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 الصفحة )الصفحات( المحتويات
 

 1 تقرير المراجعة حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 

 2 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي
 

 3 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي
 

 5-4 المالي الموجز الموحد المرحليبيان المركز  
 

التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي  6 بيان 
 

 8 -7  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي
 

المالية الموجزة الموحدة المرحلية  18  - 9 إيضاحات حول البيانات 





دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

(2) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 18إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

الموجز الموحد المرحلي بيان األرباح أو الخسائر  

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

فترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

2022202120222021 إيضاح    
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

436,781392,718846,158740,634مبيعات البضائع وتقديم الخدمات
207,204217,878416,522412,938إيرادات اإليجار
89,038333,986155,626356,970بيع العقارات

63,95254,866105,263101,326إيرادات العقود
ربح من التقييم العادل الستثمارات  

27,92431,00027,92431,000 10 عقارية
حصة من ربح/ )خسارة( كيانات مستثمر  
(12,954)13,754(6,940)6,343فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية

6,5858,18112,99512,696إيرادات توزيعات األرباح
4,76814,49312,54120,908ربح من بيع استثمارات
411,4793,75011,4793,750 ربح شراء بالمقايضة
التقييم العادل  )خسارة( / ربح من  

55,758)54,947(35,490(67,801) لالستثمارات
786,2731,085,4221,547,3151,723,026مجموع اإليرادات

(1,152,843))989,339((759,572) )524,507(6تكلفة المبيعات
(213,797))210,625((105,235) )103,938(7مصاريف إدارية

(114,490))113,144((61,288)(65,462) التمويلتكاليف  
صافي خسائر االنخفاض في قيمة الذمم  

(33,020))3,348((11,576)(1,739)المدينة التجارية
57,61412,513110,92459,695إيرادات التمويل
6,80010,50715,79827,085 8 إيرادات أخرى

155,041170,771357,581295,656   ربح الفترة

 الربح العائد إلى:
ك الشركة 161,538178,298364,086302,068 مُال 

(6,412))6,505((7,527)(6,497)حصص غير مسيطرة
155,041170,771357,581295,656 ربح الفترة

 ربحية السهم
الربحية األساسية والمخف ضة للسهم  

0,040,040,090,07 15)درهم(



 والشركات التابعة لها  دبي لالستثمار ش.م.ع
 

 (3) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 18إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل الشامل  
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 295,656 357,581 170,771 155,041 ربح الفترة
     

     الدخل الشامل اآلخر:

     يُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة بنود لن  

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات  
 (12,397) 4,131 (12,393) (60) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (12,397) 4,131 (12,393) (60) مجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة
 283,259 361,712 158,378 154,981 مجموع الدخل الشامل للفترة

     

     العائد إلى:

ك الشركة  291,156 368,250 167,390 161,494 مُال 
 (7,897) (6,538) (9,012) (6,513) حصص غير مسيطرة

 283,259 361,712 158,378 154,981 مجموع الدخل الشامل للفترة

 

 
 







 والشركات التابعة لها  دبي لالستثمار ش.م.ع
 

 (6) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 18إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 
 

  
 فترة الستة أشهر المنتهية

 يونيو  30في  
 2021 2022 إيضاحات 
درهمألف   ألف درهم    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 295,656 357,581  ربح الفترة
    

    تعديالت لـ:

 110,007 104,820  استهالك
 10,066 14,059  إطفاء موجودات غير ملموسة

 (188) (138)  ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (31,000) (27,924)  الستثمارات عقاريةربح من التقييم العادل  
 (11,540) (13,451)    ربح من بيع استثمارات

 (9,368) 910  خسارة / )ربح( من استبعاد شركة تابعة
 12,954 (13,754)  حصة من )ربح( / خسارة كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية

 (55,758) 54,947  لالستثماراتخسارة / )ربح( من التقييم العادل  
 (3,750) (11,479)  ربح شراء بالمقايضة

 33,020 3,348  صافي خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
 (59,695) (110,924)  إيرادات التمويل
 114,490 113,144  تكاليف التمويل

 404,894 471,139  العاملاألرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال  
    

    التغيرات في:

 (31,844) 6,790  استثمارات بالقيمة العادلة -
 (251,668) (328,433)    ذمم مدينة تجارية وأخرى -
 334,878 108,446  مخزون -
 62,437 161,142  ذمم دائنة تجارية وأخرى -
 (10,500) (12,000)  أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  -

 508,197 407,084  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 - (6,926)  المقابل المدفوع لالستحواذ على حصص غير مسيطرة
 - 4,118  استبعاد حصة مسيطرة في شركة تابعة

 65,000 -  استبعاد شركة تابعةصافي النقد المستلم من  
 (39,148) (71,621)  إضافات على استثمارات عقارية
 (91,503) (28,266)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 308 4,909  عوائد من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (1,481) (525)  إضافات إلى موجودات غير ملموسة

 30,141 49,979  إيرادات تمويل مقبوضة
 (105,927) (2,398)  صافي الحركة في الكيانات المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية 

 (142,610) (50,730)  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 1,160,541 2,192,618  متحصالت من قروض بنكية
 (829,920) (2,034,320)  سداد قروض بنكية

 (24,525) (14,457)  العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار
 (305) -  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة 

 (340,161) (510,242)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (22,114) 20,144 19،  14 صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

 (114,490) (113,144)  تكاليف التمويل
 (170,974) (459,401)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 194,613 (103,047)    صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه
 566,336 509,138  يناير  1النقد وما في حكمه في  

 760,949 406,091  يونيو  30النقد وما في حكمه في  
    

    يشمل النقد وما في حكمه ما يلي:

 571,168 585,321 19،  14 تحت الطلب لدى البنوك نقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والحسابات
 440,422 2,600 14 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك )باستثناء الودائع المرهونة(

 (250,641) (181,830)  على المكشوف وقروض بإيصاالت األمانة وكمبياالت مخصومةسحوبات بنكية  
  406,091 760,949 



 والشركات التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع  
 

 (7) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 18إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحليبيان  
 2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

     

ك  ------------------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------الشركةحقوق الملكية العائدة إلى مالا

 

 رأس 

 المال

عالوة 

 اإلصدار

احتياطي 

 رأس المال

احتياطي 

 قانوني

 احتياطي 

 عام

احتياطي 

 القيمة العادلة

توزيعات 
أرباح 

 مقترحة

أتعاب 
مقترحة 

ألعضاء 
مجلس 

 اإلدارة

أرباح 

 محتجزة

المجموع 

 الفرعي

الحصص غير 
 المسيطرة

 المجموع الحصص

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

             

 12,048,586 234,128 11,814,458 4,713,933 10,500 340,161 (180,905) 1,442,729 1,210,472 25,502 46 4,252,020 2021يناير  1الرصيد في 

             

             مجموع الدخل الشامل للفترة

 295,656 (6,412) 302,068 302,068 - - - - - - - - ربح السنة

             الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة 

 (12,397) (1,485) (10,912) - - - (10,912) - - - - - الشامل اآلخرالعادلة من خالل الدخل 
 (12,397) (1,485) (10,912) - - - (10,912) - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 283,259 (7,897) 291,156 302,068 - - (10,912) - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

             

             المعامالت مع المالك، بصفتهم مالكًا

             مساهمات من المالك وتوزيعات عليهم

 (340,161) - (340,161) - - (340,161) - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 (305) (305) - - - - - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة من قبل الشركات التابعة
ك والتوزيعات عليهممجموع   (340,466) (305) (340,161) - - (340,161) - - - - - - المساهمات من المال 

             

 (340,466) (305) (340,161) - - (340,161) - - - - - - المعامالت مع المالك، بصفتهم مالكًا
             حركات أخرى

 (10,500) - (10,500) - (10,500) - - - - - - - أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
 (10,500) - (10,500) - (10,500) - - - - - - - مجموع الحركات األخرى

 11,980,879 225,926 11,754,953 5,016,001 - - (191,817) 1,442,729 1,210,472 25,502 46 4,252,020 2021يونيو  30الرصيد في 

 

 



 والشركات التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع  
 

 (8) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 18إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي
 )تابع(  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
     

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

 

 رأس 

 المال

عالوة 

 اإلصدار

احتياطي 

 رأس المال

احتياطي 

 قانوني

 احتياطي 

 عام

احتياطي 

 القيمة العادلة

توزيعات 
أرباح 

 مقترحة

أتعاب 
مقترحة 

ألعضاء 
مجلس 

 اإلدارة

أرباح 

 محتجزة

المجموع 

 الفرعي

الحصص غير 
 المسيطرة

 المجموع الحصص

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

             

 12,296,312 224,721 12,071,591 4,740,221 12,000 510,242 (191,854) 1,445,397 1,278,017 25,502 46 4,252,020 2022يناير  1الرصيد في 

             

             مجموع الدخل الشامل للفترة

 357,581 (6,505) 364,086 364,086 - - - - - - - - ربح الفترة

             الدخل الشامل اآلخر
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة 

 4,131 (33) 4,164 - - - 4,164 - - - - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 4,131 (33) 4,164 - - - 4,164 - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 361,712 (6,538) 368,250 364,086 - - 4,164 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

             

             المعامالت مع المالك، بصفتهم مالكًا

             مساهمات من المالك وتوزيعات عليهم

 (510,242) - (510,242) - - (510,242) - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة
ك والتوزيعات عليهم  (510,242) - (510,242) - - (510,242) - - - - - - مجموع المساهمات من المال 

             
             التغيرات في حصص الملكية

 (6,926) (7,389) 463 463 - - - - - - - - (20استحواذ على حصة غير مسيطرة )إيضاح 
 4,118 4,118 - - - - - - - - - -  (20مسيطرة في شركة تابعة )إيضاح استبعاد حصة 

ك والتوزيعات عليهم  (2,808) (3,271) 463 463 - - - - - - - - مجموع المساهمات من المال 
 (513,050) (3,271) (509,779) 463 - (510,242) - - - - - - المعامالت مع المالك، بصفتهم مالكًا

             
             حركات أخرى

 (12,000) - (12,000) - (12,000) - - - - - - - أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
 (12,000) - (12,000) - (12,000) - - - - - - - مجموع الحركات األخرى

 12,132,974 214,912 11,918,062 5,104,770 - - (187,690) 1,445,397 1,278,017 25,502 46 4,252,020 2022يونيو  30الرصيد في 



 والشركات التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع  
 

(9) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في       

 

 معلومات عن الشركة . 1
 

بتاريخ   1995لسنة    46تم تأسيس شركة دبي لالستثمار ش.م.ع )"الشركة"( في اإلمارات العربية المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم  
المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما  1995يوليو    16 تشتمل هذه البيانات   2022يونيو    30في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  . 

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

 

العقارات لغ للمجموعة في تطوير  المنتجات في  تتمثل األنشطة الرئيسية  وتداول  المقاوالت، وتصنيع  وأنشطة  رض البيع والتأجير، 
الصحية  المالية، والرعاية  وإدارة الموجودات، واالستثمارات  البنكية االستثمارية،  المناطق، والخدمات  وتبريد  مختلف القطاعات، 

 والتعليم.
 

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

 بيان االلتزام . 2
 

"التقارير المالية المرحلية" الصادر عن  34لقد تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
الدولية واالمتثال ألحكام قانون الشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة.   المالية الموجزة  مجلس معايير المحاسبية  ال تحتوي البيانات 

البيانات مع  أن تقرأ جنباً إلى جنب  المالية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي  كافة المعلومات الالزمة للبيانات   الموحدة المرحلية على 
المنتهية في  ا2021ديسمبر    31المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة  فإن نتائج  يناير   1ألعمال للفترة من  . باإلضافة إلى ذلك، 

 .2022ديسمبر  31ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المالية التي تنتهي في    2022يونيو  30إلى  2022
 

 السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

المالية الموجزة الموحدة المرحلية مع تلك السياسات المطبقة من قبل  إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه البيانات  تتوافق 
في   المنتهية  كما في وللسنة  الموحدة المدققة األخيرة  المالية السنوية  السياسة 2021ديسمبر    31المجموعة في بياناتها  باستثناء   ،

ة على المعايير المحاسبية المحاسبية الموضحة أدناه عند مجموعة االستبعاد المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع وتطبيق تعديالت جديد
من   المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة.  2022يناير   1السارية اعتباًرا   ، والتي لم يكن لها تأثير على البيانات 

 

 مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
 

من   يتم تصنيف مجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس 
قياس هذه الموجودات بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً  كبير. يتم  محتمالً بشكل  البيع  خالل االستخدام المستمر وعندما يكون 

 ع، أيهما أقل.  تكاليف البي
 

من الموجودات في بيان   منفصل عن غيرها  بشكل  للبيع  محتفظ بها  تصنف الموجودات المخصصة لالستبعاد والمصنفة على أنها 
المركز المالي الموجز الموحد المرحلي. ويتم عرض مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل  

 رى في بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي.عن المطلوبات األخ
 

تبدأ في   ولم تقم    2022يناير  1المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن لم تدخل حيز التطبيق حتى تاريخه على السنة التي 
   المجموعة بتطبيقها بشكٍل مبكر

 

والمعدلة التي ليست إلزامية بالنسبة لفترة التقرير الحالية، لكن المجموعة لم  لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة  
تقم بتطبيق هذه المعايير والتفسيرات مبكراً. وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على المجموعة في فترات التقرير  

 الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المتوقعة.
 

 

 

  



 والشركات التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع  
 

(10) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع(  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

  استخدام التقديرات واألحكام .4
 

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

 

كانت األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفس  
باستثناء األحكام    2021ديسمبر    31حكام والمصادر المطبقة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  األ

 الهامة كما هو مبين أدناه:
 

امتلكت المجموعة ما نسبته  2021ديسمبر   31كما في   للتأمينات العامة45,18،  من حقوق الملكية في الشركة الوطنية  ش.م.ع،    ٪ 
مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية حيث لم   والتي تم احتسابها كشركة زميلة للمجموعة بموجب "استثمارات في كيانات 

 يكن لدى المجموعة سيطرة على الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.  
 

لالستحواذ على أكثر من   من حقوق ا30لالمتثال للوائح المحلية، نتيجة  للتأمينات العامة ش.م.ع، قدمت  ٪  لملكية في الشركة الوطنية 
٪ في الشركة الوطنية للتأمينات 3,16الشركة عرضًا مفتوًحا للمساهمين الحاليين لشراء أسهمهم، واستحوذت على حصة إضافية بنسبة  

وعند االستحواذ على هذه الحصة اإلضافية، زادت حصة المجموعة2022العامة ش.م.ع في يناير   للتأمينات   .  في الشركة الوطنية 
٪. وبالتالي، أعادت اإلدارة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع مع  48,34العامة ش.م.ع إلى  

للمساهمين   األخذ في االعتبار حجم حصتها في حقوق الملكية وحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق الملكية وحقوق التصويت
 اآلخرين.

 

بناءً على هذا التقييم، قررت اإلدارة أن المجموعة ليس لديها سيطرة على الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع بسبب تركيز حقوق 
ة التصويت مع مجموعة صغيرة من المساهمين الذين يمكنهم منع المجموعة من اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن األنشطة الرئيسي
للشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. وبالتالي، واصلت المجموعة احتساب الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع كشركة زميلة  

 للمجموعة تحت "استثمارات في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية" وليس كشركة تابعة للمجموعة.
 

التواريخ ذات الصلة لالستحواذ على حصص حقوق الملكية اإلضافية في الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع،  عالوة على ذلك، في  
، عينت 2022يونيو  30تم تحديد القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد مؤقتًا، ومع ذلك، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

اء التقييم العادل لصافي الموجودات المستحوذ عليها، وبالتالي، سجلت المجموعة أرباح شراء بالمقايضة  المجموعة خبير تقييم مستقل ألد
 مليون درهم.  11,48إضافية بمبلغ 

 

على أحكامها وتقديراتها    2022يونيو   30عالوة على ذلك، قررت المجموعة أن األمر ال يستدعي إجراء تغييرات جوهرية كما في 
العقارية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الطبيعة طويلة   2021ديسمبر    31المطبقة كما في الهامة   القيمة العادلة لالستثمارات  لتحديد 

 األجل لبعض عقود اإليجار.
 

قييم  على أعمالها وانعكاس ذلك على مركزها المالي الموحد وأدائها. وتضمن هذا الت  19-قامت المجموعة بتقييم التأثير المستمر لكوفيد
التي تم إجراؤها في السنوات التي سبقت ظهور   كانت تخضع لدرجة أقل من اليقين مقارنة بتلك  أحكاماً وتقديرات وافتراضات هامة 

 .19-فيروس كوفيد
 

 األدوات المالية .5
 

 إدارة المخاطر المالية –
 

مع تلك األهداف و إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق  البيانات إن أهداف وسياسات  التي تم اإلفصاح عنها في  السياسات 
 .2021ديسمبر  31المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 تقييم األدوات المالية –
 

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

 

 المستوى األول: المعطيات التي تمثل سعر السوق المعلن )غير المعدل( في سوق نشط ألدوات متطابقة.
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 المرحلية  الموحدة  الموجزة  المالية  البيانات  حول  إيضاحات
 )تابع(  2022  يونيو  30  في المنتهية  أشهر  الستة  لفترة

 

 )تابع(  األدوات المالية .5
 

 )تابع(تقييم األدوات المالية   –
 

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

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

 

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

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

 

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

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2022يونيو   30
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 1,620,607 498,358 911,135 211,114 الربح أو الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 59,558 59,143 - 415 الدخل الشامل اآلخر
 211,529 911,135 557,501 1,680,165 

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2021ديسمبر  31
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية  
 1,661,552 462,163 972,144 227,245 الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 62,768 62,245 - 523 الدخل الشامل اآلخر

 227,768 972,144 524,408 1,724,320 

 

  الثالثتسوية قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى   –
 

 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 438,601 524,408 يناير   1كما في  
 242,557 96,493 مشتريات خالل الفترة / السنة

الفترة / السنة  (164,239) (63,219) مستردة / مبيعة خالل 
 (2,424) - تحويل )من( المستوى الثالث

   الشامل اآلخرالربح / )الخسارة( المدرجة في الدخل 

 (12,375) 4,243                                           صافي التغي ر في القيمة العادلة )غير محقق( -
   )الخسارة( / الربح المسجل في الربح والخسارة

 22,288 (4,424)                                           صافي التغي ر في القيمة العادلة )غير محقق( -
 524,408 557,501 ديسمبر  31يونيو/   30كما في  

 

لقياسات  3والمستوى   2والمستوى    1، لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى  2022يونيو   30المنتهية في خالل فترة الستة أشهر  
القيمة العادلة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع(  2022  يونيو  30  في المنتهية  أشهر  الستة  لفترة

 

 )تابع(  األدوات المالية .5
 

 التقييمأساليب   –
 

 .2021ديسمبر   31تم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية من المستوى الثالث على نفس األساس واالفتراضات للسنة المنتهية في 
 

 تكلفة المبيعات . 6
 

 
 فترة الثالثة أشهر  

 يونيو  30المنتهية في 
  فترة الستة أشهر

 يونيو  30المنتهية في 
 2022 2021 2022 2021 
درهمألف     ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     تشمل باألساس ما يلي:

 430,920 464,414 251,927 236,937 مواد مستهلكة
 358,324 143,050 337,115 82,450 تكلفة العقارات المبيعة

 99,517 106,444 49,593 55,296 استهالك وإطفاء
 62,358 64,229 31,262 32,867 تكاليف الموظفين

حكومة دبي من األرباح المحققة  حصة 
 56,672 56,650 30,972 28,253 لشركة تابعة

التحتية وأعمال   مشاركة تكاليف البنية 
 14,540 14,540 7,270 7,270 التطوير مع هيئة الطرق والمواصالت

 

 مصاريف إدارية . 7
 

  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو

  فترة الستة أشهر
 يونيو  30المنتهية في 

 2022 2021 2022 2021 
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
     تشمل باألساس ما يلي:

 120,858 131,939 61,699 63,116 تكاليف الموظفين
 29,738 26,636 19,480 17,128 مصاريف بيع وتسويق

 20,556 12,435 9,277 5,106 استهالك وإطفاء
 

 إيرادات أخرى . 8
 

  اإليرادات األخرى بشكل أساسي أتعاب اإلدارة وإيرادات اإلعالنات وإيرادات متنوعة.تتضمن 
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات . 9
 

بلغت إضافات المجموعة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات ما قيمته 2022يونيو   30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في   ،28,27 
 مليون درهم(.  150,68: 2021ديسمبر  31مليون درهم )السنة المنتهية في 

 

ممتلكات ومنشآت ومعدات بمبلغ  2022يونيو    30كما في   قامت المجموعة بتصنيف  مليار درهم ضمن "موجودات بنود   2,07، 
 (.19مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع" )إيضاح  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع(  2022  يونيو  30  في المنتهية  رأشه  الستة  لفترة

 

 استثمارات عقارية . 10
 

ً         تتضمن االستثمارات العقارية أساسا  ما يلي:                                
 

 

يونيو  30  
2022 

ديسمبر 31  
2021 

يونيو 30  
2021 

     ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
التحتية والمنشآت الملحقة  -  5,197,480 5,255,628 5,325,144 البنية 
 1,408,759 1,466,984 1,471,509 أراضي للتطوير المستقبليقطع   -
 683,616 987,287 1,013,399 مرافق تجزئة وتجارية  -
 696,994 693,264 693,264 المرافق السكنية  -
 572,500 574,466 573,858 مساكن عمال ومستودعات  -

 9,077,174 8,977,629 8,559,349 
 

التقييم واالفتراضات المستخدمة في تقييم االستثمارات العقارية بشكل كبير مع المنهجية المطبقة كما في  (1)  31يتسق أساس 
 . 2021ديسمبر 

 

مبنية 2022يونيو   30كما في  (2) التحتية والمنشآت الملحقة المؤجرة ألطراف ثالثة  ، حصلت المجموعة على قيم عادلة للبنية 
في منطقة جبل علي الصناعية( ومدرستين في عجمان، اإلمارات العربية    0100-597و  0100-598على األرض )رقم  

المعهد الملكي   العالمية الصادرة عن  التقييم  مستقلين وفقًا لمعايير  مقيمين مسجلين  قبل  من  التقييمات  المتحدة. تم إجراء 
القانونيين الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونين ب ربح التقييم العادل  للمسَّـاحين  استخدام طريقة الدخل. تم تسجيل 

التقييم العادل البالغ  2021يونيو    30مليون درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في   27,92البالغ   ربح  مليون درهم(    31: 
التغير الجوهري في صافي التدفقات النقدية التعاقدية المتوقعة وفقاً لشروط عقود اإليجار مع المستأجرين  والذي نشأ بسبب 

 في منطقة جبل علي الصناعية(.   0100-597و 0100-598على األرض )رقم  
 

بالنسبة لالستثمارات العقارية المتبقية، بالنظر إلى أن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقييم االستثمارات العقارية تتسق  (3)
تتغير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بشكل كبير  ، وبالتالي لم2021ديسمبر   31بشكل كبير مع تلك المطبقة كما في 
، ولذلك لم يتم تسجيل ربح / خسارة من التقييم العادل لفترة الستة أشهر  2022يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

/ 2021يونيو    30)فترة الستة أشهر المنتهية في    2022يونيو    30المنتهية في  ربح  لم يتم تسجيل  من التقييم :  خسارة 
 العادل(.  

 

مليون    71,62، بلغت اإلضافات على االستثمارات العقارية ما قيمته 2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في   (4)
مليون درهم(. عالوة على ذلك، لم يكن هناك استبعادات خالل فترة    408,31: 2021ديسمبر   31درهم )السنة المنتهية في 

 : ال توجد استبعادات(.2021ديسمبر    31)السنة المنتهية في   2022يونيو   30أشهر المنتهية في الستة 
 

فيما يلي االفتراضات الرئيسية والمعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة لالستثمارات  (5)
 العقارية:

 

   االفتراضات الرئيسية نوع العقار

 منشآت ملحقةبنية تحتية و
 

التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية الواردة من اإليجار ومعدل  
 الخصم والمصاريف المدفوعة  

قطع األراضي للتطوير المستقبلي والتسهيالت  
 السكنية

 

 معدالت مبيعات السوق

 مرافق تجزئة وتجارية ومساكن عمال ومستودعات
 

المستقبلية   النقدية  السوق التدفقات  بحسب  اإليجار  من  الواردة 
 ومعدالت عائد الرسملة

 

المنتهية في   (6) المالية الموحدة المدققة للسنة  التقييم الخارجي 2021ديسمبر   31كما هو مبين في البيانات  تضمنت تقارير   ،
تحلياًل للحساسية على المعطيات الهامة  لمعسكرات العمال بيان عدم التأكد من التقييم المادي. وبناءً على ذلك، أجرت اإلدارة  

المالية السنوية  مبين في البيانات  العادل لتلك االستثمارات العقارية كما هو  غير الجديرة بالمالحظة المستخدمة في التقييم 
  .2021ديسمبر  31الموحدة المدققة األخيرة للشركة كما في وللسنة المنتهية في 



 والشركات التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع  
 

(14) 

 الموجزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية  
 )تابع(  2022  يونيو  30  في المنتهية  أشهر  الستة  لفترة
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يونيو  30  
2022 

ديسمبر  31  
2021 

يونيو 30  
2021 

 ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
     

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
     اآلخر

 66,507 62,768 59,558 (1) أوراق مالية تمثل حقوق ملكية    -

     
     استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 215,963 246,548 215,544  أوراق مالية مدرجة محتفظ بها للمتاجرة  -
أوراق مالية وصناديق وسندات وصكوك غير   -

 1,363,623 1,415,004 1,405,063  مدرجة  
 (2) 1,620,607 1,661,552 1,579,586 

     

       التوزيع الجغرافي لالستثمارات
 688,860 629,739 566,569  اإلمارات العربية المتحدة

 302,576 253,647 277,157  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  
 654,657 840,934 836,439  دول أخرى

 (1( + )2) 1,680,165 1,724,320 1,646,093 

 

 مخزون .12
 

مليون    1,956عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع في سياق األعمال االعتيادية بقيمة   2022يونيو    30يشمل المخزون في 
الالحق. تنوي   2,076:  2021ديسمبر    31درهم ) العقارات للبيع  المتكبدة لتطوير  مليون درهم( وتمثل تكاليف األرض والنفقات 

المجموعة تطوير/ قامت المجموعة بتطوير هذه العقارات بغرض البيع وقامت بتصنيفها على أنها طويلة األجل أو قصيرة األجل على 
 التطوير المستقبلي.  /أساس خطط اإلنجاز

 

إن تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق ذات طبيعة ذاتية وتنطوي على عدم اليقين وأمور متعلقة بأحكام هامة، ولذلك ال يمكن تحديدها 
ى قيم مبيعات  بدقة. وأخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت هناك أي مؤشرات، مثل معامالت السوق القابلة للمقارنة التي تؤدي إل

القيم الدفترية. واستنادًا إلى للتحقق المقدرة للعقارات المحتفظ بها لغرض التطوير والبيع أقل من   أقل، تبين أن صافي القيمة القابلة 
 تقييمهم، خلصت اإلدارة إلى أنه ال يجب تسجيل مخصص لصافي القيمة القابلة للتحقق.

 

ذات العالقة .13  معامالت األطراف 
 

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

 فترة الثالثة أشهر 
 يونيو  30المنتهية في 

 فترة الستة أشهر
 يونيو  30المنتهية في 

 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 14,090 15,741 7,045 7,753 قصيرة األجلمنافع 
 242 254 121 127 منافع التقاعد   

  



 والشركات التابعة لها دبي لالستثمار ش.م.ع 
 

(15 ) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع( 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك ونقد وما في حكمه .14
 

 

يونيو  30  
2022 

ديسمبر  31  
2021 

يونيو 30  
2021 

 ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  

    ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

ودائع قصيرة األجل لدى البنوك بفترة استحقاق أكثر من ثالثة  
 30,000 30,112 - أشهر

ودائع قصيرة األجل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 199,772 85,980 68,599 مرهونة لدى البنوك 

 68,599 116,092 229,772 

    

    نقد وما في حكمه 

 5,143 2,096 1,301 نقد في الصندوق 
 545,398 613,605 371,174 نقد لدى البنك داخل اإلمارات العربية المتحدة )حسابات جارية( 

دول مجلس    -نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة  
 3,434 2,144 54,270 الخليجي )حسابات جارية( التعاون 

دول أخرى    -نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة  
 17,193 34,983 54,068 )حسابات جارية( 

ودائع قصيرة األجل داخل اإلمارات العربية المتحدة بفترة  
 440,422 60,498 2,600 استحقاق أقل من ثالثة أشهر  

 483,413 713,326 1,011,590 
 

 ربحية السهم األساسية والمخفاضة .15
 

 
 فترة الثالثة أشهر  

 يونيو  30المنتهية في 
 فترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 2022 2021 2022 2021 

 302,068 364,086 178,298 161,538 الربح العائد إلى مالك الشركة )ألف درهم( 

 4,252,020 4,252,020 4,252,020 4,252,020 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )آالف(  

 0,07 0,09 0,04 0,04 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )درهم( 
 

 قروض بنكية  .16
 

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

ودات المجموعة والرهن على الودائع البنكية. يتراوح معدل الفائدة على معظم القروض البنكية بين  المدينة ووثائق التأمين على موج

فوق معدل إيبور/ ليبور/ معدل التمويل اآلمن لليلة واحدة ذي الصلة سنويا. عندما يكون هناك ضمان مؤسسي،    ٪3,5٪ إلى  0,45
 لملكية في الجهة المقترضة.  يقتصر التزام الشركة بشكل عام على نسبة حصتها في حقوق ا

 

 توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة .17
 

٪  12، وافق المساهمون على توزيعات األرباح النقدية بنسبة  2022أبريل    11في االجتماع السنوي العام المنعقد بتاريخ   (1)

مليون درهم خالل   510,24زيعات أرباح بقيمة درهم للسهم( المقترحة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. وتم دفع تو 0,12)
للسهم(  درهم    0.075)  ٪   7.5، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح مرحلية بقيمة  2022يونيو    30الفترة الحالية. بعد  

 إلى مساهمي الشركة. 
 

ألعضاء مجلس اإلدارة  ، وافق المساهمون على أتعاب مقترحة  2022أبريل    11في االجتماع السنوي العام المنعقد بتاريخ   (2)
  ، وتم دفعها خالل الفترة الحالية. 2021ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  12بقيمة 



 والشركات التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع  
 

(16) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع(  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 التزامات رأسمالية .18
 

 

يونيو  30  
2022 

ديسمبر  31  
2021 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 523,326 476,483 متعاقد عليها وملتزم بها -التزامات رأسمالية  
 

 تشتمل االلتزامات بشكل أساسي على ما يلي:
 

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

ذ.م.م، شركة تابعة للشركة، اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصالت للمشاركة في  وقعت شركة تطوير مجمع دبي  - لالستثمار 
التحتية وأعمال التطوير للمناطق المجاورة. يبلغ مجموع االلتزامات القائمة كما في  ما قيمته   2022يونيو   30تكلفة البنية 

 .2029م إصدار فواتير لها ودفعها حتى سنة مليون درهم( والتي سيت  233,6:  2021ديسمبر   31مليون درهم )  219,1
 

مصنفة كمحتفظ بها للبيع .19  بنود مستبعدة 
 

٪ من حصة حقوق الملكية في شركة  50، التزمت المجموعة بخطة للتخلص من  2022يونيو   30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
فقدان السيطرة  عنه  )"المشتري"(، والذي سينتج  ذ.م.م. )"إيميكول"( عند استالم عرض من طرف ثالث  إيميكول ديستريكت كولينغ 

وشراء مع المشتري الستبعاد 2022أبريل    11في من قبل المجموعة. عالوة على ذلك،   أبرمت المجموعة اتفاقية بيع  من  50،   ٪
التقرير، على هذا النحو، تم تصنيف  حصة حقوق الملكية بمقابل نقدي. ومن المتوقع أن يكتمل االستبعاد خالل سنة واحدة من تاريخ 

 . 2022يونيو   30"( على أنها محتفظ بها للبيع كما في موجودات ومطلوبات إيميكول وشركاتها التابعة )"البنود المستبعدة
 

 فيما أدناه مجموعة الموجودات والمطلوبات المخصصة لالستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع:
 

 ألف درهم  
   

   موجودات غير متداولة

 2,071,730  ممتلكات ومنشآت ومعدات
 3,615  موجودات حق االستخدام

 394,234  ملموسة شاملة الشهرةموجودات غير 
 3,192  ذمم مدينة أخرى

  2,472,771 

   
   موجودات متداولة

 7,836  مخزون
 195,639  ذمم مدينة تجارية
 134,912  ذمم مدينة أخرى 

 27,349  ودائع قصيرة األجل لدى البنوك
 104,508  نقد وما في حكمه

  470,244 
   

 2,943,015  مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيعموجودات بنود  
   
   

   مطلوبات غير متداولة

 1,073,674  قروض بنكية
 1,515  مطلوبات اإليجار
 105,374  ذمم دائنة أخرى

  1,180,563 

 

 
  



 والشركات التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع  
 

(17) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع(  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 

مصنفة كمحتفظ بها للبيع .19  )تابع(  بنود مستبعدة 
 

   

 ألف درهم  

   مطلوبات متداولة

 105,673  قروض بنكية
 1,718  مطلوبات اإليجار

 200,298  ذمم دائنة تجارية وأخرى

  307,689 
   

 1,488,252  مطلوبات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 

وقعت المجموعة اتفاقية المساهمين مع المشتري، وحولت األسهم إلى المشتري واستلمت مقابل بيع حقوق 2022يونيو    30بعد   ،
 الملكية مما أدى إلى فقدان السيطرة في البنود المستبعدة.

 

البنود المستبعدة بقيمها الدفترية في تاريخ فقدان السيطرة  عند فقدان السيطرة، ستقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجودات ومطلوبات  
٪ في البنود المستبعدة بالقيمة العادلة وستتم المحاسبة عنها كمشروع مشترك تحت بند 50وسيتم إعادة قياس االستثمار المتبقي بنسبة  

    "استثمار في شركة مستثمر فيها محسوبة بطريقة حقوق الملكية".
 

ة إلى االعتراف بأرباح من استبعاد حصة مسيطرة وربح القيمة العادلة من االستثمار المتبقي في شركة تابعة بمبلغ ستؤدي هذه المعامل
المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في   980,42  30مليون درهم. وسوف ينعكس هذا المبلغ في البيانات 
 .2022سبتمبر 

 

 غير مسيطرة واستبعاد حصة مسيطرة في شركة تابعةاالستحواذ على حصة  .20
 

فترة الستة أشهر المنتهية في  استحوذت المجموعة على حصة إضافية بنسبة  2022يونيو    30خالل  من حقوق الملكية في  3,42،   ٪
ش.م.خ. وبعد االستحواذ على الحصة اإلضافية، زادت حصة   القائمة شركة المال كابيتال  الشركة في شركة المال  شركتها التابعة 

 ٪.70,18كابيتال ش.م.خ إلى  
 

قامت المجموعة باستبعاد 2022يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٪ من حصتها في الشركة التابعة القائمة. ونتج عن 80، 
 .مليون درهم التي تم خصمها ضمن "الربح من بيع االستثمارات" 0,9هذه المعاملة صافي خسارة بقيمة 

 

 تقارير القطاعات .21
 

كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.   قطاعات تشغيلية على نطاق واسع  لدى المجموعة ثالثة 
مختلفة. موضح بإيجاز أدناه  في قطاعات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات  تعمل وحدات األعمال االستراتيجية 

 كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:عمليات 
 

 تطوير العقارات بغرض البيع والتأجير الممتلكات

تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع اإلنشاء، وتنفيذ عقود اإلنشاء، وإنتاج الزجاج  التصنيع والمقاوالت والخدمات
المناطق،   تبريد  وخدمات  الدوائية،  والمعماري، والمنتجات  ومنتجات الخام  واإلنتاج، 
 األلمنيوم المسحوبة، وأثاث المختبرات، والرعاية الصحية والتعليم.

المصرفية   االستثمارات والخدمات  الزميلة،  الشركات  في  مسيطرة  غير  استراتيجية  استثمارات 
 االستثمارية، وإدارة الموجودات، واالستثمارات المالية.

 

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

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



والشركات التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع  

(18)

إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع(  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

)تابع(  تقارير القطاعات .21

التشغيليةالمعلومات حول القطاعات 

المجموعاالستثماراتالتصنيع والمقاوالت والخدماتالممتلكاتقطاعات األعمال
فترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في 

 فترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في 

فترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في 

فترة الستة أشهر

يونيو 30المنتهية في 
20222021202220212022202120222021

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
مبيعات البضائع وتقديم الخدمات

7,72011,522588,612489,09915,68511,681612,017512,302في نقطة زمنية معينة (1)

234,141228,332--234,141228,332-- على مدى فترة من الزمن (2)

7,72011,522822,753717,43115,68511,681846,158740,634(2+1مجموع مبيعات البضائع ومخصص الخدمات )
416,522412,938----416,522412,938إيرادات اإليجار

155,626356,970---155,626356,970بيع العقارات )على مدى فترة من الزمن(
105,263101,326-105,263101,326--إيرادات عقود )على مدى فترة من الزمن(
27,92431,000----27,92431,000ربح من التقييم العادل الستثمارات عقارية

11,4793,75011,4793,750----ربح شراء بالمقايضة
55,758(54,947)55,758(54,947)----العادل لالستثمار)خسارة( / ربح من التقييم 

39,29020,65039,29020,650---- أخرى

607,792812,430928,016818,75711,50791,8391,547,3151,723,026 مجموع اإليرادات
(1,152,843)(989,339)--(659,566)(687,024)(493,277)(302,315) تكلفة المبيعات

(213,797)(210,625) ( 53,732)(62,556)(124,800)(113,350) ( 35,265)(34,719) مصاريف إدارية

(114,490)(113,144) ( 18,531)(24,475) ( 39,935)(37,975) ( 56,024)(50,694) تكاليف التمويل
 ( 33,020)(3,348)-- ( 17,535)(2,882) ( 15,485)(466)التجاريةصافي خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

27,03322,29665,90548,02033,78416,464126,72286,780 إيرادات تمويل وإيرادات أخرى

36,040357,581295,656(41,740)246,631234,675152,69024,941 ربح / )خسارة( الفترة 

 الربح العائد إلى:
ك الشركة 33,666364,086302,068(40,332)246,759238,845157,65929,557 مُال 

(6,412)(6,505)2,374(1,408)(4,616)(4,969)(4,170)(128) حصص غير مسيطرة

36,040357,581295,656(41,740)246,631234,675152,69024,941 ربح / )خسارة( الفترة 

 30 يونيو
2022 

 31 ديسمبر
2021 

 30 يونيو
2022 

 31 ديسمبر
2021 

 30 يونيو
2022 

 31 ديسمبر
2021 

 30 يونيو
2022 

 31 ديسمبر
2021 

14,099,94213,880,5615,170,6715,224,7432,624,2182,670,98821,894,83121,776,292الموجودات )ألف درهم (

5,107,7344,895,0802,969,0023,001,5281,685,1211,583,3729,761,8579,479,980المطلوبات )ألف درهم(

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




