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تقرير المراجعة حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية إلى السادة المساهمين في شركة 
 دبي لالستثمار ش.م.ع

 

 مقدمة
 

لشركة دبي لالستثمار ش.م.ع )"الشركة"( وشركاتها التابعة )معاً  لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المرفق
، والبيانات الموجزة الموحدة المرحلية ذات الصلة للربح أو الخسارة والدخل الشامل لفترتي الثالثة أشهر 2018سبتمبر  30"المجموعة"( كما في 

المرحلية للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، والبيانات الموجزة الموحدة 
خرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وعرضها األتفسيرية لمنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات الا

المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة  ، "التقارير المالية34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.

 

 نطاق المراجعة
 

مستقل الابات ، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحس2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 
المالية للمنشأة". تنطوي عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين المسؤولين عن األمور 

اقاً محدوداً مقارنة والمحاسبية وكذلك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نط
أننا سوف نكون بنطاق عملية التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الحصول على تأكيٍد ب

 بدي رأياً تدقيقياً في هذا الشأن.على درايٍة بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا ال ن
 

 االستنتاج
 

من كافة النواحي  استناداً إلى مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها،
 .34الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة

 (2) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 20إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد المرحلي
 

  

 فترة الثالثة أشهر
 سبتمبر 30المنتهية في 

 فترة التسعة أشهر
 سبتمبر 30هية في المنت

  2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 
      

 629,631 1,038,922 206,943 396,523  مبيعات البضائع والخدمات
 691,055 700,017 232,132 235,775  اإليرادات اإليجــارية

 266,094 214,650 94,999 48,379  لعقودإيرادات ا
 - 49,320 - 17,562  بيع العقارات

 441,645 152,185 219,375 152,185  ربح من التقييم العادل لالستثمارات العقارية
 (17,360) (80,664) (15,106) (12,034)  خسارة من التقييم العادل لالستثمارات

 924 - (125) -  رية)خسارة( / ربح من بيع استثمارات عقا
 325 18,622 (933) (186) 23 )بالصافي( -)خسارة( / ربح من بيع استثمارات

حصة من )خسارة( / ربح جهات مستثمر بها محتسبة 
 10,298 (22,480) 7,479 (7,045)  على أساس حقوق الملكية

 10,100 17,498 4,444 10,165  إيرادات توزيعات أرباح
ادل للحصة الحالية قبل االستحواذ ربح من التقييم الع

 - 228,916 - - 22 على حصة مسيطرة
 - 104,263 - - 22 أرباح شراء بالمقايضة

      

 2,032,712 2,421,249 749,208 841,324  مجموع اإليرادات
      

 (997,779) (1,317,493) (324,226) (507,388) 6 تكاليف تشغيلية مباشرة
 (256,518) (377,441) (79,550) (114,728) 7 اريةمصاريف عمومية وإد

 (69,431) (133,624) (25,455) (41,953)  مصاريف تمويل
 40,534 36,232 15,054 7,220  إيرادات تمويل
 45,121 40,096 4,711 16,201 8 إيرادات أخرى

      

 794,639 669,019 339,742 200,676  ربح الفترة

      الربح العائد إلى:

 830,250 724,334 350,364 233,290  ُماّلك الشركة
 (35,611) (55,315) (10,622) (32,614)  الحصص غير المسيطرة

      

 794,639 669,019 339,742 200,676  ربح الفترة

      ربحية السهم

 0.20 0.17 0.08 0.05 16 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

 
 
 
 
 
 
 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة

 (3) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 20إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي
 

 
 فترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر 30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 

  2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(  
      

 794,639 669,019 339,742 200,676  ربح الفترة
      

      الدخل الشامل اآلخر:

      بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

(34) (4,432) (37,157) (2,589) 
      

 (2,589) (37,157) (4,432) (34)  لفترةمجموع الدخل الشامل اآلخر ل

      

 792,050 631,862 335,310 200,642  مجموع الدخل الشامل للفترة

      

      العائد إلى:

 827,055 689,509 345,932 233,256  ُماّلك الشركة
 (35,005) (57,647) (10,622) (32,614)  الحصص غير المسيطرة

      

 792,050 631,862 335,310 200,642  شامل للفترةمجموع الدخل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 





 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة

 (5. ) موحدة المرحليةتعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة ال 20إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي
 

 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في   

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 794,639 669,019  ربح الفترة
    تعديالت لـ:

 80,497 124,252  استهالك
 1,125 5,467  إطفاء موجودات غير ملموسة

 144 462  خسارة من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (325) (18,622)  )بالصافي( -ربح من بيع استثمارات 

 (441,645) (152,185)  ربح من التقييم العادل لالستثمارات العقارية
 (924) -  ربح من بيع استثمارات عقارية

 (10,298) 22,480  صة من خسارة / )ربح( جهات مستثمر بها محتسبة على أساس حقوق الملكيةح
 17,360 80,664  خسارة من التقييم العادل لالستثمارات

 - 27,990 7 انخفاض قيمة استثمار في شركة مستثمر بها محتسبة وفقا لحقوق الملكية
 - (228,916)  تحواذ على حصة مسيطرةربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االس

 - (104,263)  أرباح شراء بالمقايضة
    

 440,573 426,348  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

 التغيرات في:
 42,218  استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -

 

(127,605) 
 (160,977) (127,210)  مستحقة من أطراف ذات عالقة وذمم مدينة أخرىذمم مدينة تجارية ومبالغ  -
 (403,952) (357,398)  مخزون -
 63,342 151,520  ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخرى -
 (10,000) (12,250) 19 أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة -
    

 (198,619) 123,228  اتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيليةصافي النقد الن

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

بالصافي من النقد المستحوذ  -المقابل المدفوع لالستحواذ على الحصص المسيطرة/ غير المسيطرة 
 عليه

 

22 (405,426) (29,272) 
 (46,194) (254,932)  ةصافي الحركة في استثمارات عقاري

 (22,860) (237,059)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
 637 31  عوائد من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 19,781 (14,617)  صافي الحركة في الجهات المستثمر بها المحتسبة على أساس حقوق الملكية
    

 (77,908) (912,003)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماريّة

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 53,906 1,139,511  صافي الحركة في القروض البنكية
 (768) (17,432)  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

 (485,945) (510,242) 19 توزيعات أرباح مدفوعة
 - (39,047)  صافي الحركة في الودائع  المرهونة

    

 (432,807) 572,790  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

    

 (709,334) (215,985)  صافي النقص في النقد وما في حكمه
    

 946,529 404,598 15 يناير 1النقد وما في حكمه في 
    

 237,195 188,613  سبتمبر 30النقد وما في حكمه في 

    

    وما في حكمه يشمل ما يلي: النقد

 476,808 613,953 15 نقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والحسابات تحت الطلب لدى البنوك
 365,508 91,820 15 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك )باستثناء الودائع المرهونة(

 (605,121) (517,160)  ر المخصومةسحوبات بنكية على المكشوف وقروض إيصاالت األمانة والفواتي
    

  188,613 237,195 

 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة

 (6) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  20إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي
 )مراجعة( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 ألف درهم  ----------------------------------------------عائدة إلى ماّلك الشركةحقوق الملكية ال ------------------------------------------------------------------------ 

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار

رأس احتياطي 
 المال

 احتياطي
 قانوني

 احتياطي
 عام

 احتياطي
 إعادة التقييم

 احتياطي القيمة
 العادلة

توزيعات أرباح 
 مقترحة /

 أسهم منحة

أتعاب مقترحة 
ألعضاء مجلس 

 رةاإلدا
 أرباح

 محتجزة
المجموع 

 الفرعي
غير الحصص 
 المجموع المسيطرة

              

 11,938,877 574,647 11,364,230 4,669,545 10,000 607,431 (249,736) 22,000 1,253,943 975,958 25,502 46 4,049,541 2017يناير  1الرصيد في 

              مجموع الدخل الشامل للفترة

 794,639 (35,611) 830,250 830,250 - - - - - - - - - رةربح الفت

              الدخل الشامل األخر
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة 

 (2,589) 606 (3,195) - - - (3,195) - - - - - - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (2,589) 606 (3,195) - - - (3,195) - - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 792,050 (35,005) 827,055 830,250 - - (3,195) - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

              
المعامالت مع الماّلك المسجلة مباشرة في حقوق 

              الملكية

              مساهمات من قبل الماّلك وتوزيعات عليهم
 (485,945) - (485,945) (80,991) - (404,954) - - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 - - - - - (202,477) - - - - - - 202,477  أسهم منحة مصدرة

 (2,940) (2,940) - - - - - - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة من قبل الشركات التابعة

 (488,885) (2,940) (485,945) (80,991) - (607,431) - - - - - - 202,477 ك والتوزيعات عليهممجموع المساهمات من قبل الماّل 

              

              التغيرات في حصص الملكية
 (29,272) (28,065) (1,207) (1,207) - - - - - - - - - عند االستحواذ على حصص غير مسيطرة

 1,566 1,566 - - - - - - - - - - - تابعةعند االستحواذ من قبل شركة 

 (27,706) (26,499) (1,207) (1,207) - - - - - - - - - مجموع التغير في حصص الملكية في الشركات التابعة

 (516,591) (29,439) (487,152) (82,198) - (607,431) - - - - - - 202,477 مجموع المعامالت مع المالك

              

              ات أخرىحرك
 (10,000) - (10,000) - (10,000) - - - - - - - - أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 (10,000) - (10,000) - (10,000) - - - - - - - - مجموع الحركات األخرى 

              

 12,204,336 510,203 11,694,133 5,417,597 - - (252,931) 22,000 1,253,943 975,958 25,502 46 4,252,018 2017سبتمبر  30الرصيد في 



 وشركاتها التابعةدبي لالستثمار ش.م.ع 

 

 (7) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  20إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي )تابع(
 )تابع( )مراجعة( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 ألف درهم  ----------------------------------------------وق الملكية العائدة إلى ماّلك الشركةحق ------------------------------------------------------------------------ 

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار 

 احتياطي رأس
 المال

 احتياطي
 قانوني

 احتياطي
 عام

إعادة احتياطي 
 التقييم

 احتياطي
 القيمة
 العادلة

توزيعات أرباح 
 مقترحة /

 أسهم منحة

أتعاب مقترحة 
ضاء مجلس ألع

 اإلدارة
 

 أرباح
 محتجزة

المجموع 
 الفرعي

غير الحصص 
 المجموع مسيطرةال

              

 12,328,650 478,503 11,850,147 4,936,167 12,250 510,242 (259,489) 22,000 1,310,213 1,041,198 25,502 46 4,252,018 كما هو مسجل  في األصل - 2018يناير  1الرصيد في 
 9من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التعديل

 (21,203) (8,153) (13,050) (13,050) - - - - - - - - - (3)إيضاح 
 15التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2,800 - 2,800 2,800 - - - - - - - - - (3)إيضاح 

 12,310,247 470,350 11,839,897 4,925,917 12,250 510,242 (259,489) 22,000 1,310,213 1,041,198 25,502 46 4,252,018 2018يناير  1الرصيد المعدل في 

              مجموع الدخل الشامل للفترة

 669,019 (55,315) 724,334 724,334 - - - - - - - - - ربح الفترة

              الدخل الشامل األخر
احتياطي القيمة العادلة المحول إلى األرباح المحتجزة من استبعاد 

 - - - (150,873) - - 150,873 - - - - - - استثمارات
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 (37,157) (2,332) (34,825) - - - (34,825) - - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (37,157) (2,332) (34,825) (150,873) - - 116,048 - - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 631,862 (57,646) 689,509 573,461 - - 116,048 - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

              

              المعامالت مع الماّلك المسجلة مباشرة في حقوق الملكية

              مساهمات من قبل الماّلك وتوزيعات عليهم
 (510,242) - (510,242) - - (510,242) - - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 (510,242) - (510,242) - - (510,242) - - - - - - - مجموع المساهمات من قبل الماّلك والتوزيعات عليهم

              

              حصص الملكية التغيرات في
 4,311 4,311 - - - - - - - - - - - (22عند االستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 

 1,481 1,481 - - - - - - - - - - - تقديم رأس المال في شركة تابعة

 (20,906) (20,906) - - - - - - - - - - - عند استبعاد شركة تابعة

 (15,114) (15,114) - - - - - - - - - - - ية في الشركات التابعةمجموع التغير في حصص الملك

 - - - - - - - - - - - - - مجموع المعامالت مع المالك

              

              حركات أخرى
 (12,250) - (12,250) - (12,250) - - - - - - - - أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 (12,250) - (12,250) - (12,250) - - - - - - - - ىمجموع الحركات األخر

              

 12,404,503 397,589 12,006,914 5,499,378 - - (143,441) 22,000 1,310,213 1,041,198 25,502 46 4,252,018 2018سبتمبر  30الرصيد في 

 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة

 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 

(8) 

 معلومات عن الشركة 1
 

 1995لعام  46"( في اإلمارات العربية المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم تم تأسيس شركة دبي لالستثمار ش.م.ع )"الشركة
سبتمبر  30. تشتمل هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 1995يوليو  16بتاريخ 
بعة )ُشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"( وحصة المجموعة )"الفترة الحالية"( على البيانات المالية للشركة وشركاتها التا 2018

 في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة.
 

تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تطوير العقارات للبيع والتأجير، وأنشطة التعاقد، وتصنيع وتداول المنتجات في مختلف القطاعات، 
 ية، إدارة الموجودات، واالستثمارات المالية، والرعاية الصحية والتعليم.وتبريد المناطق، والخدمات المصرفية االستثمار

 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.28171إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 

 

 بيان االلتزام 2
 

. ال تحتوي المالية المرحلية" "التقارير 34لقد تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للعيار المحاسبي الدولي رقم 
قرأ هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الكاملة الموحدة وينبغي أن ت

 .2017ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 حاسبية الهامةالسياسات الم 3
 

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتوافق مع تلك السياسات المطبقة من قبل 
 ه:باستثناء ما هو مبين أدنا 2017ديسمبر  31المجموعة في بياناتها المالية السنوية الموحدة األخيرة كما في وللسنة المنتهية في 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية

 

 ، قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التالية:2018يناير  1اعتباراً من 
 

 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 

 المتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية.   2009در في نوفمبر الصا 9طبقت المجموعة مبكراً  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

، ومحاسبة 2010المتعلق بتصنيف وقياس المطلوبات في  9في وقت الحق، تم إضافة متطلبات في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، تم إصدار 2014. وفي 2014ودات المالية في وانخفاض القيمة المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة على الموج 2013التحوط في 

. تم إجراء بعض التعديالت المحدودة في المعيار النهائي المتعلق بمتطلبات 9النسخة الكاملة من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 لبعض أدوات الدين. تصنيف وقياس الموجودات المالية عن طريق إدخال القيمة العادلة من خالل فئة الدخل الشامل األخرى

 
 - 39. يحل المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 2018يناير  1هو  2014إن تاريخ سريان المعيار الجديد الصادر في 

 األدوات المالية: االعتراف والقياس. 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

(9) 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(التغيرات في السياسات المحاسبية 

 
 اإليرادات من العقــود مع العمالء- 15للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي -

 
إطارا شامالً لتحديد مبلغ وموعد االعتراف باإليرادات. كما يحل هذا المعيار محل  15يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  18 التوجيهات الحالية لالعتراف باإليرادات، بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم
 "برامج والء العمالء". 13"عقود اإلنشاءات" وتفسير المعايير التقارير المالية الدولية رقم  11

 
 وقد أثر التطبيق المبدئي لهذه المعايير بشكل رئيسي على ما يلي:

 
 خسائر االنخفاض في قيمة المدرجة في الموجودات المالية -
 االعتراف باإليرادات من بيع العقاراتتوقيت  -
 
 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 
نموذج "الخسائر المتكبدة" بنموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" المستقبلي، ويتطلب  9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لك حكماً هاماً حول الكيفية التي تؤثر بها التغيرات في العوامل االقتصادية على الخسائر االئتمانية المتوقعة، والتي سيتم  تحديدها ذ
المطفأة أو بالقيمة بالتکلفة المقاسة لمالية  الموجودات اعلی د يدلجض القيمة انخفاوذج انمعلى أساس االحتماالت المرجحة. ينطبق 

 خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.  العادلة من
 

 ، يتم قياس مخصصات الخسارة على أي من األسس التالية:9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 
ن أحداث التعثر المحتملة خالل شهراً: تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة ع 12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار  -

 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12
 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر: تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على  -

 مدى العمر المتوقع لألداة المالية.  
 

لى مدى العمر إذا زادت مخاطر االئتمان للموجودات المالية في تاريخ التقارير بشكل يتم تطبيق قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ع
شهراً إذا لم يحدث ذلك. قد تحدد المنشأة  12جوهري منذ االعتراف المبدئي ويتم تطبيق قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار

نت مخاطر االئتمان لألصل منخفضة في تاريخ التقرير. ومع ذلك، أن مخاطر االئتمان لألصل المالي لم تزداد بشكل جوهري إذا كا
دائًما ما يتم تطبيق قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود دون  مكون تمويل 

 ت العقود مع مكون تمويل كبير. كبير؛ واختارت المجموعة تطبيق هذه السياسة أيضا للذمم المدينة التجارية وموجودا
 

يتم حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة المقدرة بناء على تجربة الخسارة االئتمانية الفعلية. تقوم المجموعة بحساب معدالت الخسائر 
 االئتمانية المتوقعة بشكل منفصل ألنواع مختلفة من العمالء بما في ذلك األطراف ذات العالقة. 

 
خسائر االئتمانية الفعلية لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي يتم خاللها جمع البيانات التاريخية يتم تعديل ال

والظروف السائدة ورؤية المجموعة لألوضاع االقتصادية على مدى األعمار المتوقعة للذمم المدينة بما في ذلك أرصدة األطراف 
 ذات العالقة.

 
مليون درهم على  17.5مخصص إضافي لالنخفاض في القيمة بواقع  2018يناير  1اسة المحاسبية الجديدة في نتج عن تطبيق السي

 مليون درهم على المحتجزات المدينة. 2.2مليون درهم على الذمم المدينة التجارية و 1.5أعمال عقود قيد اإلنجاز و
 



 ر ش.م.ع وشركاتها التابعةدبي لالستثما
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (10) 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع(ت المحاسبية التغيرات في السياسا
 

 "األدوات المالية" )تابع( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 

 التحول
 

استفادت المجموعة من اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتغيرات في 
روق بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق القياس )بما في ذلك انخفاض القيمة(. تم إدراج الف

 . 2018يناير  1في األرباح المحتجزة االفتتاحية كما في  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

الموجودات، لم يتم إجراء أي  ( المتعلق بقياس2009) 9وبما أن المجموعة طبقت  مبكرا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 (.  2014) 9عمليات إعادة تصنيف جوهرية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء - 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 

 االعتراف باإليرادات
 
 بيع العقارات  (أ)
 

قارات عندما يتم تسليم العقارات إلى العمالء، وهي النقطة الزمنية للتسليم الفعلي، وعندما يتم يتم االعتراف باإليرادات من بيع الع
نقل المخاطر والمزايا المرتبطة بالملكية شريطة أن يتم قياس اإليرادات والتكاليف بشكل موثوق وعندما يكون من المحتمل 

 للعقارات. استرداد المقابل وال تكون هناك مشاركة مستمرة من اإلدارة 
 

، يتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات في وقت بناء العقارات، على سبيل 15بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المثال؛ مع مرور الوقت على أساس مرحلة اإلنجاز في تاريخ التقرير.

 
على بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي  15رقم يلخص الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

وبيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ  2018سبتمبر  30للمجموعة كما في 
حد المرحلي للمجموعة لفترة التسعة لكل بند من البنود المتأثرة. ال يوجد أي تأثير جوهري على بيان التدفقات النقدية الموجز المو

 .2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في 
 

 التفاصيل

 المبالغ بدون تطبيق
المعيار الدولي للتقاريـر 

 15المالية رقم 
 ألف درهم

 
 

 التعديالت
 ألف درهم

 
 

 كما هي مدرجة
 ألف درهم

 1,423,263 (61,451) 1,484,714 مخزون )متداول(

 1,165,280 33,477 1,131,803 اولة وغير متداولة(ذمم مدينة تجارية )متد

 49,320 42,104 7,216 بيع العقارات

 (1,317,493) (38,328) (1,279,165) تكاليف تشغيلية مباشرة



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 جزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (11) 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(التغيرات في السياسات المحاسبية            
  

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع( - 15رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية -
 

 )تابع(االعتراف باإليرادات 
 
 عقود اإلنشاءات (ب)

 
تتضمن إيرادات العقود حاليا المبلغ المبدئي المتفق عليه في العقد مع جميع التعديالت التي تتم في أعمال العقد والمطالبات ودفعات 

أن ينتج عنها إيرادات ويمكن قياسها بشكل موثوق به. وعندما يتم االعتراف  الحافز إلى القدر الذي يكون فيه من المرجح
بالمطالبات أو التعديالت، يتم تعديل قياس مستوى التقدم في إنجاز العقد أو سعر العقد ويتم إعادة تقييم الوضع اإلجمالي للعقد في 

 تاريخ كل تقرير. 
 

 سوف يتم إدراج المطالبات والتعديالت في محاسبة العقود عند الموافقة عليها.، 15بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 بناًء على تقييمها، لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على بياناتها المالية الموحدة من تطبيق السياسة المعدلة.
 

 التحول )ج(
 

خدام طريقة التأثير التراكمي اعتبارا من التطبيق المبدئي باست 15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
(. ونتيجة لذلك، تم تعديل األثر التراكمي للزيادة في 2018يناير  1لهذا المعيار المعترف به في تاريخ التطبيق المبدئي )أي 

 المقارنة. مليون درهم في األرباح المحتجزة االفتتاحية ولم يتم تعديل األرقام 2.8صافي الربح البالغ 
 

 استخدام التقديرات واألحكام 4
 

إن إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 
 عن هذه التقديرات. المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية

 
كانت األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي 

تثناء باس 2017ديسمبر  31نفس األحكام والمصادر المطبقة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 15و 9األحكام الهامة والمصادر الرئيسية  للتقديرات غير المؤكدة الجديدة المتعلقة بتطبيق المعيارين الدوليين للتقارير المالية رقم 

 . 3كما هو مبين في اإليضاح رقم 
  



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 جزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (12) 

 األدوات المالية 5
 

 إدارة المخاطر المالية 5-1
 

موعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المج
 .2017ديسمبر  31المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 
 تقييم األدوات المالية 5-2

 

ت المستخدمة في أساليب تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة المبين أدناه الذي يعكس أهمية المعطيا
 القياس:

 

 المستوى األول: المعيطات التي تمثل سعر السوق المعلن )غير المعدل( في سوق نشط ألداة متطابقة.
 

المعطيات بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول والجديرة بالمالحظة إما بطريقة مباشرة )وهي  -المستوى الثاني 
اشرة )وهي المستمدة من األسعار(. تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المعلنة في األسعار( أو غير مب

ى أسواق نشطة ألدواٍت مماثلة أو أسعار السوق المعلنة لألدوات المطابقة أو المماثلة في األسواق األقل نشاطاً أو أساليب التقييم األخر
 الهامة جديرة بالمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.بحيث تكون كافة المعطيات 

 

المستوى الثالث: المعطيات غير جديرة بالمالحظة. تشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تشمل أساليب تقييمها معطيات غير مستندة 
جوهري على عملية تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على إلى بيانات جديرة بالمالحظة ويكون للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة تأثير 

 األدوات التي يتم تقييمها استناداً إلى األسعار المعلنة لألدوات المماثلة حيث يقتضي األمر القيام بتعديالت أو افتراضات جوهرية غير
 جديرة بالمالحظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.

 

ألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب تصنيف مستويات قياس القيمة يوضح الجدول المبين أدناه تحليالً ل
 العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     2018سبتمبر  30

دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح موجو
 1,476,335 430,382 704,961 340,992 أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 144,631 144,034 - 597 الشامل اآلخر

 341,589 704,961 574,416 1,620,966 

     

     2017ديسمبر  31

ة من خالل الربح موجودات مالية بالقيمة العادل
 1,550,224 306,592 742,679 500,953 أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 209,827 209,091    - 736 الشامل اآلخر

 501,689 742,679 515,683 1,760,051 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 جزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (13) 

 األدوات المالية 5

 

 ب المستوى الثالثمطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحس 5-3
 

 2018 2017 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 553,685 515,683 يناير 1كما في 

 39,841 72,548 مشتراة خالل الفترة

 (7,891) (29,349) مستردة/ مبيعة خالل الفترة

 (84,683) - تحويل إلى المستوى األول

 - 64,000 تحويل إلى المستوى الثالث *

   الدخل الشامل اآلخرالخسارة المدرجة في 

 (4,460) (37,157) صافي التغيّر في القيمة العادلة )غير محقق(-
   الربح المسجل في الربح والخسارة

 4,096 (11,309) صافي التغيّر في القيمة العادلة )غير محقق(-

 500,588 574,416 سبتمبر 30كما في 

 
ية إلى االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في المستوى الثالث. إن هذا يمثل التحويل من الذمم المدينة التجار *

 لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة.
 

 أساليب التقييم 5-4
 

 .2017ديسمبر  31نفس األساس واالفتراضات للسنة المنتهية في تم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية من المستوى الثالث على 
 

 تكاليف تشغيلية مباشرة 6
 

 
 فترة الثالثة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 

 2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     تشمل:
 564,569 810,167 175,292 328,517 مواد مستهلكة

 - 44,528 - 16,251 تكاليف بيع العقارات
 125,593 88,703 49,231 31,315 تكاليف موظفين

 96,561 136,962 27,251 48,511 مصاريف غير مباشرة للمصنع )باستثناء االستهالك(
 54,818 102,469 17,822 40,327 استهالك وإطفاء

 88,993 88,215 29,818 29,045 ققة لشركة تابعةحصة حكومة دبي من األرباح المح
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 جزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (14) 

 مصاريف عمومية وإدارية 7
 

 

 فترة الثالثة أشهر
 سبتمبر 30المنتهية في 

 فترة التسعة أشهر
 سبتمبر 30المنتهية في 

 2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     تشمل:

 150,551 201,061 48,447 72,124 تكاليف موظفين
 انخفاض قيمة االستثمار 

 - 27,990 - - في جهة مستثمر بها محتسبة على أساس حقوق الملكية 
 36,621 70,513 10,234 26,675 مصاريف بيع وتسويق

 25,679 27,250 8,964 9,227 استهالك وإطفاء
     

 

ف االستبعاد. نتج لة ناقصاً تکاليدلعاالقيمة س اساأعلی الزميلة کة رللشرداد لالستل لقاباتقييماً للمبلغ رت المجموعة جخالل السنة، أ
مليون درهم. تم احتساب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد باستخدام توقعات  28عن هذا التقييم خسارة انخفاض في القيمة تبلغ 

 التدفقات النقدية المخصومة. 
 

 إيرادات أخرى 8
 

 ادات األخرى بشكل أساسي مصروفات الربط وأتعاب اإلدارة وإيرادات اإلعالنات واإليرادات من العمليات المؤجرة.تتضمن اإلير
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 9
 

 237، بلغت إضافات المجموعة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات ما قيمته 2018سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
، والتي تتضمن قطعة أرض تم االستحواذ عليها من قبل مليون درهم( 41.6: 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في )امليون درهم 

مليون درهم تتعلق بالمنشآت واآلالت واألعمال الرأسمالية قيد  142مليون درهم إلنشاء حديقة ترفيهية و 76شركة تابعة بقيمة 
 اإلنجاز.

 

مليون درهم من اندماج األعمال مع إيميكول )راجع اإليضاح رقم  1,852جودات بقيمة ك، تم االستحواذ على مولذعلی وة عال
22 .) 
 

 استثمارات عقارية 10
 

 تتضمن االستثمارات العقارية بشكل أساسي ما يلي:       
 

  
 سبتمبر 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 سبتمبر 30

2017 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 جعة()مرا )مدققة( )مراجعة(  

     

 5,046,896 4,828,328 4,998,780  البنية التحتية والمرافق المساعدة-

 604,426 971,424 981,917  قطع أراضي للتطوير المستقبلي-

 1,129,206 1,233,995 1,558,191 المرافق السكنية ومرافق التجزئة والمرافق التجارية-

 670,932 671,233 671,233  سكنات العمال والمستودعات-

  8,210,121 7,704,980 7,451,460 

 

ديسمبر  31تبقى أسس التقييم واالفتراضات المستخدمة في تقييم االستثمارات العقارية متوافقة مع المنهجية المطبقة كما في  (1)
 (.3) 10وتم تقييمها آخر مرة في ذلك التاريخ، باستثناء المذكور في اإليضاح  2017

 
 
 
 
 

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 جزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (15) 

 )تابع(قارية استثمارات ع 10
 

مليون درهم. وعالوة وعلى ذلك، بدأت المجموعة  10.5خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة بشراء قطعة أرض مقابل مبلغ  (2)
 مليون درهم في المرافق السكنية ومرافق التجزئة والمرافق التجارية. 226.88في إنشاء مشاريع أدت إلى زيادة تبلغ 

 
ت المجموعة على قيم عادلة للبنية التحتية والمرافق المساعدة المؤجرة ألطراف ثالثة مبنية ، حصل2018سبتمبر  30كما في  (3)

في منطقة جبل علي الصناعية(. تم إجراء التقييم من قبل خبير تقييم مستقل  0100-597و 0100-598على األرض )رقم 
انونين باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة. مسجل وفقاُ لمعايير كتيب التقييم الصادر عن المعهد الملكي للمساحين الق

: ربح التقييم العادل 2017سبتمبر  30)فترة التسعة أشهر المنتهية في مليون درهم  152.19نشأ ربح التقييم العادل البالغ 
ً لشروط ع مليون درهم( 394.14البالغ  قود اإليجار مع بسبب التغير الجوهري في صافي التدفقات النقدية التعاقدية وفقا

 المستأجرين. 
 

مليون درهم على حساب  98.02خالل الفترة، قامت المجموعة بتحويل مبنى سكني من المخزون إلى استثمارات عقارية بقيمة  (4)
 التغير في االستخدام.  

 
 

 استثمارات 11
 

 
 سبتمبر 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 سبتمبر 30

2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )مراجعة( )مدققة( ة()مراجع 

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 235,750 209,827 144,631 أوراق مالية غير متداولة-

(1) 144,631 209,827 235,750 

    

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 629,108 500,953 340,992 رةأوراق مالية متداولة محتفظ بها للمتاج-
 1,085,321 1,049,271 1,135,343 وصكوك غير متداولة أوراق مالية وصناديق وسندات-

(2) 1,476,335 1,550,224 1,714,429 

    

 
 

   التوزيع الجغرافي لالستثمارات
 

 948,416 793,102 633,073 اإلمارات العربية المتحدة

 429,880 428,330 479,838 ألخرىدول مجلس التعاون الخليجي ا

 571,883 538,619 508,055 دول أخرى

(1( + )2) 1,620,966 1,760,051 1,950,179 

 
  ليس لدى المجموعة أي استثمارات في مجموعة أبراج أو أي من مشاريعها أو صناديقها وال توجد عالقة بين المجموعة وأبراج.



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 جزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المو

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (16) 

 مخزون 12
 

مليون  2,865على العقارات قيد التطوير بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية بقيمة  2018سبتمبر  30يشمل المخزون في 
وتمثل تكاليف األرض والنفقات المتكبدة لتطوير العقارات للبيع الالحق وتكاليف  مليون درهم( 2,538: 2017ديسمبر  31) درهم

ع وقامت بتصنيفها على أنها طويلة األجل أو قصيرة األجل القروض المرسملة. تنوي المجموعة تطوير هذه العقارات بغرض البي
 على أساس خطط اإلنجاز/ التطوير المستقبلي.

 
 ذمم مدينة تجارية 13

 
خالل السنة السابقة، وقعت شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م )"الشركة التابعة"( اتفاقية تسوية مع عميل لتسوية ذمم مدينة 

درهم. تمت الموافقة على التسوية عن طريق مقاصة مبلغ الذمم المدينة مقابل سعر الشراء لقطعتين من  مليون 230.7مستحقة بقيمة 
 األراضي المحولة إلى الشركة التابعة من قبل العميل.

 
ل محاكم دبي عند التوقيع على اتفاقية التسوية، تم انهاء  اإلجراءات القانونية السابقة التي بدأتها الشركة التابعة والعميل من خال

 (.21)إيضاح 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 14

 
 كانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كما يلي:

 

 
 فترة الثالثة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 

 2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 3,718 834 1,465 201 رسوم األرض ورسوم اإليجار األخرى
     

     تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
 12,805 13,635 4,312 4,545 منافع قصيرة األجل

 311 346 106 115 منافع التقاعد   

 
 نقد لدى البنوك وفي الصندوق 15

 

 
 سبتمبر 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 رسبتمب 30

2017 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 

    

 1,400 892 1,492 نقد في الصندوق

 459,159 474,257 551,351 نقد لدى البنك في اإلمارات العربية المتحدة )حسابات جارية(

دول مجلس التعاون  -نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة  
 4,292 16,458 6,497 )حسابات جارية(الخليجي 

 دول أخرى  -نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة  
 11,957 25,212 54,613 )حسابات جارية(

مليون درهم  53.38ودائع قصيرة األجل )بما في ذلك ودائع بقيمة 
 374,403 450,222 145,200 مرهونة لدى البنوك( مليون درهم( 14.3: 2017ديسمبر  31)

 759,153 967,021 851,211 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2018بر سبتم 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (17) 

 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم 16
 

 
 فترة الثالثة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 

 2018 2017 2018 2017 
     

 830,250 724,334 350,364 233,290 الربح العائد إلى ُماّلك الشركة )بآالف الدراهم(

 4,252,018 4,252,018 4,252,018 4,252,018 القائمة )باآلالف( المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0.20 0.17 0.08 0.05 ربحية السهم األساسية والمخفّضة )بالدرهم(
 

 قروض بنكية 17
 

لشركة والرهن العقاري تتفاوت آجال القروض البنكية من ثالث إلى عشر سنوات، وهي مضمونة بمجموعة من الضمانات المؤسسية ل
على بعض االستثمارات العقارية. والمخزون والذمم المدينة التجارية والممتلكات والمنشآت والمعدات والتنازل عن الذمم المدينة 

 %0.45ووثائق التأمين على موجودات المجموعة والرهن على الودائع البنكية. يتراوح معدل الفائدة على معظم القروض البنكية بين 
فوق معدل ليبور/ إيبور ذي الصلة سنويا. عندما يكون هناك ضمان مؤسسي، يقتصر التزام الشركة بشكل عام على  %3.5إلى 

 نسبة حصتها في حقوق الملكية في الجهة المقترضة.
 

 سندات الصكوك 18
 

سنوات  5شهادات صكوك لمدة ، أصدرت شركة تابعة للشركة وبالتحديد شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م 2014في فبراير 
مليون درهم(. يتم تنظيم برنامج الصكوك كوكالة  1,101.6مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  300بمبلغ  2019تستحق في فبراير 

وهي مدرجة في بورصة ناسداك دبي والبورصة األيرلندية. تشمل شروط الترتيب نقل بعض الموجودات المحددة )موجودات 
ة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م إلى منشأة ذات غرض خاص وهي صكوك مجمع دبي لالستثمار المحدودة الوكالة( من شرك

)المصدر( التي تم تشكيلها إلصدار شهادات الصكوك. ومن حيث الجوهر، تظل هذه الموجودات تحت سيطرة شركة تطوير مجمع 
في التدفقات النقدية، قامت شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار  دبي لالستثمار ذ.م.م وستستمر بإدارتها. في حالة حدوث أي نقص

ذ.م.م بتقديم تعهد بالتعويض عن هذا النقص لحملة شهادات الصكوك. ال يتملك حملة شهادات الصكوك أي موجودات. وتحمل 
ر بتقديم الربح سنويا يستحق الدفع على أساس نصف سنوي. سوف يقوم المصد %4.291شهادات الصكوك معدل ربح ثابت بنسبة 

من العوائد المتولدة من موجودات الوكالة. تم تصنيف هذه السندات ضمن المطلوبات المتداولة حيث أن هذه السندات تستحق خالل 
 .2018سبتمبر  30شهًرا من  12

 

 توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة 19
 

 %12، وافق المساهمون على توزيعات األرباح النقدية بنسبة 2018ريل أب 18في االجتماع السنوي العام المنعقد بتاريخ  (1)
 مليون درهم خالل الفترة.  510المقترحة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. وتم دفع توزيعات األرباح البالغة 

 
ألعضاء مجلس  ، وافق المساهمون على أتعاب مقترحة2018أبريل  18في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  (2)

 ، والتي تم دفعها خالل الفترة.2017ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  12.25اإلدارة بقيمة 
 

 التزامات 20
 

 
 سبتمبر 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 ألف درهم ألف درهم 

   

 1,886,894 1,817,221 متعاقد عليها وملتزم بها -التزامات 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 (18) 

 )تابع(التزامات  20
 

 لتزامات بشكل أساسي على ما يلي:تشتمل اال
 

 قيمة عقود اإلنشاء المقدمة للمقاولين مقابل المشاريع العقارية قيد التطوير. -
 

وقعت شركة تابعة للشركة وبالتحديد شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصالت للمشاركة  -
ما قيمته  2018سبتمبر  30للمناطق المجاورة. بلغ مجموع االلتزامات القائمة كما في في تكلفة البنية التحتية وأعمال التطوير 

، على 2029والتي سيتم إصدار فواتير لها ودفعها حتى عام  مليون درهم( 334.5: 2017ديسمبر  31)مليون درهم  320
 مليون درهم لكل منها. 14.5دفعات نصف سنوية قدرها 

 

 مطلوبات طارئة 21
 

، عند التوقيع على اتفاقية التسوية، تم إنهاء اإلجراءات القانونية السابقة التي بدأتها 13بالتفصيل في اإليضاح رقم  كما هو مبين
 الشركة التابعة والعميل من خالل محاكم دبي.

 

 استحواذ على شركة تابعة 22
 

القائمة الخاضعة للسيطرة المشتركة،  في المنشأة %50، استحوذت المجموعة على أسهم إضافية بنسبة 2018يناير  1اعتبارا من 
وهي اإلمارات ديستريكت كولينج )إيميكول( ش.ذ.م.م. من شريك المشروع المشترك. وعند االستحواذ على الحصة اإلضافية، 

وبة أصبحت إيميكول شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. وعليه، تم إلغاء االعتراف باالستثمار في الجهة المستثمر بها المحس
 على أساس حقوق الملكية وتم توحيد المنشأة على أساس تناسبي لكل حالة على حدة من تاريخ االستحواذ. 

 

 يلخص الجدول التالي المبالغ المعترف بها للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة بتاريخ االستحواذ: 
 

 %50 % الحصة المستحوذ عليها 
 ألف درهم والمطلوبات المستحوذ عليها:  القيمة العادلة للموجودات

  

 1,852,012 موجودات غير متداولة )باستثناء الموجودات غير الملموسة(
 233,272 موجودات غير الملموسة )عمالء العقود(

 133,963 موجودات متداولة )باستثناء األرصدة النقدية والبنكية(
 94,574 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 2,313,821 موجوداتمجموع ال

  

 (880,451) مطلوبات غير متداولة
 (220,534) مطلوبات متداولة

 (4,311) حصص غير مسيطرة

 (1,105,296) مجموع المطلوبات

 1,208,525 مجموع صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

  

 500,000 )أ( -ثمن الشراء 
 604,262 سابقا القيمة العادلة لحصص الملكية المحتفظ بها

 1,104,262 مجموع الثمن
 (1,208,525) ناقصا: القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

 (104,263) أرباح شراء بالمقايضة

  

  الربح من التقييم العادل للحصة الحالية في إيميكول

 604,262 2018يناير  1في إيميكول في  %50القيمة العادلة للحصة البالغة 
 (375,346) 2018يناير  1ناقصا: القيمة الدفترية للحصة في إيميكول في 

 228,916 ربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ على حصة مسيطرة

  

 94,574 النقد المستحوذ عليه )ب(

  

 (405,426) )ب( -صافي التدفقات النقدية الصادرة )أ( 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

(19) 

 
 )تابع( لى شركة تابعةاستحواذ ع 22

 
 قامت المجموعة بالتعاقد مع مقيم مستقل للقيام بالتقييم العادل لصافي الموجودات المستحوذ عليها. تم استخدام مزيج من أساليب التقييم

اإلحالل المستهلكة وفقًا لطبيعة األصل لقياس القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة. ويشمل التقييم: تكاليف 
 والتدفقات النقدية المخصومة ورسملة اإليرادات والقيمة السوقية المقارنة، أيهما كان أكثر أهمية.

 
تم تحديد القيم مؤقتا، وإذا تم الحصول على معلومات جديدة خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذ حول الوقائع والظروف الموجودة 

طلب تعديالت على المبالغ المعترف بها للموجودات والمطلوبات المحددة، فإنه سوف يتم تعديل سياسة في تاريخ االستحواذ والتي تت
 المحاسبة عن االستحواذ وفقا لذلك. 

 
 استبعاد مشروع مشترك 23

 
كز دبي من ملكيتها في المنشأة القائمة الخاضعة للسيطرة المشتركة وهي مر %50خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة باستبعاد 

مليون درهم والذي تم إدراجه ضمن الربح من بيع  21.1الدولي لتعليم قيادة السيارات ذ.م.م. ونتج عن هذا االستبعاد ربح بقيمة 
 االستثمارات.

 
 تقارير القطاعات 24

 
ة للمجموعة. لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية على نطاق واسع كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجي

تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة. موضح بإيجاز أدناه 
 عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:

 

 تطوير العقارات بغرض البيع والتأجير العقارات
 

 التصنيع والتعاقد والخدمات
لمستخدمة في مشاريع اإلنشاء، وتنفيذ عقود اإلنشاء، وإنتاج الزجاج الخام تصنيع وبيع المواد ا

والمعماري، وخدمات التبريد، واإلنتاج، ومنتجات األلمنيوم المسحوبة، وأثاث المختبرات، 
 والرعاية الصحية والتعليم.

مصرفية االستثمارية، استثمارات حصة األقلية االستراتيجية في الشركات الزميلة، والخدمات ال االستثمارات
 وإدارة الموجودات واالستثمارات المالية.

 
مبين أدناه المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات وأرباح القطاع حيث تعتقد اإلدارة أن الربح هو 

خرى التي تعمل ضمن هذه الصناعات. هناك عدد قليل العامل األكثر أهمية في تقييم نتائج قطاعات معينة بالنسبة إلى المنشآت األ
 من المعامالت بين القطاعات ويتم تنفيذ هذه المعاملة على أساس تجاري ويتم استبعادها عند التوحيد.

 
 خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة بإعادة تصنيف جميع اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المتعلقة باالستثمار
في الشركات الزميلة من قطاعات التصنيع والمقاوالت والخدمات إلى قطاع االستثمارات. كما تم إعادة تصنيف األرقام المقارنة 

لتتوافق مع طريقة العرض المعتمدة  في البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية الحالية. 



 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

(20) 
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 التشغيليةالمعلومات حول القطاعات 
 

 المجموع االستثمارات التصنيع والتعاقد والخدمات العقارات قطاعات األعمال 

 

 فترة التسعة أشهر            
 سبتمبر 30المنتهية في             

 فترة التسعة أشهر          
 سبتمبر 30المنتهية في           

 فترة التسعة أشهر              
 سبتمبر 30هية في المنت              

 فترة التسعة أشهر           
 سبتمبر 30المنتهية في             

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         

 1,590,442 1,935,885 (877) (78,157) 873,018 1,238,283 718,301 775,759 اإليرادات
ربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ 

 - 228,916 - - - - على حصة مسيطرة

 
228,916 - 

 - 104,263 - 104,263 - - - - أرباح شراء بالمقايضة
 442,270 152,185 - - - - 442,270 152,185 ربح من التقييم العادل لالستثمارات العقارية

         

 2,032,712 2,421,249 (877) 255,022 873,018 1,238,283 1,160,571 927,944 مجموع اإليرادات
         

 (997,779) (1,317,493) - - (781,609) (1,036,246) (216,170) (281,247) تكاليف تشغيلية مباشرة
 (256,518) (377,441) (65,902) (80,812) (147,661) (251,825) (42,955) (44,804) مصاريف عمومية وإدارية

 (69,431) (133,624) (12,554) (29,762) (28,674) (85,308) (28,203) (18,554) مصاريف تمويل
 85,655 76,328 35,203 31,480 14,198 24,610 36,254 20,238 إيرادات تمويل وإيرادات أخرى

         

 794,639 669,019 (44,130) 175,928 (70,728) (110,486) 909,497 603,577 ربح / )خسارة( الفترة

         
         األرباح / )الخسائر( العائدة إلى:

 830,250 724,334 (34,976) 182,950 (45,861) (63,464) 911,087 604,848 ُماّلك الشركة
 (35,611) (55,315) (9,154) (7,022) (24,867) (47,022) (1,590) (1,271) الحصص غير المسيطرة

         

 794,639 669,019 (44,130) 175,928 (70,728) (110,486) 909,497 603,577 ربح / )خسارة( الفترة

         
 2017ديسمبر  31 2018سبتمبر  30 2017ديسمبر 31 2018سبتمبر  30 2017ديسمبر 31 2018سبتمبر  30 2017ديسمبر 31 2018سبتمبر  30 
         

 17,004,949 19,446,212 2,712,517 2,714,482 2,797,769 4,619,537 11,494,663 12,112,193 الموجودات

         

 4,676,303 7,041,709 946,351 1,507,049 1,238,735 2,632,354 2,491,217 2,902,306 المطلوبات

 تي تتم في اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى.يتم تحصيل إيرادات المجموعة بشكل أساسي من المعامالت ال


