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 (1)                     دوجالس أومهوني ورامي سرحان وجاك فاخوري ومحمد البورنو مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين  

 
تقرير المراجعة حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية إلى السادة المساهمين في شركة 

 دبي لالستثمار ش.م.ع
 

 مقدمة
 

شار لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المرفق لشركة دبي لالستثمار ش.م.ع )"الشركة"( والشركات التابعة لها )ي
و ، والبيانات الموجزة الموحدة المرحلية ذات الصلة للربح أو الخسارة والدخل الشامل 2019مارس  31إليهم معاً باسم "المجموعة"( كما في 

خرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه األتفسيرية اليضاحات أشهر المنتهية بذلك التاريخ واإل الثالثةحقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة 
يتنا هي إبداء ، "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤول34البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وعرضها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 استنتاج حول هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعة
 

، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات مستقل 2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 
تنطوي عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين المسؤولين عن األمور المالية  للمنشأة".

ارنة والمحاسبية وكذلك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقاً محدوداً مق
نا سوف نكون طاق عملية التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الحصول على تأكيٍد بأنبن

 لشأن.في هذا ا اًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأي تدقيقعلى درايٍة بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبن
 

 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 

 
 برايس ووترهاوس كوبرز

 2019مايو  2
 
 
 

 البورنومحمد 
 946سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 (2)                                               تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 21إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد المرحلي

 

  
 الثالثة أشهرفترة 

 مارس 31المنتهية في 

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

    
 315,960 315,520  مبيعات البضائع والخدمات

 215,180 225,394  إيرادات اإليجار
 74,705 54,143  إيرادات العقود

 13,424 17,998  بيع العقارات
 (45,206) 34,706  التقييم العادل لالستثماراتربح / )خسارة( من 

 22,616 (1,056) 21 )بالصافي( -)خسارة( / ربح من بيع استثمارات 
 (10,014) (5,061)  حصة من خسارة جهات مستثمر بها محسوبة على أساس حقوق الملكية

 7,315 9,057  إيرادات توزيعات األرباح
 228,916 11,506 20 الحالية قبل االستحواذ على الحصة المسيطرةالربح من التقييم العادل للحصة 

 104,263 43,700 20  أرباح شراء بالمقايضة
    

 927,159 705,907  مجموع اإليرادات
    

 (399,304) (372,545) 6 تكلفة المبيعات
 (109,415) (88,652) 7 مصاريف عمومية وإدارية

 (27,990)  -  مستثمر بها محسوبة على أساس حقوق الملكيةانخفاض قيمة استثمار في جهات 
 (53,993) (71,639)  مصاريف تمويل

 - (5,518)  صافي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات العقود
 12,144 10,898  إيرادات تمويل
 9,259 17,602 8 إيرادات أخرى

    
 357,860 196,053  ربح الفترة

    الربح العائد إلى:
 361,913 202,029  ُماّلك الشركة

 (4,053) (5,976)  الحصص غير المسيطرة
    

 357,860 196,053  ربح الفترة

    ربحية السهم
 0.09 0.05 15 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 (3)                                               تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 21إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي

 

 
 فترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 )مراجعة( )مراجعة( 
   

 357,860  196,053  ربح الفترة
   

   الدخل الشامل اآلخر: 

   بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة
 (34) (16) العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرصافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة 

 
 (16) مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 
(34) 

 357,826  196,037  مجموع الدخل الشامل للفترة

   
   العائد إلى:

 361,879  202,013  ُماّلك الشركة
 (4,053) (5,976) الحصص غير المسيطرة

 357,826  196,037  مجموع الدخل الشامل للفترة

 

 





 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 (5)                                                 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تعتبر  21إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي
 

  
 فترة الثالثة أشهر 

 مارس 31المنتهية في 

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 357,860  196,053   ربح الفترة
ـ:     تعديالت ل

 39,968  53,257   استهالك
 316  1,846   إطفاء موجودات غير ملموسة

 518  (11)  )ربح( / خسارة من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (22,616) 1,056   )بالصافي( -خسارة / )ربح( من بيع استثمارات 
 10,014  5,061   حصة من خسارة جهات مستثمر بها محسوبة على أساس حقوق الملكية

 45,206  (34,706)  من التقييم العادل لالستثمارات)ربح( / خسارة 
 27,990   -  انخفاض قيمة استثمار في جهة مستثمر بها محسوبة على أساس حقوق الملكية

 (228,916)  (11,506)  ربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ على حصة مسيطرة

 (104,263) (43,700)  أرباح شراء بالمقايضة
 (12,144) (10,898)  إيرادات التمويل

 34,716  71,639   مصاريف / أرباح التمويل على سندات الصكوك

 148,649  228,091   األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

 التغيرات في:
 (12,224) 72,416   استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -

 25,695  (56,571)  ذمم مدينة تجارية وأخرى -
 (151,746) (93,181)  مخزون -

 107,854  (25,641)  ذمم دائنة تجارية وأخرى -

 118,228  125,114   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (405,426) (101,081)  20    بالصافي من النقد المستحوذ عليه -حصص مسيطرة / غير مسيطرة المقابل المدفوع لالستحواذ على 
 (81,822) (54,238)  إضافات على استثمارات عقارية

 (42,815) (101,360)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
 273  187    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 47   -  الموجودات غير الملموسةصافي اإلضافات على 

 12,144  10,898    إيرادات تمويل مقبوضة
 4,533  (5,323)  صافي الحركة في الجهات المستثمر بها المحسوبة على أساس حقوق الملكية

 (513,066) (250,917)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    

    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 1,049,177  1,402,877  متحصالت من قروض بنكية
 (343,709) (148,744)  سداد قروض بنكية وذمم دائنة أخرى

  - (1,101,600)  سداد سندات الصكوك
  - (6,285)  العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

 22,429  (1,009)  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

 (157,986) (4,114)  في ودائع قصيرة األجل صافي الحركة
 (34,716) (71,639)  مصاريف / أرباح التمويل على سندات الصكوك المدفوعة

 535,195  69,486   صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
    

 140,357  (56,317)  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

 404,598  343,016  14 يناير 1في النقد وما في حكمه 

 544,955  286,699   مارس 31النقد وما في حكمه في 

    

    النقد وما في حكمه يشمل ما يلي:
 846,481  528,855  15 نقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والحسابات تحت الطلب لدى البنوك

 155,559  239,086  15 )باستثناء الودائع المرهونة(ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
 (457,085) (481,242)  سحوبات بنكية على المكشوف وقروض إيصاالت األمانة والفواتير المخصومة

    

   286,699  544,955 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 (6)                                                                                                                                              تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  21إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 )تابع(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 

 )مراجعة( 2019مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ألف درهم  -----------------------------------------------------------حقوق الملكية العائدة إلى ماّلك الشركة -------------------------------------------------------------------------  

 المال رأس 
عالوة 
 إصدار

 احتياطي

 رأس
 المال

 احتياطي
 عام احتياطي قانوني

 احتياطي
 إعادة التقييم

 

 احتياطي
  العادلة القيمة

توزيعات 

أرباح 
 مقترحة

مقترحة  أتعاب

ألعضاء مجلس 
 محتجزة أرباح اإلدارة

المجموع 
 الفرعي

غير  الحصص
 المجموع المسيطرة

 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 

 (30,794) (9,319) (21,475) (21,475) - - - - - - - - - 9التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2,893  - 2,893  2,893  - - - - - - - - - 15المالية رقم  التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير

 12,300,749  469,184  11,831,565  4,917,585  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

 357,860  (4,053)  361,913  361,913  - - - - - - - - - ربح الفترة

              الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 (34) - (34) - - - (34) - - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (34) - (34) - - - (34) - - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 357,826  (4,053)  361,879  361,913  - - (34) - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

              التغيرات في حصص الملكية

 4,311    4,311  - - - - - - - - - - - عن االستحواذ على شركة تابعة

 25,036  25,036  - - - - - - - - - - - تقديم رأس المال في شركة تابعة

 (2,607) (2,607) - - - - - - - - - - - تخفيض رأس المال في شركة تابعة

   26,740  26,740  - - - - - - - - - - - مجموع التغير في حصص الملكية في الشركات التابعة

ك    26,740  26,740  - - - - - - - - - - - مجموع المعامالت مع المالا

 5,279,498  12,250 510,242 (259,523) 22,000 1,310,213 1,041,198 25,502 46 4,252,018 2018مارس  31الرصيد في 
 

12,193,444  491,871 
 

12,685,315 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 (7)                                                                                                                                              تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  21إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 )تابع( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي

 

 )تابع()مراجعة(  2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

ك الشركة ----------------------------------------------------------------   ألف درهم   -------------------------------------------------------------------حقوق الملكية العائدة إلى مالا

 عالوة إصدار رأس المال 

احتياطي رأس 

 احتياطي عام احتياطي قانوني المال

احتياطي إعادة 

 التقييم

 
احتياطي القيمة 

 العادلة

توزيعات أرباح 

 مقترحة

أتعاب مقترحة 
ألعضاء مجلس 

 المجموع الفرعي أرباح محتجزة اإلدارة

الحصص غير 

 المجموع المسيطرة

              

 12,285,305  369,466  11,915,839  4,909,632  10,500 425,202 (153,281) 22,000 1,345,510 1,078,710 25,502 46 4,252,018 كما هو مسجل في األصل - 2019يناير  1الرصيد في 

تأثير التغير في السياسة المحاسبية المتعلقة برسملة تكلفة 
 (166,838) (12,406) (154,432) (154,432) - - - - - - - - - (3االقتراض )إيضاح 

التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 (3,678) - (3,678) (3,678) - - - - - - - - - (3)إيضاح  16

 12,114,789  357,060  11,757,729  4,751,522  10,500 425,202 (153,281) 22,000 1,345,510 1,078,710 25,502 46 4,252,018 2019يناير  1الرصيد المعدل في 

              مجموع الدخل الشامل للفترة

 196,053  (5,976) 202,029  202,029  - - - - - - - - - ربح الفترة

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

 (16) - (16) - - - (16) - - - - - - الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

 (16) - (16) - - - (16) - - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 196,037  (5,976) 202,013  202,029  - - (16)       مجموع الدخل الشامل للفترة

              

              حقوق الملكيةالمعامالت مع المالك المسجلة مباشرة في 

              التغيرات في حصص الملكية

 (1,009) (1,009) - - - - - - - - - - - تخفيض رأس المال في شركة تابعة

 (1,009) (1,009) - - - - - - - - - - - مجموع التغير في حصص الملكية في الشركات التابعة

ك  (1,009) (1,009) - - - - - - - - - - - مجموع المعامالت مع المالا

 12,309,817 350,075  11,959,742  4,953,551  10,500 425,202 (153,297) 22,000 1,345,510 1,078,710 25,502 46 4,252,018 2019مارس  31الرصيد في 

 
 



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

 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

(8) 

 معلومات عن الشركة 1
 

بتاريخ  1995لعام  46)"الشركة"( في اإلمارات العربية المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم تم تأسيس شركة دبي لالستثمار ش.م.ع 

 2019مارس  31. تشتمل هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1995يوليو  16

ها التابعة )ُشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"( وحصة المجموعة في الشركات )"الفترة الحالية"( على البيانات المالية للشركة وشركات
 الزميلة والترتيبات المشتركة.

 

تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في تطوير العقارات لغرض البيع والتأجير، وأنشطة المقاوالت، وتصنيع وتداول المنتجات في مختلف 

 ات البنكية االستثمارية، وإدارة الموجودات، واالستثمارات المالية، والرعاية الصحية والتعليم.القطاعات، وتبريد المناطق، والخدم

 

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

 بيان االلتزام 2
 

. ال تحتوي هذه "التقارير المالية المرحلية" 34الدولي رقم لقد تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للعيار المحاسبي 

جنباً إلى البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الكاملة الموحدة وينبغي أن تقرأ 
 .2018مبر ديس 31جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتوافق مع تلك السياسات المطبقة من قبل 

 باستثناء ما هو مبين أدناه: 2018ديسمبر  31المجموعة في بياناتها المالية السنوية الموحدة األخيرة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية
 

 خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التالية:

 
 عقود اإليجار - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3-1

. قدم المعيار 2019يناير  1"عقود اإليجار" من تاريخ التطبيق اإللزامي في  16المالية رقم طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير 

نموذجاً واحداً في الميزانية العمومية للمستتتتتتأجرين. ونتيجة لذلك، اعترفت المجموعة، كمستتتتتتأجر،  16الدولي للتقارير المالية رقم 
جودات األستتتاستتتية ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامها بستتتداد دفعات بموجودات حق االستتتتخدام التي تمثل حقها في استتتتخدام المو

 اإليجار. وتظل محاسبة المؤجرين مماثلة للسياسات المحاسبية السابقة.

مالية رقم  قارير ال لدولي للت قالية في المعيار ا قاً لألحكام االنت ، ستتتتتجلت المجموعة التأثير التراكمي للتطبيق األولي للمعيار في 16وف
عام 2019يناير  1األرباح المحتجزة في  عاد بيان المعلومات المقارنة المعروضتتتتتتة ل فاصتتتتتيل 2018. وبالتالي، لم ي ما يلي ت . وفي

 التغييرات في السياسات المحاسبية:
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 اإليجارتعريف عقد  .أ

 
عقود  17كانت المجموعة تحدد في الستتتتابق عند بدء العقد ما إذا كان ترتيب ما يمثل أو يتضتتتتمن إيجاراً بموجب المعيار المحاستتتتبي الدولي رقم 

بتقييم ما إذا كان العقد . تقوم المجموعة اآلن تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على إيجار 4وتفستتير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  اإليجار

، يمثل العقد أو يتضمن إيجاراً إذا 16يمثل أو يتضمن إيجاراً بناءً على التعريف الجديد لعقد اإليجار. وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 كان العقد يمنح حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل قيمة معينة.

 
تطبيق الوستتتتتيلة العملية باإلعفاء من تقييم ما إذا كانت المعامالت تعد  16ة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم اختارت المجموع

تقييم فقط على العقود التي كانت محددة ستتتابقاً على أنها عقود إيجار. ولم يعاد  16عقود إيجار، أي أنها طبقت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. ولذلك، تم 4وتفستتتتتير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  17العقود التي لم تكن محددة كعقود إيجار بموجب المعيار المحاستتتتتبي الدولي رقم 

 .2019يناير  1على العقود المبرمة أو المعدلة بعد  16تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 كمستأجر .ب

 تستأجر المجموعة مكاتب وسكن عمال ومستودعات ومعدات ومركبات وأرض من حكومة دبي ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

جار قد أدى كمستأجر، كانت المجموعة تصنف عقود اإليجار سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية بناءً على تقييمها لما إذا كان عقد اإلي 

، تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام 16نقل جوهري لجميع مخاطر ومزايا الملكية. وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم إلى 
 ألجل.ومطلوبات اإليجار في التاريخ الذي يتوفر فيه األصل المؤجر الستخدام المجموعة. وال يشمل ذلك عقود اإليجار منخفضة القيمة والقصيرة ا

عاماً. وتم إعفاء المجموعة من دفع رستتتتوم اإليجار للستتتتنوات العشتتتتر األولى، وبعد ذلك  99ر المجموعة أراضتتتتي من حكومة دبي لمدة تستتتتتأج

من حصتتتة األرباح المحققة يجب دفعها إلى  %20، فإن رستتتوم اإليجار التي تستتتتند إلى شتتتروط دفع متغيرة تمثل 2009فبراير  1واعتباراً من 

ن دفعات اإليجار متغيرة، فلم يتم تستتتتتجيل أي التزامات إيجار. واعترفت المجموعة بموجودات حق االستتتتتتخدام ضتتتتتمن حكومة دبي. ونظراً أل
 االستثمارات العقارية وتدرجها حالياً بالقيمة العادلة تمشياً مع سياستها المحاسبية.

 الموجودات:تتعلق موجودات حق االستخدام المدرجة باألنواع الرئيسية التالية من   

    
 المجموع منشآت وآالت أرض ومبان 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم                              2019يناير  1في 

 293,137 153,205 139,932 2019مارس  31في 

 144,798  145,452 290,250 
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 )تابع(كمستأجر ب.          

 
 السياسات المحاسبية       (1)

 تقاس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تشمل التالي:

 .مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار 

  في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.أي دفعات إيجار مسددة 

 .أي تكاليف مبدئية مباشرة 

 .تكاليف الترميم 

تقاس موجودات حق االستخدام الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم استهالك موجودات حق 

 ل أو مدة اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألص

 تشمل مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لدفعات اإليجار التالية:

 .دفعات ثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة 

 .دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل 

  المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.المبالغ 

 .سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار 

 .دفعات عن غرامات فسخ عقد اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار 

يجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل، يُستخدم معدل االقتراض اإلضافي تُخصم دفعات اإل

للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية 

 .مماثلة بشروط وأحكام مماثلة

 
 يتم زيادة التزام اإليجار الحقاً بمصاريف التمويل على التزام اإليجار ويخفّض بدفعات اإليجار المسددة.

 

يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. ويتم تحميل مصاريف التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار 

 لى الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.للحصول على معدل فائدة دوري ثابت ع

 
شهراً أو أقل. والموجودات منخفضة القيمة هي عناصر تعتبر غير مهمة لبيان  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 

األجل والموجودات المركز المالي الموجز الموحد المرحلي للمجموعة ككل. يتم االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة 

 منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد المرحلي.
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 )تابع(كمستأجر ب.         
 

 )تابع( المحاسبيةالسياسات  (1)
 

استخدمت المجموعة حكمها لتحديد شروط عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها هي المستأجر وتتضمن خيارات التجديد 

(. يؤثر تقييم ما إذا كانت المجموعة على يقين معقول من ممارسة مثل هذه الخيارات على شروط عقد اإليجار، 4واإلنهاء )اإليضاح 

 يؤثر إلى حد كبير على قيمة مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام المعترف بها. وهو ما
 

 التحول  (2)
 

عند التحول، تقاس موجودات حق االستخدام بمبلغ معادل لمطلوبات اإليجار، ويتم تعديلها بقيمة أي مبالغ مدفوعة مقدماً تتعلق بعقد 

. وعند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2019يناير  1الموحد المرحلي كما في  اإليجار المعترف به في بيان المركز المالي الموجز
 ألول مرة، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية التي يسمح بها المعيار: 16رقم 

 سط استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المشابهة إلى حد معقول. ويتراوح معدل المتو

 .%7إلى  %6.5المرجح المطبق من 

  باعتبارها عقود  2019يناير  1شهراً كما في  12المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي التي تقل فترة إيجارها المتبقية عن
 إيجار قصيرة األجل.

 .استبعاد التكاليف األولية المباشرة لقياس موجودات حق االستخدام كما في تاريخ التطبيق المبدئي 

 .استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا تضمن العقد خيارات لتمديد مدة اإليجار أو إنهائها 

  االختيار، حسب فئة األصل األساسي، هو عدم فصل العناصر غير اإليجارية من عناصر اإليجار، ولكن يحتسب بدالً من
 رية المرتبطة به باعتبارها عنصر إيجار واحد.ذلك أي عنصر من عناصر عقد إيجار والعناصر غير اإليجا

 كمؤجر ج.

. وليس 17ال تختلف السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة كمؤجر عن تلك المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

د اإليجار التي تكون فيها بصفة لعقو 16على المجموعة إجراء أي تعديالت عند التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المؤجر.

 اآلثار على البيانات المالية .د
 

 التأثير على التحول 1
 

، سجلت المجموعة موجودات حق االستخدام فيما يتعلق بمطلوبات اإليجار وسجلت 16عند التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ملخص بالتأثير على التحول: الفرق الناتج في األرباح المحتجزة. وفيما يلي

 

 2019يناير  1في  

 ألف درهم 
  

 293,137  موجودات حق االستخدام

 (296,815) مطلوبات اإليجار

 3,678  أرباح محتجزة
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 )تابع( اآلثار على البيانات المالية د.
 

 التأثير على الفترة 2
 

، سجلت المجموعة مصاريف االستهالك والفوائد بدالً من 16فيما يتعلق بعقود اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مليون درهم  7.8، سجلت المجموعة مبلغ 2019مارس  31اإليجار التشغيلي. وخالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في مصاريف 

 مليون درهم لمصروف الفوائد على هذه العقود. 5لمصروف االستهالك ومبلغ 
 

 رسملة تكاليف االقتراض 3-2
 

ً مع قرار جدول أعمال لجنة تفسيرات المعايير الدولية  للتقارير المالية بشأن "تحويل البضائع المشيدة بمرور الزمن )المعيار تمشيا

، قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية فيما يتعلق برسملة 2019تكاليف االقتراض(" الصادر في مارس  23المحاسبي الدولي رقم 
اليف االقتراض المتعلقة بالتطوير العقاري المخصص تكاليف االقتراض فيما يتعلق ببناء التطوير العقاري المخصص للبيع. تحتسب تك

 للبيع خالل الفترة المحاسبية ضمن مصاريف التمويل في بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد المرحلي.

 

 في السابق كان يتم رسملة تكاليف االقتراض ضمن تكلفة التطوير العقاري.

 

المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، تم تطبيق التغير في السياسة  "السياسات 8وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 المحاسبية بأثر رجعي.

 

 كالتالي: 2019يناير  1تأثير هذا التغير في السياسة المحاسبية في 

 

 2019يناير  1في  
 ألف درهم 

  

 (166,838) مخزون

 154,432  أرباح محتجزة

 12,406  حصة غير مسيطرة

 

كانت  2017ديسمبر  31اختارت اإلدارة أن ال تعيد بيان األرقام المقارنة ألن آثار التغير في السياسة المحاسبية قبل السنة المنتهية في 

 غير جوهرية.
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 (13) 

 استخدام التقديرات واألحكام 4
 

وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات إن إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام 

 المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

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

باستثناء األحكام  2018ديسمبر  31األحكام والمصادر المطبقة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 كما هو مبين أدناه. 16ة رقم الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة الجديدة المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالي

 

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الوقائع والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لمواصلة و/أو إنهاء عقد 

حت سيطرة المجموعة اإليجار. وتتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حدث هام أو تغيير كبير في الظروف قد يؤثر على هذا التقييم ويقع ت
 كمستأجر.

 

 األدوات المالية 5
 

 إدارة المخاطر المالية 5-1

 

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية 
 .2018ديسمبر  31الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 تقييم األدوات المالية  5-2

 

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

 

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

 

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

أسعار السوق المعلنة لألدوات المطابقة أو المماثلة في األسواق األقل نشاطاً أو أساليب التقييم األخرى أسواق نشطة ألدواٍت مماثلة أو 

 بحيث تكون كافة المعطيات الهامة جديرة بالمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.

 

األدوات التي تشمل أساليب تقييمها معطيات غير مستندة إلى  المستوى الثالث: المعطيات غير جديرة بالمالحظة. تشمل هذه الفئة كافة

بيانات جديرة بالمالحظة ويكون للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة تأثير جوهري على عملية تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات 
ً إلى األسعار المعلنة لألدوات المماثلة حيث يقتضي األ مر القيام بتعديالت أو افتراضات جوهرية غير جديرة التي يتم تقييمها استنادا

 بالمالحظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.
 

  



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

 )تابع( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 (14) 

 )تابع( األدوات المالية 5
 

 )تابع(تقييم األدوات المالية       5-2
 

تصنيف مستويات قياس القيمة يوضح الجدول المبين أدناه تحليالً لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب 

 العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:
 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     2019مارس  31
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 1,390,461 379,743 630,489 380,229 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 133,570 132,941 - 629 الشامل اآلخر

 380,858 630,489 512,684 1,524,031 

     

     2018ديسمبر  31

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 1,429,227 379,743 699,513 349,971 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 133,586 132,941 - 645 الشامل اآلخر

 350,616 699,513 512,684 1,562,813 
 

 مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى الثالث     5-3

 

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 515,683  512,684 يناير 1كما في 

    62,579  - مشتراة خالل الفترة

   الخسارة المسجلة في الربح والخسارة

 (11,477) - صافي التغيّر في القيمة العادلة )غير محقق(    -

 566,785  512,684  مارس 31كما في 
 

 
 أساليب التقييم 5-4

 

 .2018ديسمبر  31نفس األساس واالفتراضات للسنة المنتهية في تم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية من المستوى الثالث على 
 

 تكلفة المبيعات 6

   

 فترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في 

   2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم   

     وتشمل:

 229,937 195,097   مواد مستهلكة

 12,227 16,536   تكاليف بيع العقارات

 32,977 34,103   تكاليف الموظفين

 43,156 37,791   مصاريف غير مباشرة للمصنع )باستثناء االستهالك(
 31,584 42,888   االستهالك واإلطفاء

 26,259 25,535   حصة حكومة دبي من األرباح المحققة لشركة تابعة

مشاركة تكاليف البنية التحتية والتطوير مع هيئة الطرق 

   والمواصالت

 

7,270 

 

7,270 
 

 



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

 )تابع( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 (15) 

 مصاريف عمومية وإدارية     7
  

   

 فترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في 

   2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم   

     وتشمل:

 63,126 57,993   تكاليف الموظفين

 13,393 13,291   مصاريف بيع وتسويق
 8,700 12,215   االستهالك واإلطفاء

 
 

 إيرادات أخرى  8
 

األخرى أساساً على تحصيل بعض الذمم المدينة القديمة المستحقة ورسوم التوصيل وأتعاب اإلدارة وإيرادات اإلعالنات تشتمل اإليرادات 
 واإليرادات من العمليات المؤجرة.

 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 9
 

 101.4والمعدات ما قيمته ، بلغت إضافات المجموعة إلى الممتلكات والمنشآت 2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 51.2مليون درهم(. عالوة على ذلك، تم االستحواذ على موجودات بقيمة  323.4: 2018ديسمبر  31مليون درهم )السنة المنتهية في 

 (.20مليون درهم من اندماج أعمال شركة غلوبال فارما ذ.م.م )راجع اإليضاح 
 

 استثمارات عقارية 10
 

 تتضمن االستثمارات العقارية أساساً ما يلي:           
 

 

 مارس 31

2019 

 ديسمبر 31

2018 

 مارس 31

2018 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 

    

 4,834,709 5,042,369 5,047,599 بنية تحتية ومنشآت ملحقة

 981,917 944,649 944,649 قطع أراضي للتطوير المستقبلي

 1,298,943 1,649,160 1,698,168 مرافق سكنية وتجزئة وتجارية

 671,233 655,930 655,930 مساكن عمال ومستودعات

 8,346,346 8,292,108 7,786,802 

 

وتم تقييمها  2018ديسمبر  31تتفق أسس التقييم واالفتراضات المستخدمة في تقييم االستثمارات العقارية مع المنهجية المطبقة كما في  (1)

 آخر مرة في ذلك التاريخ.

 
مليون درهم )السنة المنتهية  54.2، بلغت اإلضافات إلى االستثمارات العقارية 2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  (2)

 مليون درهم(. 284.5: 2018ديسمبر  31في 
 
 

  



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

 )تابع( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 (16) 

 االستثمارات  11
 

 
 مارس 31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 مارس 31

2018 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 209,791 133,586 133,570 أوراق مالية غير متداولة -

(1) 133,570 133,586 209,791 

    

    الخسارة:استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 461,290 355,280 380,229 أوراق مالية متداولة -

 1,078,570 1,073,947 1,010,232 وصكوك غير متداولة أوراق مالية وصناديق وسندات -

(2) 1,390,461 1,429,227 1,539,860 

    

    التوزيع الجغرافي لالستثمارات

 680,270 600,550 606,616 اإلمارات العربية المتحدة

 484,565 448,899 450,188   دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 584,816 513,364 467,227 دول أخرى

(1( + )2) 1,524,031 1,562,813 1,749,651 

 
 

 المخزون 12

 
 مليون درهم 2,499بقيمة على العقارات قيد التطوير بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية  2019مارس  31يشمل المخزون في 

وتمثل تكاليف األرض والنفقات المتكبدة لتطوير العقارات للبيع الالحق. تنوي المجموعة  مليون درهم( 2,560: 2018ديسمبر  31)

تطوير هذه العقارات بغرض البيع وقامت بتصنيفها على أنها طويلة األجل أو قصيرة األجل على أساس خطط اإلنجاز/ التطوير 

 المستقبلي.

 

 معامالت األطراف ذات العالقة 13

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

 

   

 فترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في 

   2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم   

     
 305 -   رسوم األرض ورسوم اإليجار األخرى

     

     تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 7,608 7,038   منافع قصيرة األجل
 115 115   منافع التقاعد   

 

  



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

 )تابع( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 (17) 

 نقد وما في حكمه 14

 

 مارس 31

2019 

 ديسمبر 31

2018 

 مارس 31

2018 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 

    

 1,857 1,374 1,726 نقد في الصندوق 

 809,193 544,056 483,550 نقد لدى البنك في اإلمارات العربية المتحدة )حسابات جارية( 

دول مجلس التعاون  -نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة  

 6,369 6,369 الخليجي )حسابات جارية(

 

26,195 

دول أخرى  -نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة  

 31,094 37,210 )حسابات جارية(

 

9,236 

ودائع قصيرة األجل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة بفترة  

 155,559 215,176 239,086 استحقاق أقل من ثالثة أشهر

 767,941 798,069 1,002,040 

 

 الربحية األساسية والمخفاضة للسهم 15

 

   

 فترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في 

   2019 2018 

     

 361,913 202,029   مالك الشركة )بآالف الدراهم(الربح العائد إلى 

   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )بآالف الدراهم(
      

4,252,018 4,252,018 

 0.09  0.05    الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(
 

 الجديد في الفترة الحالية.ليس هناك أي تأثير جوهري على ربحية السهم من تطبيق المعيار المحاسبي 
 

 قروض بنكية 16
 

تتفاوت آجال القروض البنكية من ثالث إلى عشر سنوات، وهي مضمونة بمجموعة من الضمانات المؤسسية للشركة ورهون عقارية 

م المدينة ووثائق على بعض االستثمارات العقارية والمخزون والذمم المدينة التجارية والممتلكات والمنشآت والمعدات والتنازل عن الذم

إلى  %0.45التأمين على موجودات المجموعة والرهن على الودائع البنكية. يتراوح معدل الفائدة على معظم القروض البنكية من 
فوق معدل إيبور / ليبور سنوياً. عندما يكون هناك ضمان مؤسسي، يقتصر التزام الشركة بشكل عام على نسبة حصتها في  3.5%

 هة المقترضة.حقوق ملكية الج
 

حصلت إحدى الشركات التابعة للشركة، وهي شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م، على قرض ثنائي ألجل خالل الفترة الحالية، 

 300مليون دوالر من مؤسسة مالية محلية. واستخدمت متحصالت القرض ألجل لسداد صكوك بقيمة  300لمدة خمس سنوات بقيمة 

.2019مليون دوالر أمريكي تستحق في فبراير 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 لبيانات المالية الموجزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول ا

 )تابع( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 (18) 

 

 سندات الصكوك 17
 

سنوات  5، أصدرت شركة تابعة للشركة وبالتحديد شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م شهادات صكوك لمدة 2014في فبراير 

مليون درهم(. تم تنظيم برنامج الصكوك كوكالة  1,101.6مليون دوالر أمريكي )بما يعادل  300بمبلغ  2019تستحق في فبراير 

رصة األيرلندية. شملت شروط الترتيب نقل بعض الموجودات المحددة )موجودات الوكالة( من وأدرج في بورصة ناسداك دبي والبو

شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م إلى منشأة ذات غرض خاص وهي صكوك مجمع دبي لالستثمار المحدودة )الُمصدر( التي تم 
ت تحت سيطرة شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م تشكيلها إلصدار شهادات الصكوك. ومن حيث الجوهر، ظلت هذه الموجودا

واستمرت بإدارتها. وعند حدوث أي نقص في التدفقات النقدية، فقد قامت شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م بتقديم تعهد بالتعويض 

ت الصكوك معدل ربح ثابت عن هذا النقص لحملة شهادات الصكوك. ولم يمتلك حملة شهادات الصكوك أي موجودات. وحملت شهادا

ً يستحق الدفع على أساس نصف سنوي. وقد دفع الُمصدر الربح من العوائد المتولدة من موجودات الوكالة. %4.291بنسبة   سنويا

 
بالكامل من خالل الحصول على تسهيل قرض ثنائي من مؤسسة مالية  2019تم سداد سندات الصكوك بتاريخ االستحقاق في فبراير 

 .16ا هو مبين في اإليضاح محلية كم
 

 توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة 18
 

كما  %10، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 2019أبريل  17في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  (1)

 اقترحها مجلس اإلدارة.
 

، وافق المساهمون على أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس 2019أبريل  17 في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في (2)

 .2018ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  10.5اإلدارة بقيمة 

 

 االلتزامات 19
 

 
 مارس 31

2019 
 ديسمبر 31

2018 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 1,634,381 1,358,843 متعاقد عليها وملتزم بها -التزامات 

 

 االلتزامات بشكل أساسي على ما يلي:تشتمل 
 

 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  2019مارس  31في تكلفة البنية التحتية وأعمال التطوير للمناطق المجاورة. بلغ مجموع االلتزامات القائمة كما في 
، على 2029والتي سيتم إصدار فواتير لها ودفعها حتى عام  مليون درهم( 305.5: 2018ديسمبر  31)مليون درهم  305.5

 مليون درهم لكل منها. 14.5دفعات نصف سنوية قدرها 

 

 استحواذ على شركات تابعة 20
 

لوبال من الحصص في شركتها الزميلة القائمة وهي غ %66، استحوذت المجموعة على نسبة إضافية تبلغ 2019مارس  7اعتباراً من  (1)
فارما ذ.م.م )"غلوبال فارما"(. وباالستحواذ على الحصة اإلضافية، أصبحت غلوبال فارما شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. 

وعليه، تم إلغاء االعتراف باالستثمار في هذه المنشأة المستثمر بها المحسوبة على أساس حقوق الملكية وتم توحيد المنشأة على أساس 

 اشرة اعتباراً من تاريخ االستحواذ.البنود المب

 
  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 لبيانات المالية الموجزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول ا

 )تابع( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 (19) 

 )تابع( استحواذ على شركات تابعة 20
 

 يلخص الجدول التالي المبالغ المعترف بها للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة بتاريخ االستحواذ: (1)
 

 %66 % الحصة المستحوذ عليها 
 ألف درهم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها: 

  

 60,444  موجودات غير متداولة )باستثناء الموجودات غير الملموسة(

 213,467  موجودات غير ملموسة )تسجيل المنتجات والترخيص وغيرها(

 55,117  موجودات متداولة )باستثناء األرصدة النقدية والبنكية(

 32,322  نقد في الصندوق ولدى البنوك

   361,350  مجموع الموجودات

  

 (14,464) مطلوبات غير متداولة

 (45,937) مطلوبات متداولة

 (60,401) مجموع المطلوبات

 300,949  مجموع صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

  
  151,100  )أ( -ثمن الشراء 

 ً  106,149  القيمة العادلة لحصص الملكية المحتفظ بها سابقا

 257,249  مجموع الثمن
 (300,949) ناقصاً: القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

 (43,700) أرباح شراء بالمقايضة

  
  الربح من التقييم العادل للحصة الحالية في غلوبال فارما

 106,149  2019مارس  7في غلوبال فارما في  %34القيمة العادلة للحصة الحالية البالغة 

 (94,643) 2019مارس  7ناقصاً: القيمة الدفترية للحصة في غلوبال فارما في 

 11,506  الربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ على الحصة المسيطرة

  

 32,322  النقد المستحوذ عليه )ب(

  

 17,697  التجارية واألخرى )ج(المدرج ضمن الذمم الدائنة  2019مارس  31ثمن الشراء المستحق الدفع في 
  

 (101,081) )ج( -)ب(  -صافي التدفقات النقدية الصادرة )أ( 
 

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

ً لطبيعة األصل لقياس القيمة  العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة. ويشمل التقييم: تكاليف اإلحالل التقييم وفقا

 المستهلكة والتدفقات النقدية المخصومة ورسملة اإليرادات والقيمة السوقية المقارنة، أيهما كان أكثر أهمية.

 

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

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

 

في كيانها الحالي الخاضع للسيطرة المشتركة، شركة اإلمارات  %50، استحوذت المجموعة على حصة إضافية بنسبة 2018يناير  1في  (2)

ديستريكت كولينج ذ.م.م )إميكول( من شريك المشروع المشترك. وتم تسجيل الربح من القيمة العادلة للحصة الحالية قبل االستحواذ على 

مليون درهم خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  104.3مليون درهم وربح الشراء بالمقايضة البالغ  228.9الغ الحصة المسيطرة والب
.2018مارس  31



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 يةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحل

 )تابع( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 (20) 

 

 استبعاد مشروع مشترك 21
 

الدولي من ملكيتها في المنشأة القائمة الخاضعة للسيطرة المشتركة وهي مركز دبي  %50خالل الفترة السابقة، قامت المجموعة باستبعاد 

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

 تقارير القطاعات 22
 

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

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

تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع اإلنشاء، وتنفيذ عقود اإلنشاء، وإنتاج الزجاج الخام  التصنيع والمقاوالت والخدمات

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

 

الزميلة، والخدمات المصرفية االستثمارية، استثمارات حصة األقلية االستراتيجية في الشركات  االستثمارات

 وإدارة الموجودات واالستثمارات المالية.

 

مبين أدناه المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع. يتم قياس األداء بناءً على إيرادات وأرباح القطاع حيث تعتقد اإلدارة أن الربح هو 
بالنسبة إلى المنشآت األخرى التي تعمل ضمن هذه الصناعات. هناك عدد قليل من العامل األكثر أهمية في تقييم نتائج قطاعات معينة 

 المعامالت بين القطاعات ويتم تنفيذ هذه المعاملة على أساس تجاري ويتم استبعادها عند التوحيد.

 



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

 )تابع( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 (21) 

 )تابع(تقارير القطاعات  22
 

 المعلومات حول القطاعات التشغيلية
 

 المجموع االستثمارات التصنيع والمقاوالت والخدمات العقارات قطاعات األعمال
 فترة الثالثة أشهر 

 مارس 31المنتهية في 

 فترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في 

 فترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في 

 فترة الثالثة أشهر

 مارس 31المنتهية في 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         

 315,960 315,520  3,799  4,734  300,189  300,970  11,972  9,816  مبيعات البضائع والخدمات )في نقطة زمنية(

 215,180 225,394  - - - - 215,180  225,394  إيرادات اإليجار

 74,705 54,143  - - 74,705    54,143  - - إيرادات العقود )على مدى فترة من الزمن(
 13,424 17,998  - - - - 13,424  17,998  مبيعات العقارات )على مدى فترة من الزمن(

 (45,206) 34,706  (45,206) 34,706  - - -     - ربح / )خسارة( من التقييم العادل لالستثمارات

ربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ على 

 11,506  - - - - مسيطرةحصة 

 

 228,916  11,506 228,916 

 104,263 43,700  104,263  43,700  - - - - أرباح شراء بالمقايضة

 19,917 2,940  (1,233) 2,940  21,150  - - - أخرى

 927,159   705,907  290,539  97,586  396,044  355,113  240,576  253,208  مجموع اإليرادات

         

 (399,304) (372,545) - - (310,614) (278,696) (88,690) (93,849) تكلفة المبيعات

 (137,405) (88,652) (50,775) (25,088) (73,088) (43,762) (13,542) (19,802) مصاريف عمومية وإدارية
 (53,993) (71,639) (7,163) (12,917) (38,748) (26,048) (8,082) (32,674) مصاريف تمويل

صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 - وموجودات العقود

 

- (5,518) 

 

- - 

 

- 

 

(5,518) 

 

- 
 21,403 28,500  11,341  10,469  4,023  14,047  6,039  3,984  إيرادات تمويل وإيرادات أخرى

 357,860 196,053  243,942  70,050  (22,383) 15,136  136,301  110,867  ربح / )خسارة( الفترة

         

         األرباح / )الخسائر( العائدة إلى:

 361,913 202,029  242,339  68,928  (16,409) 20,497  135,983  112,604  ُماّلك الشركة

 (4,053) (5,976) 1,603  1,122  (5,974) (5,361)   318  (1,737) الحصص غير المسيطرة

 357,860 196,053  243,942  70,050  (22,383) 15,136  136,301  110,867  )خسارة( الفترة ربح /

         

 2018  ديسمبر 31 2019مارس  31 2018  ديسمبر 31 2019مارس  31 2018  ديسمبر 31 2019مارس  31 2018  ديسمبر 31 2019مارس  31 
         

 19,554,197 20,108,944  2,562,713  2,405,114  4,685,454  5,203,823  12,306,030  12,500,007  الموجودات

 7,268,892 7,799,127  1,531,711  1,689,558  2,713,597  2,753,573  3,023,584  3,355,996  المطلوبات

 المتحدة ودول أخرى. يتم تحصيل إيرادات المجموعة بشكل أساسي من المعامالت التي تتم في اإلمارات العربية

مليون درهم  124.3مليون درهم و 122.6مليون درهم على التوالي، وفيما يتعلق بقطاع التصنيع والمقاوالت والخدمات  172.6مليون درهم و 165.7على الموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بقطاع العقارات  16يبلغ تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 مليون درهم على التوالي. 2.2مليون درهم و 1.9على التوالي، وفيما يتعلق باالستثمارات 


