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تقرير المراجعة حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية إلى السادة أعضاء مجلس 
 اإلدارة والمساهمين في شركة دبي لالستثمار ش.م.ع 

 

 مقدمة
 

لالستثمار ش.م.ع )"الشركة"( وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"(  لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المرفق لشركة دبي  
، والبيانات الموجزة الموحدة المرحلية ذات الصلة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في  2022مارس    31كما في  

ات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة تعتبر مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات  حقوق الملكية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاح
، "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا تتمثل في إبداء استنتاج حول  34المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

 ة بناًء على عملية المراجعة التي قمنا بها. هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلي
 

 نطاق المراجعة
 

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

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

 على درايٍة بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً. 
 

 االستنتاج 
 

ي لم  إلى مراجعتنا،  النواحي  استناداً  المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة  المرحلية  المالية الموجزة الموحدة  البيانات  ما يجعلنا نعتقد بأن  انتباهنا  لفت 
 .34الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 مراد النسور 
 1301سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



 والشركات التابعة لها دبي لالستثمار ش.م.ع 
 

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

 الموجز الموحد المرحلي بيان األرباح أو الخسائر 
 

 مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 2021 2022 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم   
    

    

 347,916 409,377  مبيعات البضائع وتقديم الخدمات 
 195,060 209,318  إيرادات اإليجار 
 46,460 41,311  إيرادات العقود 

 22,984 66,588  بيع العقارات
 20,268 12,854  ربح من التقييم العادل لالستثمارات 

 6,415 7,773  ربح من بيع استثمارات
 4,515 6,410  إيرادات توزيعات األرباح 

أساس   على  محسوبة  فيها  مستثمر  كيانات  )خسارة(  ربح/  من  حصة 
 (6,014) 7,411  حقوق الملكية 

 637,604 761,042  مجموع اإليرادات 
    

 ( 393,271) ( 464,832) 6 تكلفة المبيعات
 ( 108,562) ( 106,687) 7 مصاريف إدارية 
 (53,202) ( 47,682)  تكاليف التمويل

 (21,444) ( 1,609)  صافي خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 
 47,182 53,310  إيرادات التمويل 
 16,578 8,998 8 إيرادات أخرى 

 124,885 202,540  الفترة ربح 

    

    الربح العائد إلى: 

 123,770 202,548  ُماّلك الشركة 
 1,115 ( 8)  حصص غير مسيطرة 

 124,885 202,540  ربح الفترة 

    

      ربحية السهم

 0,029 0,048 15 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )درهم( 

 

 



 التابعة لها دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات 
 

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

 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 
 

 مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم   
    

 124,885 202,540  ربح الفترة 
    

    الدخل الشامل اآلخر: 

    البنود التي لن يُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة  

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 ( 4) 4,191  الدخل الشامل اآلخر 

 ( 4) 4,191  مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 124,881 206,731  مجموع الدخل الشامل للفترة 

    

    العائد إلى: 

 123,766 206,756  ُماّلك الشركة 
 1,115 ( 25)  حصص غير مسيطرة 

 124,881 206,731  مجموع الدخل الشامل للفترة 

    
 







 التابعة لها دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات 
 

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

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 
 

 مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 2021 2022 إيضاحات  
درهم ألف     ألف درهم 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 124,885 202,540  ربح الفترة
    

    تسويات لـ:  

 56,101 52,444  استهالك
 5,105 6,033  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 ( 56) ( 278)  ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 (6,415) ( 7,773)  ربح من بيع استثمارات

حصة من )ربح( / خسارة كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس  
 6,014 ( 7,411)  حقوق الملكية 

 (20,268) ( 12,854)  ربح من التقييم العادل لالستثمارات 
 21,444 1,609  صافي خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 (47,182) ( 53,310)  إيرادات التمويل 
 53,202 47,682  تكاليف التمويل

 192,830 228,682  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  
    التغيرات في: 

 2,521 70,835  استثمارات بالقيمة العادلة  -
 89,579 ( 113,597)  ذمم مدينة تجارية وأخرى   -
 23,644 51,709  مخزون  -
 (1,828) ( 30,447)  وأخرى ذمم دائنة تجارية  -

 306,746 207,182  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (17,257) ( 26,865)  إضافات على استثمارات عقارية 
 (50,261) ( 18,636)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 127 319  ممتلكات ومنشآت ومعدات عوائد من استبعاد 
 (873) ( 175)  إضافات إلى موجودات غير ملموسة 

 15,573 13,234  إيرادات تمويل مقبوضة 
 18,553 9,631 19، 14 صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل 

صافي الحركة في الكيانات المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق  
 (5,530) 3,706  الملكية

 (39,668) ( 18,786)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 523,836 1,280,598  متحصالت من قروض بنكية
 ( 384,102) ( 1,310,689)  سداد قروض بنكية

 (16,853) ( 7,394)  العناصر األساسية لدفعات اإليجار 
 (53,202) ( 47,682)  تكاليف التمويل

 69,679 ( 85,167)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية  

    

 336,757 103,229   صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 566,336 509,138 14 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 903,093 612,367  مارس  31النقد وما في حكمه في 

    

    يشمل النقد وما في حكمه ما يلي:  

نقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والحسابات تحت  
 689,951 832,892 19، 14 الطلب لدى البنوك 

 490,959 8,750 19، 14 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك )باستثناء الودائع المرهونة( 
بنكية على المكشوف وقروض بإيصاالت األمانة وكمبياالت  سحوبات 

 ( 277,817) ( 229,275)  مخصومة 

  612,367 903,093 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها 
 

 (7) 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
 2022مارس  31لفترة الثالثة 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

حصص غير 
 المجموع مسيطرة 

 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

 124,885 1,115 123,770 123,770 - - - - - - - - ربح الفترة 
             الدخل الشامل اآلخر

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

 (4) - (4) - - - (4) - - - - - اآلخر 

 (4) - (4) - - - (4) - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 124,881 1,115 123,766 123,770 - - (4) - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

             

 12,173,467 235,243 11,938,224 4,837,703 10,500 340,161 ( 180,909) 1,442,729 1,210,472 25,502 46 4,252,020 2021مارس  31الرصيد في 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها 
 

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

 التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحليبيان 
 )تابع(  2022مارس  31لفترة الثالثة 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

حصص غير 
 المجموع مسيطرة 

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

 12,296,312 224,721 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

 202,540 (8) 202,548 202,548 - - - - - - - - ربح الفترة 
             الدخل الشامل اآلخر

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

 4,191 ( 17) 4,208 - - - 4,208 - - - - - اآلخر 

 4,191 ( 17) 4,208 - - - 4,208 - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 206,731 (25) 206,756 202,548 - - 4,208 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

             

 12,503,043 224,696 12,278,347 4,942,769 12,000 510,242 ( 187,646) 1,445,397 1,278,017 25,502 46 4,252,020 2022مارس  31الرصيد في 

 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها 
 

(9 ) 

 المالية الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات 
 2022مارس   31لفترة الثالثة 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  
  2022مارس    31الية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في  . تشتمل هذه البيانات الم1995يوليو    16

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

 

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

 والتعليم.
 

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

 بيان االلتزام  . 2
 

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

إلى جنب مع البيانات    الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي أن تقرأ جنباً 
يناير    1. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج األعمال للفترة من  2021ر  ديسمب   31المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  

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

 السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

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

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

 

 بها للبيع مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ 
 

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

 تكاليف البيع، أيهما أقل.  
 

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

 المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي. عن 
 

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

 

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

 وقعة. الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المت 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع(  2022مارس  31لفترة الثالثة 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: 

ش.م.ع،  ٪ من حقوق الملكية في الشركة الوطنية للتأمينات العامة  45,18، امتلكت المجموعة ما نسبته  2021ديسمبر    31كما في  
والتي تم احتسابها كشركة زميلة للمجموعة بموجب "استثمارات في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية حيث لم  

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

لكية في الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع، قدمت  ٪ من حقوق الم30لالمتثال للوائح المحلية، نتيجة لالستحواذ على أكثر من  
٪ في الشركة الوطنية للتأمينات  3,16الشركة عرًضا مفتوًحا للمساهمين الحاليين لشراء أسهمهم، واستحوذت على حصة إضافية بنسبة  

ي الشركة الوطنية للتأمينات  . وعند االستحواذ على هذه الحصة اإلضافية، زادت حصة المجموعة ف2022العامة ش.م.ع في يناير  
٪. وبالتالي، أعادت اإلدارة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع مع  48,34العامة ش.م.ع إلى  

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

بناًء على هذا التقييم، قررت اإلدارة أن المجموعة ليس لديها سيطرة على الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع بسبب تركيز حقوق  
التصويت مع مجموعة صغيرة من المساهمين الذين يمكنهم منع المجموعة من اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن األنشطة الرئيسية  

لشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. وبالتالي، واصلت المجموعة احتساب الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع كشركة زميلة  ل
 للمجموعة تحت "استثمارات في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية" وليس كشركة تابعة للمجموعة. 

 

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

 األجل لبعض عقود اإليجار. 
 

على أعمالها وانعكاس ذلك على مركزها المالي الموحد وأدائها. وتضمن هذا التقييم    19-مستمر لكوفيدقامت المجموعة بتقييم التأثير ال
أحكاماً وتقديرات وافتراضات هامة كانت تخضع لدرجة أقل من اليقين مقارنة بتلك التي تم إجراؤها في السنوات التي سبقت ظهور  

 . 19-فيروس كوفيد
 

 األدوات المالية  .5
 

 المخاطر المالية إدارة  –
 

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

 

 تقييم األدوات المالية  –
 

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

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

 
والجديرة بالمالحظة إما بطريقة مباشرة )وهي  المستوى الثاني: المعطيات بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول  

األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(. تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المعلنة في  
قل نشاطاً أو أساليب التقييم األخرى  أسواق نشطة ألدواٍت مماثلة أو أسعار السوق المعلنة لألدوات المطابقة أو المماثلة في األسواق األ

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

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

التي يتم تقييمها استناداً إلى األسعار المعلنة لألدوات المماثلة حيث يقتضي األمر القيام بتعديالت أو افتراضات جوهرية غير جديرة  
 ي تعكس الفروق بين األدوات. بالمالحظة لك
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 )تابع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 )تابع( األدوات المالية 5
 

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

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  2022مارس   31
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 1,611,344 484,099 892,561 234,684 الخسارة أو 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 66,959 66,488 - 471 الشامل اآلخر 

 235,155 892,561 550,587 1,678,303 
 

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

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

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

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

   العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى الثالث تسوية قياسات القيمة   –
 

 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 438,601 524,408 يناير  1كما في 
 242,557 56,973 مشتريات خالل الفترة / السنة 

 ( 164,239) ( 35,775) مستردة / مبيعة خالل الفترة / السنة 
 (2,424) - تحويل )من( المستوى الثالث 

   الخسارة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر 

 (12,375) 4,243 صافي التغّير في القيمة العادلة )غير محقق(  -
   الخسارة المسجلة في الربح والخسارة 

 22,288 738 صافي التغّير في القيمة العادلة )غير محقق(  -

 524,408 550,587 مارس/ ديسمبر  31كما في 
 

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

 

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

 المبيعات تكلفة  . 6
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31 

 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  

   تشمل باألساس ما يلي: 

 193,533 227,477 مواد مستهلكة 
 21,209 60,600 تكلفة العقارات المبيعة

 49,924 51,148 استهالك وإطفاء 
 31,096 31,362 تكاليف الموظفين 

 25,700 28,397 األرباح المحققة لشركة تابعةحصة حكومة دبي من 
 7,270 7,270 مشاركة تكاليف البنية التحتية وأعمال التطوير مع هيئة الطرق والمواصالت 
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 )تابع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 مصاريف إدارية . 7
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس  31

 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  

   تشمل باألساس ما يلي:  

 59,159 68,823 تكاليف الموظفين 
 10,258 9,508 مصاريف بيع وتسويق 

 11,282 7,329 استهالك وإطفاء 

 

 إيرادات أخرى . 8
 

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

 ممتلكات ومنشآت ومعدات  . 9
 

  18,64، بلغت إضافات المجموعة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات ما قيمته  2022مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
   درهم(.مليون  150,68: 2021ديسمبر  31مليون درهم )السنة المنتهية في 

مليار درهم ضمن "موجودات بنود    2,08، قامت المجموعة بتصنيف ممتلكات ومنشآت ومعدات بمبلغ  2022مارس    31كما في  
 (. 19مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع" )إيضاح 

 

 استثمارات عقارية . 10
 

 تتضمن االستثمارات العقارية أساساً ما يلي: 
 

مارس  31  ديسمبر 31  مارس  31   
 2022 2021 2021 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 5,160,472 5,255,628 5,278,852 البنية التحتية والمنشآت الملحقة  -
 1,412,060 1,466,984 1,468,910 قطع أراضي للتطوير المستقبلي -
 691,167 693,264 693,264 المرافق السكنية  -
 670,259 987,287 989,137 مرافق تجزئة وتجارية  -
 572,500 574,466 574,331 مساكن عمال ومستودعات  -

 9,004,494 8,977,629 8,506,458 

 

، 2021ديسمبر    31تتسق االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتقييم االستثمارات العقارية بشكل كبير مع تلك المطبقة كما في   (1)
،  2022مارس    31لالستثمارات العقارية بشكل كبير خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  وبالتالي لم تتغير القيمة العادلة  

     .2022مارس  31ولذلك لم يتم تسجيل ربح / خسارة من التقييم العادل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

مليون    26,87العقارية ما قيمته    ، بلغت اإلضافات على االستثمارات 2022مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في   (2)
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  2022مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( استثمارات عقارية  . 10
 

فيما يلي االفتراضات الرئيسية والمعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة لالستثمارات   (3)
 العقارية: 

 

   االفتراضات الرئيسية     نوع العقار  

 بنية تحتية ومنشآت ملحقة 
 

التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية الواردة من اإليجار ومعدل الخصم  
 والمصاريف المدفوعة.  

قطع األراضي للتطوير المستقبلي  
 والتسهيالت السكنية 

 

 معدالت مبيعات السوق 

ومساكن  مرافق تجزئة وتجارية  
 عمال ومستودعات 

 

التدفقات النقدية المستقبلية الواردة من اإليجار بحسب السوق ومعدالت عائد 
 الرسملة 

 
، تضمنت تقارير التقييم الخارجي  2021ديسمبر    31كما هو مبين في البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في   (4)

التقييم المادي. وبناًء على ذلك، أجرت اإلدارة تحلياًل للحساسية على المعطيات  لمعسكرات العمال بيان عدم التأكد من  
الهامة غير الجديرة بالمالحظة المستخدمة في التقييم العادل لتلك االستثمارات العقارية كما هو مبين في البيانات المالية  

 .2021ديسمبر  31السنوية الموحدة المدققة األخيرة للشركة كما في وللسنة المنتهية في 
 

 استثمارات مالية  .11
 

 

مارس  31  
2022 

ديسمبر  31  
2021 

مارس   31  
2021 

 ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
    

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 78,900 62,768 66,959 ( 1) أوراق مالية  -

    

    الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 252,005 246,548 251,335 أوراق مالية مدرجة محتفظ بها للمتاجرة -
 1,292,190 1,415,004 1,360,009 أوراق مالية وصناديق وسندات وصكوك غير مدرجة   -

(2 ) 1,611,344 1,661,552 1,544,195 

    

      التوزيع الجغرافي لالستثمارات  

 715,155 629,739 607,062 العربية المتحدة اإلمارات 
 214,972 253,647 275,802 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  

 692,968 840,934 795,439 دول أخرى 

(1( + )2 ) 1,678,303 1,724,320 1,623,095 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع(  2022مارس  31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة 

 

 مخزون 12
 

مليون   2,029عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع في سياق األعمال االعتيادية بقيمة    2022مارس    31يشمل المخزون في  
للبي   2,076:  2021ديسمبر    31درهم ) العقارات  لتطوير  المتكبدة  تكاليف األرض والنفقات  تنوي  مليون درهم( وتمثل  ع الالحق. 

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

 
ة بأحكام هامة، ولذلك ال يمكن تحديدها إن تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق ذات طبيعة ذاتية وتنطوي على عدم اليقين وأمور متعلق

بدقة. وأخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت هناك أي مؤشرات، مثل معامالت السوق القابلة للمقارنة التي تؤدي إلى قيم مبيعات  
القيم الدفترية. واستناًدا إلى  أقل، تبين أن صافي القيمة القابلة للتحقق المقدرة للعقارات المحتفظ بها لغرض التطوير والبيع أقل من  

 تقييمهم، خلصت اإلدارة إلى أنه ال يجب تسجيل مخصص لصافي القيمة القابلة للتحقق. 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  13
 

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

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

 2022 2021 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   تعويضات كبار موظفي اإلدارة 

 7,045 7,988 منافع قصيرة األجل 
 121 127 مكافآت التقاعد    

 

 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك ونقد وما في حكمه 14
 

 

مارس  31  
2022 

ديسمبر  31  

2021 
مارس   31  

2021 
 ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  
    

    ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

ودائع قصيرة األجل لدى البنوك بفترة استحقاق أكثر من  
 20,000 30,112 - ثالثة أشهر 

ودائع قصيرة األجل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 169,105 85,980 69,087 مرهونة لدى البنوك 

 69,087 116,092 189,105 

    

    نقد وما في حكمه 

 4,554 2,096 1,178 نقد في الصندوق 
نقد لدى البنك داخل اإلمارات العربية المتحدة )حسابات  

 668,099 613,605 715,281 جارية( 
المتحدة   العربية  اإلمارات  خارج  البنك  لدى  دول    - نقد 

 2,012 2,144 1,759 مجلس التعاون الخليجي )حسابات جارية( 
خارج   البنك  لدى  المتحدة  نقد  العربية  دول    - اإلمارات 

 15,286 34,983 34,948 أخرى )حسابات جارية( 
ودائع قصيرة األجل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 490,959 60,498 - بفترة استحقاق أقل من ثالثة أشهر  

 753,166 713,326 1,180,910 

 

 

 

 

 



دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها 

(15 )

الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
 )تابع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

ربحية السهم األساسية والمخفاضة .15

 فترة الثالثة أشهر 
مارس  31المنتهية في 

20222021

202,548123,770ربح الفترة العائد إلى مالك الشركة )ألف درهم( 
4,252,0204,252,020 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )آالف(  

0,0480,029 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 
المدينة ووثائق التأمين على موجودات المجموعة والرهن على الودائع البنكية. يتراوح معدل الفائدة على معظم القروض البنكية بين  

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

توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة .17

٪  12، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2022أبريل    11العمومية السنوي الذي عقد في  في اجتماع الجمعية   (1)

 درهم للسهم الواحد( مقترح من قبل مجلس اإلدارة.   0,12)

، وافق المساهمون على أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس  2022أبريل    11في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في   (2)
 .2021ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  12بقيمة اإلدارة 

التزامات رأسمالية 18

مارس 31  
2022 

ديسمبر  31  

2021 
 ألف درهم ألف درهم 

471,876523,326متعاقد عليها وملتزم بها -التزامات رأسمالية  

 تشتمل االلتزامات بشكل أساسي على ما يلي: 

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

شركة تطویر مجمع دبي لالستثمار ذ م م ، وھي شركة تابعة للمجموعة اتفاقیة مع ھیئة الطرق والمواصالت للمشاركة -
في تكلفة البنیة التحتیة  وأعمال التطویر للمناطق المجاورة. بلغ مجموع االلتزامات القائمة كما في  31  مارس  2022  

ما قیمتھ  226,4  درھم )31 دیسمبر 233,6 :2021 ملیون درھم( والتي سیتم إصدار فواتیر لھا ودفعھا حتى سنة 
 .2029



دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

للبيعبنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها  .19

٪ من حقوق الملكية في شركة إيميكول ديستريكت  50، التزمت المجموعة بخطة للتخلص من  2022مارس    31خالل الفترة المنتهية في  
كولينغ ذ.م.م. )"إيميكول"( عند استالم عرض من طرف ثالث )"المشتري"(، والذي سينتج عنه فقدان السيطرة من قبل المجموعة. في  

ت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع المشتري الستبعادها بمقابل نقدي وتتوقع أن يكتمل االستبعاد خالل سنة  ، أبرم2022أبريل    11
واحدة من تاريخ التقرير، على هذا النحو، تم تصنيف موجودات ومطلوبات إيميكول وشركاتها التابعة )"المجموعة المستبعدة"( على  

   . 2022مارس  31أنها محتفظ بها للبيع كما في 

تعتبر المجموعة هذا االستبعاد حدثًا الحقًا غير معدل، وبالتالي سيتم احتساب االستبعاد بمجرد اكتماله. 

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

 ألف درهم 

2,083,576
3,720

397,725

موجودات غیر متداولة  
ممتلكات ومنشآت ومعدات
موجودات حق االستخدام  

األصول غیر الملموسة
3,191ذمم مدینة أخرى  

2,488,212

 موجودات متداولة 
5,727 مخزون 

162,439 ذمم مدينة تجارية 
55,643 ذمم مدينة أخرى  

37,374ودائع قصيرة األجل لدى البنوك
88,476 في حكمه نقد وما 

349,659

2,837,871موجودات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 

 ألف درهم 

مطلوبات غير متداولة 
1,094,752 قروض بنكية

1,607 مطلوبات اإليجار 
122,164 ذمم دائنة أخرى 

1,218,523

 مطلوبات متداولة 
120,698 قروض بنكية

2,568 مطلوبات اإليجار 
103,051ذمم دائنة تجارية وأخرى 

226,317

1,444,840مطلوبات بنود مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها 
 

(17 ) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 تقارير القطاعات  .20
 

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

 عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة: 
 

 تطوير العقارات بغرض البيع والتأجير الممتلكات
 

تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع اإلنشاء، وتنفيذ عقود اإلنشاء، وإنتاج الزجاج   التصنيع والمقاوالت والخدمات 
واإل المناطق،  تبريد  وخدمات  الدوائية،  والمنتجات  والمعماري،  ومنتجات  الخام  نتاج، 

 األلمنيوم المسحوبة، وأثاث المختبرات، والرعاية الصحية والتعليم. 
 

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

 

بعمليات كل قطاع. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات وأرباح القطاع حيث تعتقد اإلدارة أن الربح هو  مبين أدناه المعلومات المتعلقة  
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
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(18 ) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع(  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 )تابع(  تقارير القطاعات 20
 

 التشغيليةالمعلومات حول القطاعات 
 

 المجموع  االستثمارات  التصنيع والمقاوالت والخدمات  الممتلكات  قطاعات األعمال  

 

  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 

  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 

  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 

  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 

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

          مبيعات البضائع والخدمات

 262,101 315,484 8,105 7,405 247,676 303,078 6,320 5,001 في نقطة زمنية معينة  ( 1)
 85,815 93,893 - - 85,815 93,893 - - بمرور الوقت  (2)     

 347,916 409,377 8,105 7,405 333,491 396,971 6,320 5,001 (2+ 1مجموع مبيعات البضائع والخدمات )
 195,060 209,318 - - - - 195,060 209,318 إيرادات اإليجار 

 46,460 41,311 - - 46,460 41,311 - - إيرادات عقود )على مدى فترة من الزمن(
 22,984 66,588 - - - - 22,984 66,588 بيع العقارات )في نقطة زمنية معينة( 

 20,268 12,854 20,268 12,854 - - - -   ربح من التقييم العادل لالستثمارات
 4,916 21,594 4,916 21,594 - - - - أخرى

 637,604 761,042 33,289 41,853 379,951 438,282 224,364 280,907 مجموع اإليرادات 
 ( 393,271) ( 464,832) - - ( 307,291) ( 326,041) ( 85,980) ( 138,791) تكلفة المبيعات 

 ( 108,562) ( 106,687) ( 21,683) ( 31,972) ( 62,780) ( 53,986) ( 24,099) ( 20,729) مصاريف إدارية 
 ( 53,202) ( 47,682) ( 5,900) ( 4,570) ( 19,135) ( 19,863) ( 28,167) ( 23,249) تكاليف التمويل 

 ( 21,444) ( 1,609) - - ( 20,959) ( 1,566) ( 485) ( 43) صافي خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 
 63,760 62,308 12,950 5,471 44,187 41,322 6,623 15,515 إيرادات تمويل وإيرادات أخرى 

 124,885 202,540 18,656 10,782 13,973 78,148 92,256 113,610 ربح الفترة 

         الربح العائد إلى: 

 123,770 202,548 13,954 10,695 15,361 78,575 94,455 113,278 ُماّلك الشركة 
 1,115 ( 8) 4,702 87 ( 1,388) ( 427) ( 2,199) 332 حصص غير مسيطرة 

 124,885 202,540 18,656 10,782 13,973 78,148 92,256 113,610 ربح الفترة 

         

 

مارس  31  
2022 

ديسمبر 31  
2021 

مارس  31  
2022 

ديسمبر 31  
2021 

مارس  31  
2022 

ديسمبر 31  
2021 

مارس  31  
2022 

ديسمبر 31  
2021 

         

 21,776,292 21,939,889 2,670,988 2,754,660 5,224,743 5,050,873 13,880,561 14,134,356 الموجودات 

 9,479,980 9,436,846 1,583,372 1,545,712 3,001,528 2,885,057 4,895,080 5,006,077 المطلوبات 
 

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




