عن االستبعاد احملسنة )املعدل( إن املعيار فعال 

                  للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يوليو ٢٠١١
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ١٠ : البيانات املالية املوحدة. إن   •

                  املعيار فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١3
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ١١ االتفاقيات الثنائية. إن املعيار   •

                  فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١3
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ١٢ االفصاح عن املعامالت مع   •

                  الشركات األخرى. إن املعيار فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو 
                  بعد ١ يناير ٢٠١3

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١3 قياس القيمة العادلة. إن املعيار   •
                 فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١3

ال تتوقع اجملموعة أن يكون لتطبيق هذه املعايير والتغيرات اجلديدة أي تأثير جوهري 
على املركز املالي أو األداء.

٢.٥ السياسات المحاسبية الهامة

النقد والودائع القصيرة األجل
يتكون النقد والودائع القصيرة األجل في بيان املركز املالي من النقد لدى البنوك 
والنقد في الصندوق والودائع القصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو 

أقل.

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد، يتكون النقد وما يعادله من النقد في 
الصندوق واألرصدة البنكية والودائع قصيرة األجل كما هو محدد أعاله.

االستثمار في شركات زميلة
إن الشركة الزميلة هي شركة يكون للمجموعة تأثير كبير عليها وهي ليست 

شركة تابعة وال شركة ائتالف. يتم ممارسة التأثير الكبير عند املقدرة على 
املساهمة في اتخاذ القرارات االقتصادية والتشغيلية للشركة املستثمرة ولكن 

ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات التابعة في هذه البيانات املالية 
باستخدام طريقة حقوق امللكية باستثناء االستثمار املصنف كمتاح للبيع، وفي 

تلك احلالة يتم احتساب االستثمار وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 
رقم 5 املوجودات الغير متداولة احملتفظ بها للبيع والعمليات الغير مستمرة. 

وفقاً لطريقة حقوق امللكية، فإنه يتم إدراج االستثمار في الشركات الزميلة في 
بيان املركز املالي املوحد بسعر التكلفة زائد تغيرات ما بعد االستحواذ في حصة 

اجملموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة، ناقصاً أي انخفاض في قيمة 
االستثمارات الفردية.

يعكس بيان الدخل حصة اجملموعة من نتائج وعمليات الشركة الزميلة. عند 
حدوث تغيير، يتم إدراجه مباشرة ضمن حقوق مساهمي الشركة الزميلة. تقوم 

اجملموعة بإدراج حصتها من أي تغييرات واإلفصاح عن ذلك كما هو مناسب في 
بيان التغييرات في حقوق املساهمني.

يتم حذف األرباح واخلسائر الهامة الناجتة من معامالت الشركة مع الشركات 
التابعة إلى مدى حصة الشركة في الشركات الزميلة.
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2.5 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

بعد تطبيق أسلوب حقوق امللكية، تقوم اجملموعة بتقدير ما اذا كان من الضرورى 
إدراج خسائر إنخفاض إضافية على استثماراتها في الشركة التابعة. حتدد 
اجملموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي في حال وجود أي دليل موضوعي على 

إنخفاض حصتها في الشركة التابعة. في هذه احلالة تقوم اجملموعة باحتساب 
قيمة االنخفاض على أنه الفرق ما بني القيمة القابلة لالسترداد للشركة التابعة 

والقيمة املدرجة.

املوجودات طويلة األجل احملتفظ بها لغرض البيع
تقاس األصول غير املتداولة واجملموعات املستبعدة املصنفة كأصول محتفظ 

بها لغرض البيع، في حالة إذا كان استرداد القيمة الدفترية سوف يتم من خالل 
البيع وليس من خالل االستمرار في االستخدام. وميكن استيفاء هذا الشرط 

فقط عندما يكون احتمال بيع األصل مرتفعاً وان األصل أو اجملموعة املستبعدة 
تكون متاحة للبيع الفوري بوضعها احلالي. ويجب على اإلدارة أن تلتزم بالبيع وان 

يكون من املتوقع أن يؤهل لالعتراف به كبيع كامل خالل سنة واحدة من تاريخ 
التصنيف. 

عندما تلتزم اجملموعة بخطة بيع تشمل خسارة سيطرة على شركة تابعة، فإنه 
يتم تصنيف جميع موجودات ومطلوبات الشركة التابعة كمحتفظ بها للبيع 

عند استفاء الشروط املدرجة اعاله، وذلك بغض النظر عن احتفاظ اجملموعة 
بحصة غير مسيطرة في شركتها التابعة السابقة بعد البيع. يتم قياس 

املوجودات الغير متداولة )واجملموعات املستبعدة( املصنفة كمتاحة للبيع بالقيم 
املدرجة سابقاً والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أقل.

 
العمليات غير املستمرة

يعرض الدخل واملصروفات من العمليات غير املستمرة بصورة مستقلة عن الدخل 
واملصروفات من األنشطة في بيان الدخل لفترة التقرير، وللفترات املقارنة للسنة 

السابقة املستمرة حتى مستوى الربح. ويعرض الربح أو اخلسارة احملققة بصورة 
مستقلة في بيان الدخل.

ممتلكات ومعدات
يتم إدراج املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك وأي خسائر 
انخفاض )في حال وجدت(. تشمل التكلفة التاريخية النفقات املتعلقة مباشرة 

بشراء األصل.

إن تكلفة املمتلكات واملعدات هي تكلفة الشراء باإلضافة إلى أي تكاليف 
تاريخية للشراء.

يتم إدراج التكاليف الالحقة ضمن القيم املدرجة لألصل أو إدراجها كأصل 
منفصل، كما هو مناسب، فقط عندما يكون من احملتمل إمكانية تدفق املنافع 

االقتصادية املستقبلية املرتبطة باألصل إلى اجملموعة وإمكانية قياس تكلفة 
األصل بدقة. يتم إدراج نفقات اإلصالح والصيانة في األرباح واخلسائر في الفترة 

التي مت تكبدها.

يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة املمتلكات والتركيبات واملعدات على 
أساس القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية للموجودات كما يلي: 

3 – ٤ سنوات حتسينات أراضي 
3٠ سنة مباني  

3 - 7 سنوات أثاث وتركيبات 
٢ - ١٠ معدات مكتبية 

3-5 سنوات سيارات  

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية وطرق االستهالك بنهاية كل فترة 
تقرير، ويتم احتساب تأثير أي تغيير في التقديرات احملاسبية بأثر رجعي.

ال يتم استهالك األرض
يتم حتديد األرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد أو بيع األصل كالفرق بني صافي 

متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل 
املوحد عندما يتم شطب األصل.

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات ألي انخفاض عندما تشير 
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية حتقيق القيمة الدفترية. 

فإذا وجد هذا املؤشر، وفي حالة أن القيمة الدفترية أعلى من القيمة املمكن 
استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك املوجودات إلى القيمة املمكن 

استردادها، وهي قيمتها مطروح منها تكلفة البيع أو قيمتها أثناء االستخدام 
أيهما أعلى.

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ مبدئياً بسعر التكلفة. عند 

البدء باالستخدام، يتم نقلها إلى الفئة املناسبة من املمتلكات واملعدات ويتم 
استهالكها طبقاً لسياسات اجملموعة.

االستثمارات املتاحة للبيع
يتم قياس االستثمارات املتاحة للبيع ضمن معيار احملاسبة الدولي 39 مبدئياً 

بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعامالت املتعلقة بها. بعد القياس املبدئي، يتم 
قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وإدراج األرباح واخلسائر الغير 

محققة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر إلى أن يتم شطب االستثمار، في 
الوقت الذي يتم فيه إدراج األرباح أو اخلسائر املتراكمة املدرجة سابقاً في الدخل 
الشامل اآلخر في بيان الدخل املوحد، أو حتديدها كمنخفضة، وهو الوقت الذي 

يتم فيه إدراج اخلسائر املتراكمة املدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر في بيان 
الدخل املوحد.

تكاليف االقتراض
يتم إضافة تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بشراء وبناء وإنتاج أي أصل والذي 
يحتاج لبعض الوقت لإلعداد واالستخدام املعدلة، ضمن تكلفة األصل، إلى وقت 

استخدام األصل.يتم خصم عوائد إيرادات االستثمار على االستثمارات املؤقتة 
لبعض القروض املتوقفة نفقاتها على تأهيل األصول من تكاليف القروض املؤهلة 
لرسملة رأس املال.يتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى في األرباح أو اخلسائر 

في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

استثمارات في املمتلكات
يتم قياس االستثمار في املمتلكات وهي املمتلكات احملتفظ بها الستحقاق 

اإليجار و/أو للحصول على االعتبارات الرأسمالية مبدئياً بالتكلفة، ويشمل ذلك 
تكاليف املعامالت. الحقاً للقياس املبدئي، يتم قياس االستثمار في املمتلكات 
بالقيمة العادلة. يتم إدراج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغييرات في القيمة 

العادلة لالستثمار في املمتلكات في األرباح واخلسائر في الفترة التي نشأت فيها.

يتم تقييم القيم العادلة بتاريخ بيان املركز املالي عن طريق تطبيق منوذج تقييم 
موصى به من قبل جلنة معايير التقييم الدولية.

يتم شطب االستثمارات في املمتلكات عندما يتم استبعادها أو يتم وقف 
استخدامها بالكامل بشكل دائم وعندما ال تكون هناك فائدة مستقبلية 

متوقعة من استبعادها. يتم إدراج الفرق بني صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 
املدرجة لألصل في بيان الدخل في الفترة التي مت فيها االستبعاد.

الذمم املدينة
يتم إدراج الذمم املدينة بقيم الفاتورة األصلية صافي مخصصات القيم املقدرة 
لالنخفاض. يتم إدراج مخصص للديون املشكوك في حتصيلها عندما ال يكون 

هناك إمكانية السترداد القيمة الكاملة. يتم شطب الديون املشكوك في 
حتصيلها عندما ال تكون هناك قابلية االسترداد.

املعامالت املدفوعة على أساس األسهم
يتم إدراج تكلفة معامالت حقوق املساهمني التي مت تسويتها باإلضافة إلى الزيادة 

املقابلة في حقوق املساهمني على مدى الفترة التي مت فيها استيفاء األداء و/
أو شروط اخلدمة. تعكس النفقات املتراكمة املدرجة ملعامالت حقوق املساهمني 
املدفوعة نقداً بتاريخ كل بيان مالي إلى تاريخ املنح، فترة املنح املنتهية، وأفضل 

تقديرات اجملموعة لعدد أدوات حقوق امللكية التي سيتم منحها الحقاً. متثل 
النفقات أو اإليرادات املدرجة في الدخل للفترة احلركة في النفقات املتراكمة 

املدرجة كما في بداية ونهاية الفترة ويتم إدراجها ضمن نفقات املوظفني.

اإليجارات
يتم تصنيف اإليجارات كإيجارات متويلية عندما تنقل شرط العقد جميع مخاطر 

وفوائد امللكية املتعلقة باألصل. يتم تصنيف جميع اإليجارات األخرى كإيجارات 
تشغيلية.

اجملموعة كمؤجر
يتم إدراج إيرادات اإليجار من اإليجارات التشغيلية على أساس القسط الثابت 
على مدى فترة اإليجار. يتم إضافة التكاليف املباشرة املتكبدة في املفاوضات 

وإعداد العقود اإليجارية إلى فترة العقد. وتدرج على أساس القسط الثابت على 
مدى فترة اإليجار.

اجملموعة كمستأجر
يتم حتميل اإليجارات الدائنة ضمن العقود التشغيلية إلى األرباح واخلسائر على 

أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. يتم كذلك احتساب الفوائد 
املستلمة واملدينة كحوافز للدخول في العقود التشغيلية على أساس القسط 

الثابت على مدى فترة العقد.

اخملصصات
يتم تكوين اخملصصات عندما يكون على اجملموعة أي التزام حالي (قانوني أو 
متوقع) ناجت عن أحداث سابقة والتي تعتبر تكلفة سدادها محتملة وميكن 

تقديرها بشكٍل موثوق ودقيق. 

إن القيم املدرجة كمخصصات هي أفضل التقديرات للمبلغ املتطلب دفعه 
لتسوية االلتزام احلالي بنهاية فترة التقرير مع األخذ باالعتبار اخملاطر واملصادر غير 

املؤكدة املتعلقة بااللتزام. عند قياس االلتزام باستخدام التدفقات النقدية املقدرة 
لتسوية االلتزام احلالي، فإن القيمة املدرجة هي القيمة احلالية لهذه التدفقات 

النقدية. عندما يتوقع استرداد بعض أو جميع املكافآت االقتصادية املتطلبة 
لتسوية مخصص من طرف ثالث، فإنه يتم إدراج املدينون كأصل في حال التأكد 

من استخدام التعويض وامكانية قياس املبالغ املدينة بدقة.

الذمم التجارية الدائنة واملستحقات
يتم قيد املطلوبات للمبالغ التي ستدفع في املستقبل للبضائع أو خدمات 

مستلمة سواء متت املطالبة بها أو لم تتم.

مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم اجملموعة بتقدمي مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها من غير مواطني الدولة. 

حيث يتم احتساب هذه املكافآت على أسـاس فترة خدمة املوظفني وإكمال 
حد أدنى لفترة اخلدمة. وتدرج التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على مدى فترة 

اخلدمة. 

أما بخصوص املوظفني من مواطني الدولة، تقوم اجملموعة بدفع املساهمات 
املطلوبة لصندوق املعاشات والتقاعد وفقاً للقانون االحتادي رقم )٢( لسنة ٢٠٠٠ 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة للمعاشات والضمان االجتماعي. يتم حتميل هذه 

املساهمات في األرباح واخلسائر خالل فترة خدمة املوظف.

القروض ألجل
يتم إدراج القروض ألجل مبدئياً بالقيمة العادلة لالعتبارات املستلمة ناقصاً 

تكاليف املعامالت املتعلقة بها. بعد اإلدراج املبدئي، يتم الحقاً قياس القروض 
ألجل بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة.

2.5 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
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العمالت األجنبية 
يتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

املعامالت. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املدرجة بالعمالت األجنبية 
إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان املركز املالي املوحد. تدرج 

أية أرباح وخسائر ناجتة عن عمليات التحويل ضمن بيان الدخل املوحد.

يتم حتويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها باستخدام التكلفة التاريخية 
بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تاريخ املعامالت األولية. يتم 
حتويل البنود غير النقدية املدرجة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام 

أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

القيم العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة في سوق نشط بالرجوع إلى 

األسعار السوقية املتداولة. تستخدم أسعار الطلب للموجودات في حني 
تستخدم أسعار البيع للمطلوبات. تكون القيمة العادلة لالستثمارات في 

صناديق االستثمار املشتركة أو صناديق حقوق املساهمني اخلاصة أو استثمارات 
مماثلة على أساس صافي قيمة األصول التي نشرها من قبل مدير الصندوق. أما 

بالنسبة لالستثمارات األخرى، فإنه يتم حتديد تقدير معقول للقيمة العادلة 
بالرجوع إلى سعر معامالت السوق احلديثة التي تتضمن هذه االستثمارات 

أو القيمة السوقية احلالية ألدوات مشابهة أو على أساس التدفقات النقدية 
اخملصومة املتوقعة.

يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات الغير مدرجة بالرجوع إلى التدفقات 
النقدية اخملصومة أو مناذج تسعير أو أساس صافي األصول للشركات املستثمرة أو 

أسعار التعامالت لألسهم غير املدرجة.

اإلعتراف باإليرادات واملصروفات

إيرادات الرسوم واخلدمات
تدرج اإليرادات والرسوم املقدمة من قبل اجملموعة خالل السنة على أساس 

اإلستحقاق عندما يتم تقدمي اخلدمات و عدم وجود شكوك جوهرية متعلقة 
بإستعادة املبالغ املستحقة. يتم كذلك إدراج الرسوم املستحقة من تنفيذ 

األعمال اجلوهرية كإيرادات عند إكمال األعمال اجلوهرية.

نفقات وإيرادات الفائدة
تتكون إيرادات الفائدة من حسابات الودائع حتت الطلب والودائع ألجل ويتم إدراجها 
عند إستحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتكون مصاريف الفائدة من 

تكاليف اإلقتراض على القروض ويتم إدراجها في بيان الدخل باستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية. يتم رسملة تكاليف اإلقتراض على األصول املؤهلة ضمن تكلفة 

األصل املؤهل.

إيرادات أرباح موزعة
يتم حتقيق إيرادات األرباح املوزعة عندما يكون للمجموعة حق في إستالم تلك 

األرباح.

 

  2.6 القرارات والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

القرارات
يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات 
والتقديرات واالفتراضات التي لها تأثير هام على مبالغ اإليرادات واملصروفات 

واملوجودات واملطلوبات واإلفصاحات عن املطلوبات الطارئة عند تاريخ التقرير. 
وبخالف ذلك، فإن الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات قد تؤدي إلى نتائج 

قد تتطلب تعديالت مادية للقيم الدفترية لألصول أو املطلوبات املتأثرة في 
املستقبل.

خالل عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة القرارات 
التالية، والتي كان لها التأثيرات األهم على املبالغ احملققة في بيان املركز املالي 

املوحد.

تصنيف املمتلكات
في سبيل تصنيف املمتلكات قامت اإلدارة بإجراء بعض القرارات. يتطلب إتخاذ 
القرارات لتحديد ما إذا يتأهل أصل كإستثمار في املمتلكات، ممتلكات ومعدات 
و/ أو أرض محتفظ بها إلعادة البيع. تقوم اجملموعة بتحديد فئة بحيث متكنها 

من استخدام القرارات بشكل متناسق ووفقاً لتعريف اإلستثمار في املمتلكات، 
املمتلكات واملعدات واألرض احملتفظ بها إلعادة البيع؛ عند إتخاذ القرار تقوم اإلدارة 

بإعتبار تفاصيل الفئة واإلرشادات املتعلقة بتصنيف املمتلكات كما هو مدرج 
في معيار احملاسبة الدولي رقم ٢، معيار احملاسبة الدولي رقم ١٦ أو معيار احملاسبة 

الدولي رقم ٤٠، وبالتحديد اإلستخدام كما هو محدد من قبل اإلدارة.

تصنيف االستثمارات
تقوم اجملموعة بتصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر 

إذا مت شراؤها أساساً لغرض حتقيق ربح على املدى القصير من قبل املتاجرين.

يعتمد تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح واخلسائر على 
كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه االستثمارات. عندما ال يتم تصنيفها كمحتفظ 

بها للمتاجرة وتكون ذات قيم عادلة متاحة وموثوقة ومت إدراج التغييرات في 
القيمة العادلة كجزء من األرباح واخلسائر في حسابات اإلدارة، فإنه يتم تصنيفها 

على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

استثمارات حقوق املساهمني احملتفظ بها لغير املتاجرة ميكن تصنيفها بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلدراج املبدئي.

تصنف االستثمارات بالتكلفة املطفأة فقط إذا كان االحتفاظ باألصول ضمن 
منوذج أعمال يهدف إلى استمرارية االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقاته النقدية 

التعاقدية وأن الشروط التعاقدية من املوجودات املالية التي تنشأ في مواعيد 
محددة، لتدفقات نقدية التي تشكل وحدها أصل الدين والفائدة على املبلغ 

األصلي غير املسدد.
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تصنيف اإلستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة
قامت اإلدارة بتقييم مدى السيطرة أو النفوذ على الشركات التي تعد تابعة 

والشركات الزميلة. إن اإلدارة على قناعة بتصنيف اإلستثمارات بشكل مناسب 
بعد اعتبار سيطرة أو تأثير اجملموعة على السياسات التشغيلية واملالية لهذه 

الشركات.
 

التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضات الرئيسية املتعلقة باملستقبل باإلضافة إلى املصادر الرئيسية 

األخرى للتقديرات غير املؤكدة كما في تاريخ البيانات املالية، يكون لها مخاطر 
جوهرية قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات 

واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة كما هو موضح أدناه: 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات
تقوم اجملموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات حلساب 
االستهالك. يتم حتديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االستخدام احلالي 

لألصل باملقارنة مع االستفادة الكاملة من قدرات األصل وعوامل اإلستهالك. 
تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار املتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل 

حساب االستهالك عندما تعتقد اإلدارة باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات 
السابقة.

اإلنخفاض في اإلستثمارات في الشركات الزميلة
تقوم اإلدارة مبراجعة إستثماراتها في الشركات الزميلة بشكل دوري ملؤشرات 
اإلنخفاض في القيمة. إن حتديد اإلستثمارات كمنخفضة يتطلب من اإلدارة 

تقييم ربحية، سيولة واملقدرة على توليد التدفقات النقدية من تاريخ الشراء 
وحتى املستقبل القريب يتم إدراج الفرق بني القيمة القابلة لإلسترداد والقيمة 

املدرجة لإلستثمار كنفقات في األرباح واخلسائر.

انخفاض الذمم التجارية والذمم املدينة اآلخرى واملبالغ املستحقة من األطراف 
ذات عالقة يتم تقدير املبالغ املتوجب حتصيلها من الذمم التجارية املدينة والذمم 

املدينة اآلخرى عندما تصبح إمكانية عدم حتصيل كامل املبالغ محتملة. إن حتديد 
انخفاض الذمم املدينة يتطلب من اإلدارة تقييم االئتمان اخلاص وموقف السيولة 

للعمالء واألطراف ذات العالقة ومعدالت االسترداد

كما في تاريخ بيان املركز املالي، بلغ إجمالي املدينون التجاريون واملبالغ املستحقة 
من األطراف ذات العالقة ما قيمته ٢7.95٠ ألف درهم و ٦.١٤٠ ألف درهم على 
التوالي )٢٠١١: 3٤.١9١ ألف درهم و 8.8١8 ألف درهم(، وبلغ مخصص الديون 

املشكوك في حتصيلها 8.٦5٦ ألف درهم )٢٠١١: 7.٦٦٠ ألف درهم(. يتم إدراج أي 
فروقات بني املبلغ احملصل فعلياً في فترات مستقبلية وبني املبلغ املتوقع حتصيله  

في بيان الدخل.

تقييم إستثمارات حقوق املساهمني الغير متداولة
تعتمد إستثمارات حقوق املساهمني الغير متداولة املدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر واملدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح 
واخلسائر عادة على أساس املعامالت التجارية احلديثة أو القيمة العادلة ألداة ذات 
خصائص مشابهة، التدفقات النقدية اخملصومة مبعدالت حالية ألدوات مشابهة 

أو مناذج تقييم أخرى. تعتقد اإلدارة بأن إستثمارات حقوق املساهمني الغير متداولة 
مدرجة بالقيمة العادلة كما في 3١ مارس ٢٠١٢.

القيمة العادلة لإلستثمارات في املمتلكات
بهدف تقييم القيمة العادلة لالستثمارات في املمتلكات، قامت اجملموعة بتعيني 

خدمات مقيمني محترفني. تعتقد اإلدارة بأن قيمة التقييم تعكس القيمة 
العادلة احلقيقة للممتلكات في ضوء الظروف اإلقتصادية احلالية. بلغ إجمالي 
القيمة العادلة لالستثمارات في املمتلكات كما في 3١ مارس ٢٠١٢ ما قيمته 
١٢3.١٤٠ ألف درهم )٢٠١١: ١٤٤.٠٠٠ ألف درهم(. في حال زيادة / نقص القيمة 

العادلة مبعدل ١٠% فسيؤدي تغيير القيمة العادلة لالستثمارات في املمتلكات 
املدرجة في االرباح واخلسائر للسنة املنتهية في 3١ مارس ٢٠١٢ إلى الزيادة / 

النقص بقيمة ١٢.3١٤ ألف درهم.

تقييم املوجودات املصنفة كمتاحة للبيع
يتم قياس املوجودات املصنفة كمتاحة للبيع بالقيم املدرجة السابقة والقيمة 

العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أقل. قامت اإلدارة مبراجعة املوجودات املصنفة 
كمتاحة للبيع ومت حتديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع بناًء على البيئة 

اإلقتصادية احلالية.
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3.  االيرادات من الرسوم والخدمات

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 ٢٦.٦٢9 33.736االيرادات من اخلدمات اإلستشارية واخلدمات األخرى

 9.١8٤ 9.019رسوم إدارة األصول

 ١١.7٢٦ 3.707االيرادات من التأجير والوساطة

 ١.٠37 485رسوم االستثمار البنكي

 ٢38 -رسوم التطوير

45.947 ٤8.8١٤ 

4 صافي االيرادات من االستثمارات المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح والخسارة

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

)٢٢٠()38(خسارة محققة على االستبعاد

 ٤.75٠ 1.270ارباح غير محققة على إعادة التقييم

 399 572إيرادات الفوائد

1.804 ٤.9٢9 
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10. العمليات الغير مستمرة والشركات التابعة المحتفظ 
بها لغرض البيع

إن التصنيفات الرئيسية للموجودات واملطلوبات التي تشملها العمليات 
املصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع كما في 3١ مارس ٢٠١٢ هي كما يلي:

2012٢٠١١
ألف درهمألف درهم

 - 60.117النقد وما يعادله )إيضاح ١٢(

 - 1.101مبالغ مستحقة من األطراف ذات العالقة )إيضاح ٢٦(

 - 78موجودات أخرى )إيضاح ١8(

 - 61.296موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

 - 25مطلوبات أخرى )إيضاح ٢٠(

مطلوبات متعلقة بشكل مباشر باملوجودات احملتفظ

 - 25  بها لغرض البيع

 - 61.271صافي املوجودات املصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

11. استبعاد شركة تابعة

خالل ديسمبر ٢٠١١، قامت الشركة ببيع حصتها في ناس املتحدة للخدمات الصحية ذ.م.م، 
حيث مت كذلك إعفاء الشركة من إلتزاماتها ومطلوباتها املتعلقة بشركة ناس املتحدة 
للخدمات الصحية ذ.م.م. لم يكن هناك أي استبعادات للشركات التابعة خالل السنة 

املنتهية 3١ مارس ٢٠١١.

إن نتائج الشركة التابعة حتى تاريخ اإلستبعاد املدرجة ضمن األرباح واخلسائر مّفصلة أدناه. 
مت إعادة إدراج الربح املقارن للعمليات الغير مستمرة ليشمل العمليات املصنفة كعمليات 

غير مستمرة خالل الفترة احلالية.

2012٢٠١١
ألف درهمألف درهم

 ٦8.98٠ 54.079اإليرادات من الرسوم واخلدمات

 ٦79 215إيرادات الفوائد

 ١.3٠5 22إيرادات تشغيلية أخرى

)٤8.73١()39.375(النفقات التشغيلية

)٢.5٠9()2.115(االستهالك

)5٤( -تكاليف الفوائد

 ١9.٦7٠ 12.826الربح للسنة من العمليات الغير مستمرة

املتعلق بـ:

 9.٠٠٠ 5.966مساهمي الشركة األم

 ١٠.٦7٠ 6.860احلقوق غير املسيطرة

12.826 ١9.٦7٠ 

صافي التدفقات النقدية من العمليات الغير مستمرة:

صافي التدفقات النقدية )اخلارجة( الواردة من األنشطة 
التشغيلية

)15.038(٢٢.٠85 

صافي التدفقات النقدية اخلارجة من األنشطة 
االستثمارية

)3.157()٢.795(

صافي التدفقات النقدية اخلارجة من األنشطة 
التمويلية

- )١٠.5٠٠(

 8.79٠)18.195(صافي التدفقات النقدية )اخلارجة( الواردة

إن صافي املوجودات لشركة ناس املتحدة للخدمات الطبية ذ.م.م بتاريخ اإلستبعاد هي كما 
يلي:

2012

ألف درهم

 6.172املمتلكات واملعدات )إيضاح ١7(

 4.683املوجودات غير امللموسة

 16.734الذمم التجارية املدينة والذمم األخرى

 33.480النقد وما يعادله

)27.165(الدائنون واملطلوبات األخرى

)15(املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)7.018(إيرادات مؤجلة

 26.871صافي موجودات شركة ناس للخدمات الصحية ذ.م.م

)16.116(احلقوق الغير مسيطرة

 10.755صافي املوجودات املستبعدة

 63.710اإلعتبارات عند اإلستبعاد

 52.955الربح من اإلستبعاد

 

12. النقد وما يعادله
2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 ١٤٢ 100النقد في الصندوق

 5٤.3٠٤ 11.641احلسابات اجلارية وحتت الطلب مع البنوك

 ٢٤٤.٢٠٦ 147.883ودائع ألجل

 ٢98.٦5٢ 159.624األرصدة البنكية والنقد

مصنف كجزء من مجموعة اإلستبعاد احملتفظ بها

 - 60.117  للبيع )إيضاح ١٠(

219.741 ٢98.٦5٢ 

حتمل الودائع البنكية معدل فائدة يترواح بني ٠.85% إلى ٦5.%3 
)3١ مارس ٢٠١١: ١.5% إلى 5% سنوياً(.

 

41تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 40١٢ تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - ١٢

5 صافي االيرادات من االستثمارات المتاحة للبيع
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 8.83٢ -ارباح محققة على االستبعاد

 ٤.3٦١ -ايرادات توزيعات األرباح

)١٢8( -تكاليف أخرى

- ١3.٠٦5 

6 ايرادات الفوائد
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 5.٢٢٦ 3.٤٦8الودائع ألجل

 8١ 38احلسابات حتت الطلب

3.5٠٦ 5.3٠7 

7 ايرادات تشغيلية أخرى
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 ١3.٠٢5 ١.٤73عكس مخصصات

 ٢.835 ٢.٠9٦أخرى

3.5٦9 ١5.8٦٠

8 النفقات التشغيلية
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 38.٦98 ٦١.٠77تكاليف املوظفني

 ٦.٦١٦ 3.77٠تكاليف مهنية

 8.9٠8 3.839مصاريف إيجار

 ٢8.3٤٠ ٢١.397أخرى

9٠.٠83 8٢.5٦٢ 

9 تكاليف الفوائد
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 ١.٢١7 5.٢٠٦القروض ألجل

 3١8 33٢أخرى

5.538 ١.535 

10 العمليات الغير مستمرة والشركات التابعة المحتفظ 
بها لغرض البيع

في ١٠ يناير ٢٠١٢، قرر مساهمي شركة ذا ريجونال انفستر والتي متتلك فيها اجملموعة حصة 
٦٠% تصفية عملياتها. مت استكمال عملية التصفية بعد نهاية السنة ومت حتقيق مبلغ 9.٦٠ 

مليون درهم على التصفية ومت دفع مبلغ ٢٤ مليون درهم إلى مساهمي احلقوق غير املسيطرة. 
لم تنتج أي أرباح أو خسائر من تصفية ذا ريجونال انفستر.

قرر مجلس إدارة الشركة تصفية الشركات التابعة التالية بناًء على قرار مجلس اإلدارة 
الصادر عن كل شركة تابعة.

السنةنسبة امللكيةشركة تابعة

١٠٠٢٠١٢%فالكون كابيتال ذ.م.م

١٠٠٢٠١٢%الدانة تراست ذ.م.م

١٠٠٢٠١٢%تي ان اي انترناشونال ريل ستيت ذ.م.م

من املتوقع استكمال التصفية اخملطط لها لهذه الشركات خالل اإلثني عشر شهراً القادمة.

إن النتائج من العمليات الغير مستمرة املدرجة في األرباح واخلسائر مدرجة أدناه. مت إعادة إدراج 
أرقام املقارنة لألرباح من العمليات الغير مستمرة لتشمل العمليات املصنفة كعمليات غير 

مستمرة في الفترة احلالية.

اخلسارة من العمليات الغير مستمرة

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 3.٢35 1.424إيرادات الفوائد

)7.٦٠٢()2.958(النفقات التشغيلية

)7٤8( -االستهالك

)75( -خسائر االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

)5.١9٠()1.534(اخلسارة للسنة من العمليات الغير مستمرة

املتعلق بـ:

)3.١١٤()841(مساهمي الشركة األم

)٢.٠7٦()693(احلقوق الغير مسيطرة

)1.534()5.١9٠(

التدفقات النقدية من العمليات الغير مستمرة:

صافي التدفقات النقدية اخلارجة من األنشطة 
التشغيلية

)1.220()٦.85٢(

صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة 
االستثمارية

- 7٢١ 

)٦.١3١()1.220(صافي التدفقات النقدية
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13. االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخلسائر

 ١١.١٢٢ 6.768أسهم متداولة

 55.٤١8 -صناديق حقوق املساهمني

 - 1.018استثمارات في شركات خاصة

 - 9.796إستثمارات في الصكوك اإلسالمية

17.582 ٦٦.5٤٠

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - 33.739أسهم التأسيس

 - 27.927أسهم مساهمني متداولة

 - 216.827صناديق حقوق املساهمني

278.493 - 

14.  االستثمارات المتاحة للبيع

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

تتكون االستثمارات املتاحة للبيع مما يلي: 

 5٦.٦٢5 -أسهم التأسيس

 ١8١.١7٤ -صناديق حقوق املساهمني

 ١٤.٦89 -استثمار في شركات خاصة

 9.55٠ -إستثمارات في الصكوك اإلسالمية

 ٤٠.٢١5 -أسهم متداولة 

- 3٠٢.٢53 

)33.9٢٤( -ناقصاً: مخصص االنخفاض

- ٢٦8.3٢9 

15. استثمارات في الشركات الزميلة

لدى اجملموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة

      نسبة امللكية

2012٢٠١١ 

 ٤٠% 40%الترفية الوطنية ذ.م.م )ترفية(

 35% 35%مول اإلمارات ذ.م.م )مول اإلمارات(

إن شركة الترفيه الوطني ذ.م.م )ترفية( مسجلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة في مجال 
تقدمي خدمات الترفية.

إن شركة مول اإلمارات ذ.م.م )مول اإلمارات( مسجلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ومت 
تأسيسها كشركة جتارة على الشبكة االلكترونية. إن أعمال الشركة معلقة حالياُ.

مدرج أدناه معلومات مالية مختصرة عن االستثمارات في الشركات الزميلة.

16.  استثمارات في الممتلكات

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 ١5٢.٦٤٠ 144.000الرصيد االفتتاحي

)8.٦٤٠( -االستبعادات خالل السنة

 -)20.860(التغيير في القيمة العادلة

123.140 ١٤٤.٠٠٠ 

متتلك اجملموعة قطعتي أرض ولدى اجملموعة النية في إنشاء ممتلكات عليها، وبالتالي فقد 
مت تصنيف هذه االراضي كإستثمارات في املمتلكات. مت إدراج االستثمارات في املمتلكات 

بالقيمة العادلة، والتي مت حتديدها بناًء على التقييم املعد من قبل مقيم معتمد حاصل على 
شهادات مهنية ذات عالقة. مت حتديد القيم العادلة بناًء على القيم السوقية التي قد يتم 

تبادل املوجودات من خاللها بني بائعني ومشترين راغبني وعلى دراية في معاملة جتارية حديثة 
بتاريخ التقييم. خالل السنة، قامت اجملموعة بإدراج خسائر إنخفاض بلغت ٢٠.8٦٠ ألف درهم 

)٢٠١١: ال شيء( متعلقة باالستثمار في املمتلكات.

43تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 42١٢ تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - ١٢

15. استثمارات في الشركات الزميلة )تتمة(

مدرج أدناه معلومات مالية مختصرة عن االستثمارات في الشركات الزميلة.

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

بيان املركز املالي للشركات الزميلة:

 ١9.٦٦8 23.143املوجودات

)١١.8٠8()11.705(املطلوبات

 7.860 11.438صافي املوجودات

 3.١3٦ 4.567حصة اجملموعة من صافي املوجودات

 3.136 4.567القيمة املدرجة لإلستثمار في الشركات الزميلة

إيرادات وارباح الشركات الزميلة:

 9.٢8١ 4.478إيرادات

 ٢.7٠٤ 3.578أرباح السنة

 1.082 1.431حصة اجملموعة من أرباح السنة

حصة اجملموعة من اخلسارة من عمليات الشركات 
الزميلة الغير مستمرة

- )2.759(

)2.992( -اخلسارة من استبعاد الشركات الزميلة

كما في 3١ مارس ٢٠١٢ بلغت حصة اجملموعة في االلتزامات الطارئة من الشركات التابعة 
٢9.٤ مليون درهم )٢٠١١: ٢9.٤ مليون درهم(.
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45تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 44١٢ تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - ١٢

17. الممتلكات والمعدات

اإلجماليأعمال رأسماليةسياراتمعدات مكتبيةاألثاث والتركيباتاملباني حتسينات أرض التملك احلر

قيد التنفيذ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2012

التكلفة

 ٢33.7١١ ١١9.٦35 ١.٠75 ٢٠.773 5.59٤ ١9.55٠ 5.578 ٦١.5٠٦  كما في ١ ابريل ٢٠١١

 ٦9.٢٦٠ - 5٢١ 9.5٠٢ ٢.9٦١ 5٦.٠٠١ ٢75 -  إضافات

)3.٠7١()٢9٤()5٢()9١٠()١.8١5( - - -  استبعادات

 -)١١9.3٤١( - ٤.78٠ ٢.١9٦ ١١٢.3٦5 - -  حتويالت

)١3.375( -)١9٢()١١.١١8()999( -)١.٠٦٦( -  استبعاد شركة تابعة )إيضاح ١١(

 ٢8٦.5٢5 - ١.35٢ ٢3.٠٢7 7.937 ١87.9١٦ ٤.787 ٦١.5٠٦  كما في 3١ مارس ٢٠١٢

االستهالك املتراكم:

 3٤.١7٢ - 78٠ ١٦.٠8٢ ٤.٤55 8.357 ٤.٤98 -  كما في ١ ابريل ٢٠١١

 8.73٤ - ١8٠ ٢.8٢٠ ١.٢٢8 ٤.١97 3٠9 -  احململ للسنة

)١.853( -)5٢()٦7٦()١.١٢5( - - -  استبعادات

)7.٢٠3( -)١٠١()٦.١٤8()٦٠٢( -)35٢( -  استبعاد شركة تابعة )إيضاح ١١(

 33.85٠ - 8٠7 ١٢.٠78 3.95٦ ١٢.55٤ ٤.٤55 -  كما في 3١ مارس ٢٠١٢

صافي القيمة الدفترية:

 ٢5٢.٦75 - 5٤5 ١٠.9٤9 3.98١ ١75.3٦٢ 33٢ ٦١.5٠٦  كما في 3١ مارس ٢٠١٢

2011

التكلفة

 ١38.7٢7 ٢٦.١٤٢ ١.١5٤ ١8.٦35 5.٤١9 ١9.55٠ ٦.3٢١ ٦١.5٠٦  كما في ١ ابريل ٢٠١٠

 97.35٦ 93.٤93 ١١١ ٢.٤٠7 ١99 - ١.١٤٦ -  إضافات

)٢.37٢( -)١9٠()٢٦9()٢٤( -)١.889( -  استبعادات

 ٢33.7١١ ١١9.٦35 ١.٠75 ٢٠.773 5.59٤ ١9.55٠ 5.578 ٦١.5٠٦  كما في 3١ مارس ٢٠١١

االستهالك املتراكم:

 ٢8.7٦8 - ٦38 ١3.٢٤٤ 3.5٢9 ٦.٢٦8 5.٠89 -  كما في ١ ابريل ٢٠١٠

 ٦.85٤ - ٢78 3.٠53 95٠ ٢.٠89 ٤8٤ -  احململ للسنة

)١.٤5٠( -)١3٦()٢١5()٢٤( -)١.٠75( -  استبعادات

 3٤.١7٢ - 78٠ ١٦.٠8٢ ٤.٤55 8.357 ٤.٤98 -  كما في 3١ مارس ٢٠١١

صافي القيمة الدفترية:

 ١99.539 ١١9.٦35 ٢95 ٤.٦9١ ١.١39 ١١.١93 ١.٠8٠ ٦١.5٠٦  كما في 3١ مارس ٢٠١١

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي بأعمال إعادة صيانة فندق املفرق اململوك من قبل مني الند انفستمنت ذ.م.م.
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19. قروض آلجل18. موجودات أخرى

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 ٦8.٠8٢ 110.957قرض ألجل ١

 ١٠.٠٠٠ 17.000قرض ألجل ٢

127.957 78.٠8٢ 

قرض ألجل ١: حصلت شركة مينالند إنفستمنت على قرض مببلغ ١٠5 مليون درهم من 
بنك جتاري بتاريخ 7 مايو ٢٠٠9 بهدف متويل تطوير وترميم فندق املفرق. يحمل القرض فائدة 
مبعدلEIBOR  زائد ٤٠٠ نقطة أساس، بنسبة ٦.5% سنوياً كحد أدنى. بلغت إجمالي القيم 

املسحوبة ١٠5 مليون درهم )3١ مارس ٢٠١١: ٦5 مليون درهم(. مت رسملة الفائدة البالغة 
7.5٤٦ ألف درهم )3١ مارس ٢٠١١: 3.١ مليون درهم( خالل السنة. مت ضمان التسهيالت برهن 

من الدرجة األولى بقيمة ١٤٠ مليون درهم على أرض ومبنى فندق املفرق وضمان جتاري تابع 
للمجموعة. مت سحب القرض بالكامل، ويستحق سداده على مدى 3١ دفعة ربع سنوية تبدأ 

في ١ يناير ٢٠١٢. مت تسديد دفعة واحدة بتاريخ بيان املركز املالي.

قرض ألجل ٢: دخلت مينالند إنفستمنت في إتفاقية قرض جتسيري مع شركة بيت التمويل 
ش.م.ع، طرف ذو عالقة، بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٠7، مقابل تسهيالت إئتمان متجددة بقيمة ١7 

مليون درهم )3١ مارس ٢٠١١: ١٠ مليون درهم(. تستحق الفائدة مبعدل ١٢% سنوياً )3١ مارس 
٢٠١١: ١٢% سنوياً(. مت متديد القرض للمرة الثانية في ٢٠١١ ويستحق سداد القرض بالكامل 

في 3١ ديسمبر ٢٠١3.

مستحق الدفع لكن غير منخفض

غير مستحق الدفع اإلجمالي
وغير منخفضة

أكثر من 3٠ 
يوم

 ٦٠ – 3١
يوم

9٦١ – ٠
يوم

أكثر من 9٠ 
يوم

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٢١٠.٦38 - 3.٠35 ١.١ ٢.٠١٦9٤ ٢.395 

٢٠١١١8.87٦.٢ - ١55 5.١ ١٦٤.5٢٢ 5.93٠ 

23. االحتياطي النظامي

وفقاً لنظام الشركة األساسي، يتم حتويل ١٠% من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. قد 
تقرر الشركة وقف التحويل عندما يبلغ االحتياطي 5٠% من رأس املال. إن هذا االحتياطي غير 

قابل للتوزيع.

24. خطة منح خيارات األسهم للموظفين

قامت الشركة في ٢٠٠8 بتطبيق نظام  خطة منح خيارات األسهم للموظفني والذي 
يهدف ملكافأة املوظفني املؤهلني للمنح عن طريق ربط مصالح املوظفني مبصالح املساهمني 

من خالل منح حوافز على املدى الطويل األجل للموظفني املؤهلني. يتم إنفاق قيم خيارات 
األسهم املمنوحة للموظفني على مدى فترة 3 سنوات.

خالل السنة، لم يتم منح أسهم )٢٠١١: لم متنح أية أسهم( إلى املوظفني وبلغت األسهم 
القائمة كما في 3١ مارس ٢٠١٢، ٢.9٦١ ألف سهم )3١ مارس ٢٠١١: ٢.١7٦ ألف سهم(. 
بلغت النفقات املدرجة في بيان الدخل املوحد 9٤٤ ألف درهم )٢٠١١: ١.39٠ ألف درهم(.

25. المطلوبات واإللتزامات الطارئة

2012 ٢٠١١ 

ألف درهمألف درهم

 3٠.٠٠٠ 30.000ضمانات بنكية

 ١٤٢.99٢ 142.523ضمانات جتارية

 37.٤75 33.030إلتزامات رأسمالية

205.553 ٢١٠.٤٦7 

إن اجملموعة مدعى عليها في عدد من القضايا القانونية ناجتة ضمن سياق األعمال االعتيادية. 
تعتقد اجملموعة بأنه قد، وليس من احملتمل، أن يربح املدعني في هذه القضايا. وبالتالي، لم يتم 

إجراء أي مخصص ألي مطلوبات في هذه البيانات املالية املوحدة.

26.  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

متثل االطراف ذات العالقة الشركات الزميلة واملساهمني الرئيسني واملدراء وموظفي اإلدارة 
الرئيسني للمجموعة والشركات املسيطر عليها أو التي ميارس عليها هذه االطراف نفوذاً 

جوهرياً. يتم اعتماد شروط هذه املعامالت من قبل إدارة اجملموعة.

2012٢٠١١

ألف درهمألف درهم

 ٢.5٦3 113مبالغ مدفوعة مقدماً إلى املوردين

 ٢٦.53١ 19.294ذمم جتارية مدينة

 ٢٠.393 20.082تكاليف مشاريع مؤجلة

 ١٠.١٤5 4.549مصاريف مدفوعة مقدماً

 3.٠٦5 1.590مستحقات من املوظفني

 ٤.89١ 8.290إيرادات مستحقة

 ١٢.3٤٠ 64.154أخرى

118.072 79.9٢8 

)7.٦٦٠()8.656(ناقصاً: مخصص الديون املشكوك في حتصيلها

109.416 7٢.٢٦8 

مصنف كجزء من اجملموعة املستبعدة احملتفظ بها

 -)78(  للبيع )إيضاح ١٠(

109.338 7٢.٢٦8 

كما في 3١ مارس ٢٠١٢ بلغت القيمة االسمية للذمم املدينة التجارية الغير منخفضة ٦5٦.8 
ألف درهم )٢٠١١: 7.٦٦٠ ألف درهم( ومت تخصيصها بالكامل.

كانت احلركة في مخصص الديون املشكوك في حتصيلها كما يلي:

 ١9.8٠٢ 7.660الرصيد في بداية السنة

 883 1.668احململ للسنة

)١3.٠٢5()672(املعكوس خالل السنة

 7.٦٦٠ 8.656الرصيد في نهاية السنة

كما في 3١ مارس، كان حتليل أعمار الذمم املدينة التجارية منخفضة كاآلتي:

20. مطلوبات أخرى

2012٢٠١١ 

ألف درهمألف درهم

 3٦.533 7.642ذمم جتارية دائنة

 ١٢.35٠ 12.573مصاريف مستحقة

 ١5.733 11.020مخصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

31.235 ٦٤.٦١٦ 

مصنف كجزء من مجموعة مستبعدة محتفظ بها

 -)25(  للبيع )إيضاح ١٠( 

31.210 ٦٤.٦١٦ 

كانت احلركة في مخصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني كالتالي:

2012٢٠١١ 

ألف درهمألف درهم

 ١٢.8٢9 ١5.733الرصيد في بداية السنة

 ٤.٤٢7 ٢.3٠٤املزود خالل السنة

)١.5٢3()١.١٢3(املدفوع خالل السنة

 -)5.89٤(استبعاد شركة تابعة

 ١5.733 ١١.٠٢٠الرصيد في آخر السنة

21. رأس المال

٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

املصرح، املصدر واملدفوع بالكامل

57.75٠ ألف سهم )3١ مارس ٢٠١١: 57.75٠ ألف( بقيمة ١٠ 
 577.5٠٠ 577.5٠٠درهم لكل سهم )3١مارس ٢٠١١: ١٠ درهم لكل سهم(

22.  االحتياطي القانوني

وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية اإلحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )8( لسنة 
١98٤ )وتعديالته( ومبوجب نظام التأسيس للمجموعة، تقوم اجملموعة بتحويل ١٠% من صافي 
األرباح إلى االحتياطي القانوني سنوياً حتى يصل هذا اإلحتياطي إلى نسبة 5٠% من رأسمال 

اجملموعة. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.
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بلغت أرصدة نهاية السنة املتعلقة باألطراف ذات العالقة املدرجة ضمن بيان املركز املالي 
املوحد ما يلي:

2012 ٢٠١١
ألف درهمألف درهم

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ٢.95٠ 670  شركات زميلة

 ٢.١٦٠ 1.279  مبالغ حتت اإلدارة

 3.7٠8 5.292  أخرى )شركات ضمن سيطرة مشتركة(

7.241 8.8١8 

مصنف كجزء من مجموعة مستبعدة محتفظ بها
 -)1.101( للبيع )إيضاح ١٠(

  6.140 8.8١8 

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 ١5٦ 40  شركات زميلة

 ٢٤.3٤٦ 7.611  أخرى )شركات حتت سيطرة مشتركة(

7.651 ٢٤.5٠٢ 

كانت املعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كما يلي:

2012 ٢٠١١
ألف درهمألف درهم

 9.7٠٤ 7.317رسوم مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ١7٢.99٢ 172.523ضمانات صادرة بالنيابة عن الشركة

 77.8٤7 59.653شهادات إجناز خالل السنة

مكافآت قصيرة األجل ملوظفي اإلدارة الرئيسيني

 ٢١.٠٤٤ 17.221  )رواتب ومكافآت وحوافز(

26.  المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

27.  إدارة المخاطر

27.1 مقدمة

تكمن اخملاطر في أنشطة اجملموعة ولكن يتم إدارتها من خالل عملية حتديد وقياس ومراقبة 
مستمرة، وتخضع حلدود اخملاطر ومراقبة أخرى. إن عملية إدارة اخملاطر هامة للربحية املستمرة 

للمجموعة ويعد كل فرد في اجملموعة مسؤول عن تعرض اجملموعة للمخاطر املتعلقة 
مبسؤولياته. تتعرض اجملموعة خملاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. مت تقسيم 

مخاطر السوق إلى مخاطر جتارية وغير جتارية. وهي كذلك عرضة للمخاطر التشغيلية.
 

هيكل إدارة اخملاطر

تقع مسؤولية اإلدارة واإلشراف على هيكل إدارة اخملاطر الكلية على مجلس اإلدارة. مت إعداد 
سياسة اجملموعة إلدارة اخملاطر بهدف حتديد وحتليل اخملاطر التي تواجه اجملموعة وذلك لوضع 

حدود اخملاطر والرقابة، ومتابعتها وااللتزام بهذه احلدود. يتم مراجعة سياسات ونظم إدارة اخملاطر 
بشكل دوري وذلك لعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة اجملموعة.

مجلس اإلدارة
يعتبر مجلس اإلدارة اجلهة املسؤولة عن إدارة اخملاطر العامة للمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة 

بتقدمي التوجيهات، االستراتيجية واإلشراف على جميع النشاطات من خالل جلان مختلفة.

جلنة التدقيق 
تتكون جلنة التدقيق من أربعة أعضاء مستقلني ميثلون مجلس إدارة اجملموعة. إن جلنة التدقيق 
مسؤولة عن فحص نتائج التدقيق الداخلي وتوجيه تنفيذ التوصيات واإلشراف على أنشطة 

التدقيق الداخلي التي يتم تنفيذها في إطار بيئة الرقابة الداخلية واالمتثال للمتطلبات 
التشريعية للمجموعة. إن مهام ومسؤوليات جلنة التدقيق محددة مبيثاق رسمي موافق عليه 

من جلنة التدقيق ليتماشى مع أفضل املمارسات الرقابية.

جلنة اإلدارة
إن جلنة اإلدارة مسؤولة عن حتديد وقياس ومراقبة وإدارة اخملاطر الناشئة من مختلف أنشطة 

اجملموعة.

التدقيق الداخلي
يتم تدقيق عمليات إدارة مخاطر اجملموعة بشكل سنوي من قبل إدارة التدقيق الداخلي والتي 

تشمل فحص كل من اإلجراءات املتبعة من قبل اجملموعة ومدى امتثالها بهذه اإلجراءات. تناقش 
إدارة التدقيق الداخلي نتائج فحوصاتها مع اإلدارة وتقوم بتقدمي تقرير إلى جلنة التدقيق بنتائج 

فحوصاتها والتوصيات املترتب عليها. لضمان استقاللية وموضوعية جميع عمليات تدقيق 
اجملموعة، يقوم التدقيق الداخلي بالتقرير املباشر للجنة التدقيق.

قياس اخملاطر وأنظمة إصدار التقارير

يتم القيام برصد اخملاطر والسيطرة عليها على أساس احلدود التي وضعتها اجملموعة. تعكس 
هذه احلدود استراتيجية العمل وبيئة سوق للمجموعة فضالً عن مستوى اخملاطر التي ميكن أن 

تقبل بها اجملموعة، مع التركيز على صناعات محددة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم اجملموعة مبراقبة 
وقياس القدرة الكلية على حتمل اخملاطر فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر في جميع أنواع 

اخملاطر واألنشطة.

يتم إعداد تقارير اخملاطر جلميع املستويات في اجملموعة، والتي يتم تصميمها خصيصاً وتوزيعها 
من أجل ضمان وصول املعلومات الضرورية الشاملة واحلديثة إلى جميع أقسام العمل.

27.2 مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تغيرات القيمة العادلة والتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات 
املالية بسبب تقلبات في متغيرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار العمالت األجنبية وأسعار 

األسهم.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من امكانية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات 

النقدية املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية. 

تتعرض اجملموعة خملاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل فوائد.

يوضح اجلدول التالي حساسية بيان الدخل للتغيرات احملتملة املعقولة على أسعار الفائدة، مع 
بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة لنتائج اجملموعة لهذا العام.

تنتج حساسية بيان الدخل عن تأثير التغير في معدالت الفائدة على أرباح اجملموعة لسنة 
واحدة بناءاً على معدالت املوجودات واملطلوبات املالية املتقلبة احملتفظ بها في 3١ مارس ٢٠١٢.

التأثير على الربح

ألف درهم

2012

 ٢97+١٠٠ نقطة أساس زيادة

)٢97(-١٠٠ نقطة أساس انخفاض

2011

 ١.757+١٠٠ نقطة أساس زيادة

)١.757(-١٠٠ نقطة أساس انخفاض

مخاطر العمالت
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلبات قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في معدالت صرف 

العمالت األجنبية.

إن تعرض اجملموعة خملاطر العمالت محدود حيث أن معظم معامالتها وموجوداتها ومطلوباتها 
املالية بالدرهم أو بالدوالر األمريكي ومبا أن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي، ال تشكل 

األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر هامة للعمالت. 

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة التغييرات في 

مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. تنشأ التعرضات خملاطر أسعار األسهم من 
محفظة استثمارات اجملموعة.

ميثل اجلدول التالي حساسية التغييرات في أسواق األسهم على بيان الدخل للمجموعة. إن 
حساسية بيان الدخل هي تأثير التغيير املفترض ملؤشرات األسهم الهامة على القيمة العادلة 

ألدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.

التأثير على صافي مستوى التغيير املفترض
الدخل 2012

التأثير على صافي 
الدخل ٢٠١١

ألف درهمألف درهم%

االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

 39٤ 5169%  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية

 ١٦٢ 5169%  مؤشر سوق دبي املالي

إن التأثير على حقوق املساهمني )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 3١ مارس ٢٠١٢( نتيجة لتغير محتمل معقول في 
مؤشرات األسهم مع بقاء كل املتغيرات األخرى ثابتة، هو كما يلي:

التأثير على حقوق مستوى التغيير املفترض
املساهمني 2012

التأثير على حقوق 
املساهمني ٢٠١١

ألف درهمألف درهم%

االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٢.83١ 51.687%  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية

 ٢.٠١١ 51.396%  مؤشر سوق دبي املالي
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27.3. مخاطر االئتمان

تكمن مخاطـر االئتمـان في عدم التزام أحد أطـراف عقـود االدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مما 
يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خلسائر مالية. حتـاول اجملموعة احلد من مخاطر االئتمان من خالل 

متابعة التعرضات االئتمانية واحلد من التركيز على التعامل مع أطراف محـددة، واالستمـرار في 
تقييم القدرة االئتمانية لألطـراف األخرى.

احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان

يظهر اجلدول التالي احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان لبنود بيان املركز املالي.

 

2012٢٠١١
ألف درهمألف درهم

 ٢98.5١٠ 219.641أرصدة لدى البنوك

 8.8١8 6.140مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ٤9.39٠ 93.441موجودات أخرى

 35٦.7١8 319.222اإلجمالي

27.4. مخاطر السـيولة وإدارة التمويل

حتليل املوجودات واملطلوبات املالية حسب االستحقاقات التعاقدية املتبقية
يلخص اجلدول املبني أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات اجملموعة كما في 3١ مارس 

٢٠١٢ لغاية تاريخ االستحقاق التعاقدي.

27.4. مخاطر السـيولة وإدارة التمويل

إن مخاطر السـيولة هي اخملاطر التي تكمن في عدم مقدرة الشركة على الوفاء مبتطلباتها 
التمويلية. تنتج مخاطر السيولة من تدني درجة التصنيف االئتماني او حدوث اضطرابات في 

األسواق املالية مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل بشكل فوري. وللوقاية من 
هذه اخملاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، 

واالحتفاظ  برصيد جيد للنقد، والنقد وما يعادله واألوراق املالية القابلة للتداول. 

 اقل من 3 أشهر
 ألف درهم

 من 3 أشهر 
 إلى سنة

 ألف درهم

 من سنة إلى 5 
 سنوات

 ألف درهم

 أكثر من 5 
 سنوات

 ألف درهم

 اإلجمالي
 ألف درهم

املوجودات

 219.741 - - - 219.741األرصدة البنكية والنقد

 6.140 - - - 6.140مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 300.642 - 278.493 4.567 17.582استثمارات متضمنة االستثمارات في شركات زميلة

 93.441 - - 10.638 82.803موجودات أخرى

 619.964 - 278.493 15.205 326.266موجودات مالية

 392.949 - 375.815 - 17.134موجودات غير مالية

 1.012.913 - 654.308 15.205 343.400إجمالي املوجودات 

املطلوبات

 139.792 66.557 58.645 14.590 -قروض ألجل

 7.651 - - - 7.651مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 31.210 - - - 31.210مطلوبات أخرى

 178.653 66.557 58.645 14.590 38.861إجمالي املطلوبات

تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - 50١٢
مطار أبوظبي الدولي 

أحد أسرع المطارات نموًا في العالم من حيث 
عدد المسافرين وشركات الطيران العاملة في 

المطار وتطوير البنية التحتية.
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27.4. مخاطر السـيولة وإدارة التمويل )تتمة(

 اقل من 3 أشهر
 ألف درهم

 من 3 أشهر 
 إلى سنة

 ألف درهم

 من سنة إلى 5 
 سنوات

 ألف درهم

 أكثر من 5 
 سنوات

 ألف درهم

 اإلجمالي
 ألف درهم

املوجودات

 ٢98.٦5٢ - - - ٢98.٦5٢األرصدة البنكية والنقد

 8.8١8 - - - 8.8١8مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 338.٠٠5 - ٢٦8.3٢9 3.١3٦ ٦٦.5٤٠استثمارات متضمنة االستثمارات في شركات زميلة

 ٤9.39٠ - - ١8.87١ 3٠.5١9موجودات أخرى

 ٦9٤.8٦5 - ٢٦8.3٢9 ٢٢.٠٠7 ٤٠٤.5٢9موجودات مالية

 37١.١٤٦ - 3٤3.539 - ٢7.٦٠7موجودات غير مالية

 ١.٠٦٦.٠١١ - ٦١١.8٦8 ٢٢.٠٠7 ٤3٢.١3٦إجمالي املوجودات 

املطلوبات

 85.3٠٤ ١٢.٠٦9 58.٦٤5 ١٤.59٠ -قروض ألجل

 ٢٤.5٠٢ - - - ٢٤.5٠٢مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 ٦٤.٦١٦ - - - ٦٤.٦١٦مطلوبات أخرى

 ١7٤.٤٢٢ ١٢.٠٦9 58.٦٤5 ١٤.59٠ 89.١١8اجمالي املطلوبات

27.5. المخاطر التشغيلية

إن اخملاطر التشغيلية هي مخاطر تكبد اخلسارة املباشرة أو غير املباشرة الناجمة عن عدم 
كفاية العمليات الداخلية أو فشلها أو اخلطأ البشري أو االحتيال أو األحداث اخلارجية. عندما 
يفشل نظام الرقابة املطلوب، قد تتسبب اخملاطر التشغيلية بأضرار للسمعة أو تترتب عليها 

آثار قانونية أو تنظيمية، أو تؤدي إلى خسارة مالية. وعلى الرغم من أن اجملموعة ال ميكن أن تتوقع 
إزالة جميع اخملاطر التشغيلية إال أنها تستطيع إدارة هذه اخملاطر من خالل إطار الرقابة واملتابعة 

املستمرة والتصدي للمخاطر احملتملة. يشمل نظام الرقابة الفصل الفعال للمهام والسماح 
بالوصول للمعلومات كل حسب وظيفته وعمليات التسوية وتدريب املوظفني وعمليات 

التقييم املالئمة. تتم مراجعة العمليات من قبل إدارة اخملاطر والتدقيق الداخلي بشكل مستمر.

27.6. إدارة رأس المال

يشمل رأس املال حقوق املساهمني املتعلقة بحاملي أسهم اجملموعة. إن الهدف الرئيسي من 
إدارة اجملموعة لرأس املال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية جيدة بهدف 

دعم أعمالها وزيادة قيمة املساهمني. تقوم اجملموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت 
عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. بهدف احملافظة على هيكل املال، قد تقوم اجملموعة 

بتعديل مدفوعات األرباح إلى املساهمني، إعادة رأس املال إلى املساهمني أو إصدار أسهم جديدة. 
لم يتم إجراء تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنوات املنتهية في3١ 

مارس ٢٠١٢ و 3١ مارس ٢٠١١.

 

28. القيمة العادلة لألدوات المالية

على الرغم من قيام اإلدارة بإعداد البيانات املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية املعدل لقياس 
القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واألرباح واخلسائر 
واالستثمارات في املمتلكات، برأي اإلدارة فإن القيم املدرجة املقدرة والقيم العادلة للموجودات 

واملطلوبات املالية في البيانات املالية ال تختلف جوهرياً، حيث أن املوجودات واملطلوبات ذات 
طبيعة قصيرة األجل.

تستخدم اجملموعة التراتبية التالية للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية، 
حسب طريقة التقييم:

املستوى األول: األسعار السوقية )غير املعدلة( السائدة في األسواق النشطة للموجودات 
واملطلوبات املماثلة.

املستوى الثاني: طرق تقييم أخرى تكون فيها كافة املدخالت املؤثرة على القيم العادلة املسجلة 
ملحوظة، سواءاً بشكل مباشر أو غير مباشر.

املستوى الثالث: طرق تقييم تكون فيها املدخالت املستخدمة ذات تأثير هام على القيمة 
العادلة املسجلة ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوقية واضحة.

اإلجمالياملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

املوجودات املالية

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

 ١٦.5٦3 - - ١٦.5٦3أسهم متداولة

 ١.٠١9 - ١.٠١9 -أسهم غير متداولة

١٦.5٦3 ١.٠١9 - ١7.58٢ 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٦١.٦٦٦ - - ٦١.٦٦٦أسهم متداولة

 ٢١٦.8٢7 - ٢١٦.8٢7 -أسهم غير متداولة

٢١٦ ٦١.٦٦٦.8٢7 - ٢78.٤93 

يبني اجلدول التالي حتليل األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة بحسب تراتيبية القيمة العادلة كما في 3١ مارس ٢٠١١:

اإلجمالياملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

املوجودات املالية

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

 ١١.١٢٢ - - ١١.١٢٢أسهم متداولة

55.٤١8 - 55.٤١8 -أسهم غير متداولة

١١.١٢٢ 55.٤١8 - ٦٦.5٤٠ 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ١٠٦.39١ - - ١٠٦.39١أسهم متداولة

 ١٦١.938 - ١٦١.938 -أسهم غير متداولة

١٠٦.39١٦١ ١.938 - ٢٦8.3٢9 

التحويالت بني فئات اإلستثمار
خالل السنة املنتهية في 3١ مارس ٢٠١٢، لم يكن هناك أي حتويالت بني املستوى األول والثاني لقياس القيم العادلة، كما لم يكن هناك حتويالت من وإلى املستوى الثالث لقياس القيم العادلة.

29. أرقام المقارنة

مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة، حيثما هو ضروري لتتوافق مع عرض السنة احلالي. كما هو مدرج في إيضاحي رقم ١٠ و ١١، مت إعادة تصنيف اخلسارة /الربح املقارن 
من العمليات الغير مستمرة لتشمل العمليات املصنفة كعمليات غير مستمرة خالل السنة احلالية. ليس إلعادة التصنيف تأثير على أرباح اجملموعة للسنة وحقوق 

املساهمني.

28. القيمة العادلة لألدوات المالية

يبني اجلدول التالي حتليل األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة بحسب تراتيبية القيمة العادلة كما في 3١ مارس ٢٠١٢:

53تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - ١٢ تقرير املستثمر الوطني السنوي ٢٠١١ - ١٢


