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 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
  

المدققة  الموحدة يسـر أعضاء مجلس إدارة شركة دبي لالستثمار ش.م.ع. ("الشركة") أن يقدموا تقريرھم إلى جانب البيانات المالية
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١للشركة وشركاتھا التابعة ("المجموعة") للسنة المنتھية في 

  
  األنشطة الرئيسية 

  
التطوير العقاري ألغراض البيع والتأجير وأنشطة المقاوالت والتصنيع والتجارة في منتجات  تزاول المجموعة بصورة أساسية أنشطة

  .إدارة الموجودات واالستثمارات الماليةو المصرفية االستثماريةاألعمال لقطاعات مختلفة باإلضافة إلى 
  

  األداء المالي
  

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ١٫١٠٩٫٨أعلنت المجموعة أن صافي األرباح العائدة لمساھمي الشركة قد بلغ 
   مليون درھم. ١٫٣٤٢٫٧مقارنة بصافي أرباح السنة السابقة البالغ 

  
مليون درھم  ٤٧٢األرباح غير االعتيادية البالغة  استثناءإذا ما تم  مليون درھم عن السنة السابقة ٢٣٩٫١صافي األرباح بمبلغ  زاد
أرباح ذ.م.م. (بما في ذلك  جلوبال فارمابالكامل،  للشركة في شركة تابعة مملوكة الناتجة عن استبعاد حصة مسيطرة ٢٠١٤في 

     ). بقيةلحصة المتلالقيمة العادلة 
  

ً اقتصادية صعبة  المجموعةواجھت  إال أن نتيجة االنخفاض في أسعار النفط.  ٢٠١٥خاصة في الربع األخير من سنة ظروفا
   م بالتنوع والمرونة. سالتي تت ھانظراً لطبيعة أعمالالمجموعة نجحت في زيادة أرباحھا 

      
  . مليار درھم) ١٤٫٥: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليار درھم كما في  ١٥٫٣بلغ إجمالي موجودات المجموعة 

  
  توزيعات األرباح المقترحة

  
على مساھمي  ٪١٢بواقع أرباح نقدية  يقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعلمساھمين، العائدات لانطالقاً من التزام المجموعة بزيادة 

  الشركة. 
  

  التوزيعات المقترحة 
  

  :من األرباح المحتجزة للشركة اإلدارة التوزيعات التاليةيقترح أعضاء مجلس 
    
  ألف درھم   
    
  ١١٥٫٠٢٦  المحول إلى االحتياطي القانوني  -
  ١١٣٫١٥٨  المحول إلى االحتياطي العام  -
  ٤٨٥٫٩٤٥  المقترحة  النقدية توزيعات األرباح  -
  ٨٫٠٠٠ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة -
  ======  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









 ٥

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  الموحد األرباح أو الخسائربيان 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ١٫٠٧٤٫٠٦٨  ٩٢٥٫٥٨٣    وخدمات بيع بضائع 
  ٦١٢٫٤١٦  ٧٤٠٫٣٢٥    إيجارية إيرادات 

  ٤٦٨٫٤٣١  ٤١٦٫٥٧٠    إيرادات عقود 
  ١٠١٫٤٨٤  ٢٣٫٠٣١    بيع عقارات 

  ٣٤٥٫٧٨٦  ٥٥٩٫٢٦٢ ١٢ األرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة
  ١٠٫٤٧١  )٨١٫٩٨٥(  ١٤   األرباح من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة(الخسائر)/

  ٧٤٫٠٤٣  -    األرباح من بيع عقارات استثمارية 
  ١٤٫٤٣٠  ١٢٫٦٣٠    (صافي) –رباح من بيع استثمارات األ

  ٣٦٫٧٧٣  ٥٩٫٨٣٢  ١٥  حقوق الملكيةطريقة الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل
  ١٧٫٢٧٢  ٢١٫٢٥٠    إيرادات توزيعات األرباح

  األرباح من استبعاد حصة مسيطرة في شركة تابعة وأرباح /(الخسائر)
  محتفظ بهالستثمار لال القيمة العادلة

  
٣٩  

  
)٤٫٨٣٣(  

  
٤٧١٫٩٢٩  

    ---------- ----   ----- --------  
  ٣٫٢٢٧٫١٠٣  ٢٫٦٧١٫٦٦٥    إجمالي اإليرادات 

        
  )١٫٤٦٩٫٦٧٦(  )١٫٢٠١٫١٥٢(  ٦  تكاليف تشغيلية مباشرة

  )٤٠٢٫٠٨٥(  )٤٠٠٫٧٣٧(  ٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 
  )١١٩٫٦٤٨(  )١٠٤٫٧٦٣(  ٨  مصروفات التمويل
  ٧٣٫٩٠٠  ٦٩٫٥٦٩  ٨  إيرادات التمويل
  ٥١٫٦١٨  ٧٠٫٦٠٠  ٩  إيرادات أخرى

    ---------- ----   ------- ------  
  ١٫٣٦١٫٢١٢  ١٫١٠٥٫١٨٢    أرباح السنة 

    ========  =======  
        المنسوبة إلى:األرباح 

  ١٫٣٤٢٫٦٨٠  ١٫١٠٩٫٨٣٦    مالكي الشركة 
  ١٨٫٥٣٢  )٤٫٦٥٤(    مسيطرةالحصص غير ال
    ---------- ----   -------- -----  

  ١٫٣٦١٫٢١٢  ١٫١٠٥٫١٨٢    أرباح السنة
    ========  =======  

        ربحية السھم
  ٠ .٣٣  ٠ .٢٧  ٣٣  ربحية السھم األساسية (درھم)

    ====  ===  
  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٧إلى  ١١تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٤و  ٣تين ات المستقلين مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحساب
  
  
  

  



 ٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
    

  بيان الدخل الشامل الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٣٦١٫٢١٢  ١٫١٠٥٫١٨٢    أرباح السنة 
        

        اإليرادات الشاملة األخرى: 
        البنود التي لن تتم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر  

ت صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادا
  )) ج(١٤ (راجع اإليضاحالشاملة األخرى 

    
)٥١٫٠٩٨(  

  
)٢٣٫٥٣٥(  

    ----------- -   -----------  
  )٢٣٫٥٣٥(  )٥١٫٠٩٨(  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

    ----------- --  ------- ------  
  ١٫٣٣٧٫٦٧٧  ١٫٠٥٤٫٠٨٤    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

    =======  =======  
        سوبة إلى:من

  ١٫٣١٩٫١٤٥  ١٫٠٦٦٫٧١٦    مالكي الشركة 
  ١٨٫٥٣٢  )١٢٫٦٣٢(    مسيطرةالحصص غير ال
    ----------- --  ----- -------  

  ١٫٣٣٧٫٦٧٧  ١٫٠٥٤٫٠٨٤    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
    =======  =======  
  
  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٧إلى  ١١تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٤و  ٣تين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 





 ٨

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

    بيان التدفقات النقدية الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ١٫٣٦١٫٢١٢  ١٫١٠٥٫١٨٢    أرباح السنة 
        تسويات لـ : 
  ١٠٨٫٥١٨  ١٠٧٫١٢٣    االستھالك 

  ٦٫٣٨٠  ١١٫٧٢١    معداتالو واآلالتممتلكات لاقيمة في نخفاض االخسائر 
  ٢٫٤٨٧  ١٫٤٧١    موجودات غير ملموسة  إطفاء
  )١٫٤٣٠(  )٥٫٤٦١(    ممتلكات وآالت ومعدات  من استبعاد األرباح

  )١٤٫٤٣٠(  )١٢٫٦٣٠(    (صافي)  - األرباح من بيع استثمارات
  )٣٤٥٫٧٨٦(  )٥٥٩٫٢٦٢(    األرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة 

  )٧٤٫٠٤٣(  -    األرباح من بيع عقارات استثمارية 
  )٣٦٫٧٧٣(  )٥٩٫٨٣٢(    حقوق الملكية طريقة المحتسبة وفقاً لالحصة من أرباح الشركات المستثمر بھا 

  )١٠٫٤٧١(  ٨١٫٩٨٥    من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة   )األرباحالخسائر/(
  من استبعاد حصة مسيطرة في شركة تابعة وأرباح القيمة العادلة )األرباحالخسائر/(

  محتفظ بهالستثمار لال
    

٤٫٨٣٣  
  
)٤٧١٫٩٢٩(  

  )٢٣٫٧٦٠(  )١٧٨٫٠٠٠(    )٦(راجع إيضاح انخفاض قيمة المخزون إلى صافي قيمته القابلة للتحقيق  عكس
  -  )٢٧٫٦١٣(    ) ب ٣٩(راجع إيضاح  شراء بسعر منخفضالرباح من األ
    ----------- -    -----------   

  ٤٩٩٫٩٧٥  ٤٦٩٫٥١٧    األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
        التغيرات في: 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل -
  اإليرادات الشاملة األخرى   

    
٧٦٫٤٩٠  

  
)٣١٩٫٨٥٨(  

  ٣٤٫٥٨٩  ٥٤٥٫٩٨٦    الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ١٥٫٨٠١  )٤٤٫٩٧٨(    المخزون -
  ١٢٥٫١٨٨  )١٦٠٫٢٧٨(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى -

  ٢٦٣٫٨٤٣  -    المتحصالت من بيع عقارات استثمارية (مخصوماً منھا الذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلية)
  ١٠٫٦٦٨  ٣٥٫٠٠٠    حقوق الملكيةطريقة لصافي الحركة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً

  ٣٥٢٫١٤٦  ٣٢٫٧٥٧     ) ج٣٩(راجع إيضاح  تابعة اتاستبعاد حصة مسيطرة في شركت من المتحصال
  )٦٫٠٠٠(  )٨٫٠٠٠(    األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

     -----------    -----------   
  ٩٧٦٫٣٥٢  ٩٤٦٫٤٩٤    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

     -----------    -----------   
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  -  ٥٣٫٥٩٩    ب) ٣٩(راجع إيضاح  الثمن المدفوع بعد خصم – مسيطرة االستحواذ على حصص عندالنقد المستحوذ عليه 
  -  )٤٠٫٠٠٠(    )د ٣٩(راجع إيضاح وع لالستحواذ على حصة غير مسيطرة ثمن الشراء المدف

  )٢٢٫٥٢٧(  )١٩٫٥٣٠(    صافي الحركة في عقارات استثمارية وعقارات للتطوير 
  )٤٢٫٦٩٩(  )٧٠٫٧٨٨(    االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات 

  ١١٫١٩٥  ٥٠٫٦٣٢    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  )٢٫٦٧٣(  -    صافي اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة

    --- ---------   - ----------   
  )٥٦٫٧٠٤(  )٢٦٫٠٨٧(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    --------- ---    -----------   
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  )١٫٠٩٠٫٢٤٨(  )١٢٠٫٠٣٨(     صافي الحركة في القروض المصرفية والذمم الدائنة
  ١٫١٠١٫٦٠٠  -    ) ٢٣المتحصالت من سندات صكوك (راجع إيضاح 

  )١٫٤٢٦(  )٩٫٤١٨(    صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة
  )٢٤٩٫٩٢٨(  )٤٥٨٫٤٣٩(    توزيعات األرباح المدفوعة

  ٣٣٫٢٨٤  ١٠٫٢٨١    مرھونة الودائع الصافي الحركة في 
    -------------    ------------   

  )٢٠٦٫٧١٨(  )٥٧٧٫٦١٤(    في األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم 
    -------------    ------------   
        

  ٧١٢٫٩٣٠  ٣٤٢٫٧٩٣    في النقد وما يعادله الزيادة صافي
        

  ١٢٢٫٧٦٨  ٨٣٥٫٦٩٨    يناير  ١النقد وما يعادله في 
    --- -----------   ---- -------   

  ٨٣٥٫٦٩٨  ١٫١٧٨٫٤٩١    ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    -------- -----    -----------   

        يتألف النقد وما يعادله مما يلي:
  ٣١٦٫٢٦٦  ٤٨٣٫٠١٣    ٢١راجع إيضاح  – النقد في الصندوق والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك

  ٨٠١٫٦٤٠  ٩٩٧٫٧٣٣    ٢١راجع إيضاح  – ودائع قصيرة األجل لدى البنوك (باستثناء الودائع المرھونة)
  )٢٨٢٫٢٠٨(  )٣٠٢٫٢٥٥(    ٢٤راجع إيضاح  – سحوبات مصرفية على المكشوف وقروض مقابل إيصاالت أمانة وفواتير مخصومة

    ------------- -    ------------   
    ٨٣٥٫٦٩٨  ١٫١٧٨٫٤٩١  
    ========  ======  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٧إلى  ١١تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

. ٤و  ٣تين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح



 ٩

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   ألف درھم                        -------- - ------ ------------- - --------------- -- -- -- --- بالشركة  مالكيالمنسوبة لحقوق الملكية  -------------------- --- --- - --- -------- ------------------------                                                         

  

  
  

  رأس المال  

  
عالوة 
  أسھم 

  
  احتياطي 

   المال رأس

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
 االحتياطي العام 

  
احتياطي 

إعادة 
  التقييم 

احتياطي القيمة 
  العادلة 

  توزيعات 
/ أسھم  األرباح
   المنحة

  المقترحة 

أتعاب أعضاء 
  مجلس 

  اإلدارة المقترحة 

  
األرباح 

  المحتجزة 
  اإلجمالي 
  الفرعي

الحصص 
غير 

  المسيطرة 

  
  

  اإلجمالي
                    

  ٩٫٤٥٧٫٥٠٧  ٤١٥٫٤١٤  ٩٫٠٤٢٫٠٩٣  ٣٫٥٣٠٫٧٨٤  ٦٫٠٠٠  ٤٢٨٫٤٤٧  )١٢٤٫٤٤٢(  ٦٧٫٠٠٠  ٩١٥٫٨٨١  ٦٢٢٫٤٨٠  ٢٥٫٥٠٢  ٤٦  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥ ٢٠١٤يناير١الرصيد في 
                           إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ١٫٣٦١٫٢١٢  ١٨٫٥٣٢  ١٫٣٤٢٫٦٨٠  ١٫٣٤٢٫٦٨٠  -   -   -   -   -   -   -   -   -   أرباح السنة 
                            

                            اإليرادات الشاملة األخرى
 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة

  )٢٣٫٥٣٥(  -   )٢٣٫٥٣٥(  -   -   -   )٢٣٫٥٣٥(  -   -   -   -   -   -   األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة
   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -----------   -------   -------   ----------   ----------  --- ------   ------------  

  )٢٣٫٥٣٥(  -   )٢٣٫٥٣٥(  -   -   -   )٢٣٫٥٣٥(  -   -   -   -   -   -   للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى
   -------   -------   -------   -------   -------   -------   ------------   -------   -------   -------------   -------------  --- ------   -------------  

  ١٫٣٣٧٫٦٧٧  ١٨٫٥٣٢  ١٫٣١٩٫١٤٥  ١٫٣٤٢٫٦٨٠  -   -   )٢٣٫٥٣٥(  -   -   -   -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -----------   -------   -------   -------------   -------------   ---- ------   -------------  

ن، المسجلة مباشرة فيمالكيالالمعامالت مع
                             حقوق الملكية 

                           مساھمات المالكين والتوزيعات عليھم
  )٢٤٩٫٩٢٨(  -   )٢٤٩٫٩٢٨(  -   -   )٢٤٩٫٩٢٨(  -   -   -   -   -   -   -    توزيعات األرباح المدفوعة

  -   -   -   )٧١٫٤٠٨(  -   )١٧٨٫٥١٩(  -   -   -   -   -   -   ٢٤٩٫٩٢٧  أسھم منحة مصدرة 
  )١٫٤٢٦(  )١٫٤٢٦(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   توزيعات األرباح المدفوعة من شركات تابعة

  -   -   -   )٦٨٧٫٦٥٨(  -   ٦٨٧٫٦٥٨  -   -   -   -   -   -   -   المقترحة /أسھم المنحةتوزيعات األرباح
  -   -   -   )٣٠٠٫٩٦٦(  -   -   -   -   ١٤٥٫٦٨٠  ١٥٥٫٢٨٦  -   -   -   المحول إلى االحتياطيات 

   -----------   -------   --------   -----------   -----------   -------   ---------   -----------   --------   ---------------   -------------   ----------   -------------  
  )٢٥١٫٣٥٤(  )١٫٤٢٦(  )٢٤٩٫٩٢٨(  )١٫٠٦٠٫٠٣٢(  -   ٢٥٩٫٢١١  -   -   ١٤٥٫٦٨٠  ١٥٥٫٢٨٦  -   -   ٢٤٩٫٩٢٧  إجمالي مساھمات المالكين والتوزيعات عليھم

   ----------   -------   --------   -----------   ----------   -------   ---------   -----------   -------   ---------------   -------------   ---------   -------------  
                             تابعةفي شركات  التغيرات في حصص الملكية

  -   -   -   ٢٫٠٣٦  -   -   -   -   -   )٢٫٠٣٦(  -   -   -   عند استبعاد حصة مسيطرة في شركة تابعة 
   -----------   -------   -------   ---------   -------   -------   ----------   -------   -------   --- -----   -------   ---------   -----------  

في شركات  إجمالي التغيرات في حصص الملكية
   تابعة

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
)٢٫٠٣٦(  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٢٫٠٣٦  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

   -----------   -------   --------   -----------   ----------   -------   ----------   -----------   -------   ---------------   ------------   ----------   ------------  
  )٢٥١٫٣٥٤(  )١٫٤٢٦(  )٢٤٩٫٩٢٨(  )١٫٠٥٧٫٩٩٦(  -   ٢٥٩٫٢١١  -   -   ١٤٥٫٦٨٠  ١٥٣٫٢٥٠  -   -   ٢٤٩٫٩٢٧ مالكي الشركةإجمالي المعامالت مع

   --- --------   -----   --------   -----------   -------------   ---------    ----- -----   -----------   -------   ---------------   ---- ---------   ----------   --------------  
                            حركات أخرى 

  )٦٫٠٠٠(  -   )٦٫٠٠٠(  -   )٦٫٠٠٠(  -   -   -   -   -   -   -   -   عضاء مجلس اإلدارة أل المدفوعة تعاباأل
  -   -   -   )٨٫٠٠٠(  ٨٫٠٠٠  -   -   -   -   -   -   -   -   عضاء مجلس اإلدارة ألتعاب المقترحة األ
   -----------   -------   --------   -----------   ----------   -------   ----------   ---- ------   --- -----   ------ ----  - --------   -- -------   ----- -----  

  )٦٫٠٠٠(  -   )٦٫٠٠٠(  )٨٫٠٠٠(  ٢٫٠٠٠  -   -   -   -   -   -   -   -   إجمالي الحركات األخرى 
   ----------- --   -- ----   --------   -----------  --- -- -------  --- ------   ------- -- ---  --- -------  --- - ----   -- -----------  ------------- -   ----------   ----- -- -------  

  ١٠٫٥٣٧٫٨٣٠  ٤٣٢٫٥٢٠  ١٠٫١٠٥٫٣١٠  ٣٫٨٠٧٫٤٦٨  ٨٫٠٠٠  ٦٨٧٫٦٥٨  )١٤٧٫٩٧٧(  ٦٧٫٠٠٠  ١٫٠٦١٫٥٦١  ٧٧٥٫٧٣٠  ٢٥٫٥٠٢  ٤٦  ٣٫٨٢٠٫٣٢٢    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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 ١٠

  وشركاتھا التابعةدبي لالستثمار ش.م.ع. 
  

  

    (تابع) بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

   ألف درھم                        ------------------------- --- - -- --------------- ------- بالشركة  مالكيالمنسوبة لحقوق الملكية  -------------------- --- --- - --- -------- ------------------------                                                         
  

  

  
  

  رأس المال  

  
عالوة 
  أسھم 

  
  احتياطي 

   المال رأس

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
 االحتياطي العام 

 
احتياطي 

إعادة 
  التقييم 

احتياطي القيمة 
  العادلة 

 توزيعات
/ أسھم  األرباح
   المنحة

  المقترحة 

أتعاب أعضاء 
  مجلس 

  اإلدارة المقترحة 

  
األرباح 

  المحتجزة 
  اإلجمالي 
  الفرعي

الحصص 
غير 

  المسيطرة 

  
  

  اإلجمالي
                            

  ١٠٫٥٣٧٫٨٣٠  ٤٣٢٫٥٢٠  ١٠٫١٠٥٫٣١٠  ٣٫٨٠٧٫٤٦٨  ٨٫٠٠٠  ٦٨٧٫٦٥٨  )١٤٧٫٩٧٧(  ٦٧٫٠٠٠  ١٫٠٦١٫٥٦١  ٧٧٥٫٧٣٠  ٢٥٫٥٠٢  ٤٦  ٣٫٨٢٠٫٣٢٢   ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                            إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

  ١٫١٠٥٫١٨٢  )٤٫٦٥٤(  ١٫١٠٩٫٨٣٦  ١٫١٠٩٫٨٣٦  -   -   -   -   -   -   -   -   -   أرباح السنة 
                            

                            اإليرادات الشاملة األخرى
 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة

  )٥١٫٠٩٨(  )٧٫٩٧٨(  )٤٣٫١٢٠(  -   -   -   )٤٣٫١٢٠(  -   -   -   -   -   -   األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة
   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -----------   -------   -------   ----------   ----------   -----------   ------------  

  )٥١٫٠٩٨(  )٧٫٩٧٨(  )٤٣٫١٢٠(  -   -   -   )٤٣٫١٢٠(  -   -   -   -   -   -   للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى
   -------   -------   -------   -------   -------   -------   ------------   -------   -------   -------------   -------------   ------------   -------------  

  ١٫٠٥٤٫٠٨٤  )١٢٫٦٣٢(  ١٫٠٦٦٫٧١٦  ١٫١٠٩٫٨٣٦ - - )٤٣٫١٢٠( -  -  - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
   -------   -------   -------   -------   -------   -------   -----------   -------   -------   -------------   -------------   ------------   -------------  

ن، المسجلة مباشرة في مالكيالالمعامالت مع 
                             حقوق الملكية 

                            مساھمات المالكين والتوزيعات عليھم 
  )٤٥٨٫٤٣٩(  -   )٤٥٨٫٤٣٩(  -   -   )٤٥٨٫٤٣٩(  -   -   -   -   -   -   -    توزيعات األرباح المدفوعة

  -   -   -   -   -   )٢٢٩٫٢١٩(  -   -   -   -   -   -   ٢٢٩٫٢١٩  ) ٢٦(راجع إيضاح أسھم منحة مصدرة 
  )٩٫٤١٨(  )٩٫٤١٨(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   توزيعات األرباح المدفوعة من شركات تابعة

  -   -   -   )٤٨٥٫٩٤٥(  -   ٤٨٥٫٩٤٥  -   -   -   -   -   -   -   المقترحة /أسھم المنحةتوزيعات األرباح
  -   -   -   )٢٢٨٫١٨٤(  -   -   -   -   ١١٣٫١٥٨  ١١٥٫٠٢٦  -   -   -   المحول إلى االحتياطيات 

   -----------   -------   --------   ------- ---   -----------   -------   ---------   -- -- ---------  --- ----  --- - ---------   -------------   ----------   -------------  
  )٤٦٧٫٨٥٧(  )٩٫٤١٨(  )٤٥٨٫٤٣٩(  )٧١٤٫١٢٩(  -   )٢٠١٫٧١٣(  -   -   ١١٣٫١٥٨  ١١٥٫٠٢٦  -   -   ٢٢٩٫٢١٩  إجمالي مساھمات المالكين والتوزيعات عليھم

   ----------   -------   --------  ------ ----   ----------   -------   ---------   ------ -------   -------   -- -----------   -------------  ------ - ---   -------------  
                           في شركات تابعةالتغيرات في حصص الملكية

(راجع  تابعة اتاستبعاد شركاالستحواذ على و عند
   ج) ٣٩ب و٣٩إيضاح 

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
١٠٣٫٤٨٩  

  
١٠٣٫٤٨٩  

االستحواذ على حصص غير مسيطرة (راجع  عند
  د)  ٣٩إيضاح 

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٦٫٢٢٩  

  
٦٫٢٢٩  

  
)٢٦٫٣٩٢(  

  
)٢٠٫١٦٣(  

   -----------   -------   -------   ---------   -------   -------   ----------   -------   -------   --- -----   -------   --------- --   -----------  
في شركات  حصص الملكيةإجمالي التغيرات في 

   تابعة
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٦٫٢٢٩  

  
٦٫٢٢٩  

  
٧٧٫٠٩٧  

  
٨٣٫٣٢٦  

   -----------   -------   --------   -----------  -------- - --   -------  -------- - --   ----- -- ------   -------   ------- ---- --   ------------   ----------   ------------  
  )٣٨٤٫٥٣١(  ٦٧٫٦٧٩  )٤٥٢٫٢١٠(  )٧٠٧٫٩٠٠(  -   )٢٠١٫٧١٣(  -   -   ١١٣٫١٥٨  ١١٥٫٠٢٦  -   -   ٢٢٩٫٢١٩  مالكي الشركة إجمالي المعامالت مع 

   --- --------   -----   ---- ----   -----------   ------- ----   ---------   -------- ---   ------- -- ----   -------  -------- -----   -------------   ----------  --- ----------  
                            حركات أخرى 

  )٨٫٠٠٠(  -   )٨٫٠٠٠(  -   )٨٫٠٠٠(  -   -   -   -   -   -   -   -   عضاء مجلس اإلدارة أل المدفوعة تعاباأل
  -   -   -   )٨٫٠٠٠( ٫٠٠٠٨ - - -  -  - - - -  عضاء مجلس اإلدارة ألتعاب المقترحة األ
  ----------- ------- --------  -----------  ---------- ------- ---------- ----------- --------  ----------   --- -------   ---------   ---- ------  

  )٨٫٠٠٠(  -   )٨٫٠٠٠(  )٨٫٠٠٠( - - - -  -  - - - - إجمالي الحركات األخرى
   ------ -------   -------   ------ ---   -----------  -------- -----   -- -- -----  - --- ---------   -----------  --- - -- ---   ---- - --------   ----- -- -------   ----------   ------- -- -----  

  ١١٫١٩٩٫٣٨٣  ٤٨٧٫٥٦٧  ١٠٫٧١١٫٨١٦  ٤٫٢٠١٫٤٠٤  ٫٠٠٠٨  ٤٨٥٫٩٤٥  )١٩١٫٠٩٧(  ٦٧٫٠٠٠  ١٫١٧٤٫٧١٩  ٨٩٠٫٧٥٦  ٢٥٫٥٠٢  ٤٦  ٤٫٠٤٩٫٥٤١    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٧إلى  ١١تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 

١١

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  ات إيضاح
  من البيانات المالية الموحدة) اً (تشكل جزء

  
  الشركة   حولمعلومات   .١

  
 ١٦في  ١٩٩٥ لسنة ٤٦وزاري رقم القرار الالعربية المتحدة بموجب  دولة اإلمارات تأسست دبي لالستثمار ش.م.ع. ("الشركة") في

يشار ( لشركة وشركاتھا التابعةالبيانات المالية ل من ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في لالبيانات المالية الموحدة  تتألف. ١٩٩٥يوليو 
  .واالئتالفات المشتركةبـ "المجموعة") باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة  ةمجتمع اإليھ
  

التطوير العقاري ألغراض البيع والتأجير وأنشطة المقاوالت والتصنيع والتجارة في منتجات  تزاول المجموعة بصورة أساسية أنشطة
  .إدارة الموجودات واالستثمارات الماليةو االستثماريةاألعمال المصرفية لقطاعات مختلفة باإلضافة إلى 

  
ً مساھم ١٨٫١٩٨حوالي  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في كان لدى الشركة  ً مساھم ١٨٫٩٦٥: ٢٠١٤( ا   .)ا

  
  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٢٨١٧١ب .إن العنوان المسجل للشركة ھو ص

  
  أساس اإلعداد   .٢

  
   بيان التوافق

  
ً تم إعداد ھذه  متطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ولمعايير التقارير المالية الدولية  البيانات المالية الموحدة وفقا

  .٢٠١٥لسنة  )٢(رقم 
  

شركات التجارية ("قانون الذي يمثل قانون ال ٢٠١٥) لسنة ٢تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
. يتعين على الشركات ٢٠١٥يوليو  ١وتم تفعيله في  ٢٠١٥أبريل  ١") في ٢٠١٥دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة لالشركات 

ام وفقاً لألحك ٢٠١٦يونيو  ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥االلتزام بقانون الشركات التجارية الجديد لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
  االنتقالية المنصوص عليھا في ھذا القانون. 

  
  أساس القياس

  
  تم قياسھا بالقيمة العادلة: يالتكلفة التاريخية، باستثناء البنود التالية التي  على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة 

  

  ؛األراضي -
 البيولوجية؛ الموجودات  -
 العقارات االستثمارية؛ -
 خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛  بالقيمة العادلة من االستثمارات -
 و بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ االستثمارات -
 األدوات المالية المشتقة.  -

    
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية

  
تم العملة الرسمية للشركة.  وھي )اإلماراتي" الدرھم"درھم اإلمارات العربية المتحدة (عملة يتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة ب

  ، ما لم يذكر خالف ذلك. فأقرب عدد صحيح باأللإلى ي درھم اإلماراتالب المبينة المالية المعلومات كافةتقريب 
  

  استخدام التقديرات واألحكام
  

ً إعداد البيانات المالية الموحدة إن  من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على يتطلب معايير التقارير المالية الدولية ل وفقا
والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  تطبيق السياسات المحاسبية

  التقديرات.
  
بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم  عتراف. ويتم االبصورة مستمرة التابعة لھاتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ت

  فيھا تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.
  

على المبالغ  األكبر التأثير ذاتتطبيق السياسات المحاسبية  فيالمستخدمة الھامة  األحكامالمعلومات حول  بيان ٤٠يضاح اإلتم في 
  مادية في السنة المالية التالية.  تسويات  يترتب عليھا جوھريةأو التي تنطوي على مخاطر  الموحدة المعترف بھا في البيانات المالية



 

١٢

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)أساس اإلعداد    .٢
  

  قياس القيم العادلة 
  

  قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.  للمجموعةاإلفصاحات والسياسات المحاسبية يتطلب عدد من 
  

  بوضع إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة.  المجموعةقامت 
  

يكون مسؤوالً بصورة عامة عن متابعة كافة قياسات القيمة العادلة الھامة، بما في ذلك القيم العادلة ضمن  من اإلدارةيتضمن ذلك فريق 
    . بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الھامة والتعديالت على التقييم اإلداري الفريق ھذا ويقوم ٣المستوى 

  
 اإلداريفريق الفي حال االستعانة بمعلومات طرف آخر، مثل األسعار المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، يقوم 

الية بتقييم األدلة التي يتم الحصول عليھا من األطراف األخرى لدعم النتيجة النھائية أن ھذه التقييمات تفي بمتطلبات معايير التقارير الم
  لية، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يجب تصنيف مثل ھذه التقييمات فيه.الدو

  
  يتم تقديم تقرير حول األمور الھامة الخاصة بالتقييم إلى لجنة التدقيق. 

  
ن. ويتم تصنيف القيم العادلة في اقدر اإلمكمعطيات السوق الملحوظة  المجموعةعند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم 

  مستويات مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي: 
  
  أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. ١المستوى :  
  وھي عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  ١ضمن المستوى : مدخالت بخالف األسعار المدرجة ٢المستوى

  سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).
  مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).٣المستوى :  
  

المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج في حال تم تصنيف المدخالت 
للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يكون فيه مدخالت 

 ھامة في أقل مستوى للقياس.
  

  االعتراف بالتحويالت بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي حدثت خاللھا التغيرات. بالمجموعة تقوم 
  

  الموضوعة عند قياس القيم العادلة في اإليضاحات التالية:  الھامة المعلومات حول االفتراضات المزيد من يتم إدراج
  
  ؛العقارات االستثمارية – ١٢اإليضاح   
  ؛ و المالية االستثمارات – ١٤اإليضاح 
  دمج األعمال.  – ٣٩اإليضاح  

  
  السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متسق على كافة الفترات المبينة في ھذه البيانات المالية الموحدة كما تم تطبيقھا 
بصورة متسقة من قبل شركات المجموعة. تم إجراء بعض التعديالت، حيثما اقتضت الضرورة، لكي تتوافق السياسات المحاسبية 

  ياسات المحاسبية للمجموعة. للشركات التابعة مع الس
  

  تمت إعادة تصنيف بعض مبالغ المقارنة لكي تتوافق مع العرض المتبع في السنة الحالية.
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  أساس التوحيد
  

  دمج األعمال 
قياس الثمن المحول  عامةً ويتم تحويل السيطرة إلى المجموعة.  عنداحتساب دمج األعمال من خالل طريقة االستحواذ ب المجموعةتقوم 

  التي تم االستحواذ عليھا.   القابلة للتحديدعند االستحواذ بالقيمة العادلة مثلما يتم مع صافي الموجودات 
  

  :على أنھا في تاريخ االستحواذ تقوم المجموعة بقياس الشھرة التجارية

   ؛ زائداً القيمة العادلة للثمن المحول -
 مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليھا، زائداً حصص غير ي القيمة المعترف بھا أل -
 ناقصاً الملكية الحالية في المنشأة المستحوذ عليھا،  لحصصإذا كان دمج األعمال قد تم على مراحل، القيمة العادلة  -
 .القيمة المعترف بھا (عادًة القيمة العادلة) للموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليھا والمطلوبات المفترضةصافي  -
  
  . األرباح أو الخسائربالربح الناتج عن الشراء بسعر منخفض في  عترافاال يتم
  

التي تتكبدھا المجموعة عند دمج  دات ملكية،، بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار سندات دين أو سنيتم بيان تكاليف المعامالت
   األعمال كمصروفات عندما يتم تكبدھا.

   
  يتم سنوياً اختبار أي شھرة تجارية تنشأ للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة. 

   
    . األرباح أو الخسائربتلك المبالغ ضمن  عترافويتم عادًة اال .السابقةتسوية العالقات المبالغ المتعلقة ب يشتمل الثمن المحول علىال 

  
إذا كان ھناك التزام بدفع مبلغ محتمل وينطبق عليه تعريف األداة  .بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ حتمل دفعهمبلغ يُ أي  قياسيتم 
بالتغيرات  عترافالملكية. خالفاً لذلك، يتم االقياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق تم إعادة يال ثم لمالية، يتم تصنيفه كحقوق ملكية ا

   .األرباح أو الخسائرضمن  للمبلغ المحتملالالحقة في القيمة العادلة 
  

   الشركات التابعة
، أو لديھا يكون عليھا التزام تجاهإن الشركات التابعة ھي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على المنشأة عندما 

في، عائدات متغيرة من ارتباطھا مع تلك المنشأة وتكون لديھا القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتھا على تلك حقوق 
ريخ المنشأة. ويتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تا

  لسيطرة.انتھاء ھذه ا
  
  مسيطرة الحصص غير ال

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بما يعادل الحصة التناسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليھا في تاريخ 
  االستحواذ.  

  
  حقوق ملكية. كمعامالت  في شركة تابعة التي ال يترتب عليھا فقدان السيطرة الحصص غير المسيطرة يتم احتساب التغيرات في

  
  فقدان السيطرة

بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة والحصص غير المسيطرة والعناصر  عترافعند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف اال
األرباح أو فقدان السيطرة ضمن عن  ةناتجخسائر أو  أرباحبأي  عترافويتم االاألخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. 

 بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان لحصةا تلكفي الشركة التابعة السابقة، يتم قياس  صةحاحتفاظ المجموعة بأي  في حال. الخسائر
  بناًء على درجة التأثير المحتفظ به. أصل ماليائتالف مشترك أو زميلة أو  كشركةالحقاً  ويتم احتساب الحصة المحتفظ بھاالسيطرة. 

  
  الحصص في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية 

  
  زميلة وائتالفات مشتركة. في شركات حصصھافي الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية من  المجموعةتتألف حصص   

  
ى سياساتھا المالية تأثير ھام، ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة، عل للمجموعةالتي يكون  المنشآتالزميلة في  الشركاتتتمثل 

يتمثل االئتالف المشترك في الترتيب الذي تسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي والتشغيلية. 
  موجوداته عوضاً عن حقوق في الموجودات والتزامات تجاه المطلوبات. 
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   (تابع)  الحصص في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  

ً بالتكلفة، باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويت ةالمشترك اتالزميلة واالئتالف اتيتم احتساب الحصص في الشرك م االعتراف بھا مبدئيا
أو الخسائر  تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباحالمبدئي،  عقب االعتراف التي تتضمن تكاليف المعاملة.

ً ل حتى تاريخ انتھاء التأثير الھام أو السيطرة  قوق الملكيةحطريقة واإليرادات الشاملة األخرى للشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
ً لحقوق الملكية، بعد إجراء التعديالت الالزمة حتى تكون السياسات المحاسبية المشتركة متوافقة  للشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا

  .لمجموعةمع السياسات المحاسبية ل
  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد
معامالت بين شركات الن غير محققة ناتجة م أية إيرادات ومصروفاتباإلضافة إلى  الھامة الداخليةوالمعامالت  األرصدةيتم حذف 

يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات الزميلة والشركات عداد البيانات المالية الموحدة. المجموعة عند إ
 . ويتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذفالمستثمر بھامشتركة إلى مدى حصة المجموعة في الشركة  الخاضعة لسيطرة

  قيمة.ال انخفاضفيه دليل على  يتوفرالذي ال  المدى، لكن فقط إلى األرباح غير المحققة
   

  اإليرادات 
  

  البضائع والعقارات المباعة
بعد  ،لة للثمن المقبوض أو مستحق القبضبالقيمة العادضمن سياق األنشطة االعتيادية يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع والعقارات 

المخاطر واالمتيازات الھامة  عند تحويلباإليرادات  عترافيتم اال. والحسومات على الكميةوالخصومات التجارية  المرتجعات خصم
واحتمالية إعادة البضائع بصورة  ذات الصلةتقدير التكاليف  ويمكناسترداد الثمن المستحق  من المرجحويكون  العميلللملكية إلى 

   .ةموثوق بصورةقياس قيمة اإليرادات  وعندما يمكن، ي تدخل من اإلدارة بشأن البضائعولم يعد ھناك أموثوقة، 
  

  . بيع اتفاقيةكل الخاصة بشروط الالمخاطر واالمتيازات بناًء على  تحويليختلف توقيت 
  

المتبقية في بداية اإليجار صغيرة للغاية كعقود إيجار  الية لقيمتھاوالتي تعتبر القيمة الحيتم احتساب العقارات المؤجرة لعدة عقود 
    في نھاية مدة اإليجار. الملكية إلى المستأجر  نقلتاريخ اإليجار، حتى وإن لم يتم بداية في  (كما لو كان تم بيعھا) تمويلية

  
  إيرادات العقود

ً إليھافي العقد  االمتفق عليھ القيمة المبدئيةد على تشتمل إيرادات العق تعديالت تطرأ على أعمال العقد والمطالبات ودفعات  أي مضافا
بصورة  اإلنشاءات قياسھا بصورة موثوقة. عندما يمكن تقدير ناتج عقد ويمكن إيراداتالحوافز إلى الحد الذي يحتمل معه أن ينتج عنھا 

  العقد. إنجازبما يتناسب مع مرحلة  األرباح أو الخسائربإيرادات ومصروفات العقد ضمن  عترافيتم اال ،موثوقة
  

التكلفة المتكبدة حتى تاريخه  أنھا نسبةن معاينة األعمال المنجزة، ويتم تقييمھا في بعض الحاالت عإلى  استناداً  نجازيتم تقييم مرحلة اإل
 مدىالعقد فقط إلى ھذا بإيرادات  عترافبصورة موثوقة، يتم اال عقدالقياس ناتج  عندما ال يمكن. نجازإجمالي التكاليف المقدرة لإلإلى 

  . األرباح أو الخسائرضمن  فوراً عقد البالخسائر المتوقعة من  عتراف. ويتم االھااسترداديحتمل المتكبدة التي  العقد تكاليف
  

  الخدمات المقدمة 
  .التقريرتاريخ المعاملة في  إنجازبما يتناسب مع مرحلة الخدمات المقدمة  منباإليرادات  عترافيتم اال

  
   اإليجارية يرادات اإل

على  األرباح أو الخسائرضمن  عقود إيجار تشغيلية المؤجرة بموجب من العقارات االستثمارية اإليجاريةيرادات اإلب عترافيتم اال
يرادات اإلالممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي  اإليجارحوافز ب عتراف. ويتم االاإليجارعلى مدى فترة عقد  أساس القسط الثابت

   .اإليجارعلى مدى فترة عقد  اإليجارية
  

  إيرادات توزيعات األرباح
ستالم توزيعات في االمجموعة حق  فيه يثبتفي التاريخ الذي األرباح أو الخسائر بإيرادات توزيعات األرباح ضمن  عترافيتم اال

  األرباح.
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  المنح الحكومية 

  
  : أن على ھناك تأكيد معقولعندما يكون  كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة بالمنح الحكوميةمبدئياً  عترافيتم اال

  
  المنح؛  المرتبطة بتلكتلتزم بالشروط وف س المجموعة  )أ(

  المنح سوف يتم استالمھا. و  )ب(
  

على مدى  بصورة منتظمة األرباح أو الخسائرضمن  التي تعوض المجموعة عن المصروفات المتكبدة الحكومية ةبالمنح عترافيتم اال
 فيالحكومية غير المشروطة التي تكون  ةلمنحاب عترافيتم اال. ھاالتي يراد تعويض الصلةمطابقتھا مع التكاليف ذات ل الالزمةالفترات 

  .مستحقة القبض ةعندما تصبح المنح األرباح أو الخسائرضمن غير قابلة لالستھالك غير مالية  شكل موجودات
  

  إيرادات ومصروفات التمويل
  

وعكس خسائر  المطفأةتم قياسھا بالتكلفة يلموجودات المالية التي ا علىم الخصوعكس  الفوائدإيرادات  من إيرادات التمويل تتألف
مع األخذ باالعتبار  استحقاقھا عند األرباح أو الخسائرضمن  الفوائدإيرادات ب عتراف. ويتم االانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

  . على األصلالعائد الفعلي 
  

 وصافي خسائر صرف العمالت األجنبية والربح على سندات الصكوك القروض على الفوائدمصروفات  من مصروفات التمويل تتألف
. والموجودات المالية األخرى والرسوم المصرفية تجاريةالمدينة الذمم ال قيمة انخفاضوخسائر  والخسائر من األدوات المالية المشتقة

من البنوك والسحوبات على المكشوف والقروض ألجل التي يتم الحصول عليھا من  قصيرة األجلعلى التسھيالت  الفوائددفع  يتم
  التجارية.  للمعدالتالبنوك وفقاً 

  
كمصروفات إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة  التي ال تكون منسوبة بصورة مباشرة بتكاليف االقتراض عترافيتم اال
تكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو  ه تتم رسملة. إال أنباستخدام طريقة الفائدة الفعليةاألرباح أو الخسائر ضمن 

إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات. تبدأ رسملة تكاليف االقتراض من تاريخ تكبد المصروفات ذات 
 كافة األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤھلة لالستخدام المزمع لھا عند االنتھاء منوتتوقف الرسملة الصلة بالموجودات المؤھلة 

يتم تعليق رسملة ووفات. كمصر الستحواذ أو اإلنشاء أو اإلنتاجالفترة التي تلي اب المتعلقةتكاليف االقتراض  يتم احتساب. أو بيعھا
  لموجودات المؤھلة.ل الفعالتطوير ال التوقف عنتم فيھا التي فترة ال طوالقتراض تكاليف اال

  
صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو مصروفات تمويل ويتوقف على أساس خسائر صرف العمالت األجنبية  وأأرباح تتم إعادة عرض 

  خسارة.صافي ربح أو صافي  تؤدي إلىذلك على ما إذا كانت تغيرات العمالت األجنبية 
  

  واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجيةالممتلكات 
  
  والقياس عترافاال

يتم بيان الممتلكات  ،والموجودات البيولوجية التي يتم تسجيلھا بالقيمة العادلة بالقيمة المعاد تقييمھا تسجيلھا يتم التي يضاباستثناء األر
  . المتراكمة القيمة انخفاضبالتكلفة التاريخية ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر  المجموعة لدىواآلالت والمعدات 

  
ً على الموجودات  تكلفة وتشتمل .الموجوداتمنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على التشتمل التكلفة على المصروفات  المشيدة ذاتيا

المناسبة لالستخدام المزمع  يصال الموجودات إلى الحالة التشغيليةمباشرة إليف أخرى منسوبة تكال فة المواد والعمالة المباشرة وأيتكل
    لھا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. 

  
كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من  ھا، يتم احتسابت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفةعندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلال

  الممتلكات واآلالت والمعدات. 
  

 المتحصالت (المحتسبة على أنھا الفرق بين صافياألرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ب االعترافيتم 
 المدرجة فيالمبالغ  يتم تحويل ،بيع الموجودات المعاد تقييمھاتم . عندما ياألرباح أو الخسائرفي  للبند) القيمة الدفتريةومن االستبعاد 

  احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة. 
  
  
  



 

١٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة    .٣
  

  (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجية
  

  إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية
س العقار وفقاً للقيمة العادلة وتتم إعادة تم إعادة قياستثماري، تمشغول من قبل المالك إلى عقار ا يتغير استخدام عقار ما من عقارعندما 

يعكس فيه الربح  الذيإلى المدى  األرباح أو الخسائرأرباح تنشأ عن إعادة القياس ضمن  بأي عترافيتم االوستثماري. تصنيفه كعقار ا
اإليرادات م ضمن يحتياطي إعادة التقيفي امباشرًة أية أرباح متبقية ب االعتراف لعقار المحدد، معلالقيمة السابقة  انخفاضخسائر 

حقوق  ضمنم يحتياطي إعادة التقياويتم عرضھا في  اإليرادات الشاملة األخرىخسائر في  بأي عترافيتم االو. الشاملة األخرى
ُ المبلغ الذي  يعادل بما الملكية  فيفوراً معترف بھا خسائر متبقية  أي، مع المعنيعقار الب فيما يتعلق سابقاً في اإليرادات الشاملة درجقد أ

  .األرباح أو الخسائر
  

  التكاليف الالحقة
إلى  المصروفاتالالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بھذه  المصروفاتتتم رسملة 

  كمصروفات عند تكبدھا. لممتلكات واآلالت والمعداتل اليوميةالصيانة  تكاليفالمجموعة. ويتم احتساب 
  

  االستھالك 
ناقصاً قيمته تحل محل التكلفة  تكلفة األصل أو القيمة األخرى التيفي  والتي تتمثليتم احتساب االستھالك على القيمة القابلة لالستھالك 

   المتبقية. 
  

 عكسيد حيث على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بن على أساس القسط الثابت األرباح أو الخسائرباالستھالك ضمن  عترافيتم اال
ويتم احتساب  لمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المعني.الخاص با المتوقع لالستھالك األسلوببصورة كبيرة  ذلك

 بصورة معقولة االستھالك للموجودات المؤجرة على مدى مدة عقد اإليجار أو أعمارھا اإلنتاجية، أيھما أقصر، ما لم يكن من المؤكد
  م احتساب استھالك لألراضي. أن الملكية سوف تنتقل إلى المجموعة في نھاية عقد اإليجار. وال يت

  
وفقاً  مناسبين يجعاله قادراً على العملوضع و موقعلالستخدام، أي عندما يكون في  يبدأ احتساب االستھالك لألصل عندما يصبح متاح

   . اإلدارة تحددهالذي  ألسلوبل
  

  المقارنة: وسنةالحالية  للسنة امةالھ لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة
  

  األعمار (السنوات)  
   ٣٣ - ١٥    مباني

   ٢٢ - ٣    آالت ومعدات
   ١٠ - ٣    مكتبية وأثاث معدات
  ٧ - ٣    سيارات

  
  ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً. كل فترة تقريرطرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في  مراجعةتتم 

  
  البيولوجيةالموجودات 

  
ً للمعيار المحاسبي  المستخدمة إلنتاج األلبان ومنتجات األلبان ذات الصلة. ماشيةال من تتألف الموجودات البيولوجية للمجموعة وفقا

االعتراف بأي تغيرات تطرأ عليھا  معالموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع،  ھذه يتم قياسالزراعة،  – ٤١الدولي 
. ويتم تحديد القيمة العادلة للموجودات البيولوجية من قبل مقيم مستقل متخصص لديه خبرة كافية في تقييم األرباح أو الخسائرضمن 

  الماشية. تتضمن تكلفة البيع كافة التكاليف الالزمة لبيع الموجودات البيولوجية.
  

  المستأجرة الموجودات 
  

تمويلية. ويتم بيان الممتلكات  إيجارالمجموعة كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود بموجبھا التي تتحمل  اإليجاريتم تصنيف عقود 
لدفعات أو القيمة الحالية  لألصللقيمة العادلة تعادل ابقيمة  ةتمويلي إيجارد وبموجب عق التي يتم االستحواذ عليھاواآلالت والمعدات 

  ، أيھما أقل. (إن وجدت) القيمة انخفاض، ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر اإليجاربداية في  الدنيا يجاراإل
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  الموجودات غير الملموسة
  

  الشھرة التجارية
  

يتم عرض الشھرة التجارية التي تنشأ من االستحواذ على شركات تابعة ضمن الموجودات غير الملموسة. فيما يتعلق بقياس الشھرة 
يتم بيان الشھرة التجارية المنسوبة لالستثمار في الشركات السياسة أعاله حول دمج األعمال. ، انظر المبدئيالتجارية عند االعتراف 

    ء من القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية. كجز المشتركة واالئتالفات الزميلة
  

  القياس الالحق 
ً الشھرة التجارية  اختباريتم  ً خسائر انخفاض القيمة سنويا للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة ويتم تسجيلھا بالتكلفة ناقصا

  المتراكمة.
  

  غير الملموسة األخرى الموجودات
  

وبراءات االختراع والعالمات  وحقوق توزيع المنتج بما في ذلك حقوق المعرفة الفنية ،يتم بيان الموجودات غير الملموسة األخرى
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر  التي لھا أعمار إنتاجية محددة التجارية ً  ھاؤيتم إطفاو. المتراكمة القيمة انخفاضبالتكلفة ناقصا  رتقديل وفقا

  سنوات. ١٠إلى  ٥ منالتي تتراوح اإلدارة ألعمارھا اإلنتاجية 
  

  المصروفات الالحقة 
ويتم الذي تتعلق به. المتضمنة في األصل المحدد المنافع االقتصادية المستقبلية  تزيد منعندما تتم رسملة المصروفات الالحقة 

االعتراف بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشھرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجھا 
  عند تكبدھا. األرباح أو الخسائر ضمن داخلياً، 

  
  تعديلھا حيثما يكون مناسباً.تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم 

  
  العقارات االستثمارية

  
 ،السببينزيادة رأس المال أو لكال منھا أو ل إيجاريةالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات تتمثل العقارات االستثمارية في 

االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية. عندما تقدم  أوولكن ليس بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية 
 عنصرالمجموعة خدمات إضافية لشاغلي عقار ما فإنھا تتعامل مع ذلك العقار كعقار استثماري في حال كانت الخدمات المقدمة تشكل 

  .االتفاقية بصورة عامة فينسبياً  جوھريغير 
  

تغيرات تطرأ عليھا  بأي عترافمع اال قياسه الحقاً بالقيمة العادلةويتم  بھا المبدئي عترافعند اال بالتكلفةاري يتم قياس العقار االستثم
  . األرباح أو الخسائرضمن 

  
مباشرة إلى االستحواذ على عقارات استثمارية. وتشتمل تكلفة العقارات االستثمارية المشيدة المنسوبة  المصروفاتتشتمل التكلفة على 

 ً تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال العقارات االستثمارية إلى الحالة  ةيأوتكلفة المواد والعمالة المباشرة على  ذاتيا
   ا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لھ

  
كعائدات استثمارية في الفترة التي تنشأ فيھا  األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن  التعديالت علىيتم إدراج 

مرة ل باحتساب الموجودات أو المطلوبات للعقارات االستثمارية، ال تقوم المجموعة القيمة الدفترية. عند تحديد ھذه األرباح أو الخسائر
    بھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة. عترافتم اال ثانية بعد أن

  
تم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف مساوية يالعقار بحيث استخدام ر عندما يتغي

  لتكلفته ألغراض االحتساب الالحق.
  

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد عقار استثماري (المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد 
. عندما يتم بيع عقار استثماري كان قد تم تصنيفه سابقاً كممتلكات وآالت ومعدات، األرباح أو الخسائروالقيمة الدفترية للعقار) ضمن 

    قيمة ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة. يتم تحويل ال
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  المخزون
  

المحتفظ بھا بغرض  /الغيار والعقارات قيد التطويرع وقط نجازيتألف المخزون من البضائع تامة الصنع والمواد الخام واألعمال قيد اإل
  . البيع

  
  وقطع الغيار نجازواألعمال قيد اإل الخامالبضائع تامة الصنع والمواد 

  
على طريقة متوسط التكلفة وقطع الغيار  الخام، أيھما أقل. ترتكز تكلفة المواد القابلة للتحقيقيتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

يتم بيان البضائع . الراھن الحالي ووضعه موقعهإلى المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإيصاله  المصروفاتالمرجح وتشتمل على 
ً جزء مناسب من تشو الخامتامة الصنع بتكلفة المواد  تم بيان لطاقة التشغيلية االعتيادية. ويالمصروفات العامة استناداً إلى امل أيضا

سعر في القابلة للتحقيق . تتمثل صافي القيمة ةمباشربصورة  لھاوالمصروفات العامة المنسوبة  الخامبتكلفة المواد  نجازاألعمال قيد اإل
  البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً مصروفات البيع المقدرة. 

  
  محتفظ بھا بغرض البيع /عقارات قيد التطوير

  
، أيھما أقل. القابلة للتحقيقبالتكلفة أو صافي القيمة  ھايتم بيانكمخزون و المحتفظ بھا بغرض البيع/العقارات قيد التطويريتم تصنيف 

تشتمل التكلفة على إجمالي تكاليف التطوير وتكاليف االقتراض المرسملة والمصروفات المباشرة األخرى. يتم تقدير صافي القيمة 
ً لظروف السوق السائدة وتكاليف  األخذ بعينمن قبل اإلدارة مع  القابلة للتحقيق االعتبار السعر المتوقع تحقيقه بصوره نھائية وفقا

  المتوقعة. نجازاإل
  

كمصروفات في الفترة التي يحدث فيھا  المحتفظ بھا بغرض البيع/قيمة العقارات قيد التطويرفي  نخفاضاال بمقدار عترافيتم اال
الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقيق  نتيجةفي القيمة  انخفاضي عكس أبقيمة  عترافويتم االأو يتم فيھا تكبد الخسائر.  نخفاضاال
  الزيادة. ھذه فيھا تحدث التيفي الفترة  األرباح أو الخسائرن ضم

  
  نجازقيد اإل نشاءاتاإلأعمال 

  
المتوقع تحصيلھا من العمالء مقابل أعمال العقود المنجزة حتى غير المفوترة إجمالي المبالغ في  نجازقيد اإل اإلنشاءاتتمثل أعمال ت

ً  العقد المتكبدة تكلفةب نجازقيد اإل نشاءاتاإلتاريخه. يتم قياس أعمال  وناقصاً  فواتير سير العملزائداً األرباح المعترف بھا ناقصا
كافة العقود ل بيان المركز الماليكجزء من الذمم المدينة األخرى في  نجازقيد اإل اإلنشاءاتيتم عرض أعمال . المعترف بھاالخسائر 

التكاليف المتكبدة عن  سير العمل فواتير عندما تزيد. سير العمل فواتيرزائداً األرباح المعترف بھا عن التي تزيد فيھا التكاليف المتكبدة 
  .في بيان المركز المالي الذمم الدائنة األخرى نكجزء م الفرق بيان، يتم زائداً األرباح المعترف بھا

  
  األدوات المالية 

  
  المالية غير المشتقة الموجودات

  
ً  عترافتقوم المجموعة باال خاصة التعاقدية الحكام األالمجموعة طرفاً في  الذي تصبح فيه المتاجرةفي تاريخ الموجودات المالية ب مبدئيا

  .المعنية باألداة
  

ً  الموجودات الماليةيتم قياس  ً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  .بالقيمة العادلةمبدئيا في حالة عدم قياس األصل المالي الحقا
ً بقياس المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة لالخسائر، يتضمن القياس المبدئي تكاليف  حيازة أو إصدار األصل. تقوم المجموعة الحقا

  .التكلفة المطفأة أو القيمة العادلةبالموجودات المالية إما 
  

 ذلكفي الحصول على تدفقات نقدية من  للمجموعةعندما تنتھي الحقوق التعاقدية  باألصل الماليبإيقاف االعتراف  المجموعةتقوم 
يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتيازات  من خالل معاملةتعاقدية ، أو عندما تقوم بتحويل حقوق الحصول على تدفقات نقدية األصل
بإنشائھا أو االحتفاظ بھا  المجموعةقامت التي  األصل المالي المحولفي  ةورة فعلية. ويتم االعتراف بأي حصبص األصل الماليملكية 
  .التزام منفصلأو  كأصل
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   (تابع) األدوات المالية

  
  (تابع) الموجودات المالية غير المشتقة

  
  بالتكلفة المطفأة  التي يتم قياسھاالموجودات المالية 

  : خسائر انخفاض القيمة إذا مطروحاً منھا ،باستخدام طريقة الفائدة الفعليةبالتكلفة المطفأة الحقاً األصل المالي  يتم قياس
  

  ويل التدفقات النقدية التعاقدية؛ يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحص أعمالتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج  -
 والفائدة.  األصليتدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية للموجودات المالية األحكام ترتبت على -
  

والمستحق من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة تجارية المدينة الذمم المن تتألف الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 
  تمويلية.الاإليجار عقود لالمدينة ذمم المدينة واليجارات اإلوالنقد وما يعادله وذمم  األخرى

  
  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 

ً قياس الموجودات المالية، باستثناء الموجودات المصنفة كموجودات بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة ويتم  مقاسة مالية يتم الحقا
  .  األرباح أو الخسائراالعتراف بكافة التغيرات التي تطرأ عليھا ضمن 

  
عرض  المجموعة عند االعتراف المبدئي تختار، قد التداولبغرض بھا  االحتفاظ التي ال يتم الملكية أدواتفي ستثمارات فيما يتعلق باال

. فيما يتعلق باألدوات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات في اإليرادات الشاملة األخرى على حدة أداةكل  خسائرأرباح و
وال يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة في األرباح أو الخسائر  إلىالشاملة األخرى، ال يتم مطلقاً إعادة تصنيف األرباح والخسائر 

ما لم تمثل تلك األرباح أو الخسائر تلك االستثمارات ضمن  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المكتسبة من. األرباح أو الخسائر
   التوزيعات بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. 

  
  النقد وما يعادله

ثالثة أشھر). إن السحوبات  من ذات تاريخ استحقاق أقلثابتة (الودائع المصرفية والرصدة األنقد وال منالنقد وما يعادله  يتألف
عند الطلب وتشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة  يتم سدادھاالتي  والفواتير المخصومة المصرفية على المكشوف وإيصاالت األمانة

  .الموحد يتم إدراجھا كأحد عناصر النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية ،المجموعة للنقد
  

  المطلوبات المالية غير المشتقة 
  

ً  عترافتقوم المجموعة باال ً  عتراففي التاريخ الذي تنشأ فيه. ويتم اال الثانويةبسندات الدين المصدرة والمطلوبات مبدئيا بكافة مبدئيا
وھو التاريخ الذي  المتاجرةبتاريخ  (بما في ذلك المطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) المطلوبات األخرى

تسوية تم تبالمطلوبات المالية عندما  عترافتقوم المجموعة بإيقاف اال طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. المجموعةصبح فيه ت
  لغاؤھا أو انتھاؤھا. التعاقدية أو عندما يتم إ ھاالتزامات

  
يكون للمجموعة حق  ،فقط عندماوعندما، في بيان المركز المالي  المبلغويتم بيان صافي تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

  .بصورة متزامنة الموجودات وتسوية المطلوبات تحصيلقانوني بمقاصة المبالغ وتنوي إجراء تسوية على أساس صافي المبلغ أو 
  

مبدئياً  عترافيتم اال. خرىاألتجارية والدائنة الذمم الووسندات الصكوك  سلفياتالوقروض ال منلوبات المالية غير المشتقة المط تتألف
المبدئي، يتم قياس ھذه المطلوبات  عترافالعقب االمطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة. تلك ب

  المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
  

  األدوات المالية المشتقة
  

، يتم التقريرتاريخ ر الفائدة. في لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعا تعرضھامن  تحوطللتحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة 
ً لسعر السوق ويتم اال حيث ال تقوم  األرباح أو الخسائرالتي تطرأ عليھا ضمن  بالتغيرات عترافتحديد قيمة األدوات المشتقة وفقا

   . التحوطالمجموعة بتطبيق محاسبة 
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  العمالت األجنبية

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية

تم . تار الصرف السائدة بتواريخ المعامالتوفقاً ألسع المجموعةشركات ل الرسمية العمالتيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 
في وفقاً ألسعار الصرف السائدة  العملة الرسميةإلى  التقريرتاريخ وبات المالية بالعمالت األجنبية في إعادة تحويل الموجودات والمطل

الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية في البنود النقدية . تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية الخاصة بذلك التاريخ
ً ل، وبين التكلفة الالسنةلفائدة الفعلية والمبالغ المدفوعة خالل لبيان ا، والمعدلة السنة سعر الصرف مطفأة بالعملة األجنبية المحولة وفقا

  . التقرير سنةالسائد في نھاية 
  

 العملة الرسميةإعادة تحويلھا إلى  تتم ،تي يتم قياسھا بالقيمة العادلةوالمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية واللموجودات بالنسبة ل
ً ألسعار الصرف السائدة في  ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بالعملة تاريخ تحديد القيمة العادلة. وفقا

العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل ضمن  اتبفروق عترافويتم اال تاريخ المعاملة.خدام سعر الصرف السائد في نبية باستاألج
  . األرباح أو الخسائر

  
   الخارجيةالعمليات 

العادلة الناتجة  ، بما في ذلك الشھرة التجارية والتعديالت على القيمةالخارجيةيتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات 
ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  اإلماراتي إلى الدرھم عن االستحواذ، . يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات التقريروفقا

ً لمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل  اإلماراتي إلى الدرھم الخارجية صرف العمالت  اتفروقب عترافيتم االالحالية.  السنةوفقا
ويتم عرضھا في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق  ضمن اإليرادات الشاملة األخرىة الناتجة عن التحويل األجنبي

استبعاد عملية خارجية، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الھام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف القيمة  ما يتمعندالملكية. 
ذات الصلة بتلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو احتياطي تحويل العمالت األجنبية المتراكمة في 

بحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية مع تابعة في شركة  حصتھاخسائر االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من 
عندما تقوم المجموعة باستبعاد  .الحصص غير المسيطرة إلىالقيمة المتراكمة الصلة من  الجزء ذو تحويليتم ، السيطرةباالحتفاظ 

بالتأثير الھام، تتم  االحتفاظ بحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية معشركة زميلة ائتالف مشترك أو جزء فقط من حصتھا في 
  .أو الخسائراألرباح لقيمة المتراكمة في إعادة تصنيف الجزء ذو الصلة من ا

  
  المخصصات

  
يمكن تقديره بصورة موثوقة  ضمنيالتزام حالي قانوني أو نتيجة لحدث سابق،  ،المجموعة يترتب علىبمخصص عندما  عترافيتم اال

، يتم للقيمة الزمنية للمال جوھريتأثير  ھناك عندما يكون االقتصادية لتسوية االلتزام. للمنافع تدفق خارجأن يلزم  من المرجحويكون 
 للقيمة الزمنية للمالتحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بالمعدل الذي يعكس تقييمات السوق الحالية 

  بعكس الخصم كمصروفات تمويل.  عترافيتم اال .االلتزام نطوي عليھاوالمخاطر التي ي
  

  قيمة ال انخفاض
  

   غير المشتقة ةالموجودات المالي
 تعرضهلى ما إذا كان ھناك دليل موضوعي عم للتحققتاريخ كل تقرير في بالقيمة العادلة  المسجلغير  األصل المالييتم تقييم 

عتبر أن األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة يُ القيمة.  في نخفاضال
 اعلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لھذسلبي تأثير  وكان لھذا الحدث بھذا األصلاف المبدئي بعد االعتر خسارةوقوع حدث 

  يمكن تقديره بصورة موثوقة.  األصل
  

تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على التعثر أو العجز عن السداد من قبل المدين وإعادة جدولة المبلغ 
ً لشروط ما كانت  للمجموعةالمستحق  أو المصدر  المقترضلتقبلھا في ظروف أخرى والمؤشرات التي تدل على أن  المجموعةوفقا

أو  قدرة على السداد من قبل المقترضالتغيرات السلبية في الأو  المرتبطة بحاالت التعثر االقتصادية أو الظروف سيتعرض لإلفالس
المعطيات الملحوظة التي تشير إلى وجود نقص يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة أو  للسند ةعدم وجود سوق نشطأو  المصدر

  لمجموعة من الموجودات المالية. 
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  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 
الموجودات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة ھذه باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة  المجموعةتأخذ 

نخفاض ال عندما ُيالحظ عدم تعرض تلك الموجوداتفي القيمة.  محدد نخفاضال للتحقق من تعرضھا بصورة منفردةالھامة  الموجودات
فيما يتعلق قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. للتحقق مما إذا كان تقييمھا بصورة جماعية  ، يتمفي القيمة

. يتم إجراء تقييم نخفاض في القيمةللتحقق من تعرضھا ال، فيتم تقييمھا بصورة جماعية بصورة منفردةالتي ال تكون ھامة  بالموجودات
  مخاطر مماثلة.  الموجودات التي لھا سماتمن خالل تجميع  جماعي

  
فاض القيمة الجماعي، تستخدم المجموعة معلومات تاريخية حول توقيت االسترداد وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بإجراء عند تقييم انخ

ما التسويات الالزمة إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون الخسائر الفعلية أكبر أو أقل م
  لسابقة.تشير إليه التجارب ا

  
يتم احتساب خسائر االنخفاض في القيمة على أنھا الفرق بين قيمتھا الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم االعتراف بالخسائر ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم إظھارھا في حساب 

عندما يتسبب حدث . ، يتم شطب المبالغ ذات الصلةالموجوداترى المجموعة عدم وجود احتمال واقعي الستـرداد عندما تالمخصص. 
  .األرباح أو الخسائرالقيمة من خالل  انخفاضفي خسائر  النقصالقيمة، يتم عكس  انخفاضقيمة خسائر  نقصالحق في 

  
  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  
ً ل يتم حقوق الملكية من خالل مقارنة القيمة القابلة طريقة قياس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشركة المستثمر بھا المحتسبة وفقا

، ويتم عكسھا إذا كان ھناك األرباح أو الخسائريتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن د لالستثمار مع قيمته الدفترية. لالستردا
   التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. تغير إيجابي في

  
   الموجودات غير المالية

الموجودات البيولوجية  باستثناء( جموعةللموجودات غير المالية للم الدفتريةمراجعة القيم بل تقرير تاريخ كفي تقوم المجموعة 
مة. في القيفي  نخفاضال تعرضھا ك أي مؤشر علىإذا كان ھنا ماللتحقق م والمخزون) والعقارات للتطويرالعقارات االستثمارية و

  ، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. حالة وجود مثل ذلك المؤشر
  

يتم اختبارھا  ،أو ال تكون متاحة لالستخدامإنتاجية غير محددة لھا أعمار لشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة التي فيما يتعلق با
    للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة. سنوياً 

  
ً لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات  في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام معا

يتم تخصيص  للنقد. المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة
  أن تستفيد من الدمج. يتوقع  التي الوحدات المنتجة للنقدأو مجموعة  المنتجة للنقد ةالوحدإلى  دمج األعمال الناتجة عنالشھرة التجارية 

  
أيھما أكبر.  اليف البيع،ناقصاً تك العادلة أو القيمةمن االستخدام  القيمةألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ل
إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم يعكس التقييمات  المخصومة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ترتكز القيمة من االستخدام على

  .المنتجة للنقد أو الوحدة األصلب المتعلقةوالمخاطر  للقيمة الزمنية للمالالسوقية الحالية 
  

  . المقدرة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدتهعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما يتم اال
  

 القيمة الدفتريةلتخفيض  القيمة أوالً  انخفاضخسائر  تخصيصويتم . األرباح أو الخسائرالقيمة ضمن  انخفاضبخسائر  عترافيتم اال
  . بالتناسب لموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقدل الدفتريةلوحدات ثم لتخفيض القيم مخصصة لشھرة تجارية  ألي

  
، باستثناء تلك المتعلقة بالشھرة القيمة انخفاضسائر ويتم عكس خالقيمة المتعلقة بالشھرة التجارية.  انخفاضال يتم عكس خسائر 

االستھالك أو  بعد خصمالدفترية التي كان سيتم تحديدھا،  القيمةدفترية لألصل عن القيمة الإلى المدى الذي ال تزيد فيه التجارية، 
  اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
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  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  
خدمات احتسابھا كمصروفات عندما يتم تقديم اليتم قياس التزامات التعويضات قصيرة األجل للموظفين على أساس غير مخصوم ويتم 

حالي لدفع ھذا  ضمنيالمجموعة التزام قانوني أو  على عندما يكونمتوقع دفعه المبلغ الب المتعلقبااللتزام صلة. يتم االعتراف الذات 
  الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة موثوقة. الخدمات السابقة التي قدمھاالمبلغ مقابل 

  
بنسبة  المساھمةبشأن المعاشات والتأمينات االجتماعية، يتوجب على الشركات  ١٩٩٩) لسنة ٧االتحادي رقم ( العمل قانونوفقا ل
للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما يتوجب على ھؤالء الموظفين  "لمساھماتالمحتسب لالراتب "من  ٪١٢٫٥

بمساھمة المجموعة كمصروفات ضمن  عترافيتم اال برنامج التقاعد. في "لمساھماتالمحتسب لالراتب "من  ٪٥أن يساھموا بنسبة 
لشركات، بما يعادل المبلغ الغير المدفوع المتبقي، ضمن تم بيان مساھمات الموظفين وا عندما يتم تكبدھا. األرباح أو الخسائر
  المطلوبات األخرى.

  
  عقود اإليجار 

  
  عقود اإليجار التشغيلية   –كمستأجر 

  
 عترافيتم اال، كعقود إيجار تشغيلية. ر بكافة مخاطر وامتيازات الملكيةالموجودات التي يحتفظ بموجبھا المؤج إيجاريتم تصنيف عقود 

. اإليجارعلى مدى فترة عقد  أساس القسط الثابتعلى  األرباح أو الخسائرتشغيلية ضمن ال اإليجاربموجب عقود  المدفوعةبالمبالغ 
  .اإليجارعلى مدى فترة عقد  اإليجارالمستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد  اإليجاربحوافز  عترافويتم اال

  
    التمويلية عقود اإليجار  –كمستأجر 

  
القائمة. يتم توزيع مصروفات التمويل  المطلوباتالتمويل وتخفيض  مصروفاتبين  ةد اإليجار التمويليويتم توزيع الدفعات الدنيا لعق

  دوري ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات.  عائدعلى كل فترة من مدة عقد اإليجار لتكوين معدل 
  

   توزيعوال الموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع
  

استردادھا بصورة رئيسية من خالل  يتوقع التي تتألف من موجودات ومطلوبات ،أو مجموعات االستبعاد إن الموجودات غير المتداولة
 الموجودات تصنيف تلك قبل. أو التوزيع يتم تصنيفھا على أنھا موجودات متاحة للبيع ،وليس من خالل االستخدام المتواصلالبيع 
ً ل يتم قياس الموجودات، أو عناصر مجموعة االستبعاد، ،أو التوزيع على أنھا متاحة للبيع مباشرة لمجموعة. للسياسات المحاسبية وفقا

يتم مبدئياً  .أيھما أقل ناقصاً تكاليف البيع، أو القيمة العادلة القيمة الدفتريةب قياس الموجودات، أو مجموعة االستبعاد،بعد ذلك عادًة يتم 
 بالتناسبطلوبات المتبقية ثم إلى الموجودات والم إلى الشھرة التجارية قيمة مجموعة االستبعاد انخفاضعن أي خسائر ناتجة  تخصيص

والتي يستمر قياسھا  العقارات للتطويروال يتم تخصيص أي خسائر إلى المخزون أو الموجودات المالية أو العقارات االستثمارية أو 
ً للسياسات المحاسبي  كموجودات متاحة للبيع أو التوزيع القيمة عند التصنيف المبدئي انخفاضبخسائر  عترافلمجموعة. يتم االلة وفقا

عن خسائر  التي تزيدباألرباح  عتراف. وال يتم االاألرباح أو الخسائرإعادة القياس ضمن  الناتجة عنواألرباح أو الخسائر الالحقة 
  القيمة المتراكمة. انخفاض

  
للبيع  محتفظ بھاكموجودات لموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات فور تصنيفھا استھالك لإطفاء أو  احتساب ال يتم

ً ل عالوة على ذلك،أو التوزيع.  حقوق الملكية فور طريقة يتم إيقاف احتساب حقوق الملكية في الشركات المستثمر فيھا المحتسبة وفقا
  بھا للبيع أو التوزيع. نھا محتفظتصنيفھا على أ

  
  ربحية السھم 

  
تقسيم األرباح المنسوبة عن طريق تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السھم األساسية ألسھمھا. يتم احتساب ربحية السھم األساسية 

جح لعدد األسھم بأثر المتوسط المر تعديل يتمالسنة. إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل 
  . دون تغير مقابل في الموارداألسھم  ي زيادة في عددليشمل تأثير أ رجعي

  
  التقارير حول القطاعات 

  
البنود التي  باإلضافة إلىلقطاع على البنود المنسوبة مباشرًة إلى ا يتم تقديم تقارير بشأنھا إلى مجلس اإلدارة التيتشتمل نتائج القطاع 

  . على أساس معقوليمكن تخصيصھا 



 

٢٣

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   بعد  لكن لم يتم تفعيلھاو التي أصدرتالمعايير   .٤
  

، ولكنھا غير سارية حالياً. فيما يلي المعايير التي من الجديدة والتعديالت على المعايير التقارير المالية الدولية معاييرعدد من  تم إصدار
  : الموحدة البيانات المالية المتوقع أن يكون لھا تأثير جوھري على

  
  من معايير التقارير المالية الدولية: اإليرادات من العقود مع العمالء  ١٥المعيار رقم 

  
. يحل المعيار من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات ١٥يضع المعيار رقم 

من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي  ١٥رقم 
ير تفسيرات المعايالصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨رقم 

  "برامج والء العمالء".  الدولية للتقارير المالية
  

، ٢٠١٨يناير  ١التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  إعداد من معايير التقارير المالية الدولية على فترات ١٥يسري المعيار رقم 
  ويجوز تطبيق ھذا المعيار قبل ذلك التاريخ. 

  
  المالية الدولية: عقود اإليجارمن معايير التقارير  ١٦المعيار رقم 

  
واإلفصاح  ھاعرضو ھاقياسوعقود اإليجار بالعتراف ابالمنشأة  كيف ستقوم من معايير التقارير المالية الدولية ١٦المعيار رقم  يحدد
يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بجميع و للمستأجر واحديقدم ھذا المعيار نموذج محاسبي . ھاعن

. يواصل المؤجرون تصنيف عقود منخفضةشھراً أو أقل أو أن تكون قيمة األصل المعني  ١٢عقود اإليجار ما لم تكن فترة اإليجار 
احتساب عقود من معايير التقارير المالية الدولية بشأن  ١٦منھجية المعيار رقم  يطرأ علىولم  جار على أنھا تشغيلية أو تمويليةاإلي

 ١٦ ار رقمالمعيسري ي .١٧رقم  الخاصة بالمعيار المحاسبي الدوليعن المنھجية السابقة  يجوھر أي تغيرالمؤجر  اإليجار من قبل
يجوز تطبيق ھذا المعيار قبل  .٢٠١٩يناير  ١ أو بعد ية التي تبدأ فيرير السنواالتق إعداد من معايير التقارير المالية الدولية على فترات

ً  ذلك التاريخ شريطة من معايير التقارير المالية الدولية "اإليرادات من العقود مع  ١٥تطبيق المعيار رقم ب أن تقوم المجموعة أيضا
  العمالء".

  
ً  تقوم المجموعة   . على بياناتھا المالية الموحدة الجديدةمعايير ھذه الالتأثير المحتمل لتطبيق بتقييم  حاليا

  
 مجموعة:لليس من المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية تأثير جوھري على البيانات المالية الموحدة ل

  
  .المالية الدولية)ايير التقارير من مع ١١ احتساب عمليات االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة (تعديالت على المعيار رقم .١
والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦توضيح الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاء (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  .٢

٣٨ .(  

  ). ٢٧طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  .٣
من معايير  ١٠بھا بين مستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك (تعديالت على المعيار رقم بيع موجودات أو المساھمة  .٤

 ). ٢٨معيار المحاسبي الدولي رقم التقارير المالية الدولية وال
  معايير مختلفة  – ٢٠١٤ – ٢٠١٢ فترةللالتحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  .٥
والمعيار رقم  من معايير التقارير المالية الدولية ١٠تعديالت على المعيار رقم االستثمارية: تطبيق االستثناء من التوحيد (المنشآت  .٦

  ). ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي  معايير التقارير المالية الدوليةمن  ١٢
  ). ١ المعيار المحاسبي الدولي رقممبادرة اإلفصاح (تعديالت على  .٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٤

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  إدارة المخاطر المالية   .٥

  
  نظرة عامة 

  
  المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية:  تتعرض

  
 مخاطر االئتمان  
  مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
  

أعاله ويصف أغراض المجموعة وسياساتھا والطرق  المذكورةالمجموعة للمخاطر  حول تعرض معلوماتيقدم ھذا اإليضاح 
 فيالكمية  اإلفصاحاتمن  إدراج المزيد ويتمقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. لالمستخدمة من قبلھا 

  ھذه البيانات المالية الموحدة.
  

  اإلطار العام إلدارة المخاطر 
  

تم وضع سياسات يلمجموعة. لدى ا عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر بصورة عامة مجلس اإلدارة مسؤوالً  يكون
باإلضافة إلى للمخاطر  والضوابط المالئمةمخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع الحدود الدارة المجموعة إل

في لتعكس التغيرات بصورة منتظمة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر  اقبةرم
  ظروف السوق وأنشطة المجموعة. 

  
اللتزام بسياسات وإجراءات المجموعة إلدارة مدى ا بمتابعة اإلدارة قيامشراف على كيفية اإلالتدقيق لدى المجموعة  لجنة تتولى

تم مساعدة ت المخاطر باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة.
 قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة دورية ومراجعة ويقوم لجنة التدقيق في أداء ھذا الدور الرقابي من قبل قسم التدقيق الداخلي.

  إلى لجنة التدقيق.عمال ھذه األحول نتائج  جراءات إدارة المخاطر ويقوم بتقديم تقاريرإلضوابط و خاصة
  

  مخاطر االئتمان 
  

اء ن الوفأو الطرف المقابل في أداة مالية عالعميل  عجزفي حال مالية  تعرض المجموعة لخسارةمخاطر الئتمان في تتمثل مخاطر ا
والمستحق من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة التجارية  بصورة رئيسية من الذمم المدينة بالتزاماته التعاقدية وتنشأ مخاطر االئتمان

  ك.البن والنقد لدى في سندات الدين االستثماراتو وذمم اإليجارات المدينةعقود اإليجار التمويلية المدينة لذمم الواألخرى 
  

 الذمم المدينةو والمستحق من أطراف ذات عالقةوذمم اإليجارات المدينة عقود اإليجار التمويلية المدينة لذمم الوالذمم المدينة التجارية 
   األخرى

  
إال أن اإلدارة تضع باعتبارھا أيضاً . الفردية لكل عميل على حدة بالسماتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية  يتأثر

لتي يزاول فيھا العمالء أنشطتھم حيث ا الدولو قطاع العملفي التعثر ، بما في ذلك مخاطر لقاعدة عمالء المجموعة التوزيع الجغرافي
  . مخاطر االئتمان يكون لھذه العوامل تأثير على قد

    
 إلى كل عميل على حدة ةالمقدم يةئتماناال التسھيالت العمالء من خالل مراجعةب المتعلقةمخاطر االئتمان  الحد منتسعى المجموعة إلى 

الشركات التابعة التي تعمل في قطاع  تقوم .التعثرلھؤالء العمالء ومخاطر  السابقةالتجارية التعامالت  مراجعة من خاللويتم ذلك 
تكون مطالبة المجموعة السداد ب التزام العميل نه في حالة عدمات بحيث ألعقارملكية ا اتبسندببيع عقاراتھا مع االحتفاظ  العقارات
تطلب كافة أعمال اإلنشاءات أو التجديدات أو أي نوع من تيتم الحصول على دفعات مقدمة عند التوقيع على عقود اإليجار و مضمونة.

عقد اإليجار إلى مستأجر  تحويلعالوة على ذلك، ال يجوز في العقار المؤجر موافقة مسبقة من المجموعة. األعمال المطلوب تنفيذھا 
أن العميل حيث  سداد األقساط التخلف عنتم الحد من مخاطر بذلك يكون قد مسبقة من المجموعة. ودون الحصول على موافقة أخر 

      (المستأجر) يكون قد تكبد مصروفات رأسمالية كبيرة على العقار المؤجر الذي يمكن أن تسترده المجموعة في حالة التعثر عن السداد. 
  

العناصر الرئيسية  تشتملالذمم المدينة. ب يتعلقالقيمة يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما  نخفاضمخصص ال برصدتقوم المجموعة 
 الذي الجماعيةخسارة الوعنصر  فرديةال في حالتھاھامة بالتعرض لمخاطر  ة الذي يتعلقمحددالخسارة العنصر  علىلھذا المخصص 

الخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھا. يتم تحديد مخصص الخسارة ب يتعلقفيما  المماثلةالموجودات من لمجموعات  تكوينهيتم 
ً  ة مع األخذ باالعتبارلمماثمالية لموجودات  السدادالبيانات التاريخية الخاصة بإحصاءات  استناداً إلى الجماعية العوامل  أيضا

  . الراھنةاالقتصادية 
  



 

٢٥

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية    .٥
  

   (تابع) مخاطر االئتمان
  

  في سندات الدين  االستثمارات
  

مع أطراف مقابلة تتمتع في سندات دين سائلة وفقط فقط ستثمار االمن خالل ئتمان تعرض لمخاطر االتقوم المجموعة بالحد من ال
  الوفاء بالتزاماته. عنأي من األطراف المقابلة عجز . ال تتوقع إدارة المجموعة في السوق جيدة بسمعة

  
  النقد لدى البنك

  
  يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودولية ذات سمعة جيدة.

  
  الضمانات

  
في  مع حصتھا بما يتناسب وائتالفاتھا المشتركة وشركاتھا الزميلة تقديم ضمانات مالية إلى شركاتھا التابعة الشركةسياسة  تقتضي

 من الشركاءضمانات / اتالحصول على تعھد عادةً  ، يتمالشركةحصة إصدار ضمان مالي يزيد عن  عندما يتم .تلك الشركات
   . اآلخرين

  
  مخاطر السيولة

  
المالية التي تتم تسويتھا عن  الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا عندلصعوبة المجموعة  مواجھة مخاطرتتمثل مخاطر السيولة في 

موجودات مالية أخرى. ويھدف منھج المجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديھا دائماً من خالل أو  السداد نقداً طريق 
سائر غير ، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خقدر اإلمكانالسيولة الكافية، 

  مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. 
   

ات السائلة األخرى أكبر من التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة المرتبطة النقد وما يعادله واالستثمار قيمةكون المجموعة أن تتحرص 
  التي ال يمكن التنبؤ بھا مثل الكوارث الطبيعية.  الحرجةباستثناء التأثير المحتمل للظروف  ؛بالمطلوبات المالية

  
  مخاطر السوق

  
لتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة التأثير المحتمل لمخاطر تتمثل مخاطر السوق في 

التعرض لمخاطر ورقابة طر السوق ھو إدارة مالية. إن الھدف من إدارة مخاال ھاعلى إيرادات المجموعة أو قيمة أدوات األسھموأسعار 
  تحقيق أعلى عائد ممكن. معضمن حدود مقبولة  السوق

  
  . التحوطإال أن المجموعة ال تطبق محاسبة  بغرض إدارة مخاطر السوق،المجموعة أدوات مشتقة  تستخدم

  
  مخاطر العمالت األجنبية

  
، وتتمثل شركات المجموعةلالرسمية  غير العمالت بعمالت والشراء البيع عمليات المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية من تتعرض

جنبية من المعامالت التي تتم بعملة الدوالر األعمالت الالدوالر األمريكي واليورو. ال تواجه المجموعة مخاطر  بصورة رئيسية بعملتي
   أمام الدوالر األمريكي. اإلماراتي ثابت الدرھم سعر صرفاألمريكي حيث أن 

  
يكون حيثما  ،ت المشتقة. تقوم المجموعةاستخدام األدوا من خاللالعمالت األجنبية  صرف تقوم المجموعة بإدارة تعرضھا لمخاطر

 ً جارية. تستخدم المجموعة تعرضھا لمخاطر العمالت األجنبية فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التبالتحوط من  ،مناسبا
 تقتضي عندما. التقريرخالل فترة تقل عن سنة من تاريخ  معظمھا ستحقي ،مخاطر العمالت األجنبية للتحوط منة آجلعقود صرف 

  االستحقاق.  تاريخ عندعقود الصرف اآلجلة  تجديديتم  ،الضرورة
  

صافي تعرضھا ضمن  الحفاظ علىالمجموعة  تقتضي سياسةفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالعمالت األجنبية، 
 حاالت عدم التوازن لمواجھة شراء وبيع عمالت أجنبية وفقاً لسعر الصرف الفوري عندما تقتضي الضرورة مستوى مقبول من خالل

  قصيرة األجل. 
  



 

٢٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية    .٥

  
  (تابع) مخاطر السوق

  
  مخاطر أسعار الفائدة 

  
  لمجموعة. دى ال رات في أسعار الفائدة على صافي تكاليف التمويلتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغي

  
 وتتمثلمطلوبات ذات سعر الفائدة الثابت. الموجودات والفي القيمة العادلة  لمخاطر الخاضعةالموجودات والمطلوبات المالية  تتمثل

  .العائمالموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة في  التدفق النقديمعدل لمخاطر  الخاضعةالموجودات والمطلوبات المالية 
  

ود مقايضة عن طريق إبرام عق عائم فائدةسعر  التي يترتب عليھااألجل  ةوض طويلقرالبعض تعرضھا ل بالتحوط منقامت المجموعة 
 ٣١ي ف أسعار فائدة قائمة كما مقايضةعقود  ال توجد. خالل السنة، تمت تسوية عقد مقايضة أسعار الفائدةمع بنوك.  مھيكلة أسعار فائدة

  .مليون درھم) ٥٠٫٦: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر 
  

(تاريخ االستحقاق في  ٢٠١٤في مليون دوالر أمريكي  ٣٠٠قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بإصدار سندات صكوك بمبلغ 
   سنوياً.  ٪٤ .٢٩١فائدة ثابتة بواقع  يترتب عليھا) ٢٠١٩فبراير 

  
لبنوك لدى ا اإلقراض األساسية استناداً إلى معدالت ،بصورة عامة ،دة متغيرة وھي تختلفسعار فائألالقروض طويلة األجل  تخضع

  على فترات منتظمة. 
  

  مخاطر أسعار السوق األخرى 
  

سندات الدين  ج بينيالمزسعار من األوراق المالية الرائجة التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة األتنشأ مخاطر 
 ستراتيجيةلالالھدف الرئيسي  ات االستثمارية إلى أقصى حد ممكن وھوبغرض زيادة العائد االستثماراتفي محفظة  الملكيةوسندات 

 نظراً  األرباح أو الخسائرعادلة من خالل القيمة بال االستثماراتبعض  تصنيف، يتم ستراتيجيةاال. وفقاً لھذه المجموعةاالستثمارية لدى 
  تم إدارتھا على أساس القيمة العادلة.كما ت فعالةمراقبة أدائھا بصوره ل

  
  إدارة رأس المال

  
ر يوالسوق وكذلك ضمان التطو المقرضبغرض كسب ثقة المستثمر وتقتضي سياسة مجلس اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال 

 الشركةأرباح السنة المنسوبة إلى مساھمي  أنهالذي يتم تعريفه برأس المال  علىالعائد بمتابعة مجلس اإلدارة  يقومالمستقبلي لألعمال. 
  األرباح على المساھمين.مستوى توزيعات  بمراقبةمجلس اإلدارة يقوم . لمساھميناحقوق إجمالي على  ةمقسم

  
 راضتاالقيسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على توازن بين العائدات الكبيرة المحتمل الحصول عليھا من خالل زيادة مستويات 

وامتيازات السالمة الممكن تحقيقھا من خالل االحتفاظ بوضع قوي لرأس المال. لم تكن ھناك تغيرات في منھج المجموعة بشأن إدارة 
  رأس المال خالل السنة. 

  
ونسبة  لصافي حقوق الملكية بمعدالت محددة االحتفاظ ھاتطلب بعضت البنوك معاقتراض  اتفاقياتعة عدة ھا التابوشركات الشركةلدى 

  الدين إلى حقوق الملكية. نسبة و المديونية
  

  مباشرة تكاليف تشغيلية     .٦
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      تتضمن ما يلي: 
      

  ٩٢٠٫١٧٤  ٨٢٤٫٣٦٥  مواد مستھلكة 
  ٨٠٫١٥٥  ١٦٫٤٩١  تكلفة عقارات مباعة

  ١٥١٫٠٣٧  ١٦٠٫١٥٣  (باستثناء االستھالك) للمصانع غير المباشرةالمصروفات 
  ١٦٤٫٣٨٤  ١٣٩٫٢٥٠  تكاليف موظفين

  ٨١٫٠٠٣  ٧٩٫١٤٣  واإلطفاء  االستھالك
  ٩٣٫٩٣٣  ٩٥٫٤٥٨  )١٢حصة حكومة دبي من األرباح المحققة لشركة تابعة (راجع إيضاح 

  )٢٣٫٧٦٠(  )١٧٨٫٠٠٠(  )١٨(راجع إيضاح قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيقفي نخفاض االعكس 
  =======   ======  



 

٢٧

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   والعمومية داريةاإلمصروفات ال  .٧

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      تتضمن ما يلي: 
      

  ١٩٥٫٢٣٩  ٢٠٨٫٠٦٣  تكاليف موظفين
  ٥٥٫٠٢٢  ٤٤٫٢٨٤  مصروفات البيع والتسويق 

  ٣٦٫٣٨٢  ٤١٫١٧٢  وانخفاض القيمة واإلطفاء  االستھالك
  ======  =====  
  

  
  يرادات ومصروفات التمويلإ  .٨

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٠٫٦٤٢  ٥٧٫٦٦٢  إيرادات الفائدة
  ١٢٫٢٣٠  ٢٫٦٣٨ عكس الخصم على الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة

  ٣١٫٠٢٨  ٨٫٥٩٢  عكس خسائر انخفاض القيمة للذمم المدينة التجارية
  -  ٦٧٧  صافي  –أرباح صرف العمالت األجنبية 

   ---------   ---------  
  ٧٣٫٩٠٠  ٦٩٫٥٦٩  إيرادات التمويل

  =====  =====  
      

  )٩١٫٨٧٨(  )٧٤٫٣٦٨(  على سندات الصكوك /أرباح الفوائد مصروفات
  )٥٥٨(  -  صافي  – خسائر صرف العمالت األجنبية

  )٤٦٥(  )٥٢٠(  ألدوات المالية المشتقةل التغير في القيمة العادلة
  )١٨٫١٨٤(  )١٧٫٧٨١(  ذمم مدينة تجارية  قيمةفي نخفاض االخسائر 
  -  )٣٫٥٨٥(  موجودات مالية أخرى  قيمةفي نخفاض االخسائر 

  )٨٫٥٦٣(  )٨٫٥٠٩(  رسوم مصرفية 
  ------------ -    ------------   

  )١١٩٫٦٤٨(  )١٠٤٫٧٦٣(  مصروفات التمويل
  ========   =======  
  

  أخرى إيرادات    .٩
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      تتضمن ما يلي: 
      

  -  ٢٧٫٦١٣  ب) ٣٩أرباح الشراء بسعر منخفض (راجع إيضاح 
  ٧٫٥٥٠  ١٣٫٩٩٥  األرباح من التنازل عن حقوق إيجارية

  ٧٫٩٧٤  ٦٫١٧٨   تأجير اإليرادات من عمليات 
  ١٫٤٣٠  ٥٫٤٦١   وآالت ومعداتممتلكات األرباح من استبعاد 

  ٥٫٠٤٣  ٣٫٣٤٨  بيع خردة 
  ٧٫٧٧٤  ٣٫١٨٣  العمالء  قبل غرامات التأخير/العجز عن السداد من

  =====  =====  
  

  
  
  
  



 

٢٨

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجية   .١٠

 

  
   يضاأر

 ومباني

  
  موجودات
 بيولوجية

  
  اآلالت

 والمعدات
  تجھيزات

  مكتبية وأثاث

  
  

  سيارات

  أعمال
  رأسمالية
  نجازقيد اإل

  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

            التكلفة/التقييم
  ٢٫٥٥٤٫٩٥٤  ٧٤٫٢١٠  ٤١٫٤٥٧  ٦٤٫٩٩٠ ١٫٤٢٢٫٩٨١ ٢٤٫٨٢٩ ٩٢٦٫٤٨٧   ٢٠١٤يناير١في

  ٤٢٫٦٩٩  ٨٫٧٥٦  ٣٫٢٤٩  ٣٫٦٦٣  ١٧٫٥٩١  ٧٫٠٥١  ٢٫٣٨٩  اإلضافات
  )٤٨٫٢١٠(  )١٫٤٩٤(  )٤٫٠٣٣(  )٧٫٤١٣(  )٢٨٫٤٨٠(  )٥٫٨٤٦(  )٩٤٤(  االستبعادات/التحويالت والمشطوبات 
  )٨٢٫٨٥٧(  )١٦٫١٦٦(  )١٢٠(  )١٫٢٦١( )٤٥٫٠٩٩( - )٢٠٫٢١١( )ج٣٩عند استبعاد شركة تابعة (راجع إيضاح

   -- -- - ---- -   -------- -    ------ - ------   - --- -- -- -   --- --- -- -   - ------- -   - -- --------- -   
  ٢٫٤٦٦٫٥٨٦  ٦٥٫٣٠٦  ٤٠٫٥٥٣  ٥٩٫٩٧٩  ١٫٣٦٦٫٩٩٣  ٢٦٫٠٣٤  ٩٠٧٫٧٢١   ٢٠١٤ديسمبر ٣١في

 ---------- --------- ------------ --- ------ -   -------- -   - ------- -   --- --- ------ -   
                

  ٢٫٤٦٦٫٥٨٦  ٦٥٫٣٠٦  ٤٠٫٥٥٣  ٥٩٫٩٧٩ ١٫٣٦٦٫٩٩٣ ٢٦٫٠٣٤ ٩٠٧٫٧٢١   ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٧٠٫٧٨٨  ٢٧٫٩١٨  ٢٫٨٨٦  ٥٫٤٠٤ ٢٦٫١٦٣ ٧٫٣١٦ ١٫١٠١ اإلضافات

  )٩٥٫١٧٠(  )١٨٫٨٣٠(  )٣٫٧٨٥(  - )٥٨٫٠٩٢( )٨٫٥٤٥( )٥٫٩١٨(  االستبعادات/التحويالت والمشطوبات 
  ٢٤٫٢٩٦  -  ٧٣  ٨٫٩٠٥ - - ١٥٫٣١٨  )ب ٣٩(راجع إيضاح عند حيازة شركات تابعة 

  )٥١٫٩٧٨(  )٤٫٠١٤(  )٢٫٩٨٨(  )٣٫٥١٠( )٢١٫٧٥٩( - )١٩٫٧٠٧(  )ج ٣٩(راجع إيضاح  تابعة اتعند استبعاد شرك
  (راجع إلى عقارات استثمارية المحول 
  )١٢إيضاح 

 
)٣٩٫٤١٦(  

 
-  

 
-  

  
-  

  
-  

  
)١٠٫٥٩١(  

  
)٥٠٫٠٠٧(  

  ----------- --------- ------------- - ---------    ---------    -----------    -------------   
  ٢٫٣٦٤٫٥١٥  ٥٩٫٧٨٩  ٣٦٫٧٣٩  ٧٠٫٧٧٨ ١٫٣١٣٫٣٠٥ ٢٤٫٨٠٥ ٨٥٩٫٠٩٩  ٢٠١٥ديسمبر ٣١في
  ----------- --------- ------------ -- --------    ---------    ----------    -------------   

  االستھالك المتراكم وخسائر 
  انخفاض القيمة

              

  ٩١٥٫١٩٩  ٤٨٤  ٣٣٫٣٨٦  ٦١٫٦٩٧  ٦٠٧٫٣٤٨  -  ٢١٢٫٢٨٤   ٢٠١٤يناير  ١في 
  ١٠٨٫٥١٨  -  ٢٫٨٧٨  ٥٫٣٧٧  ٦٩٫٧٩٥  -  ٣٠٫٤٦٨  المحمل على السنة

  ٦٫٣٨٠  -  -  -  ٦٫٣٨٠  -  -  خسائر انخفاض القيمة 
  )٣٨٫٤٤٥(  -  )٣٫٢٩٠(  )٧٫٣١٣(  )٢٦٫٨٩٨(  -  )٩٤٤(  على االستبعادات والمشطوبات

  )٤٣٫٩٩٥(  )٤٨٤(  )١١٩(  )٨٠٥(  )٢٩٫٤٨٨(  -  )١٣٫٠٩٩(  عند استبعاد شركة تابعة 
  --- ------- -  --- ----- -   --- ------- -   --- ------ -   - ------- -   - ---- -   --- ------- -   
  ٩٤٧٫٦٥٧  -  ٣٢٫٨٥٥  ٥٨٫٩٥٦  ٦٢٧٫١٣٧  -  ٢٢٨٫٧٠٩   ٢٠١٤ديسمبر ٣١في
  --- ------- -  -------- -   --- ------- -   --- ------ -   - ------- -   ------ -   --- ------- -   
             

  ٩٤٧٫٦٥٧  -  ٣٢٫٨٥٥  ٥٨٫٩٥٦ ٦٢٧٫١٣٧ - ٢٢٨٫٧٠٩   ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٠٧٫١٢٣  -  ٢٫٢٤١  ٤٫٩٢٤ ٦٦٫٨٣٩ - ٣٣٫١١٩  المحمل على السنة

  ١١٫٧٢١  ١٠٫٧٠٨  -  - ١٫٠١٣ - -  خسائر انخفاض القيمة 
  )٤٩٫٩٩٩(  -  )٣٫٦٦١(  - )٤٢٫٠٠٤( - )٤٫٣٣٤(  على االستبعادات والمشطوبات

  ١٦٫١٥٠  -  ٣٨  ٦٫٨٨٨ - - ٩٫٢٢٤  )ب ٣٩(راجع إيضاح عند حيازة شركات تابعة 
  )٢٢٫٠٤١(  -  )٢٫٠١٩(  )٣٫٢٧٩( )١٢٫٠٦٨( - )٤٫٦٧٥(  )ج ٣٩(راجع إيضاح  تابعة اتعند استبعاد شرك

  المحول إلى عقارات استثمارية (راجع 
  ) ١٢إيضاح 

 
)١٣٫١٦٩(  

 
-  

 
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)١٣٫١٦٩(  

  -----------
-   

--------- -----------  ---------    ---------   ---- -----    -----------   

  ٩٩٧٫٤٤٢  ١٠٫٧٠٨  ٢٩٫٤٥٤  ٦٧٫٤٨٩ ٦٤٠٫٩١٧ - ٢٤٨٫٨٧٤  ٢٠١٥ديسمبر ٣١في
  ----------- -------- -----------  ---------    ---------    ----- --- -    -----------   

             صافي القيمة الدفترية
  ١٫٥١٨٫٩٢٩  ٦٥٫٣٠٦  ٧٫٦٩٨  ١٫٠٢٣  ٧٣٩٫٨٥٦  ٢٦٫٠٣٤  ٦٧٩٫٠١٢   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

  ======  =====  ======  ====  =====  =====  =======  
  ١٫٣٦٧٫٠٧٣  ٤٩٫٠٨١  ٧٫٢٨٥  ٣٫٢٨٩ ٦٧٢٫٣٨٨ ٢٤٫٨٠٥ ٦١٠٫٢٢٥  ٢٠١٥ديسمبر ٣١في
  ====== ===== ====== ====  =====  =====  =======  

  



 

٢٩

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجية   .١٠
  
 قامت حكومة دبي بمنح، ١٩٩٧في سنة . ١٩٩٦مليون درھم سنة  ٥ بلغت تكلفتھاقطعة أرض  قامت المجموعة بشراء  ) ١(

تمت إعادة تقييم لقيمة االسمية من قبل المجموعة. المجموعة قطعة أرض أخرى مجاورة لألرض الحالية، والتي تم احتسابھا با
 ً أن القيمة السوقية لقطعتي األرض كانت  حيثعقارات. التقييم في مستقلة ومتخصصة ة من قبل شرك قطعتي األرض سابقا

إضافة فائض إعادة التقييم إلى احتياطي إعادة التقييم غير القابل للتوزيع  تاريخ، فقد تموالت تلكأعلى من القيمة الدفترية في 
  ). ٢٩(راجع اإليضاح 

  
. منشآتھا التصنيعية لتوسعةالمتكبدة من قبل شركة تابعة  التكاليفبصورة رئيسية في  نجازيد اإلتتمثل األعمال الرأسمالية ق  )٢(

لمنشآت التصنيعية مؤقتاً. بناًء على مراجعة القيم الدفترية، تم التوسع لقررت إدارة الشركة التابعة خالل السنة إيقاف أعمال 
  .  في السنة الحالية مليون درھم ١٠٫٧تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة بمبلغ 

  
كضمان مقابل مليون درھم)  ٨٥٨: ٢٠١٤(ليون درھم م ٨٨٧بلغ صافي قيمتھا الدفترية تم رھن مباني وآالت وماكينات ي  ) ٣(

المباني واآلالت والماكينات  تلك التأمين على تخصيصتم أيضاً في بعض الحاالت يمن بنوك. تم الحصول عليھا قروض ألجل 
  .التي تم الحصول عليھالصالح البنوك مقابل التسھيالت 

  
مبنى، بما في ذلك األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بإعادة تصنيف  االستخدام، لتغيرنظراً ، المجموعة تقامخالل السنة الحالية،   )٤(

    ).١٢إيضاح لى العقارات االستثمارية (راجع مليون درھم إ ٣٦٫٨دفترية ال تبلغ قيمته المتعلقة بالمبنى،
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٠

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة  .١١

  ألف درھم    حقوق    

  

  
  
  

  الشھرة التجارية 

المعرفة الفنية 
وحقوق توزيع 
المنتج وبراءة 

االختراع 
والعالمة التجارية 

  
  

موجودات غير 
  أخرى ملموسة

  
  
  

  اإلجمالي 
          التكلفة 

  ١٩٩٫٠٨٠  ١٧٫٩٤١  ٥٣٫٩٠٥  ١٢٧٫٢٣٤  ٢٠١٤يناير  ١في  كما
  ٢٫٦٧٣  ٤٨٥  ٢٫١٨٨  -  إضافات

  )٤٦٫١٥٢(  -  )٤٦٫١٥٢(  -  )ج ٣٩عند استبعاد شركة تابعة (راجع إيضاح 
   ----------   -----------   ---------   -----------  
  ١٥٥٫٦٠١  ١٨٫٤٢٦  ٩٫٩٤١  ١٢٧٫٢٣٤   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  كما
  ----------  ---------  ---------  ----------  
          
  ١٥٥٫٦٠١  ١٨٫٤٢٦  ٩٫٩٤١  ١٢٧٫٢٣٤  ٢٠١٥يناير  ١في  كما

  ٣٫٦٥٨  -  - ٣٫٦٥٨ ))ب(٣٩تابعة (راجع إيضاح اتشرك حيازةعند 
  )٩٫٣٠٣(  -  )٢٫٤٩٦(  )٦٫٨٠٧(  ))ج( ٣٩تابعة (راجع إيضاح  اتعند استبعاد شرك

   ----------  ---------  ---------  ------- ----  
  ١٤٩٫٩٥٦  ١٨٫٤٢٦  ٧٫٤٤٥  ١٢٤٫٠٨٥  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

   ----------  ---------  ---------  ----- ------  
          
          إلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ا

  )٦٨٫٩٧٨(  )٩٫٩٧٠(  )٣٠٫٢٠٦(  )٢٨٫٨٠٢(   ٢٠١٤يناير  ١في 
  )٢٫٤٨٧(  )٣٩٤(  )٢٫٠٩٣(  -  اإلطفاء 

  ٢٥٫٢٩٣  -  ٢٥٫٢٩٣  -  )(ج) ٣٩عند استبعاد شركة تابعة (راجع إيضاح 
  ----------  ----------  --------- --  -------- ---  
  )٤٦٫١٧٢(  )١٠٫٣٦٤(  )٧٫٠٠٦(  )٢٨٫٨٠٢(   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  كما
  ----------  ----------  --------- --  --------- --  
          

  )٤٦٫١٧٢(  )١٠٫٣٦٤(  )٧٫٠٠٦(  )٢٨٫٨٠٢(  ٢٠١٥يناير  ١في 
  )١٫٤٧١(  )١٫١١٢(  )٣٥٩(  -  اإلطفاء 

   ---------- -   -----------  ---------- -   ----------- -  
  )٤٧٫٦٤٣(  )١١٫٤٧٦(  )٧٫٣٦٥(  )٢٨٫٨٠٢(  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  - ----------    ---------- -  ---------- -   ---------- -  
          القيمة الدفترية

  ١٠٩٫٤٢٩  ٨٫٠٦٢  ٢٫٩٣٥  ٩٨٫٤٣٢  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  =====  ====  ====  ======  
  ١٠٢٫٣١٣  ٦٫٩٥٠  ٨٠  ٩٥٫٢٨٣   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  =====  ====  ====  ======  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣١

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
    استثماريةعقارات     .١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٫٢٩٣٫٠٣٨  ٤٫٠٩٨٫٦٣٩  يناير  ١في 
  -  ٥٫١٠٠  إضافات 

  ٢٢٫٥٢٧  ١٤٫٤٣٠  ) ١٣المحول من عقارات للتطوير (راجع إيضاح 
  -  ٢٠٤٫٩٣٩  ) (ب) ٣٩االستحواذ على شركات تابعة (راجع إيضاح عند 

  )٥٦٢٫٧١٢(  -    بيع عقارات استثمارية * 
  -  ٣٦٫٨٣٨  )  ١٠المحول من الممتلكات واآلالت والمعدات (راجع إيضاح 

  -  ٧١٫٢٠٠  )أدناه (ھـ)المحول من المخزون (راجع إيضاح 
  ٣٤٥٫٧٨٦  ٥٥٩٫٢٦٢  رباح من التقييم بالقيمة العادلةاأل
  --- ----------   ------------  

  ٤٫٠٩٨٫٦٣٩  ٤٫٩٩٠٫٤٠٨  ديسمبر  ٣١في 
  ========  =======  

  

ستية تم لوج لمنشآتمليون درھم يتعلق بإيجار طويل األجل  ٣٩٧بيع عقارات استثمارية مبلغ بند يتضمن ، ٢٠١٤سنة  خالل   * 
طويلة  أراضي مليون درھم يتعلق بعقود إيجار ١٤٣ومبلغ  ٢٠١٤تشييدھا في مجمع دبي لالستثمار من قبل شركة تابعة في 

يتم احتساب ھذه العقود كعقود إيجار تمويلية (أي تتم معاملة تلك العقارات كعقارات مباعة) حيث أنه من المقدر أن . األجل
  متبقية في نھاية فترة عقد اإليجار قليلة للغاية. تكون القيمة الحالية للحصة ال

     
  تشتمل العقارات االستثمارية بصورة رئيسية على ما يلي:    

  
م ـرقو ٠١٠٠-٥٩٨المؤجرة إلى أطراف أخرى، والتي تم بناؤھا على قطعتي أرض (رقم  والمنشآت الملحقةمنشآت البنية التحتية   )أ(

طويل  إيجارعقد موجب لتين تم الحصول عليھما من حكومة دبي بالصناعية) التين في منطقة جبل علي الواقع ٠١٠٠-٥٩٧
 ١من دفع إيجار العشر سنوات األولى، واعتباراً من سنة. تم إعفاء المجموعة  ٩٩األجل قابل للتجديد وغير قابل لإللغاء لمدة 

ً  المحققة من صافي األرباح ٪٢٠، يتم دفع ٢٠٠٩فبراير   .ة دبيحكومإلى  للمشروع سنويا
  

شركة تقييم  . وقد تم إجراء ھذا التقييم من قبلوعة على قيم عادلة لجميع المراحلحصلت المجم، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 معباستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة مستقلة مسجلة وفقاً لدليل التقييم الصادر من قبل المعھد الملكي للمقيمين القانونيين 

محققة المستحقة إلى حكومة ال من صافي األرباح ٪٢٠ بـ المقدرة حصةالخذ باالعتبار التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن األ
نظراً للتغير الكبير في  مليون درھم ٣٦٩ بمبلغ تقييم بالقيمة العادلةالأرباح من نتج عن ھذا التقييم . ٢٠٠٩ فبرايرمن  دبي اعتباراً 

  المبرمة مع المستأجرين.  اإليجار عقودشروط حسب  المتوقعة النقديةالتدفقات  صافي
  

المنجزة من قبل شركة تقييم مستقلة مسجلة يرتكز على صافي التدفقات النقدية المستقبلية، فقد تم المراحل حيث أن تقييم كافة 
. وبالمثل تم إدراج اإليجارات ١٧ولي رقم بموجب المعيار المحاسبي الد أساس القسط الثابتحذف قيمة اإليجارات المستحقة على 

ً والمطلوبات المعترف بھا المتعلقة بحصة حكومة دبي البالغة  في تاريخ التقييم ضمن تقييم  ٪٢٠غير المكتسبة المستلمة مقدما
التقييم ولة مسجلة العقارات االستثمارية. فيما يلي تسوية تقييم العقارات االستثمارية التي تم إجراؤھا بواسطة شركة تقييم مستق

  المعدل المدرج في البيانات المالية الموحدة:
  ٢٠١٤   ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

  تقارير قيمة العادلة وفقاً لبال والمنشآت الملحقة تقييم المراحل الُمنجزة
  مسجلةالمستقلة التقييم الشركة 

  
٣٫٧١٤٫٨٣٣  

  
٣٫٣٧٩٫٨٠٠  

  )٥٧٫٦٤٩(  )٤٨٫٨٧٨(  للمراحل المنجزة  اإليجارات المدينةذمم ناقصاً: تسوية 
  ٩٧٫٣١٢  ١٣٥٫٥٩٢  * * للمراحل المنجزة زائداً: تسوية اإليجارات غير المكتسبة
  (المدرجة ضمن الذمم الدائنة زائداً: تسوية المطلوبات المعترف بھا

 ))٢٥و٦األخرى والمصروفات المستحقة (راجع اإليضاحين
  

٩٥٫٤٥٨  
  

٩٣٫٩٣٣  
  --------------  --------- ----  
  ٣٫٥١٣٫٣٩٦  ٣٫٨٩٧٫٠٠٥  
  ========   =======  

  

  المستأجرين. بعضالمستلمة مقدماً من  اتاإليجارفي مثل اإليجارات غير المكتسبة ت* ت*
  



 

٣٢

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
    (تابع) العقارات االستثمارية    .١٢

  
  (تابع):  تثمارية بصورة رئيسية على ما يلياالس تشتمل العقارات    

  
ً للعقود المبرمة مع  تشتمل المدخالت غير الملحوظة الھامة في قياس القيمة العادلة على: زيادة اإليجارات في السوق (وفقا

ً للمخاطر (متوسط وفترات اإليجار المجانية (سنة واحدة لعقود اإليجار الجديدة) ومعدل الخصم الذي يتم تعديالمستأجرين)،  له وفقا
  ). ٪٧٫٥ بواقع

  

  قد تزيد / تنخفض القيمة العادلة المقدرة بناًء على التغيرات في المدخالت غير الملحوظة الھامة.  
  

على  ٢٠٠١في عام  ةسكنيوشقق مكاتب مبنى للشركة من قبل حكومة دبي. قامت الشركة بتشييد  تم منحھاقطعة أرض في دبي   )ب(
في تاريخ من قبل شركة تقييم مستقلة خارجية تم تأجير المبنى بالكامل. تم تحديد القيمة العادلة لھذا العقار واألرض الممنوحة 

 وصافي التدفقات النقدية المخصومة طريقة التقييم حسب اإليرادات من عقارات مماثلةعلى مليون درھم بناًء  ٨٦بمبلغ التقرير 
   ن درھم. وملي ١٢ بلغتأرباح من التقييم بالقيمة العادلة  ترتب على ذلكتم قد و
 

العادلة لھذه المساكن  د إيجار تشغيلية. تم تحديد القيممساكن للعمال ومستودعات مؤجرة إلى أطراف أخرى بموجب عقو  )ج(
طريقة التقييم مليون درھم بناًء على  ٦٢٩٫٧والمستودعات كما في تاريخ التقرير من قبل شركة تقييم مستقلة خارجية بمبلغ 

أرباح من التقييم بالقيمة العادلة  وقد ترتب على ذلك صافي التدفقات النقدية المخصومةو حسب اإليرادات من عقارات مماثلة
 . مليون درھم ٩٤بمبلغ 

  
أعاله بصورة رئيسية على:  و (ج) (ب)قياسات القيمة العادلة في البندين المستخدمة في تشتمل المدخالت غير الملحوظة الھامة 

ة ـمجانيرات إيجار ـ) وفت٪٩٥ -  ٪٧٥يتراوح بين إشغال (معدل و )٪٥ - ٪٣ نـمادة اإليجارات في السوق (بمعدل يتراوح ـزي
  . )٪١٠ - ٪٦ .٥ يتراوح بينوفقاً للمخاطر ( الذي يتم تعديلهومعدل الخصم سنة واحدة لعقود اإليجار الجديدة)  –أشھر  ٦(

 
تم تحديد القيمة العادلة لقطعة األرض من قبل شركة تقييم  كمنحة من حكومة الفجيرة.قطعة أرض  ة تابعة علىشركحصلت   )د(

الحالية، أوصت حكومة الفجيرة بتغيير موقع  السنةمليون درھم. خالل  ١٧٥بمبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  خارجية مستقلة
ة بمساحة أكبر بجوار القطعة سالفة الذكر. تم تقييم قطعة األرض الجديدة قطعة األرض الممنوحة وتخصيص قطعة أرض جديد

ً لمعايير التقييم الصادرة من قبل المعھد الملكي للمساحين  وقدمن قبل شركة تقييم مستقلة مسجلة  قامت بإجراء ھذا التقييم وفقا
من التقييم بالقيمة  تم تسجيل أرباح وعليهيون درھم، مل ٢٦٠العادلة  وقد بلغت قيمتھاباستخدام نموذج تقييم السوق،  القانونيين
  الحالية. السنةمليون درھم في  ٨٥بمبلغ  العادلة

 
مليون درھم من المخزون  ٧١٫٢خالل السنة الحالية، قامت المجموعة، نظراً لتغير االستخدام، بإعادة تصنيف عقار تبلغ قيمته   (ھـ)

  إلى العقارات االستثمارية. 
  

  لقيمة العادلة المتدرج لالنظام 
  

  من النظام المتدرج للقيمة العادلة ٣يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى 
  

  . ٣المستوى  مطابقة بين األرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية للقيم العادلة فيتسوية يوضح الجدول التالي 
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٫٢٩٣٫٠٣٨  ٤٫٠٩٨٫٦٣٩  يناير  ١الرصيد في 
  -  ٥٫١٠٠  إضافات 

  ٢٢٫٥٢٧  ١٢٢٫٤٦٨  والمخزون تحويالت من الممتلكات واآلالت والمعدات وعقارات التطوير 
  )٥٦٢٫٧١٢(  -  بيع عقارات استثمارية

  -  ٢٠٤٫٩٣٩  االستحواذ على شركات تابعة عند 
  ٣٤٥٫٧٨٦  ٥٥٩٫٢٦٢  التغيرات في القيمة العادلة (غير محققة) 

  --- -----------   -------------  
  ٤٫٠٩٨٫٦٣٩  ٤٫٩٩٠٫٤٠٨  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ========   =======  
  

  



 

٣٣

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  عقارات للتطوير    . ١٣

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٢٫٥٢٧  ١٤٫٤٣٠    إضافات 
  )٢٢٫٥٢٧(  )١٤٫٤٣٠(    )١٢المحول إلى عقارات استثمارية (راجع إيضاح 

     -----------   -----------  
  -  -    ديسمبر  ٣١في 

    ======  =====  
  
  المالية  االستثمارات     .١٤

   ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 ألف درھم  ألف درھم   
  الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة استثمارات )١(

): أ( ١٤راجع إيضاح  – األخرى
     

        
  ٣٨٠٫٧٦٤  ٣٨٧٫٤٠٠    ملكية سندات     ‐
   ----- ------  ---------- 
    ٣٨٠٫٧٦٤  ٣٨٧٫٤٠٠  
    ======  ====== 
راجع  - الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات )٢(

 (ب) ١٤إيضاح 
     

      
  ٤١٩٫٠٦٧  ٣٧٩٫٤٤٧  للمتاجرةبھامحتفظمدرجة ملكية سندات      ‐
  ١٫٣٠٦٫٠٥٨  ١٫٣٠٨٫٨٤٠   مدرجة غيروصكوك  ومحافظ وسندات ملكية سندات       ‐
   ------- ------  -------- ----- 
   ١٫٧٢٥٫١٢٥  ١٫٦٨٨٫٢٨٧  

  =======  ======= 
 

    ٢٠١٥  
 ألف درھم 

٢٠١٤  
 ألف درھم 

       التوزيع الجغرافي لالستثمارات:
  ٨١٧٫٣٤٦  ٨١٨٫٧١٩    المتحدةدولة اإلمارات العربية 

  ٤٠١٫٤٨٧  ٤٦٨٫٦٣٤    دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  ٨٨٧٫٠٥٦  ٧٨٨٫٣٣٤    دول أخرى 

    ----------- ---   ----------- -- 
  )٢٫١٠٥٫٨٨٩  ٢٫٠٧٥٫٦٨٧  )٢( ) +١  
    ========  ======= 
  

مليون درھم)،  ٨٦٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ٧٧٨تبلغ قيمتھا العادلة  محافظ وسندات غير مدرجةفي سندات ملكية و استثماراتتم رھن 
  ). ٢٤(راجع إيضاح  عليھا الحصولبنوك مقابل القروض التي تم لصالح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٤

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) المالية االستثمارات     .١٤
  

  األسھممخاطر أسعار  –تحليل الحساسية 
  

السوق وسوق أبوظبي لألوراق المالية وناسداك دبي و سوق دبي المالي فيمدرجة  سندات الملكيةالمجموعة في  اتإن استثمار
فيما يتعلق بھذه االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو . السعودي المالي (تداول) وسوق الخرطوم المالي (السودان)

األرباح  /(نقص)إلى زيادةتؤدي المالية في تاريخ التقرير كانت س ھذه األسواق جميعفي  ٪١٠بنسبة  /(النقص)زيادةال إنفالخسائر، 
  .مليون درھم) ١٥٫٨٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ٤٣٫٧٤ بمبلغ

  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى    ) أ(
  

  التي تندرج ضمن ھذه الفئة:فيما يلي االستثمارات الرئيسية 
  

  شركة الثريا لالتصاالت الفضائية (الثريا) (سندات ملكية غير مدرجة):
  من أسھم الثريا.  ٪٥٫٣٩لقد كانت الشركة مساھم مؤسس في ھذا المشروع وتمتلك 

  
  مصرف الطاقة األول (سندات ملكية غير مدرجة):

في مملكة البحرين  تم تأسيسهمن أسھم مصرف الطاقة األول وھو بنك ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية  ٪٥تمتلك المجموعة 
  ومتخصص في االستثمار والتمويل وتلبية متطلبات قطاع الطاقة. 

  
  البنك األسيوي اإلسالمي (سندات ملكية غير مدرجة):

  .٢٠٠٧من أسھم البنك االسيوي اإلسالمي في سنغافورا. بدأ البنك أعماله التجارية في مايو  ٪٥تمتلك الشركة 
  

  تكافل ري ليمتد (سندات ملكية غير مدرجة): شركة
  من أسھم شركة تكافل ري ليمتد، وھي شركة إسالمية إلعادة التأمين يتم الترويج لھا بواسطة "إيه آر آي جي". ٪١٠الشركة  تمتلك

  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    ) ب(
  

  سندات غير المدرجة:والصكوك والوالمحافظ سندات الملكية  فيما يلي االستثمارات الرئيسية في
  

  سندات ومحافظ مدارة 
مليون دوالر  ٢١٫٤مليون دوالر أمريكي في محفظة سندات متنوعة ذات عائد ثابت ومبلغ  ٢٦٠٫٣قامت الشركة باستثمار مبلغ 

تم تحديد التصنيف  مليون دوالر أمريكي. ٢٠٢٫٧ بمبلغاقتراض تسھيالت أمريكي في محافظ حقوق ملكية مدارة من خالل استخدام 
متوسط فترة االستحقاق للسندات في المحفظة إلى  يمتدكما  تصنيفھا االستثمارييعكس  من قبل طرف خارجي السندات االئتماني لھذه

     سنتين.
  

  :كومباني إنفستمنتإنرجي سيتي نافي مومباي 
الرئيسي في  مركزھاالمسجلة في جزر كايمان ويقع  كومباني تحتفظ المجموعة باستثمار في إنرجي سيتي نافي مومباي إنفستمنت

  الھند. تم تأسيس الشركة لتطوير المباني التجارية والسكنية.
  

  :شركة مرفأ تونس لالستثمار
تحتفظ الشركة باستثمار في شركة مرفأ تونس لالستثمار، وھي شركة مسجلة في جزر كايمان. تم تأسيس الشركة بغرض تطوير مرفأ 

  وترفيھية. ة وسكنية وسياحية وطبية وتعليميةتجاري وحدات يضممالي في مرفأ تونس، بحيث 
  

  :أخرى
تتمثل األنشطة الرئيسية من أسھم شركة تم تأسيسھا ومسجلة في المملكة العربية السعودية.  ٪١٥استحوذت المجموعة خالل السنة على 
  المتخصصة.  ةالكھروميكانيكيلھذه الشركة في تنفيذ أعمال المقاوالت 

  
  
  
  
   

  



 

٣٥

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) المالية االستثمارات     .١٤
  

  القيم العادلةقياس     ) ج(
  

ذه تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد ھ
  القياسات:

  
خ التقييم. ويتم : األسعار السوقية المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط. ترتكز القيم العادلة على سعر السوق في تاري١المستوى 

  تصنيف استثمار المجموعة في سندات الملكية المدرجة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة ضمن ھذه الفئة. 

  
: أساليب تقييم ترتكز على المدخالت الملحوظة إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مستمدة من ٢المستوى 

ألدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار األسعار). تشتمل ھذه الفئة على ا
السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً أو عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو أساليب تقييم أخرى 

رة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية. يتم تصنيف استثمار المجموعة في حيث تكون جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصو
  والسندات المھيكلة ضمن ھذه الفئة.والصكوك المحافظ 

  
على  ھاتقييمأساليب األدوات التي تشتمل  كافة. تشتمل ھذه الفئة على الھامة ملحوظةالغير أساليب تقييم تستخدم المدخالت : ٣المستوى 

على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات  ھاممدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير 
 إلظھاراالفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة  وأالتعديالت  تكون التي يتم تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث

  بين األدوات. تاالختالفا
  

كما يتم التوصل إلى التقييم، في بعض الحاالت، بناًء على تقارير التقييم الصادرة من مدير المحفظة االستثمارية وكذلك التقارير 
الصادرة حول إنجاز المشاريع. يتم تصنيف استثمارات المجموعة في سندات الملكية غير المدرجة وفي المحافظ االستثمارية ضمن 

المستخدمة لتحديد القيمة العادلة يصحبه تغير في القيمة  ذات الصلةفئة. وبصورة عامة، فإن التغير في المعطيات المقارنة ھذه ال
  العادلة.  

  
 خسائروعليه، تم تسجيل  األرباح أو الخسائرقامت المجموعة بمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  .مليون درھم) ١٠٫٤٧ أرباح بمبلغ :٢٠١٤(خالل السنة الحالية  في األرباح أو الخسائر مليون درھم ٨١٫٩٩ بمبلغ
  

اإليرادات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  في سندات الملكية غير المدرجة قامت المجموعة بمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات
 :٢٠١٤(خالل السنة الحالية  في اإليرادات الشاملة األخرى مليون درھم ٥١٫١٠ بمبلغ خسائروعليه، تم تسجيل  الشاملة األخرى

  .مليون درھم) ٢٣٫٥٤
  

رج يقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية، التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتد
  يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة: الذيللقيمة العادلة 

  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          مالية بالقيمة العادلة موجودات 
  ١٫٦٨٨٫٢٨٧  ٢٥٧٫٠٦٥  ١٫٠٥١٫٧٧٥  ٣٧٩٫٤٤٧  من خالل األرباح أو الخسائر

          
          بالقيمة العادلة ماليةموجودات 

  ٣٨٧٫٤٠٠  ٣٧٦٫٠٩٠  -  ١١٫٣١٠  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ---- -------  ------ -------   -----------  ----- --------  
  ٢٫٠٧٥٫٦٨٧  ٦٣٣٫١٥٥  ١٫٠٥١٫٧٧٥  ٣٩٠٫٧٥٧  
  ======  =======  ======  ========  

  
  
  
  
  



 

٣٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) المالية االستثمارات     .١٤
  

  قياس القيم العادلة (تابع)    ) ج(
  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
  ١٫٧٢٥٫١٢٥  ١٦١٫٧٨٩  ١٫١٤٤٫٢٦٩  ٤١٩٫٠٦٧  من خالل األرباح أو الخسائر

          
          الموجودات المالية بالقيمة العادلة

  ٣٨٠٫٧٦٤  ٣٨٠٫٧٦٤  -  -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ---- -------  ----- -------   -----------  ----- --------  
  ٢٫١٠٥٫٨٨٩  ٥٤٢٫٥٥٣  ١٫١٤٤٫٢٦٩  ٤١٩٫٠٦٧  
  ======  =======  ======  =======  
  

  . الحالية والسنة السابقة خالل السنة ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١المستوى  تحويالت بين ةأي تكن ھناكلم 
  

   ٣في المستوى  لالستثماراتلقياسات القيم العادلة  مطابقة
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٦٠٫١٣٨  ٥٤٢٫٥٥٣  يناير  ١كما في 
  -  ٧٥٫٢٧٦  ) ب ٣٩على شركة تابعة (راجع إيضاح إضافات نتيجة االستحواذ 

  ٢٢٫١٤٠  ١٠٣٫٦٨٤  استثمارات تم شراؤھا خالل السنة 
  )١٩٫٢٩٠(  )٣٨٫٣٠٥(  السنة الُمسترد/ الُمباع خالل 

   شركة تابعةمعظم الحصص في  االستحواذ على نتيجة ٣التحويل خارج المستوى 
  )ب ٣٩(راجع إيضاح 

  
)٢٫٣٢٠(  

  
-  

      الخسائر المدرجة في اإليرادات الشاملة األخرى 
  )٢٣٫٥٣٥(  )٥١٫٠٩٨(  صافي التغير في القيمة العادلة (غير محقق)   -

      أو الخسائر األرباح المدرجة ضمن األرباح 
  ٣٫١٠٠  ٣٫٣٦٥  صافي التغير في القيمة العادلة (غير محقق)   -
   -----------  ----------  

  ٥٤٢٫٥٥٣  ٦٣٣٫١٥٥  ديسمبر  ٣١كما في 
  ======  ======  
  

  تحليل الحساسية 
  

يرتكز على مدخالت غير ملحوظة متعددة، ال يمكن تقدير التأثير المحتمل للتغيرات في  ٣حيث أن تقييم االستثمارات ضمن المستوى 
  دخالت على التقييم بصورة دقيقة.ھذه الم

  



 

٣٧

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  حقوق الملكيةطريقة محتسبة وفقاً لاالستثمار في شركات مستثمر بھا     .١٥
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٧٢٦٫١١٥  ٦١٩٫٥٣٢    ) أدناه)١(راجع ( مشتركةاالستثمار في ائتالفات 
  ٢٠٨٫٩٩٥  ٢٥٥٫١٧٧  )(ج) ٣٩ اإليضاحو ) أدناه٢((راجع  زميلة اتاالستثمار في شرك

     -----------   -----------  
  ٩٣٥٫١١٠  ٨٧٤٫٧٠٩  إجمالي االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

    ======  ======  
    

   االئتالفات المشتركة    )١(
  

  : ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ائتالفات مشتركة كما في  فيالمجموعة فيما يلي استثمارات 
  

  ذ.م.م. (إميكول)اإلمارات ديستريكت كولينج 
في توزيع وبيع المياه لھذه المنشأة  الرئيسي النشاطتمثل ي إن إميكول ھي ائتالف مشترك بين الشركة وشركة االتحاد العقارية ش.م.ع.

  .المنشأةمن أسھم ھذه  ٪٥٠المبردة لالستخدام في أنظمة التبريد القطاعي. تمتلك المجموعة 
  

  العقارية لالستثمار ذ.م.م.
لھذه  ةالرئيسي األنشطةتمثل توشركة االتحاد العقارية ش.م.ع.  إن الشركة العقارية لالستثمار ذ.م.م. ھي ائتالف مشترك بين الشركة

من أسھم ھذه  ٪٥٠االستثمار والتطوير العقاري وبيع العقارات باإلضافة إلى األنشطة ذات الصلة. تمتلك المجموعة  المنشأة في
  . المنشأة

  
  سبورت مانجمنت ذ.م.م. كيو دي آي

إن شركة كيو دي آي سبورت مانجمنت ذ.م.م. ھي ائتالف مشترك بين المجموعة والقدرة سبورتس مانجمنت ذ.م.م. وتتمثل األنشطة 
ة إدارة المنشآت واألندية الرياضية واألنشطة األخرى المتعلقة بالرياضة. تمتلك المجموعة بصورة فعلي فيالرئيسية لالئتالف المشترك 

  .المنشأةمن أسھم ھذه  ٪٥٠
   

  مركز دبي الدولي لتعليم قيادة السيارات ذ.م.م.
تدريب وتعليم مھارات القيادة  فيأنشطتھا الرئيسية  وتتمثلشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة،  ھي

  .المنشأةمن أسھم ھذه  ٪٣٧وتقديم خدمات إصالح وصيانة السيارات والخدمات ذات الصلة. تمتلك المجموعة بصورة فعلية 
  

  شركة مشاريع العارف للتطوير العقاري ذ.م.م.
تطوير العقارات. تمتلك  فيأنشطتھا الرئيسية  وتتمثلشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة،  ھي

  من أسھم ھذه الشركة. ٪٣٧المجموعة بصورة فعلية 
  

  ذ.م.م.  للتطوير باليسيدسشركة 
خالل السنة الحالية إلدارة مشروع يتم تنفيذه  ھاتم تأسيسمسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذات مسؤولية محدودة ھي شركة 

  . ١٩على قطعة األرض الكائنة في مجمع دبي لالستثمار. راجع أيضاً إيضاح 
  

  
       



 

٣٨

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)حقوق الملكية طريقة االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل    .١٥

  

  (تابع)االئتالفات المشتركة  )١(
  

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الخاصة باالئتالفات المشتركة كما ھي مدرجة في البيانات المالية الخاصة بھم. كما يتضمن 
ً  الجدول   مطابقة للمعلومات المالية الملخصة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في االئتالفات المشتركة. أيضا

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٫٤٠١٫١٣٠  ٢٫١٧١٫٨٩٩    الموجودات غير المتداولة
  ٤٠٠٫٦٥٦  ٣٥٧٫٤٦٨    الموجودات المتداولة

  )٩١٤٫٠٧٦(  )٩٤٩٫٧٨٦(    المطلوبات غير المتداولة
  )٤٦٠٫٠٣٠(  )٣٦٥٫٠٦٨(    المطلوبات المتداولة

    ----------- ---   -------------  
  ١٫٤٢٧٫٦٨٠  ١٫٢١٤٫٥١٣    )٪١٠٠(صافي الموجودات 

    -------- -----  ----- -------  
  ٧١٣٫٨٤٠  ٦٠٧٫٢٥٧  حصة المجموعة في صافي الموجودات

  ١٢٫٢٧٥  ١٢٫٢٧٥    الشھرة التجارية
    ------- ----   ----------  

  ٧٢٦٫١١٥  ٦١٩٫٥٣٢    القيمة الدفترية للحصة في االئتالفات المشتركة
    ======  ======  
        

  ٤٨٢٫٧٧٤  ٤٨٢٫٣٠٤   اإليرادات
  )٤٠٦٫١٩٤(  )٣٥٢٫٥٤٦(    المصروفات

    -------- -----  - -----------  
  ٧٦٫٥٨٠  ١٢٩٫٧٥٨    )٪١٠٠( السنة أرباح

    ------ -----  ---------  
  ٣٨٫٢٩٠  ٦٤٫٨٧٩  من األرباح حصة المجموعة

  -  -   األخرى  اإليرادات الشاملة منحصة المجموعة 
    ---------  ---------  

  ٣٨٫٢٩٠  ٦٤٫٨٧٩    اإليرادات الشاملة  من إجماليحصة المجموعة 
    =====  =====  

  ١٫٥٠٠  ٣٥٫٠٠٠    توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة
  =====  ====  
  

 ١: ٢٠١٤( مليون درھم ٣٩٫٧ غلبمببتسجيل أرباح  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في قام ائتالف مشترك تابع للمجموعة خالل السنة 
  ناتجة عن تقييم عقار استثماري بالقيمة العادلة.  مليون درھم)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٩

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)حقوق الملكية طريقة االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل    .١٥

  

  الشركات الزميلة )٢(
  

  : ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  شركات زميلة المجموعة فيفيما يلي استثمارات 
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥    الشركة الزميلة 
    ٪  ٪  
        

  ٣٤  ٣٤    ذ.م.م. جلوبال فارما
  -  ٣٠    اميرتس رولينج ميل ("اميرول") ذ.م.م. 

  -  ٢٦ .٧٥    مستشفى كينجز كوليدج للرعاية الصحية ذ.م.م. 
  -  ٤٠    ليمتد (*)  ٤موجافي 
  -  ٥٥    ليمتد (*)  ٩ موجافي

  -  ٣٦    ليمتد (*)  ١٠موجافي 
  -  ٥٥    ليمتد (*)  ١١موجافي 
  -  ٥٥    ليمتد (*)  ١٢موجافي 
  -  ٥٥    ليمتد (*)  ١٣موجافي 
  -  ٥٥    ليمتد (*)  ١٥موجافي 
  -  ٢٥    ليمتد (*)  ٢٠موجافي 

  -  ١٩    صندوق المال مينا للدخل 
  

  وليس الملكية الفعلية للمجموعة.  المباشرة من خالل شركات تابعة ملكيةالتعكس * إن نسبة الملكية 
  

في السياسات  اتوالمعدلة لبيان تسويات القيمة العادلة عند االعتراف والفروق للشركات الزميلةيلخص الجدول التالي المعلومات المالية 
كما  الشركات الزميلةالمحاسبية. كما يتضمن الجدول أيضاً مطابقة للمعلومات المالية الملخصة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في 

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦٧٫٣٢٧  ٢١١٫٩٩٣    الموجودات غير المتداولة
  ٥٨٫٨٢٣  ١١٦٫٨٠٦    الموجودات المتداولة
  )٢٨٫٣٦٥(  )٦٨٫١١٣(    المطلوبات المتداولة

   -----------   -----------  
  ٩٧٫٧٨٥  ٢٦٠٫٦٨٦    )٪١٠٠صافي الموجودات (

     -----------   ----------  
  ٣٣٫٢٤٧  ٧٩٫٤٢٩  حصة المجموعة في صافي الموجودات 

  ١٧٥٫٧٤٨  ١٧٥٫٧٤٨  )(ج) ٣٩إيضاح المبدئي (راجع ا عند االعتراف لحصة المحتفظ بھلة العادلة متسويات القي
     -----------   ----------  

  ٢٠٨٫٩٩٥  ٢٥٥٫١٧٧  الشركات الزميلةالقيمة الدفترية للحصة في
    ======  ======  

      النتائج المالية لفترة التقرير:
  ٤٥٫٣٨١  ١١٠٫٤٣٨    اإليرادات

  )٤٩٫٨٤٢(  )١٢٥٫٣٤٨(    المصروفات
    ----------- --  -------- ---  

  )٤٫٤٦١(  )١٤٫٩١٠(    )٪١٠٠( السنة خسائر
    ----------- -   ---------  

  )١٫٥١٧(  )٥٫٠٤٧(    الخسائرمن  حصة المجموعة
  -  -     األخرى  اإليرادات الشاملة منحصة المجموعة 

     ----------   ----------  
  )١٫٥١٧(  )٥٫٠٤٧(  إجمالي اإليرادات الشاملة  منحصة المجموعة 

    ======  ======  



 

٤٠

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)حقوق الملكية طريقة االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل    .١٥

  
  (تابع) الشركات الزميلة    )٢(

  
  حقوق الملكية:طريقة فيما يلي الحركة في االستثمارات في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٧٠١٫٠٦٨  ٩٣٥٫١١٠    يناير ١في 
  ٣٦٫٧٧٣  ٥٩٫٨٣٢    أرباح السنةحصة المجموعة من 

  )١٫٥٠٠(  )٣٥٫٠٠٠(    توزيعات األرباح المستلمة
  )٩٫١٦٨(  -    العائد على رأس المال

  القيمة الدفترية للحصة المحتفظ بھا عند استبعاد شركة تابعة بما في ذلك 
  ٢٠٧٫٩٣٧  -  أرباح التقييم بالقيمة العادلة 

ً   عند االستحواذ على حصص مسيطرة في شركة مستثمر بھا محتسبة وفقا
  -  )١٣٧٫٦١٢( ب)٣٩(راجع إيضاحلطريقة حقوق الملكية 

  -  ٣٦٫٣٢٩  ب) ٣٩(راجع إيضاح عند االستحواذ على شركة تابعة 
  -  ١٦٫٠٥٠  استثمار تم خالل السنة 

    ------ -----  ----------  
  ٩٣٥٫١١٠  ٨٧٤٫٧٠٩    ديسمبر ٣١في 

    ======  ======  
  
  مدينة  ذمم إيجارات    .١٦

  
الفرق بين المبلغ الذي تم إصدار فاتورة به إلى المستأجرين والمبلغ المعترف به كإيرادات إيجارية  فيالمدينة  اإليجارات ذممتمثل ت

لمعيار وفقاً لانتھاء فترة اإليجار األولية بعد  اإليجارخيار تجديد عقد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، بما في ذلك 
فترة اإليجار المجانية المسموح بھا في بداية فترة أ ھذا الفرق بصورة رئيسية نتيجة ينش. اإليجار عقود - ١٧رقم لمحاسبي الدولي ا

ً من ھؤالء  اإليجاراتوتتم تسوية اإليجار والزيادة في اإليجار المتفق عليھا بعد انتھاء المدة األولية من عقد اإليجار.  المستلمة مقدما
  .التقريرتاريخ كما في المدينة  اإليجارات ذمم صافي المستأجرين لتحديد

  
  اإليجار التمويلية عقود ل مدينةالذمم ال    .١٧

      
      التمويلية: اإليجارلدى المجموعة الحصة التالية في عقود     

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٤٣٫٨٤٦  ١٥٩٫١٦٩  إجمالي االستثمار
  )١٤٫٠٨٢(  )١٣٫٢٤٧(  محققة إيرادات تمويل غير 

   ------------  ------- ----  
  ٥٢٩٫٧٦٤  ١٤٥٫٩٢٢  صافي االستثمار

  ضمن المصنف المبلغ المستحق خالل أقل من سنة وناقصاً: 
   )٢٠(راجع إيضاح  األخرى مدينةالذمم ال

  
)١٦٫٩٠٣(  

  
)٣٨٤٫٦٧٧(  

  ---------- --  --------- --  
  ١٤٥٫٠٨٧  ١٢٩٫٠١٩  االستحقاق طويل األجل

 ======  ======  

 
    

  
  
  
  
  



 

٤١

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)اإليجار التمويلية عقود ل مدينةالذمم ال    .١٧
  

  لمجموعة:لمستحقة الالتمويلية  اإليجارعقود فيما يلي الذمم المدينة ل
      

  الحد األدنى  
  لدفعات اإليجار

  
  الفائدة 

  المبلغ 
  األساسي 

  الحد األدنى
  اإليجارلدفعات 

  
  الفائدة 

  المبلغ 
  األساسي 

  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

  ٣٨٤٫٦٧٧  -  ٣٨٤٫٦٧٧  ١٦٫٩٠٣  ٥٥٣  ١٧٫٤٥٦  أقل من سنة
  ١٤٥٫٠٨٧  ١٤٫٠٨٢  ١٥٩٫١٦٩  ١٢٩٫٠١٩  ١٢٫٦٩٤  ١٤١٫٧١٣  بين سنة وخمس سنوات  

  ---- -------  ---------  ------- ----  -------- ---  ---------  -------- ---  
  ٥٢٩٫٧٦٤  ١٤٫٠٨٢  ٥٤٣٫٨٤٦  ١٤٥٫٩٢٢  ١٣٫٢٤٧  ١٥٩٫١٦٩  
  ======  =====  ===== =  ======  =====  ======  

  

التي تم تأجيرھا بموجب عقود إيجار طويلة األجل، حيث تم تقدير أن  يضااألر إن حصة المجموعة في عقود اإليجار التمويلية تمثل
عقود على أنھا عقود إيجار ھذه اليتم احتساب ولذلك، . قليلة للغايةالقيمة الحالية للحصة المتبقية في نھاية فترة عقد اإليجار تعتبر 

 إيجاروجد يإلى خمس سنوات. ال  سنتين فترات السداد منتتراوح . "عقود اإليجار" ١٧تمويلية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  القبض.  مستحق مشروط

  
من طرف ذي عالقة  مستحقمليون درھم  ١٢٢مبلغ ذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلية من الاالستحقاق طويل األجل يتضمن 

  .)مليون درھم ١٢٢: ٢٠١٤(
  
  المخزون    .١٨

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

  مواد خام وأعمال قيد اإلنجاز وقطع غيار 
  ٢٠٣٫٠٥٢  ١٧٦٫٣٧٤  مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة) بعد خصم(

  ٤٥٫٣٥٥  ٥٩٫٧٩٩  بضائع تامة الصنع 
  ٨٫٤١٢  ٣٫٣٩٦  بضائع في الطريق
  لبيع غرض ا/ محتفظ بھا بعقارات قيد التطوير

  ١٫٧٢٢٫٠٠٧  ١٫٩٦٧٫١١٢  مخصص انخفاض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق) بعد خصم(
  ------------ --  -------- -----  
  ١٫٩٧٨٫٨٢٦  ٢٫٢٠٦٫٦٨١  

  ناقصاً: عقارات قيد التطوير للبيع مصنفة كغير متداولة
  )١٫٢٣٤٫٤٦٣(  )١٫٤٥٧٫٥٤٠(  (صافي من مخصص انخفاض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق)

  ------------- --  --- ------------  
  ٧٤٤٫٣٦٣  ٧٤٩٫١٤١  
  ======  =======  

  ١٫٢٣٤٫٤٦٣  ٩١٫٢٣٦  بصافي القيمة القابلة للتحقيق المسجلالمخزون 
  === ===   =======  

  
مقابل العقارات  درھم)مليون  ١٩٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٦ بمبلغمخصص  بتسجيلالمجموعة  قامت، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في       

قامت  القابلة للتحقيق لعقارات قيد التطوير لغرض البيع، ةصافي القيم مراجعة بناًء علىخالل السنة الحالية و لبيع.ا لغرض قيد التطوير
إن تقديرات . الذي تم تكوينه في السنوات السابقة مليون درھم) ٢٣٫٧٦: ٢٠١٤( مليون درھم ١٧٨المخصص البالغ  اإلدارة بعكس

وتنطوي على شكوك وأمور ذات صلة بأحكام ھامة، ولذلك ال يمكن تحديدھا بدقة.  خاصةصافي القيمة القابلة للتحقيق ذات طبيعة 
القابلة للتحقيق، تم تقدير التدفقات النقدية من قبل اإلدارة بناًء على  ةعندما تم استخدام التدفقات النقدية المخصومة لتقدير صافي القيم

  حدث معلومات متاحة.أ
      
المتكبدة لتطوير العقارات من أجل بيعھا الحقاً. تنوي  والمصروفاتاألراضي  تكلفة في لبيعا لغرض تمثل العقارات قيد التطويرت    

/التطوير على خطط اإلنجاز جل بناءً األ ةنيف بعض العقارات على أنھا طويلبيعھا وقامت بتصلالمجموعة تطوير ھذه العقارات 
    المستقبلي.

  

بنوك. يتم في المقابل التسھيالت التي تم الحصول عليھا من مليون درھم)  ٤٤٩: ٢٠١٤(مليون درھم  ٤٣٤تم رھن مخزون بقيمة     
  .التأمين على المخزون لصالح البنوك وثائق تخصيصبعض الحاالت 



 

٤٢

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  المدينة التجاريةالذمم     .١٩

  
 مليون ٨٧٫٣٨: ٢٠١٤( لديون المشكوك في تحصيلھال مليون درھم ٩٦٫٥٨ يبلغمخصص  بعد خصمتم بيان الذمم المدينة التجارية     

  شھراً من تاريخ التقرير على أنھا غير متداولة. ١٢بعد  تحصيلھاتم تصنيف الذمم المدينة التجارية التي من المتوقع أن يتم  .درھم)
  

الذي يمثل الرصيد  )مليون درھم ٢٢٢: ٢٠١٤( مليون درھم ٢٢٢على مبلغ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تشتمل الذمم المدينة التجارية كما في 
قامت بھا  بقطعة أرض تقع في مجمع دبي لالستثمار سنة ٩٠لمدة  لحق انتفاع بيعمستحق القبض فيما يتعلق بعملية  المتبقي من الثمن

قامت الشركة التابعة برفع دعوى قضائية  .("العميل") أحد العمالءتطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م. ("الشركة التابعة") إلى شركة 
لدى  الحكم فوقد أصدرت محكمة دبي االبتدائية حكماً لصالح الشركة التابعة. قام العميل باستئنا المستحق المبلغضد العميل السترداد 

  . في دبي الستئنافامحكمة 
  

 للتطوير باليسيدسشركة وتم تأسيس ائتالف مشترك باسم ودية تسوية الال علىالعميل و تم االتفاق بين الشركة، خالل السنة الحالية
ً إلدارة  المذكورة.إدارة مشروع يتم تنفيذه على قطعة األرض ) بغرض ١٥ذ.م.م. (راجع إيضاح  يخضع االئتالف المشترك حاليا

  الناتجة عن بيع المشروع. من خالل التدفقات النقدية  المستحقوتم االتفاق على سداد المبلغ  الشركة
  

    .٣٥إيضاح اجع أيضاً اإلجراءات القانونية. ر تأجيل تم بناء على ذلك،
  

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تسھيالت تم الحصول عليھا من البنوك كما في مليون درھم مقابل  ٥٩ بمبلغتجارية ذمم مدينة  تخصيصتم 
   .مليون درھم) ١١١٫٨: ٢٠١٤(

  
   خرىاألمدينة الذمم الالمستحق من أطراف ذات عالقة و    .٢٠

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      غير متداولة 
  ٢٨٫٠٧٠  ٢٥٫٦٩٦  سلفة رأسمالية

  ٧٠٫٠٣٧  ٥٩٫٢١٣  ذمم مدينة أخرى 
  ----------  ----------  
  ٩٨٫١٠٧  ٨٤٫٩٠٩  
 =====  =====  

      متداولة 
 ً   ٣٧٠٫٤٢١  ٣٢٦٫٣٠٥  ) أدناه)١(راجع ( ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

  ٣٨٤٫٦٧٧  ١٦٫٩٠٣  )١٧من صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلية (راجع إيضاح  قصير األجلاالستحقاق 
  ١٢٫٥٣٥  ٢١٫٣٨٠  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ١٣٤٫٧٩١  ١٢٠٫٥٦٧  ) أدناه)٢المستحق من عمالء مقابل أعمال عقود (راجع (
   -----------   -----------  
  ٩٠٢٫٤٢٤  ٤٨٥٫١٥٥  
  ======  ======  

  

مبلغ مستحق من ھيئة و مليون درھم) ٨٧٫٦: ٢٠١٤(مليون درھم  ٩١٫٨ بمبلغ ذمم محتجزات مدينةتشتمل الذمم المدينة األخرى على    )١(
عنھا في  بالنيابةالفرعية التي تم إنشاؤھا  اتمقابل المحط مليون درھم) ٧١٫٣: ٢٠١٤(مليون درھم  ٤٢٫٥ قدره دبي ياهكھرباء وم

شھراً من تاريخ التقرير على أنھا غير  ١٢بعد  تحصيلھاالتي من المتوقع  األخرىتم تصنيف الذمم المدينة  مجمع دبي لالستثمار.
  متداولة.

  

  الحركة في أعمال اإلنشاء قيد اإلنجاز: فيما يلي  )٢(
 ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٩٤٫٩٥٢  ٦١٥٫٠٥٣  تكاليف عقود متكبدة
ً معترف بھاالرباح األ   ٨١٫٠٠٦  ٤٤٫٠٤٣  معترف بھاالخسائر الناقصا
  ------ -----   -----------  
  ٥٧٥٫٩٥٨  ٦٥٩٫٠٩٦  

  )٤٤١٫١٦٧(  )٥٣٨٫٥٢٩(  العمل فواتير سير 
   -------------   -------------  

  ١٣٤٫٧٩١  ١٢٠٫٥٦٧ عقودالمستحق من عمالء مقابل أعمال
  ======  =====  



 

٤٣

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  في الصندوق و لدى البنكالنقد     .٢١
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٨٧٣  ١٫٥١٧  النقد في الصندوق
  ٣٠٨٫٥٦٧  ٣٩٦٫٢٦٩  لدى البنك داخل اإلمارات العربية المتحدة (حسابات جارية)النقد 

      دول مجلس التعاون  –النقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة 
  ٥٫٨٢٦  ٢٤٫٥٠٥  الخليجي (حسابات جارية)

  -  ٦٠٫٧٢٢  حسابات جارية) أخرى (دول  –النقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة 
      (بما في ذلك ودائع بمبلغ داخل اإلمارات العربية المتحدة ودائع قصيرة األجل

  ٨٣٢٫٠٣٠  ١٫٠١٧٫٨٤٢  ك)وبنالمرھونة لدى مليون درھم)  ٣٠٫٣٨: ٢٠١٤( مليون درھم ٢٠٫١١
  ------- -------  ------- ------  
  ١٫١٤٨٫٢٩٦  ١٫٥٠٠٫٨٥٥  
  ========  =======  

  

  طويلة األجلمصرفية قروض     .٢٢
  

 مقدمة من مجموعة ضمانات تجارية تلك القروض بموجب يتم ضمان .سنوات سبعتتراوح فترات القروض المصرفية من ثالث إلى     
تأمين على موجودات وثائق  وتخصيصالمخزون والذمم المدينة التجارية والممتلكات واآلالت والمعدات  بعض شركة ورھونات علىال

أعلى من  ٪٢ .٧٥إلى  ٪٢ .٢٥تتراوح معدالت الفائدة على معظم القروض المصرفية من  .ورھن على الودائع المصرفية المجموعة
على  بصورة عامة مقتصرةضمان تجاري، تكون مسؤولية الشركة  يتم تقديمعندما سنوياً.  أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات

  .حصتھا في أسھم الشركة المقترضة
  

   سندات الصكوك    .٢٣
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫١٠١٫٦٠٠  ١٫١٠١٫٦٠٠  دوالر أمريكي للسند الواحد) ١٫٠٠٠سند بواقع  ٣٠٠٫٠٠٠( سندات صكوك
  ========  =======  

  

شھادات صكوك ، قامت إحدى الشركات التابعة للشركة وھي شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م. بإصدار ٢٠١٤في فبراير   
سنوات ويستحق سداد ھذا المبلغ في فبراير  ٥مليون درھم إماراتي) لمدة  ٦.١٫١٠١مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٣٠٠بمبلغ 
. تمت ھيكلة برنامج الصكوك على أنه وكالة وتم إدراجه في ناسداك دبي وبورصة أيرلندا. تتضمن شروط الترتيب تحويل ٢٠١٩

(موجودات الوكالة) الخاصة بشركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م. إلى شركة ذات أغراض خاصة  بعض الموجودات المحددة
وھي شركة دبي آي بي صكوك ليمتد ("الُمصدر")، والتي تم تأسيسھا إلصدار شھادات صكوك. فعلياً، ظلت موجودات الوكالة تحت 

أي عجز في التدفقات النقدية، تعھدت حدوث صل إداراتھا. في حال سيطرة شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م، والتي سوف توا
شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م بتمويل ھذا العجز إلى حاملي شھادات الصكوك. ليس لحاملي شھادات الصكوك حق الرجوع 

ً  ٪٤. ٢٩١إلى الموجودات. تخضع شھادات الصكوك لمعدل ربح ثابت بواقع  أقساط نصف سنوية. سوف يقوم  يتم سدادھا علىسنويا
لسداد  الُمصدر بأداء األرباح من العائدات المحققة من موجودات الوكالة. تم استخدام متحصالت سندات الصكوك بصورة جزئية

  مليون درھم.  ٧١٠شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م. والبالغة على القروض المصرفية القائمة 
  

  االلتزام بھا طوال فترة السندات: شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م.تتضمن سندات الصكوك التعھدات التالية التي يتعين على 
  

 الموجودات المؤجرة؛ تحويل الضمان علىسلبي: منع مطلق عن رھن  -

 ؛ ١ : ٤عن والضرائب واإلطفاء  الفوائد األرباح قبل ال يجب أن تزيد نسبة إجمالي الدين إلى -

 ؛ ١ : ٢ .٥عن  األرباحال يجب أن تقل نسبة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلطفاء إلى  -

   مليار درھم.  ٣ال يجب أن تقل قيمة العقارات االستثمارية عن  -
  

  مصرفية القروض ال    .٢٤
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٨٢٫٢٠٨  ٣٠٢٫٢٥٥  مخصومة على المكشوف وقروض بموجب إيصاالت األمانة وكمبياالت مصرفي سحب
  ٨٠١٫٣٠٧  ٨٢٦٫٥٤٩  القروض قصيرة األجل
  ١٧٢٫٤٨٤  ٩٤٫٠٥٤ جل من قروض مصرفية طويلة األجلاالستحقاق قصير األ

  --------- ----  ------- -----  
  ١٫٢٥٥٫٩٩٩  ١٫٢٢٢٫٨٥٨  
  ========  =======  



 

٤٤

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   تابع)( مصرفيةالقروض ال    .٢٤

  
ضمان تجاري، يكون التزام  عندما يتم تقديممجموعة من الرھونات والضمانات التجارية. موجب يتم ضمان القروض المصرفية ب  

ً  مقتصرالشركة   على حصتھا في أسھم الشركة المقترضة. غالبا
 

لغرض االستثمارات في السندات  مليون درھم) ٧٩٤٫٩٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ٧٤٤٫٧بمبلغ  الحصول على قروض قصيرة األجلتم 
رھن ھذه االستثمارات لصالح البنوك. (راجع إيضاح  من خاللھذه القروض  ويتم ضمان والمنتجات الُمھيكلة والمحافظ االستثمارية

١٤.(  
  

   خرىالتجارية واأل دائنةالذمم ال    .٢٥
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      غير متداولة
  ١٢٨٫١٤٢  ٥٤٫٦٨٠  أخرى ذمم دائنة 

  ======  ======  
      متداولة

  ٣٩٠٫٠١٧  ٣٥١٫٠٧٧  تجاريةذمم دائنة 
  ٧٥٩٫٢٦٢  ٨٩٤٫٣٦٦   ) أدناه) ١(راجع إيضاح ( مستحقةذمم دائنة أخرى ومصروفات 

   --------------   -------------  
  ١٫١٤٩٫٢٧٩  ١٫٢٤٥٫٤٤٣  
  ========  =======  

 

مليون درھم) مستحق الدفع إلى  ٩٣٫٩٣: ٢٠١٤مليون درھم ( ٩٥٫٤٦تشتمل الذمم الدائنة األخرى والمصروفات المستحقة على مبلغ  )١(
: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٣٥٫٦حكومة دبي مقابل حصتھا من األرباح المحققة لشركة تابعة للمجموعة، وإيجارات غير مكتسبة بمبلغ 

  . مليون درھم) ٩٧٫٣١
  
  األسھم المال وعالوة رأس    .٢٦

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المصدر والمدفوع:المصرح به و رأس المال
      درھم للسھم الواحد ١مليون سھم بقيمة  ٤٫٠٤٩٫٥

  ٣٫٨٢٠٫٣٢٢  ٤٫٠٤٩٫٥٤١  درھم للسھم الواحد)  ١مليون سھم بقيمة  ٣٫٨٢٠٫٣: ٢٠١٤( 
  ========  =======  
  

المساھمين في بناء على موافقة  ٪٦إصدار أسھم منحة بواقع  من خاللمليون سھم  ٢٢٩٫٢١تمت زيادة أسھم رأس مال الشركة بواقع 
  .٢٠١٥ أبريل ٨ في الذي عقداالجتماع السنوي للجمعية العمومية 

  
  درھم. ٤٦٫٠٠٠بعالوة قدرھا سھم غير مخصص بسعر السوق السائد إلى أحد المساھمين  ٥٫٤٧٤تم بيع  ١٩٩٨خالل عام 
    

 المال رأساحتياطي     .٢٧
  

في السنوات تابعة ال اتشركإحدى الصافي الربح الناتج عن بيع أسھم الشركة (أسھم الخزينة) من قبل  من لماال رأساحتياطي  يتألف
  السابقة.

  
 العاماالحتياطي االحتياطي القانوني و    .٢٨

  
 ً ، ٢٠١٥لسنة  )٢(رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدة لقانون االتحاديا من ١٠٣لشركات المجموعة والمادة رقم  للنظام األساسي وفقا

عندما  تالتحويال تلك إيقاف يمكن، إلى االحتياطي القانوني. قانون، التي ينطبق عليھا اللكل شركةالسنة من أرباح  ٪١٠يتم تحويل 
ً لـاالحتياطي القانوني  يصبح رصيد ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إن . لكل شركة على حدةمن رأس المال المدفوع  ٪٥٠مساويا

  أعاله. المذكور القانون التي ينص عليھاباستثناء بعض الحاالت 
  

ً وذلك،  عالوة على  إال أنهإلى االحتياطي العام.  أرباح السنةمن  ٪١٠يجب تحويل  ،شركات المجموعةبعض ل للنظام األساسي وفقا
ً يمكن إيقاف التحويل  لھذه الشركات، للنظام األساسيوفقا  اقتراح مجلس  بناء على العاديةالجمعية العمومية صادر من قرار ل وفقا

  اإلدارة. 
  
ً ، حيثما يكون ذلك قامت شركات المجموعة ،عليهبناء و   العام.االحتياطي ، بتحويل مبالغ إلى االحتياطي القانوني ومناسبا



 

٤٥

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
 احتياطي إعادة التقييم    .٢٩

  
بمنح المجموعة قطعة  ١٩٩٧في عام  . كما قامت حكومة دبي١٩٩٦مليون درھم سنة  ٥قامت المجموعة بشراء قطعة أرض بتكلفة 

أرض أخرى مجاورة لقطعة األرض الحالية، والتي تم احتسابھا بقيمة اسمية من قبل المجموعة. تم إعادة تقييم قطعتي األرض سابقاً 
رية . وبما أن القيمة السوقية لقطعتي األرض كانت أكبر من القيمة الدفتالعقارات تقييم إحدى الشركات المستقلة المتخصصة فيبواسطة 

  مليون درھم إلى احتياطي إعادة التقييم غير القابل للتوزيع. ٤٥، تم إضافة فائض إعادة التقييم البالغ التواريخ تلكفي لھما 
  

)) حيث تم تسجيلھا ضمن الممتلكات ب(١٢ أيضاً اإليضاحخالل السنوات السابقة، قامت حكومة دبي بمنح الشركة قطعة أرض (راجع 
على قطعة األرض الممنوحة  ٢٠٠١في سنة  ةسكني ووحداتمكاتب يضم إنشاء مبنى  ما تمبالقيمة االسمية. عندواآلالت والمعدات 

، تم تحويل األرض من بند الممتلكات واآلالت والمعدات إلى بند العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة في السنوات التأجيرألغراض 
مليون درھم إلى احتياطي إعادة التقييم غير القابل للتوزيع  ٢٠من التقييم بالقيمة العادلة والبالغة السابقة. ولقد تم إضافة األرباح الناتجة 

  في وقت التحويل. 
  

 احتياطي القيمة العادلة    .٣٠
  

عادلة من خالل اإليرادات الصافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة  مناحتياطي القيمة العادلة  يتألف
  الشاملة األخرى. 

  
 المقترحة أسھم المنحةتوزيعات األرباح/    .٣١

  
وأسھم منحة  ٪١٢ توزيعات أرباح نقدية بواقع :٢٠١٤( ٪١٢توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٢٠١٥لسنة  اقترح أعضاء مجلس اإلدارة

   على مساھمي الشركة. )٪٦بواقع 
  

 اإلدارة المقترحةأتعاب أعضاء مجلس     .٣٢
  
مكافآتھم عن حضور االجتماعات في  مليون درھم) ٨: ٢٠١٤(مليون درھم  ٨تمثل أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة البالغة ت

   .وتعويضھم عن الخدمات المھنية المقدمة من قبلھم
  

 ربحية السھم األساسية    .٣٣
  

القائمة على النحو العادية احتساب ربحية السھم األساسية على األرباح المنسوبة لمالكي الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم  يرتكز
  التالي:

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٣٤٢٫٦٨٠  ١٫١٠٩٫٨٣٦    درھم) الشركة (ألف  ياألرباح المنسوبة لمالكصافي 
  ٤٫٠٤٩٫٥٤١  ٤٫٠٤٩٫٥٤١  األسھم القائمة (ألف سھم)المتوسط المرجح لعدد 

  ========  =======  
  ٠ .٣٣  ٠ .٢٧  
  ====   ====   
  

 لجمعية العموميةا بناء على موافقة ٪٦بواقع  منحةتم تعديل المتوسط المرجع لعدد األسھم القائمة بأثر رجعي بحيث يتضمن أسھم 
  .٢٠١٥أبريل  ٨السنوية التي عقدت في 

  
  االرتباطات     .٣٤

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٥٫٥٧٧  ٣١٫٠٠٠  لزمة تعاقدية ومُ  - رأسمالية ارتباطات
  =====   =====  
  
  
  



 

٤٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

 االلتزامات الطارئة    .٣٥
  

 ٣١(مليون درھم  ٢٥٢٫٥٠بمبلغ  ئتالف مشتركالممنوحة  تسھيالت ائتمانيةمقابل  أصدرت الشركة ضمان تجاري لبنك تجاري
   .مليون درھم) ١٠٫٦: ٢٠١٤ديسمبر 

  
 قام العميل برفع دعوى أمام، ١٩ ھو مبين في اإليضاحكما  عميلضد برفعھا تابعة الشركة ال قامتالتي  القانونية الدعوىاإلشارة إلى ب

 فادحةخسائر ل ية مما ترتب عليه تكبد العميلأخلت بالتزاماتھا التعاقدية بموجب االتفاقالشركة التابعة قد مدعياً أن محكمة دبي االبتدائية 
لما ضد العميل  مقابلةدعوى  برفع الشركة التابعة بصورة منفصلة قامتكما  شراء حق االنتفاع باألرض.تتجاوز بصورة كبيرة سعر 

 ذات الصلة.  يةبموجب االتفاقالعميل أنھا قد أخلت بالتزاماتھا  دعاءإ نتيجةأضرار  لحق بھا من
  

للتطوير  باليسيدسخالل السنة الحالية، تم االتفاق بين الشركة والعميل على التسوية الودية وتم تأسيس ائتالف مشترك باسم شركة 
ً إلدارة  ) بغرض إدارة مشروع يتم تنفيذه على قطعة األرض المذكورة.١٥ذ.م.م. (راجع إيضاح  يخضع االئتالف المشترك حاليا

  وتم االتفاق على سداد المبلغ المستحق من خالل التدفقات النقدية الناتجة عن بيع المشروع.  الشركة
  

  .  ١٩بناء على ذلك، تم تأجيل اإلجراءات القانونية. راجع أيضاً إيضاح 
  

 اإليجارإيجارات عقود     .٣٦
  

  عقود اإليجار كمؤجر
  

المدينة بموجب  اإليجارعقود  لدفعاتفيما يلي الحد األدنى تشغيلية.  إيجارتقوم المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود 
  غير القابلة لإللغاء: اإليجارعقود 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٧٧٫٠٢٤  ٤٢١٫٧١٥  أقل من سنة
  ١٫٦٧١٫١٦٥  ١٫٦٨٧٫٥٢٢  بين سنة وخمس سنوات
  ٢٫٣٩٧٫٢٢٥  ٢٫٢٠٢٫٢٧٩  أكثر من خمس سنوات

  ========  =======  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة     .٣٧
  

في  الواردمعامالت مع شركات أخرى ينطبق عليھا تعريف األطراف ذات عالقة  بتنفيذ، في سياق األعمال االعتيادية، المجموعةتقوم 
  مع أطراف ذات العالقة وفًقا للشروط المتفق عليھا بين األطراف. المعامالت. يتم إبرام ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  القيمة اإلجمالية للمعامالت الھامة مع األطراف ذات عالقة خالل السنة: فيما يلي

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٢٫١٠٤  ١٤٫٤٤٧  وإيجارات أخرى  أرضإيجار 
  -  ١٤٫٠٠٠  بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

  =====  =====  
  

  بما فيھم أعضاء مجلس اإلدارة: ،تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيينفيما يلي 
      

  ٢١٫١١٢  ٢٣٫٥٨٢  امتيازات قصيرة األجل (بما في ذلك أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة)
  ١٢٧  ٣٥٣  تعويضات نھاية الخدمة

  === ==  ===  
  
 مسيطرةالحصص غير ال  .٣٨

    
. راجع أيضاً ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في التابعة  ھاشركاتطرة ھامة بصورة فردية في أي من المجموعة أي حصص غير مسي ال تمتلك
  ). (د ٣٩إيضاح 



 

٤٧

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  في شركات تابعة اتستثماراال     .٣٩

      
  تابعةالشركات ال     أ)
  

  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١في الشركات التابعة كما في  الشركة استثماراتفيما يلي     
  

  نسبة الملكية ٪   بلد التأسيس  المنشأة 
  ١٠٠  إ.ع.م  شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م.

  ١٠٠ إ.ع.م  شركة دبي لالستثمار العقاري ذ.م.م.
  ٦٠  إ.ع.م  شركة الطيف لالستثمار ذ.م.م 

  ١٠٠  إ.ع.م  شركة دبي لالستثمار الصناعي ذ.م.م.
  ١٠٠ إ.ع.م  زجاج ذ.م.م.شركة 

  ٧٣ .٦٥  إ.ع.م  مشاريع ذ.م.م. 
  ١٠٠  إ.ع.م  دبي العالمية لالستثمارات المحدودة

  ٦٠ .٨٦  إ.ع.م  ) أدناه) ٦المال كابيتال ش.م.خ. (راجع اإليضاح (
  

 ) أدناه). ٧(راجع إيضاح (المجمع العقارية ذ.م.م.  شركة تابعة، من أسھم ٪١٠٠ شركة دبي لالستثمار العقاري ذ.م.م.تمتلك      )١(
  

  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١في الشركات التابعة كما في  .دبي لالستثمار الصناعي ذ.م.م استثماراتفيما يلي     )٢(
  

  ١٠٠  إ.ع.م  شركة اإلمارات ألنظمة المباني ذ.م.م.
  ١٠٠  إ.ع.م  ) أدناه)١(راجع اإليضاح (شركة الزيوت الطبيعية (دبي) ذ.م.م. 
  ١٠٠  إ.ع.م  مزرعة المرموم إلنتاج األلبان ذ.م.م.

  ١٠٠  إ.ع.م  يونايتد سيلز بارتنرز ذ.م.م.
  ٨٠ إ.ع.م  دبي للرافعات والخدمات الفنية ذ.م.م.
  ٥١ إ.ع.م  اميرتس اكستروديد بوليسترين ذ.م.م.

  ٥١ إ.ع.م    .جوسين الشرق األوسط ذ.م.م
  ١٠٠  إ.ع.م   .تك سورس ذ.م.م

  ٩٠  إ.ع.م  ) أدناه)٨(راجع اإليضاح ( دي إم سي سيدي آي آي دي مانجمنت 
  
  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١في الشركات التابعة كما في  .شركة زجاج ذ.م.ماستثمارات فيما يلي     )٣(
  

  ١٠٠  إ.ع.م  اإلمارات للزجاج ذ.م.م
  ٧٦ .٥  إ.ع.م  لومي لصناعة الزجاج ذ.م.م

  ٨٧ .٤٣  إ.ع.م  شركة اإلمارات أللواح الزجاج المسطح ذ.م.م. 
  ١٠٠  السعودية  المحدودةشركة السعودي األمريكي للزجاج 

  ٥١  إ.ع.م  إنسولير اإلمارات ذ.م.م.
  

  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١في الشركات التابعة كما في مشاريع ذ.م.م.  استثماراتفيما يلي     ) ٤(
  

  ١٠٠  إ.ع.م  مصنع اإلمارات للسحب ذ.م.م.
  ١٠٠  إ.ع.م  شركة الخليج للمفاتيح الكھربائية والديناميكية ذ.م.م. 

  ١٠٠  إ.ع.م  معادن الخليج الفنية ذ.م.م. 
  ١٠٠  إ.ع.م  مصنع ثيرمستون اإلمارات ذ.م.م. 

  ٨٠  إ.ع.م  فولكرا الشاطئ الصناعية ذ.م.م. 
  ٧٠  إ.ع.م  خدمات الخليج الفورية ذ.م.م. 

  ٧٠  إ.ع.م  البتيك انتيريرز ذ.م.م. 
  ٧٠  إ.ع.م  مصنع األثاث التكنولوجي والمعملي (البتيك) ذ.م.م.

  ٥٢  إ.ع.م  الوطنية لصناعة األحجار العازلة (إنسواليت) ذ.م.م.   
  ٥١  إ.ع.م  شركة وايت ألمنيوم للسحب ذ.م.م. 
  ٥٥  أ.ع.م  .االستثمارات التجارية المتكاملة ذ.م.م

  ٥٤  أ.ع.م  .ليت تيك إنداستريز ذ.م.م
  ١٠٠  أ.ع.م   انتل سيس ذ.م.م. 



 

٤٨

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) في شركات تابعة اتستثماراال     .٣٩

      
  (تابع) تابعةالشركات ال     أ)
  
  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١في الشركات التابعة كما في  المال كابيتال ش.م.خ. استثماراتفيما يلي     )٥(
  

  نسبة الملكية ٪   بلد التأسيس  المنشأة 
  ٥٤  إ.ع.م  صندوق المال للعقارات 

  ٨١ البحرين   صندوق المال مينا لألسھم 
  ٥٦  إ.ع.م  صندوق المال لألسھم السعودية المتوافقة مع الشريعة

  ٣٢  إ.ع.م  تنيرز كابيتال بارصندوق المال 
  ٣١  إ.ع.م  الخاصة  لألسھمصندوق الفارس 

  ٧٠  إ.ع.م  ليمتد  ١المال للملكية المباشرة 
  ٧٠  إ.ع.م  ليمتد  ٢المال للملكية المباشرة 
  ٧٠  إ.ع.م  ليمتد  ١المال للفرص الخاصة 
  ٥٢   سموريشيو  ) ليمتد سالمال كابيتال (موريشيو

  ٥١   سموريشيو أوبرتيونيتسبلو الين إنديا 
  ٥٥   سموريشيو  بيرل إنديا أوبرتيونيتس

  ٥٥  جزر كايمان  إندكس جلوبال 
  ٥٤  جزر كايمان  المال كابيتال / فالكون ون

  ١٠٠  جزر كايمان  صقر انفستمنتس ليمتد 
  ١٠٠  جزر كايمان  اميرجينج اكويتي فنشرز

  ١٠٠  جزر العذراء البريطانية  المال ھولدينجس
  ١٠٠  جزر كايمان  صندوق المال مينا للدخل 

  ٩٩  البحرين   شركة صندوق المال ش.م.ب
  

تم إال أنه قد وصندوق الفارس لألسھم الخاصة،  من صندوق المال كابيتال بارتنيرز ٪٥٠أقل من  على الرغم أن المال كابيتال تمتلك  
عالوة على ذلك، تتعرض المجموعة لتقلب جوھري توحيدھما حيث أن المستثمرين غير قادرين على عزل مدير الصندوق دون سبب. 

      التي لھا تأثير على مبالغ عائداتھا. في العائدات من ارتباطھا ولديھا السلطة والحقوق
  
في المال كابيتال ش.م.خ. ("المال"). باإلضافة إلى الحصة  ٪٥٩٫٦٦تبلغ ، استحوذت المجموعة على حصة ٢٠١٥مايو  ١اعتباراً من     )٦(

أصبحت المال كابيتال شركة تابعة  وبذلكفي المال كابيتال  ٪٦٠٫٨٦تمتلك الشركة اآلن حصة تبلغ  حيث ٪١٫٢الحالية البالغة 
 للمجموعة.

  
، المجمع العقارية االئتالف المشترك الحاليفي  ٪٥٠ة البالغة ، استحوذت المجموعة على الحصة المتبقي٢٠١٥يونيو  ١١اعتباراً من     )٧(

شركة المجمع شركة  اآلنذ.م.م. ("المجمع") من الشريك اآلخر في االئتالف المشترك. عند االستحواذ على حصة إضافية، أصبحت 
 .٪١٠٠تابعة للمجموعة بنسبة 

  
في مركز دبي للسلع المتعددة في إمارة  ٢٠١٥ديسمبر  ٢٧، شركة تابعة، بتاريخ م سي سيدي آي آي دي مانجمنت دي إ تم تأسيس    )٨(

     من أسھم ھذه الشركة.  ٪٩٠دبي، اإلمارات العربية المتحدة. تمتلك المجموعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٩

  

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) االستثمارات في شركات تابعة  .٣٩
  

  االستحواذ على شركات تابعة  ب)
  

  الشركة المستحوذ عليھا
  المال كابيتال ش.م.خ  

شركة المجمع 
    العقارية ذ.م.م.

  اإلجمالي  ٪٥٠  ٪٥٩ .٦٦  النسبة المستحوذ عليھا
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٤٦١٫٥٧٧  ٢٨٥٫٦٧٤  ١٧٥٫٩٠٣  الموجودات غير المتداولة
  ٥٠٢٫٢٣٩  ٥٢٫٨١١  ٤٤٩٫٤٢٨  الموجودات المتداولة

  )٥٦٫٢٤٢(  )٥٦٫٢٤٢(  -  المطلوبات غير المتداولة 
  )٤٠٧٫٨٩٦(  )١٧٫٣٣٠(  )٣٩٠٫٥٦٦(  المطلوبات المتداولة 

   ------------   -----------   -------------  
  ٤٩٩٫٦٧٨  ٢٦٤٫٩١٣  ٢٣٤٫٧٦٥  صافي الموجودات المستحوذ عليھا

      

  ٢٣٧٫٩٩٣      (أ) –ثمن الشراء 
  ١٣٩٫٨٢٠      الدفترية للحصة الحالية زائداً: القيمة

       -----------  
  ٣٧٧٫٨١٣      إجمالي الثمن

  )٤٠١٫٧٦٨(      ناقصاً: حصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذ عليھا
       -------------  

  )٢٣٫٩٥٥(      صافي أرباح الشراء بسعر منخفض
      ======  

        مصنف على النحو التالي:
  ٣٫٦٥٨      الشھرة التجارية

أرباح شراء بسعر منخفض معترف بھا كإيرادات أخرى ضمن 
  )٢٧٫٦١٣(      األرباح أو الخسائر 

      ======  
  ٢٩١٫٥٩٢      النقد المستحوذ عليه (ب)

      ------ -----  
  )٥٣٫٥٩٩(      (ب) –صافي التدفق النقدي الداخل (أ) 

      ======  
  

 ٩١٫٤١ تبلغ، ساھمت كٍل من المال كابيتال وشركة المجمع العقارية بإيرادات ٢٠١٥ديسمبر  ٣١اعتباراً من تاريخ االستحواذ حتى 
، كانت ٢٠١٥يناير  ١الستحواذ في مليون درھم في نتائج المجموعة. ترى اإلدارة أنه في حال تم ا ٦٩٫٦٩ تبلغمليون درھم وأرباح 

  مليون درھم. ٨٫٤٦أيضاً بمبلغ تزيد سمليون درھم وكانت األرباح الموحدة  ٢٠٫٢٦بمبلغ د تزيساإليرادات الموحدة 
  

تعتمد مجموعة أساليب التقييم على طبيعة الموجودات المستخدمة لقياس القيم العادلة للموجودات الھامة التي تم االستحواذ عليھا. 
  النقدية المخصومة ومضاعفات الربحية.تتضمن ھذه األساليب مقارنة القيم السوقية، والتدفقات 

   



 

٥٠

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) االستثمارات في شركات تابعة  .٣٩
  
  شركات تابعة استبعاد  )ج

  
باإلضافة إلى حصتھا  .في شركة المطاط العالمية ذ.م.م ٪٥١، باستبعاد كامل حصتھا البالغة ٢٠١٥مايو  ٥قامت المجموعة بتاريخ 

  .شركة التابعة تكنو رابرالفي  ٪١٠٠البالغة 
      

  ألف درھم      القيم الدفترية للموجودات/ المطلوبات في تاريخ االستبعاد
        

  ٣٧٫٤٣٤      الموجودات غير المتداولة
  ٦٦٫٧٣٠      مليون درھم) ٣٫٧٦(بما في ذلك مبلغ نقدي قدره  الموجودات المتداولة
  )٣٦٫٤٣٦(      المطلوبات المتداولة 

       -----------  
  ٦٧٫٧٢٨      صافي الموجودات 

  )٣٣٫١٨٧(      ناقصاً: الحصص غير المسيطرة
       -----------  

  ٣٤٫٥٤١      حصة المجموعة من صافي الموجودات الُمستبعدة
  ٦٫٨٠٧      الشھرة التجارية المتعلقة بالشركات الُمستبعدة

      --------  
      ٤١٫٣٤٨  

  )٣٦٫٥١٥(      الثمن المتفق عليه
       -----------  

  )٤٫٨٣٣(      الخسائر من استبعاد شركات تابعة
      ======  
  

المملوكة  من حصتھا ("الحصة المسيطرة") في شركتھا التابعة ٪٦٦ببيع  ٢٠١٤يونيو  ٢٦السابقة، في  السنةقامت المجموعة خالل 
  مليون من ھذه المعاملة. ٤٧١٫٩٣ بمبلغ، وقامت بتسجيل أرباح ذ.م.م لھا بالكامل وھي شركة جلوبال فارما

  
مليون درھم من تقييم  ١٧٥٫٧٥وأرباح بقيمة  استبعاد حصة مسيطرةمليون درھم من  ٢٩٦٫١٨تتألف األرباح من أرباح محققة بقيمة 

بالقيمة العادلة، ويتم احتسابه  ٪٣٤والبالغ  الحقاً، تم قياس االستثمار في الشركة المستثمر بھا حصة محتفظ بھا بالقيمة العادلة.
  كاستثمار في شركة زميلة.

  
  االستحواذ على حصص غير مسيطرة  )د
  

 (دبي) ذ.م.مللنفط  إحدى الشركات التابعة، وھي شركة ايديبلفي لية إلى تسوية مع مساھم األقلية الحا السنةتوصلت المجموعة خالل  )١(
ايديبل للنفط دون مقابل، كما شركة في  ٪١٩على حصة إضافية تبلغ بموجب ھذه التسوية ، حيث استحوذت المجموعة )ايديبل للنفط(

. للنفط ا يتعلق بشركة ايديبلمليون درھم إماراتي مقابل تسوية كافة المبالغ المستحقة من مساھم األقلية فيم ٢٨استلمت المجموعة مبلغ 
من الخسائر  حصته عن، وذلك مبالغ المستحقة من مساھم األقليةال حساب منمليون درھم  ٢٨المبلغ المستلم البالغ  خصم وعليه، تم
شركة تابعة  اآلن ، أصبحت شركة ايديبل للنفط٪١٩االستحواذ على الحصة اإلضافية البالغة  عندفي السنوات السابقة.  المخصصة

 .٪١٠٠للمجموعة بنسبة 
 

اإلمارات للزجاج ، في شركتھا التابعة الحالية ٪٢٠. ١٢الحالية باالستحواذ على حصة إضافية تبلغ  السنةقامت المجموعة خالل  )٢(
 ذ.م.م اإلمارات للزجاج المسطح شركةالمسطح ذ.م.م. ترتب على االستحواذ على الحصة اإلضافية، زيادة حصة ملكية المجموعة في 

  .٪٨٧ .٤٣إلى 

   



 

٥١

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  التقديرات واألحكام المحاسبية   .٤٠

  
السياسات والتقديرات المحاسبية الھامة الخاصة بالمجموعة وتطبيق ھذه  واإلفصاح عنواختيار  أعمال وضع قامت اإلدارة بمراجعة

   حدة:السياسات والتقديرات. فيما يلي التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة المستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد ھذه البيانات المالية المو
  

  تقييم العقارات االستثمارية
  

ً للقيمة العادلة. تقوم شركتقوم المجموعة بتقييم العقارات االستثمارية  تقييم مستقلة خارجية لديھا المؤھالت المھنية المناسبة  اتوفقا
 التقييم اتشرك وضعتھاحول طرق التقييم التي معلومات  ١٢والمعترف بھا بتقييم معظم العقارات بشكل سنوي. يتضمن اإليضاح 

  بار. في االعت الخارجية
  

  (العقارات المحتفظ بھا لغرض البيع والعقارات قيد التطوير لغرض البيع)تقييم المخزون العقاري 
  

جزء كبير من  يتألف. العقاري تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة المخزون
لبيع. إن تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق ذات طبيعة خاصة لغرض اعقارات قيد التطوير  منلمجموعة ل العقاري مخزونال

تم استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة  حيثماولذلك ال يمكن تحديدھا بدقة.  ،ھامةحكام أمتعلقة ب أمورووتنطوي على عدم اليقين 
  على أحدث معلومات متاحة.  رة بتقدير التدفقات النقدية بناءً لتقدير صافي القيم القابلة للتحقيق، قامت اإلدا

  
  انخفاض قيمة الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة والموجودات األخرى

  
ويتم تسجيلھا بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة  القيمة،نخفاض ال من تعرضھا للتحققسنوياً  الشھرة التجارية اختباريتم 

(راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة). إن اختبار انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة 
  المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشھرة التجارية لھا.

  
وحقوق توزيع المنتج وبراءة االختراع والعالمات التجارية الفنية قييم الموجودات غير الملموسة مثل الخبرة إلى ذلك، يتم ت باإلضافة

وذلك  القيمةنخفاض في ال من تعرضھا للتحققدة والموجودات األخرى مثل الممتلكات واآلالت والمعدات محد إنتاجيةالتي لھا أعمار 
 القابلة لالستردادن تقييم انخفاض قيمة ھذه الموجودات يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة مؤشر على انخفاض القيمة. إ في حالة وجود

  للوحدة المنتجة للنقد.
  

   إيرادات العقود
  

تقدير الناتج من العقود بصورة موثوقة. ويتأثر قياس  يمكنعندما  األرباح أو الخسائريتم االعتراف باإليرادات من العقود ضمن 
كثيراً ما تحتاج التقديرات إلى التعديل حسب وقوع األحداث على نتائج األحداث المستقبلية.  إيرادات العقود بعدد من الشكوك التي تعتمد

  رة إلى أخرى. والوصول إلى قرارات بشأن الشكوك. لذلك، قد تزيد مبالغ إيرادات العقود أو تنقص من فت
  

  مخصصات االلتزامات الطارئة في مستحقات المشاريع 
  

من أجل االعتراف بتكلفة العقارات المباعة، يتعين على اإلدارة أن تقوم بوضع تقديرات إلجمالي تكلفة المشروع مع األخذ باالعتبار أن 
اللتزامات الطارئة بصورة مبدئية كنسبة من لمخصصات  رصديتم تاريخ التقرير. في  كافة حسابات المشروع قد ال يتم االنتھاء منھا

  مع استمرار أعمال إنجاز المشروع.  الموضوعة ألحكامإلى اة ويتم تعديلھا الحقاً استناداً إجمالي تكلفة المشروع المتوقع
  

  التقديرات واألحكام األخرى 
  

  .واألخرى استرداد الذمم المدينة التجارية إمكانيةالمجموعة بوضع أحكام ھامة عند تقدير إدارة تقوم 
  

ً بناًء على المعلومات  أن يخضع التقييم الحالي واألحكام المستخدمة من قبل اإلدارة كما ھو  بشكل معقول ، من المحتملالمتاحة حاليا
في بھذه التقييمات. الخاصة  التابعة لھا مبين أعاله إلى تعديالت ھامة في السنة المالية التالية نظراً للتغيرات في التقديرات واالفتراضات

وبيان المركز المالي للسنوات  األرباح أو الخسائرتأثر بيان يأن  ه من المحتملفإن التابعة لھاحال اختلفت التقديرات واالفتراضات 
  .بصورة جوھريةالتالية 

   



 

٥٢

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الماليةاألدوات     .٤١

  
  مخاطر االئتمان

  
  تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫١١٨٫٨٧٢  ٩٥٦٫٢٢٩  في السندات والصكوك والمحافظ الُمھيكلة استثمارات
  ٥٧٫٦٤٩  ٤٨٫٨٧٨  مدينة ال يجاراتاإل ذمم
  ١٤٥٫٠٨٧  ١٢٩٫٠١٩   ةتمويلياليجار اإلعقود ل المدينة ذممال

  ١٫٤٢٦٫٢٩٩  ١٫٣٨٨٫٤٤٣  (صافي) ذمم مدينة تجارية
  ١٫٠٠٠٫٥٣١  ٤٩٥٫١٣٦  ذمم مدينة أخرىالمستحق من أطراف ذات عالقة و

  ١٫١٤٦٫٤٢٣  ١٫٤٩٩٫٣٣٨  النقد لدى البنك
  -------- ------  ------- ------  

  ٤٫٨٩٤٫٨٦١  ٤٫٥١٧٫٠٤٣  القيمة الدفترية
  ========   =======  
  

في تاريخ التقرير لعقود اإليجار التمويلية  المدينة ذمموالفيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية 
  حسب المنطقة الجغرافية:

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

 ً   ١٫٤٣٨٫٥٤٧  ١٫٤٠٩٫١٩٨  محليا
  ١٠٥٫٥٣٤  ٧٧٫٣٣٩  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ٢٧٫٣٠٥  ٣٠٫٩٢٥  مناطق أخرى 
  ----------- ---  ------ -------  
  ١٫٥٧١٫٣٨٦  ١٫٥١٧٫٤٦٢  
  ========  =======  

  
في تاريخ التقرير  لعقود اإليجار التمويلية المدينة ذممالفيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية و

  حسب نوع العميل:
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٢٢٫٢٤٣  ٥٠٢٫١٨٤  المقاوالت
  ٤٣٨٫٨٣٨  ٥٠٣٫٦٢١  العقارات

  ٦١٠٫٣٠٥  ٥١١٫٦٥٧  أخرى 
  -------- ------  ----- --------  
  ١٫٥٧١٫٣٨٦  ١٫٥١٧٫٤٦٢  
  ========  =======  
  

   



 

٥٣

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية     .٤١
  

  (تابع) مخاطر االئتمان
  

  فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير:
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٥  
  انخفاض القيمة  اإلجمالي  انخفاض القيمة  اإلجمالي  
  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  ألف درھم  
          

ً ٣٠ - ٠قصيرة األجل    -  ٢٧٨٫٩٨٠  -  ٢٣٨٫٦٤٠  يوما
  -  ١٧٢٫٧٨٦  -  ٢٥٨٫٤٠٦  يوماً  ٩٠ - ٣١
  )٢٧٥(  ١٦١٫١٦٤  )١٥٥(  ١٣٨٫٥٢٦  يوماً  ١٨٠ - ٩١
  )٢٠(  ١٨٣٫٧٢١  )٢٫٨٠٣(  ١٤٦٫٦٠٦  يوماً  ٣٦٥ - ١٨٠

  )٨٧٫٠٩٣(  ٧١٧٫٠٣٦  )٩٣٫٦١٩(  ٧٠٢٫٨٤٢  أكثر من سنة
  ------------ --   ----------- -  ---------- ---   ----- ------  
 ٨٧٫٣٨٨(  ١٫٥١٣٫٦٨٧  )٩٦٫٥٧٧( ١٫٤٨٥٫٠٢٠(  

  ========  =======  =======  ======  
  

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٠٠٫٢٣٢  ٨٧٫٣٨٨  يناير ١الرصيد في 
  ١٨٫١٨٤  ١٧٫٧٨١  خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا

  )٣١٫٠٢٨(  )٨٫٥٩٢(  عكس خسائر انخفاض القيمة
  ----------  ----------  

  ٨٧٫٣٨٨  ٩٦٫٥٧٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  =====  =====  
  

استرداد  على قناعة بعدم إمكانيةالذمم المدينة التجارية لقيد خسائر انخفاض القيمة ما لم تكن المجموعة  يتم استخدام حساب مخصص
  يعتبر المبلغ غير قابل لالسترداد ويتم شطبه.  حينئذالمبالغ المستحقة، 

  
تقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار مع أطراف مقابلة لديھا سمعة ائتمانية جيدة في السوق. ال 

  الوفاء بالتزاماته.  عنأي من األطراف المقابلة  عجزتتوقع إدارة المجموعة 
  

  يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودولية حسنة السمعة.
  



 

٥٤

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية     .٤١
  

  مخاطر السيولة
  

  فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة باستثناء تأثير اتفاقيات التسوية: 
  

              ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  بـألف درھم
  القيمة 
  الدفترية

التدفقات النقدية 
  التعاقدية

  خالل 
  سنة واحدة

  من سنة
  إلى سنتين

  من سنتين إلى 
  خمس سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

              
           المطلوبات المالية غير المشتقة

(بما في  القروض والسلفيات
  )٢١٤٫٥٩٩( )١٫٣٨٢٫٦٦٦(  )١٦١٫٧٥٠(  )١٫٣٠٢٫٩٦٦(  )٣٫٠٦١٫٩٨١(  ٢٫٧٥٤٫٦٢٤  ذلك سندات الصكوك)

  -  -  -  )١٫٠٦٠٫٢١١( )١٫٠٦٠٫٢١١( ١٫٠٦٠٫٢١١  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )١٥٫٢٦٤(  )١٦٫٠٨٤(  )١٢٫٢٧٦(  )١١٫٤٣٤( )٥٥٫٠٥٨( ٥٤٫٦٨٠ مطلوبات أخرى طويلة األجل

 ٢٢٩٫٨٦٣( )١٫٣٩٨٫٧٥٠(  )١٧٤٫٠٢٦(  )٢٫٣٧٤٫٦١١( )٤٫١٧٧٫٢٥٠( ٣٫٨٦٩٫٥١٥(  
              ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

   ألف درھمبـ
  القيمة 
  الدفترية

التدفقات النقدية 
  التعاقدية

  خالل 
  سنة واحدة

  من سنة
  إلى سنتين

  من سنتين إلى 
  خمس سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

           
              المطلوبات المالية غير المشتقة

(بما في  القروض والسلفيات
  -  )١٫٤٦٩٫٥٥٣(  )١٧٤٫٧٩٣(  )١٫٣٤٨٫٧٣٠(  )٢٫٩٩٣٫٠٧٧(  ٢٫٧٠٩٫٤٣٣  ذلك سندات الصكوك)

  -  -  -  )١٫١٤٩٫٢٧٩(  )١٫١٤٩٫٢٧٩(  ١٫١٤٩٫٢٧٩  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )٤٫٧٧٦(  )٣٩٫٩١٠(  )٤٫٨٧٤(  )٦٫٣٦٣(  )٥٥٫٩٢٤(  ٥٣٫٨٨٦  مطلوبات أخرى طويلة األجل

              المطلوبات المالية المشتقة
  -  -  -  )٦٫٠٥٩(  )٦٫٠٥٩(  ٦٫٠٥٩  عقود مقايضة أسعار الفائدة 

  ٤٫٧٧٦(  )١٫٥٠٩٫٤٦٣(  )١٧٩٫٦٦٧(  )٢٫٥١٠٫٤٣١(  )٤٫٢٠٤٫٣٣٩(  ٣٫٩١٨٫٦٥٧(  
              
  

  مخاطر السوق
  

  مخاطر العمالت 
  

  التعرض لمخاطر العمالت
  

  القيم االسمية:  استناداً إلىفيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية 
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  يوروألف   ألف يورو  
      

  -  ٢٫٩٥٢  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٢٢  ٦١  النقد لدى البنك  

  )٣٫٣٧٣(  )٣٫٢٨٠(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ---------  ---------  

    )٣٫٣٥١(  )٢٦٧(  إجمالي التعرض
 --------  ---------  

  )٣٫٣٥١(  )٢٦٧(  صافي التعرض
  ====  =====  
  

   



 

٥٥

  ش.م.ع. وشركاتھا التابعةدبي لالستثمار 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)األدوات المالية     .٤١

  
  (تابع) مخاطر السوق

  
  (تابع)مخاطر العمالت 

  
    تم تطبيق أسعار الصرف التالية خالل السنة:

  الفوري الصرف سعر    الصرفمتوسط سعر      
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٤٫٤٥  ٣٫٩٩  ٤٫٧٥  ٤٫٢٢  اليورو
  ===  ===  ===  ===  

  
  تحليل الحساسية

  
  . األرباح أو الخسائرعلى  ماديديسمبر لم يكن له تأثير  ٣١إن التقلب المحدود في سعر صرف الدرھم مقابل اليورو في 

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
فائدة. تقوم المجموعة بإدارة تعرضھا الناتج عن وجوداتھا ومطلوباتھا التي تخضع لإن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على م

  التقلبات في أسعار الفائدة من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة، حيثما يكون مناسباً.
  

  فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة كما في تاريخ التقرير:
           

  الدفتريةالقيمة             
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  ١٫٥٣٩٫١١٠  ١٫٩٧٤٫٠٧١  مالية موجودات 
  )١٫١١٣٫٧١٠(  )١٫١١٧٫٥٠٠(  ماليةمطلوبات 

  =========  ========  
      األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ٣٣٠٫٠٠٠  -  مالية موجودات 
  )١٫٥٩٥٫٧٢٣(  )١٫٦٣٧٫١٢٤(  ماليةمطلوبات 

  =========  ========  
  

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
  

 المجموعة . ال تقومأو الخسائرالمجموعة باحتساب بعض الموجودات المالية ذات األسعار الثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح تقوم 
  األدوات المشتقة كأدوات تحوط وفقاً لنموذج احتساب التحوط للقيمة العادلة.  بتصنيف

  
 ١٩: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٠بمبلغ األرباح  نقص كان ليؤدي إلىفي أسعار الفائدة بتاريخ التقرير  نقطة أساس ١٠٠بمقدار  الزيادةإن 

الفائدة بتاريخ التقرير كان ليؤدي إلى زيادة األرباح بنفس نقطة أساس في أسعار  ١٠٠، في حين أن االنخفاض بمقدار مليون درھم)
  .تحديد أسعار العمالت األجنبيةكافة المتغيرات األخرى، وعلى وجه ال ھذا التحليل ثباتيفترض المبلغ. 

   
   



 

٥٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)األدوات المالية     .٤١

  
  (تابع) مخاطر السوق

  
  (تابع) مخاطر أسعار الفائدة

  
  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

  
زيادة/(نقص) األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة  كان ليؤدي إلىفي أسعار الفائدة بتاريخ التقرير  نقطة أساس ١٠٠إن التغير بمقدار 

لتحليل على نفس أدناه. إن التحليل أدناه يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى، وعلى وجه التحديد أسعار العمالت األجنبية. تم إجراء ا
  .٢٠١٤األساس لسنة 

  
  األرباح أو (الخسائر)           

  نقص بمعدل  بمعدلزيادة   لف درھم إماراتياألالتأثير ب
  نقطة أساس ١٠٠  نقطة أساس ١٠٠  
      
      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  )١٦٫٣٧١  )١٦٫٣٧١  
  ١٢٫٦٥٧  )١٢٫٦٥٧(  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  ======  =====  

  

  للموجودات والمطلوبات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة القيمة العادلة
  

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١ تقارب قيمتھا الدفترية في الُمقاسة بالتكلفة المطفأة مطلوبات الماليةالموجودات ولإن القيمة العادلة ل
  

  األحداث الالحقة    .٤٢
  

من أسھم الملكية في ائتالفھا المشترك  ٪٢٠ قدرھاإضافية  حصة، وافقت الشركة على االستحواذ على الميزانية العموميةالحقاً لتاريخ 
سوف ، إتمام االستحواذ عندمليون درھم.  ٩٨مقابل مبلغ  ، من شركة االتحاد العقارية ش.م.عالحالي، االستثمارات العقارية ذ.م.م

 االستثمارات العقارية ذ.م.م شركة تابعة للشركة. تصبح
  

  القطاعات حولالتقارير     .٤٣
  

لدى المجموعة أربعة قطاعات كبيرة كما ھو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تعمل وحدات األعمال 
أدناه العمليات  الجدوليوضح نھا تتطلب استراتيجيات مختلفة. وذلك أل ،في قطاعات مختلفة وتتم إدارة كل قطاع على حده االستراتيجية

  قطاعات المعلنة للمجموعة:في كل قطاع من ال
  

وتنفيذ عقود تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع البناء واإلنشاءات  :  التصنيع والمقاوالت
 األلمنيومومنتجات وإنتاج وتوزيع منتجات األلبان والمنتجات الدوائية  اإلنشاءات

  .المسحوبة وأثاث المختبرات
      

ومنتجات مھيكلة  ائتالفات مشتركة وسندات ومحافظاستراتيجية في  استثمارات :   االستثمارات
  .التداولمحتفظ بھا ألغراض وأسھم 

   
  تطوير مشاريع عقارية للتأجير وبيع وحدات عقارية مطورة. :  العقارات

  
النتائج التشغيلية القطاع حيث ترى اإلدارة أن  نتائجالمعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع. يتم قياس األداء بناًء على  بيان يتم فيما يلي

التي تعمل في ھذه المجاالت. ھناك معامالت قليلة بين القطاعات ويتم  األخرى المنشآتب مقارنةتقييم نتائج القطاعات عوامل أھم  ھي
 تسعير أي معاملة وفقاً ألسعار السوق االعتيادية.



 

٥٧

  دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) القطاعات حولالتقارير     .٤٣
  

   المعلنةالقطاعات  حول معلومات  
  ألف درھم                      
 اإلجمـالـي            العقارات              االستثمارات           التـصنيـع والمقاوالت      

 ٢٠١٤  ٢٠١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٥ قطاعات األعمال 
                       

  ٢٫٨٨١٫٣١٧  ٢٫١١٢٫٤٠٣    ٧٠٢٫٢١٣  ٧٩٠٫٤٠٥    ٥٩٦٫٤٧٧  )٤٠٫٨٠٥(    ١٫٥٨٢٫٦٢٧  ١٫٣٦٢٫٨٠٣  اإليرادات
  ٣٤٥٫٧٨٦  ٥٥٩٫٢٦٢    ٣٤٥٫٧٨٦  ٥٥٩٫٢٦٢    -  -    -  -  قيمة العادلةبالاستثمارية أرباح من تقييم عقارات 

  --------- -----  ----------- --     -----------  ---- -------    -------- ------  ----- --------   ------- -------   -------------  
  ٣٫٢٢٧٫١٠٣  ٢٫٦٧١٫٦٦٥   ١٫٠٤٧٫٩٩٩  ١٫٣٤٩٫٦٦٧    ٥٩٦٫٤٧٧  )٤٠٫٨٠٥(    ١٫٥٨٢٫٦٢٧  ١٫٣٦٢٫٨٠٣  إجمالي اإليرادات

                        
  )١٫٤٦٩٫٦٧٦(  )١٫٢٠١٫١٥٢(    )٢٢١٫٣٠١(  )٤٠٫٤١٨(    -  -    )١٫٢٤٨٫٣٧٥(  )١٫١٦٠٫٧٣٤( التكاليف التشغيلية المباشرة

  )٤٠٢٫٠٨٥(  )٤٠٠٫٧٣٧(    )٣٨٫١٩٣(  )٣٩٫٤٤٦(    )٧٢٫٩١٣(  )١٠٥٫٤٥١(    )٢٩٠٫٩٧٩(  )٢٥٥٫٨٤٠(  المصروفات اإلدارية والعمومية
  )١١٩٫٦٤٨(  )١٠٤٫٧٦٣(    )٥٢٫٣٠٣(  )٣٦٫٥٨٧(    )٧٫٦٩٩(  )٩٫٥١٨(    )٥٩٫٦٤٦(  )٥٨٫٦٥٨(  مصروفات التمويل

  ١٢٥٫٥١٨  ١٤٠٫١٦٩    ٥٨٫١٤٨  ٤٣٫٣١٣  ٣٠٫١٥٢ ٥٦٫١٥٠  ٣٧٫٢١٨ ٤٠٫٧٠٦ إيرادات التمويل واإليرادات األخرى
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  ١٫٣٦١٫٢١٢  ١٫١٠٥٫١٨٢    ٧٩٤٫٣٥٠  ١٫٢٧٦٫٥٢٩    ٥٤٦٫٠١٧  )٩٩٫٦٢٤(    ٢٠٫٨٤٥  )٧١٫٧٢٣(  أرباح السنة
  ======  =====    ======  ======    ========  ======    ========  =======  

                        األرباح منسوبة إلى:
  ١٫٣٤٢٫٦٨٠  ١٫١٠٩٫٨٣٦    ٧٩٤٫٣٥٠  ١٫٢٧٦٫٥٢٩    ٥٤٥٫٠٥٢  )١٢٤٫٦١٣(    ٣٫٢٧٨  )٤٢٫٠٨٠(  مالكي الشركة

  ١٨٫٥٣٢  )٤٫٦٥٤(    - -  ٩٦٥ ٢٤٫٩٨٩  ١٧٫٥٦٧ )٢٩٫٦٤٣( الحصص غير المسيطرة
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  ١٫٣٦١٫٢١٢  ١٫١٠٥٫١٨٢    ٧٩٤٫٣٥٠  ١٫٢٧٦٫٥٢٩    ٥٤٦٫٠١٧  )٩٩٫٦٢٤(    ٢٠٫٨٤٥  )٧١٫٧٢٣(  أرباح السنة
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  ١٤٫٥٢٤٫٦٨٤  ١٥٫٢٥٤٫١٣٠   ٨٫٣٠٥٫٥٠٤  ٨٫٨٤٣٫٤٠٤    ٣٫٢٨٩٫١٧٤  ٣٫٤٠٩٫٩٤٨    ٢٫٩٣٠٫٠٠٦  ٣٫٠٠٠٫٧٧٨ موجوداتال
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