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

 

 

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

 

  مقدمة
(معاً "المجموعة") كما  لهاالتابعة  والشركاتلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المرفق لشركة دبي لالستثمار ش.م.ع ("الشركة") 

 والبياناتفي ذلك التاريخ  المنتهيتينوالدخل الشامل لفترتي الثالثة والستة أشهر  الخسائرأو  لألرباح، والبيانات الموجزة الموحدة المرحلية ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في 
والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة  الملكية حقوق في  للتغيرات المرحلية الموحدة الموجزة

، "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا ٣٤تعتبر مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
  ثل في إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بناًء على عملية المراجعة التي قمنا بها.تتم

 

  نطاق المراجعة 
 

ً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  لقد للمنشأة".  المستقل، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات ٢٤١٠أجرينا مراجعتنا وفقا
المحاسبية وكذلك تنطوي عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين المسؤولين عن األمور المالية و

ً  األساس في  يعتبر المراجعة عملية نطاق إن. أخرى مراجعةوإجراءات  تحليلية إجراءاتتطبيق  ً  المنجزة التدقيق عملية بنطاق مقارنة محدوداً  نطاقا  لمعايير وفقا
 خالل تحديدها يتم قد التي  الهامة األمور بكافة درايةٍ  على  نكون سوف بأننا تأكيدٍ  على  الحصول من يمكّننا ال المراجعة عملية نطاق فإن وبالتالي  الدولية، التدقيق
  على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً. وبناءً . التدقيق عملية

 

  االستنتاج
 

من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً  استناداً إلى مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها،
  . ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

  تقديرات غير مؤكدة هامة في استثمارات عقارية   -تأكيد على أمر 
 

 تشرح . المرحلية الموحدة الموجزة المالية البيانات من) عقارية(استثمارات  ١٠ رقم واإليضاح ) واألحكام التقديرات(استخدام  ٤ رقم اإليضاح  إلى نلفت االنتباه 
 الموجز  المالي   المركز  بيان  في   المدرجة  درهم  مليار  ٨٫٨  بقيمة  العقارية  لالستثمارات  العادل  التقييم  تحديد  عند  هامة  مؤكدة  غير  تقديرات  هناك  أن  اإليضاحات  هذه

 العقارية،  االستثمارات  لبعض  العادل  التقييم  لتقدير  اإلدارة  به  استعانت  الذي  الخارجي،  التقييم  خبير  قام  خاص،  وبشكل.  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠  في  كما  المرحلي   الموحد
فيروس كورونا  نتيجة بناء على التوجيه األخير الصادر من المعهد الملكي للمساحين القانونيين تقريره في  التقييم بشأن جوهري يقين عدم بند ج بإدرا

 المراجعة  استنتاج   تعديل  يتم  ولم.  المعتاد  من  أكثر  الحذر،  من  أعلى   درجة  وبالتالي   اليقين،  من  قليل  قدر  على   ينطوي  التقييم  أن  البند  هذا  يبين.  )١٩-(كوفيد المستجد
  بهذه األمور. يتعلق فيما بنا الخاص

 

  أمر آخر 
 

بشأن اإلفصاح عن البيانات المالية المرحلية، فقد  ٢٠٢٠أبريل  ٧وفقًا للمراسالت الصادرة إلى الشركات المدرجة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع بتاريخ 
     .٢٠٢٠مارس  ٣١اإلعفاء بعدم إصدار البيانات الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في استفادت المجموعة من 

 
  برايس ووترهاوس كوبرز

  ٢٠٢٠يوليو  ٢٩
 
 
 

  محمد البورنو
  ٩٤٦سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

  دبي، اإلمارات العربية المتحدة



   

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

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

 في فترة الستة أشهر المنتهية

 يونيو 30

 2019 2020 2019 2020 إيضاح      

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(  

      

 685,982  599,396  370,462  319,116   مبيعات البضائع والخدمات

 463,255  431,970  237,861  211,497   إيرادات اإليجار

 94,599  89,408  40,456  41,059   العقودإيرادات 

 27,114  25,243  9,116  4,031    بيع العقارات

 43,981  (65,838) 9,275   51,172   ربح / )خسارة( من التقييم العادل لالستثمارات

 3,733  1,231  4,789  (4,351)  )خسارة( / ربح من بيع استثمارات

 52,251  59,737  52,251  59,737  10 ارات عقاريةربح من التقييم العادل الستثم

 14,142  -  14,142  -   ربح من بيع استثمارات عقارية

 14,395  9,371  5,338  3,511   إيرادات توزيعات األرباح

حصة من خسارة كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق 

 الملكية

 (13,460) (27,775) (13,364) (32,836) 

 ح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ على الحصة ربال

 المسيطرة   

 

19 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

 11,506 

 52,324  -  8,624  -  19 أرباح شراء بالمقايضة

 1,430,446   1,137,154  724,539  672,312   مجموع اإليرادات

      

 (790,781) (638,451) (418,236) (307,484) 6 تكلفة المبيعات

 (198,047) (215,401) (109,395) (102,128) 7 مصاريف عمومية وإدارية

 (155,298) (145,674) (83,659) (80,024)  مصاريف تمويل

 صافي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات 

 العقود  

  

(2,085) 

 

 4,825 

 

(8,512) 

 

(693) 

 19,852  16,433  8,954  7,232   إيرادات تمويل

 28,793  41,204  11,191  17,572  8 إيرادات أخرى

 334,272  186,753  138,219  205,395    ربح الفترة

      العائد إلى:الربح 

ك الشركة  353,243  205,002  151,214  211,788   ُمالا

 (18,971) (18,249) (12,995) (6,393)  الحصص غير المسيطرة

 334,272  186,753  138,219  205,395   لفترةربح ا

      ربحية السهم

 0.08  0.05  0.04  0.05  15 الربحية األساسية والمخفاضة للسهم )درهم(

 

 



   

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

 

 التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع والشركات 

 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30       

 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(  

      

 334,272  186,753  138,219  205,395   الفترةربح 

      

      الدخل الشامل اآلخر:

      في الربح أو الخسارة بنود لن يُعاد تصنيفها

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

  

(22) 

 

(46) 

 

(3,849) 

 

(62) 

 (62) (3,849) (46) (22)  الخسارة الشاملة األخرى للفترةمجموع 

 334,210  182,904  138,173  205,373   مجموع الدخل الشامل للفترة

      

      العائد إلى:

ك الشركة  353,181  202,690  151,168  211,773   ُمالا

 (18,971) (19,786) (12,995) (6,400)  الحصص غير المسيطرة

 مجموع الدخل الشامل للفترة
 

 205,373  138,173  182,904  334,210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

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

 

 لهادبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة 

 النقدية الموجز الموحد المرحليبيان التدفقات 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 334,272  186,753   ربح الفترة

    تسويات لـ:

 110,006  109,539   استهالك

 8,068  10,189   إطفاء موجودات غير ملموسة

 (42) 8   خسارة / )ربح( من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (52,251) (59,737)  ربح من التقييم العادل الستثمارات عقارية

 (14,142) -   ربح من بيع استثمارات عقارية

 (3,733) (1,231)  )بالصافي( -ربح من بيع استثمارات 

  32,836  13,364   حصة من خسارة كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية

 (43,981) 65,838   خسارة / )ربح( من التقييم العادل لالستثمارات

  ربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ على حصة مسيطرة

  أرباح شراء بالمقايضة
19 
19 

 - 

 - 

 (11,506) 

(52,324) 

 (19,852) (16,433)  إيرادات التمويل

 155,298  145,674   مصاريف التمويل

 442,649  453,964   األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

 التغيرات في:
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -

  

 35,949 

 

 101,940 

 (220,736) (176,565)   ية وأخرىنة تجارذمم مدي- 

 (176,168) (76,957)  مخزون -

 127,689  47,641   ذمم دائنة تجارية وأخرى -

 (10,500) (10,500) 17 أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة -

 264,874  273,532   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

 بالصافي من النقد  -مسيطرة  اذ على حصص مسيطرة / غيرالمقابل المدفوع لالستحو

  المستحوذ عليه   
 

 

 

 - 

 

(115,467) 

 (110,233) (82,891)  إضافات على استثمارات عقارية

 -  6,931   متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية

 (204,640) (93,722)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 402  530   ات ومنشآت ومعداتمتحصالت من استبعاد ممتلك

 (401) (1,153)  صافي اإلضافات على الموجودات غير الملموسة

 19,852  16,433   إيرادات تمويل مستلمة

 (33,548) (2,202)  صافي الحركة في الكيانات المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية

 (444,035) (156,074)  النقد المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 2,811,574  1,097,621   متحصالت من قروض بنكية

 (854,173) (403,950)  سداد قروض بنكية

 (1,101,600) -   سداد سندات الصكوك

 (27,261) (14,771)  اإليجارالعناصر األساسية لدفعات 

 (2,798) -   ةلحصص غير المسيطرصافي الحركة في ا

 (425,202) (425,202) 17 توزيعات أرباح مدفوعة

 41,400  (82,665)  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

 (155,298) (145,674)  مصاريف التمويل

 286,642  25,359   صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
    

 107,481  142,817    حكمه صافي الزيادة في النقد وما في

 343,016  245,291  14 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 450,497  388,108   يونيو 30النقد وما في حكمه في 
    

    النقد وما في حكمه يشمل ما يلي:

 769,034  587,694  14 الجارية لدى البنوك والحسابات تحت الطلب لدى البنوكنقد في الصندوق والحسابات 

 180,519  119,093  14 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك )باستثناء الودائع المرهونة(

 (499,056) (318,679)  سحوبات بنكية على المكشوف وقروض بإيصاالت األمانة وكمبياالت مخصومة

   388,108  450,497 

 



 

 

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

 

 

 التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع والشركات 

 موجز الموحد المرحليحقوق الملكية ال بيان التغيرات في

 )مراجع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

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

 

 رأس

 المال
 عالوة

 إصدار

احتياطي 

 رأس المال

احتياطي 

 قانوني

 احتياطي

 عام

احتياطي 

 إعادة

 تقييم

احتياطي 

 القيمة

 العادلة

توزيعات 

أرباح 

 مقترحة

أتعاب مقترحة 

 ألعضاء

 المجموع الفرعي محتجزةأرباح  مجلس اإلدارة

الحصص غير 

 المجموع المسيطرة

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

              

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

 تأثير التغير في السياسة المحاسبية المتعلق برسملة تكاليف

 (166,838) (12,406) (154,432) (154,432) -  -  -  - - - - - -  القروض    

 التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 (3,678)  -  (3,678) (3,678) -  -  -  - - - - - - 16رقم     

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

              مجموع الدخل الشامل للفترة

 334,272  (18,971) 353,243  353,243  -  -   - - - - - - ربح الفترة

              شامل اآلخرل الالدخ

 احتياطي القيمة العادلة المحول إلى األرباح المحتجزة من

 -  -  -  (9,134) -  -  9,134  - - - - - - ستبعاد استثماراتا

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة 

 (62) -  (62) -  -  -  (62) - - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (62) -  (62) (9,134) -  -  9,072  - - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 334,210  (18,971) 353,181  344,109  -  -  9,072  - - - - - - الشامل للفترةمجموع الدخل 

              

              المعامالت مع المالك المسجلة مباشرة في حقوق الملكية

              مساهمات من المالك وتوزيعات عليهم

 (425,202) -  (425,202) -  -  (425,202) -  - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 (1,789) (1,789) -  -  -  -   -  - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة من قبل الشركات التابعة

ك والتوزيعات علي  (426,991) (1,789) (425,202) -  -  (425,202) -  - - - - - - هممجموع المساهمات من المالا

              

              التغيرات في حصص الملكية

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

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

ك  (428,000) (2,798) (425,202) -  -  (425,202) -  - - - - - - مجموع المعامالت مع المالا

              حركات أخرى

 (10,500) -  (10,500) -  (10,500) -  -  - - - - - - أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 (10,500) -  (10,500) -  (10,500) -  -  - - - - - - مجموع الحركات األخرى

 12,010,499  335,291  11,675,208  5,095,631  -  -  (144,209) 22,000 1,345,510 1,078,710 25,502 46 4,252,018 2019يونيو  30الرصيد في 



 

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

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

  المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

 )مراجع( )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

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

 

 رأس 

 المال

 عالوة 

 إصدار

 احتياطي 

 رأس المال

احتياطي 

 قانوني

 احتياطي 

 عام

احتياطي 

 إعادة 

 تقييم

احتياطي 

 القيمة 

 العادلة

توزيعات أرباح 

 مقترحة

أتعاب مقترحة 

 ألعضاء 

 أرباح محتجزة مجلس اإلدارة

 المجموع 

 الفرعي

الحصص غير 

 المجموع المسيطرة

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

              

 12,206,105  229,973  11,976,132   4,794,534 10,500  425,202  (144,170) - 1,435,654 1,176,846 25,502 46 4,252,018 2020يناير  1الرصيد في 

              

              مجموع الدخل الشامل للفترة

 186,753  (18,249) 205,002  205,002          ربح الفترة

              الدخل الشامل اآلخر

 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة 

 (3,849) (1,537) (2,312) - -  -  (2,312) - - - - - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

 (3,849) (1,537) (2,312) - -  -  (2,312) - - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 182,904  (19,786) 202,690  205,002 -  -  (2,312) - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

              

 حقوقالمعامالت مع المالك المسجلة مباشرة في 

              يةالملك   

              مساهمات من المالك وتوزيعات عليهم

 (425,202) -  (425,202) - -  (425,202) -  - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

ك والتوزيعات عليهم  (425,202) -  (425,202) - -  (425,202) -  - - - - - - مجموع المساهمات من المالا

              

              في حصص الملكية يراتالتغ

 -  (9) 9  9 -  -  -  - - - - - - االستحواذ على حصص غير مسيطرة

ك  (425,202) (9) (425,193) 9 -  (425,202) -  - - - - - - مجموع المعامالت مع المالا

              حركات أخرى

 (10,500) -  (10,500) - (10,500) -  -  - - - - - - ألعضاء مجلس اإلدارةأتعاب مدفوعة 

 (10,500) -  (10,500) - (10,500) -  -  - - - - - - مجموع الحركات األخرى

 11,953,307  210,178  11,743,129  4,999,545 -  -  (146,482) - 1,435,654 1,176,846 25,502 46 4,252,018 2020يونيو  30الرصيد في 

 

 



 

            (8) 

 شركات التابعة لهالالستثمار ش.م.ع والدبي 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 معلومات عن الشركة . 1
 

يوليو  16بتاريخ  1995لعام  46تم تأسيس شركة دبي لالستثمار ش.م.ع )"الشركة"( في اإلمارات العربية المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم 

)"الفترة الحالية"( على  2020يونيو  30البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  . تشتمل هذه1995

 يبات المشتركة.الشركات الزميلة والترتالبيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"( وحصة المجموعة في 
 

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

 م.واالستثمارات المالية، والرعاية الصحية والتعليالقطاعات، وتبريد المناطق، والخدمات البنكية االستثمارية، وإدارة الموجودات، 
 

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

 بيان االلتزام . 2
 

المرحلية" الصادر عن مجلس "التقارير المالية  34لقد تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ى كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الكاملة تحتوي هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية علمعايير المحاسبية الدولية. ال 

. باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج 2019ديسمبر  31ي الموحدة وينبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية ف

 31ورة مؤشراً على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المالية التي تنتهي في ال تعتبر بالضر 2020يونيو  30إلى  2020يناير  1لفترة من األعمال ل

 .2020ديسمبر 

 

 السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

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

  باستثناء ما هو مبين أدناه: 2019ديسمبر  31السنوية الموحدة األخيرة كما في وللسنة المنتهية في  بياناتها المالية
 

 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1ي الدولي رقم تعديالت على المعيار المحاسب -تعريف األهمية 
 

، "عرض البيانات المالية" والمعيار المحاسبي الدولي 1الدولية بإجراء تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  يير المحاسبةقام مجلس معا

 واألخطاء"، التي تستخدم تعريفاً ثابتاً لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية  8رقم 

هرية وتدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية، وتوضح متى تكون المعلومات جو

 حول المعلومات غير الهامة. 1رقم 
 

 الخصوص، توضح التعديالت:على وجه 
 

المنشأة تقيام التأثير مشابهاً لحذف تلك المعلومات أو الخطأ في بيانها، وأن  تتناول اإلشارة إلى المعلومات المحجوبة المواقف التي يكون فيها •

 أهميتها في سياق البيانات المالية ككل.
 

" الذين يتم توجيه البيانات المالية إليهم، من خالل تعريفهم على أنهم معنى "المستخدمين الرئيسيين للبيانات المالية لألغراض العامة •

مة لكثير من ودائنون آخرون حاليون ومحتملون" الذين يجب أن يعتمدوا على البيانات المالية لألغراض العا"مستثمرون ومقرضون 

 المعلومات المالية التي يحتاجونها.
 

.  



 

            (9) 

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2020يونيو  30ة في لفترة الستة أشهر المنتهي

 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة    . 3
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -تعريف النشاط التجاري     
 

 

مخرجات. تم يتطلب التعريف المعدل للنشاط التجاري استحواذًا يتضمن مدخالت وعملية جوهرية تساهم معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء 

المقدمة للعمالء وتوليد دخل استثماري وإيرادات أخرى ويستبعد العوائد في شكل تعديل تعريف "المخرجات" للتركيز على البضائع والخدمات 

  تكاليف أقل ومنافع اقتصادية أخرى.
 

 اإلطار المفاهيمي المعدل إلعداد التقارير المالية
 

ً معدالً سيتم استخدامه أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إط المعايير بأثر فوري. وتشمل التغييرات في قرارات وضع اراً مفاهيميا

 الرئيسية:
 

 زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية. •

 إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد. •

 جزًءا من كيان ما. تحديد الكيان المقدم للتقارير الذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو •

 مراجعة تعريفات األصل وااللتزام. •

 إزالة شرط االحتمال لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف. •

 إضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة. •

رادات والمصاريف في اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تدوير اإلي •

 لك من الدقة أو التمثيل العادل للبيانات المالية.الدخل الشامل اآلخر عندما يعزز ذ
 

 ليس لهذه التعديالت والتفسيرات أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة.

 

 استخدام التقديرات واألحكام .4
 

أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ية يقتضي من اإلدارة وضع ة الموجزة الموحدة المرحلإن إعداد البيانات المالي

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

ية للتقديرات غير المؤكدة هي نفس األحكام رئيسطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الكانت األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في ت

باستثناء إعادة تقييم األحكام  2019ديسمبر  31والمصادر المطبقة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

قيمة القابلة للتحقق للعقارات المحتفظ بها لغرض لق بالقيمة العادلة لالستثمارات العقارية وصافي الوالتقديرات واالفتراضات الهامة فيما يتع

 .19-التطوير والبيع الناشئة بشكل رئيسي عن كوفيد
 

هو مرض وأعلنت منظمة الصحة العالمية الحقًا أن هذا الفيروس  2020( في أوائل سنة 19-تم تأكيد ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد

وإجراءات إغالق في معظم دول العالم بما في ذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة بين أبريل  وبائي. كما استلزم ذلك فرض قيود سفر عالمية

. ونظًرا للتأثير السلبي غير المسبوق لإلغالق على االقتصاد العالمي وبعض النجاح في الجهود المبذولة لتسطيح منحنى العدوى، 2020ومايو 

  .2020ق تدريجيًا بين مايو ويونيو بدأت العديد من البلدان في تخفيف قيود اإلغال
 

التقديرات  تختلف طبيعة وموثوقية المعلومات المتاحة لإلدارة لدعم إجراء تقدير محاسبي للقيمة العادلة اختالفاً كبيراً، وبالتالي تؤثر على درجة

 غير المؤكدة المرتبطة بتلك القيمة العادلة.
 

 

 

 

 

 

 



 

            (10) 

 

 ة لهادبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابع

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام     . 4

 
امها وتقديراتها الهامة على أحك 2020يونيو  30بناًء على هذا التقييم، قررت المجموعة أن األمر ال يستدعي إجراء تغييرات جوهرية كما في 

 في لمة واتفاقيات البيعطويلة األجل لبعض عقود اإليجار والعروض المست الطبيعةكنتيجة بشكل رئيسي  2019ديسمبر  31المطبقة كما في 

ونقص البيانات في السوق، أفصحت  19-ثير كوفيد. وبسبب المستوى الهام للتقديرات غير المؤكدة خاصة بالنظر إلى تأالعقارية االستثمارات

الرئيسية على التقييم العادل المجموعة عن االفتراضات الرئيسية التي تخضع للتقديرات غير المؤكدة وتأثير التباين في االفتراضات 

  (.10لالستثمارات العقارية )إيضاح 
 

 األدوات المالية .5
 

 إدارة المخاطر المالية –
 

سات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية إن أهداف وسيا 

 .2019ديسمبر  31وللسنة المنتهية في الموحدة كما في 
 

 تقييم األدوات المالية –
 

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

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

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

السوق المعلنة في أسواق نشطة أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(. تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار 

م األخرى بحيث تكون كافة ألدواٍت مماثلة أو أسعار السوق المعلنة لألدوات المطابقة أو المماثلة في األسواق األقل نشاطاً أو أساليب التقيي

 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  

فئة على األدوات للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة تأثير جوهري على عملية تقييم األداة. تشتمل هذه البيانات جديرة بالمالحظة ويكون 

التي يتم تقييمها استناداً إلى األسعار المعلنة لألدوات المماثلة حيث يقتضي األمر القيام بتعديالت أو افتراضات جوهرية غير جديرة 

.بالمالحظة لكي تعكس الفروق بين األدوات



 

            (11) 

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

  ة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموجز

 )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 )تابع( األدوات المالية .5
 

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

 قياس القيمة العادلة:الذي يتم فيه تصنيف 

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2020يونيو  30

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 1,339,686 429,546 758,764 151,376 خسارةأو ال

العادلة من خالل الدخل موجودات مالية بالقيمة 

 116,804 116,231 - 573 الشامل اآلخر

 151,949 758,764 545,777 1,456,490 

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2019ديسمبر  31

 ف درهمأل ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 1,440,242 403,583 853,567 183,092 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 120,653 120,034 - 619 الشامل اآلخر

 183,711 853,567 523,617 1,560,895 

 

  دات المالية بحسب المستوى الثالثمطابقة قياسات القيمة العادلة للموجو –
 

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم 
 

  

 512,684  523,617   يناير 1كما في 

 -  36,052  مشتراة خالل الفترة

 (18,413) -  مستردة/ مبيعة خالل الفترة

   الخسارة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

 -  (3,849) (صافي التغيار في القيمة العادلة )غير محقق -

   الخسارة المسجلة في الربح والخسارة

 -  (10,043) صافي التغيار في القيمة العادلة )غير محقق( -

 494,271  545,777  يونيو 30كما في 
 

 

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

 أساليب التقييم –
 

 .2019ديسمبر  31المستوى الثالث على نفس األساس واالفتراضات للسنة المنتهية في تم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية من 



 

            (12) 

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 تكلفة المبيعات . 6
 فترة الستة أشهر المنتهية في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 يونيو 30 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     تشمل باألساس ما يلي:

 433,381 332,190 238,284 184,147 مواد مستهلكة

 94,410 96,014 51,522 46,995 ءاالستهالك واإلطفا

 69,931 68,176 35,828 32,710 تكاليف موظفين

حصة حكومة دبي من األرباح المحققة لشركة 

 تابعة

 

25,960 29,347 55,578 54,882 

 24,675 23,497 8,139 4,957 تكاليف بيع العقارات

والتطوير مع هيئة مشاركة تكاليف البنية التحتية 

 تالطرق والمواصال

 

 

7,270 7,270 14,540 14,540 

 

 مصاريف عمومية وإدارية . 7
 

 فترة الستة أشهر المنتهية في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 يونيو 30 

 2020 2019 2020 2019 

 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

     تشمل باألساس ما يلي:

 125,388 121,540 67,395 57,103 تكاليف موظفين

 32,429 32,536 19,138 17,993 مصاريف بيع وتسويق

 23,664 23,714 11,449 9,765 االستهالك واإلطفاء
 

 إيرادات أخرى . 8

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

 ومنشآت ومعدات وموجودات حق االستخدامممتلكات  .9
 

مليون  93.7، بلغت إضافات المجموعة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات ما قيمته 2020يونيو  30ل فترة الستة أشهر المنتهية في خال

  مليون درهم(. 444.3: 2019ديسمبر  31درهم )السنة المنتهية في 
 

تعديل في اتفاقية تأجير محطة لمعالجة مياه مليون درهم، والذي نشأ بسبب  215.1م مبلغ تشمل اإلضافات إلى موجودات حق االستخدا

الصرف الصحي في مجمع دبي لالستثمار. وعليه، قامت المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار في تاريخ سريان تعديل االتفاقية وأجرت 

 تعديالً مقابالً على موجودات حق االستخدام.

 

 

 استثمارات عقارية .10
 

 ً  ما يلي: تتضمن االستثمارات العقارية أساسا
 

 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2020 2019 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 
    

 5,122,313 4,977,608 5,084,063 البنية التحتية والمنشآت الملحقة -

 944,649 1,693,522 1,586,302 للتطوير المستقبليقطع أراضي  -

 1,694,345 1,388,918 1,541,058 كنية ومرافق التجزئة والمرافق التجاريةالمرافق الس -

 655,930 645,030 629,352 سكنات العمال والمستودعات -

 8,840,775 8,705,078 8,417,237 
    



 

            (13) 

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 )تابع(استثمارات عقارية   .10
 

 

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

2019.  
 

ة للبنية التحتية والمنشآت الملحقة المؤجرة ألطراف ثالثة مبنية على األرض المجموعة على قيم عادل، حصلت 2020يونيو  30كما في   (2

مستقل مسجل  ثالث طرف في منطقة جبل علي الصناعية(. تم إجراء التقييم من قبل خبير تقييم  0100-597و 0100-598)رقم 

القانونين باستخدام طريقة الدخل. أدرج خبير التقييم ر كتيب التقييم الصادر عن المعهد الملكي للمساحين )"خبير التقييم"( وفقاُ لمعايي

تقريرهم الذي ، ضمن المعهد الملكي للمساحين القانونينالتوجيهات األخيرة الصادرة عن  علي بناءبند عدم يقين جوهري بشأن التقييم، 

يونيو  30مليون درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في  100أ ربح التقييم العادل البالغ . نش19-يبين قدراً أقل من اليقين نتيجة كوفيد

شروط مليون درهم( بسبب التغير الجوهري في صافي التدفقات النقدية التعاقدية والمتوقعة وفقاً ل 65: ربح التقييم العادل البالغ 2019

  عقود اإليجار مع المستأجرين.
 

المجموعة بإعادة تقييم القيم العادلة باستخدام االفتراضات التي استدلت عليها اإلدارة  لعقارية المتبقية، قامتبالنسبة لالستثمارات ا (3

بسبب التغييرات في  2020يونيو  30مليون درهم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  40وسجلت خسارة من التقييم العادل بقيمة 

  .19-ظروف السوق نتيجة تأثير كوفيد
 

مليون درهم )السنة المنتهية  76، بلغت قيمة اإلضافات إلى االستثمارات العقارية 2020يونيو  30الل فترة الستة أشهر المنتهية في خ (4

مليون درهم  7رات العقارية ما قيمته مليون درهم(. عالوة على ذلك، بلغت عمليات استبعاد االستثما 316: 2019ديسمبر  31في 

 مليون درهم(. 38: 2019ديسمبر  31)السنة المنتهية في  2020يونيو  30المنتهية في خالل فترة الستة أشهر 
 

 فيما يلي االفتراض الرئيسي والمعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة: (5
 

 

 الرئيسية االفتراضات نوع العقار

 بنية تحتية ومنشآت ملحقة

 

ستقبلية الواردة من اإليجار بحسب السوق والمصاريف المدفوعة التدفقات النقدية الم

 ومعدالت الخصم.

 
 قطع أراضي للتطوير المستقبلي

 
  معدالت مبيعات السوق

 مرافق سكنية وتجزئة وتجارية

 

اإليجار بحسب السوق ومعدالت عائد الرسملة التدفقات النقدية المستقبلية الواردة من 

 دالت الخصم المعدلة حسب المخاطر.ومعدالت مبيعات السوق ومع

 

 مساكن عمال ومستودعات 

 
التدفقات النقدية المستقبلية الواردة من اإليجار بحسب السوق ومعدالت عائد الرسملة 

 والمصاريف المدفوعة.

 



 

 (14) 

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 )تابع(استثمارات عقارية  .10
 

الجديرة بالمالحظة التالية المدرجة في التقييمات العادلة أعاله، مع بقاء كما أجرت المجموعة تحليل حساسية للمعطيات الهامة غير  (6

  جميع المتغيرات األخرى ثابتة:
 

لية من التدفقات النقدية المستقب

 اإليجار
استناداً إلى الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات وبناء على شروط عقود اإليجار الحالية، مثل نمو 

، %10سوق اإليجار والفترات الخالية من اإليجار. فيما لو كانت معدالت اإليجار أعلى / أقل بنسبة 

، على التوالي، مع بقاء جميع مليون درهم 492مليون درهم / أقل بمبلغ  488لكان التقييم أعلى بمبلغ 

 المتغيرات األخرى ثابتة.

 

فيما لو  استناداً إلى الموقع الفعلي وحجم وجودة العقارات ومع مراعاة بيانات السوق في تاريخ التقييم. معدالت عائد الرسملة

مليون درهم أو أعلى  139، لكان التقييم أقل بمبلغ %1كانت معدالت عائد الرسملة أعلى/ أقل بنسبة 

 على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. مليون درهم 168بمبلغ 

 

استناداً إلى سعر البيع المقدر للعقارات المماثلة مع مراعاة بيانات السوق في تاريخ التقييم. إذا كان  معدالت مبيعات السوق

  .مليون درهم / أقل 165، لكان التقييم أعلى بمبلغ  %10معدل مبيعات السوق أعلى / أقل بنسبة 

 

تعكس تقييمات السوق الحالية لعدم التيقن من كمية وتوقيت التدفقات النقدية. فيما لو كانت معدالت   معدالت الخصم

مليون  642مليون درهم أو أعلى بمبلغ  671، لكان التقييم أقل بمبلغ %1الخصم أعلى / أقل بنسبة 

 درهم، على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.

 

تشمل مصاريف الصيانة والمصاريف األخرى الالزمة إلبقاء العقارات في حالة التشغيل على مدار  المصاريف المدفوعة

لكان  %10تشغيل والصيانة أعلى / أقل بنسبة أعمارها اإلنتاجية المتوقعة. فيما لو كانت تكاليف ال

مليون درهم على التوالي، مع بقاء جميع  171مليون درهم أو أعلى بمبلغ  198التقييم أقل بمبلغ 

 المتغيرات األخرى ثابتة.

 
 

  استثمارات مالية .11

 يونيو 30 

2020 

 ألف درهم

 )مراجعة(

 ديسمبر  31

2019 

 ألف درهم

 )مدققة(

  يونيو 30

2019 

  ألف درهم

 )مراجعة( 

    الدخل الشامل اآلخر:استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 121,767 120,653 116,804 (1)                     أوراق مالية                                   -

    

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 376,307 205,467 174,520 مدرجة محتفظ بها للمتاجرة أوراق مالية -

   أوراق مالية وصناديق وسندات وصكوك غير مدرجة -

1,165,166 1,234,775 

 

1,019,585 

                                                                          (2) 1,339,686 1,440,242 1,395,892 

    

     رافي لالستثماراتالتوزيع الجغ

 598,362 741,514 619,651 اإلمارات العربية المتحدة

 463,076 370,688 355,352  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 456,221 448,693 481,487 دول أخرى

                                                                  (1( + )2) 1,456,490 1,560,895 1,517,659 

 

 

 



 

 (15) 

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

\ 

 مخزون .12
 

مليون درهم  2,734ق األعمال االعتيادية بقيمة على عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع في سيا 2020يونيو  30يشمل المخزون في 

المتكبدة لتطوير العقارات للبيع الالحق. تنوي المجموعة تطوير/قامت مليون درهم( وتمثل تكاليف األرض والنفقات  2,677: 2019ديسمبر  31)

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

 المستقبلي.
 

ي على عدم اليقين وأمور متعلقة بأحكام هامة، ولذلك ال يمكن تحديدها بدقة. إن تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق ذات طبيعة ذاتية وتنطو

ابلة للمقارنة التي تؤدي إلى قيم مبيعات أقل، تبين أن وأخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت هناك أي مؤشرات، مثل معامالت السوق الق

لغرض التطوير والبيع أقل من القيم الدفترية. واستنادًا إلى تقييمهم، نظرت اإلدارة في  لمحتفظ بهاصافي القيمة القابلة للتحقق المقدرة للعقارات ا

، والتي تم تحديدها بناًء 2019ديسمبر  31جية التي تم إجراؤها كما في وفقًا للتقييمات الخار كبير حد الي اسقةمتن لتظل معدالت مبيعات السوق

 اإلرشادية.على منهج مقارنة المبيعات ودراسات األسعار 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .13
 

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

 فترة الثالثة أشهر   

 يونيو 30 المنتهية في

 فترة الستة أشهر

 يونيو 30المنتهية في 
 2020 2019 2020 2019 

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

     تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 14,088 13,932 7,050 6,966 منافع قصيرة األجل

 231 242 116 121 منافع التقاعد   

 

 

 بنوك ونقد وما في حكمهودائع قصيرة األجل لدى ال .14
 يونيو 30 

2020 

 ألف درهم

 )مراجعة(

ديسمبر  31

2019 

 ألف درهم

 )مدققة(

 يونيو 30

2019 

 ألف درهم

 )مراجعة(

     ودائع قصيرة األجل لدى البنوك:

 45,297 1,045 66,097 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك بفترة استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة مرهونة لدى ودائع قصيرة األجل 

 البنوك

107,492 89,879 47,726 

 173,589 90,924 93,023 

    

    :نقد وما في حكمه

 2,130 1,252 6,952 نقد في الصندوق

 715,271 489,995 515,748 نقد لدى البنك في اإلمارات العربية المتحدة )حسابات جارية(

دول مجلس التعاون  -خارج اإلمارات العربية المتحدة نقد لدى البنك 

 الخليجي )حسابات جارية(

 

8,098 4,660 

 

6,708 

دول أخرى )حسابات  -نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة 

 جارية(

 

56,896 49,766 

 

44,925 

ودائع قصيرة األجل داخل اإلمارات العربية المتحدة بفترة استحقاق أقل 

  ثالثة أشهرمن 

119,093 

212,641 

 

180,519 

 706,787 758,314 949,553 

    
 



 

            (16) 

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

 ربحية السهم األساسية والمخفاضة .15 

 
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في

 الستة أشهرفترة 

 المنتهية في

 يونيو 30 يونيو 30 

 2020 2019 2020 2019 

 353,243 205,002 151,214 211,788 الربح العائد إلى مالك الشركة )آالف الدراهم(

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

 0.08 0.05 0.04 0.05 والمخفاضة للسهم )درهم(الربحية األساسية 
 

 

  

 قروض بنكية .16
 

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

والمنشآت والمعدات والتنازل عن الذمم المدينة ووثائق التأمين ارية والممتلكات بعض االستثمارات العقارية والمخزون والذمم المدينة التج

فوق معدل  %3.5إلى  %0.45على موجودات المجموعة والرهن على الودائع البنكية. يتراوح معدل الفائدة على معظم القروض البنكية من 

  م على نسبة حصتها في حقوق ملكية الجهة المقترضة.م الشركة بشكل عاإيبور / ليبور سنوياً. عندما يكون هناك ضمان مؤسسي، يقتصر التزا
 

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

سنوات. واستخدمت متحصالت  من ثالث إلى خمس مليون دوالر من مؤسسات مالية محلية. وتتراوح آجال هذه القروض 500ألجل بقيمة 

 .2019مليون دوالر أمريكي كانت مستحقة في فبراير  300القروض ألجل جزئيا لسداد صكوك بقيمة 
 

 

 .    توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة17
 

مقترحة من قبل أعضاء  %10توزيعات أرباح نقدية بنسبة على  ، وافق المساهمون2020يونيو  3في االجتماع السنوي العام المنعقد بتاريخ  (1)

 مليون درهم خالل الفترة الحالية. 425مجلس اإلدارة. وتم دفع توزيعات أرباح بمبلغ 

 

 مليون 10.5، وافق المساهمون على أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة 2020يونيو  3في االجتماع السنوي العام المنعقد بتاريخ  (2)

 ، وتم دفعها خالل الفترة الحالية.2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  درهم

 

 التزامات .18
 

 ديسمبر 31 يونيو 30  

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

    

 1,169,658 626,724 متعاقد عليها وملتزم بها -التزامات رأسمالية 
 

 تشتمل االلتزامات بشكل أساسي على ما يلي:
  

  عقود اإلنشاءات المقدمة للمقاولين مقابل المشاريع العقارية قيد التطوير.ة قيم -
 

وقعت شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصالت للمشاركة في تكلفة البنية التحتية وأعمال التطوير  -

مليون  276.5: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 262ما قيمته  2020يو يون 30المجاورة. بلغ مجموع االلتزامات القائمة كما في للمناطق 

 مليون درهم لكل منها. 14.5، على دفعات نصف سنوية قدرها 2029درهم( والتي سيتم إصدار فواتير لها ودفعها حتى عام 



 

            (17) 

 

 ة لهادبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابع
 

  المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 .    استحواذ على شركة تابعة19
 

)"غلوبال في الشركة الزميلة القائمة، وهي غلوبال فارما ذ.م.م  %66، استحوذت المجموعة على حصة إضافية بنسبة 2019مارس  7في 

مليون درهم وربح الشراء  11.5صة الحالية قبل االستحواذ على الحصة المسيطرة والبالغ فارما"(. وتم تسجيل الربح من التقييم العادلة للح

 .2019يونيو  30مليون درهم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  52.3بالمقايضة البالغ 
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حدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تعمل ثالثة قطاعات تشغيلية على نطاق واسع كما هو موضح أدناه، وهي تمثل ولدى المجموعة 

وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة. موضح بإيجاز أدناه عمليات كل 

 قطاع تشغيلي لدى المجموعة:
 

 تطوير العقارات بغرض البيع والتأجير العقارات

التصنيع والمقاوالت 
 خدماتوال

تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع اإلنشاءات، وتنفيذ عقود اإلنشاءات، وإنتاج الزجاج الخام 

والرعاية والمعماري، وخدمات التبريد، واإلنتاج، ومنتجات األلمنيوم المسحوبة، وأثاث المختبرات، 

 الصحية، والتعليم.

 

الشركات الزميلة، والخدمات المصرفية االستثمارية، وإدارة استثمارات استراتيجية غير مسيطرة في  االستثمارات

 الموجودات، واالستثمارات المالية.

 

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

معينة مقارنة مع المنشآت األخرى التي تعمل ضمن هذه الصناعات. هناك عدد قليل من المعامالت بين  األكثر أهمية في تقييم نتائج قطاعات

 القطاعات ويتم تنفيذ هذه المعامالت على أساس تجاري ويتم استبعادها عند التوحيد.
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 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  ة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحد

 )تابع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 )تابع( تقارير القطاعات .20
 

 القطاعات التشغيليةالمعلومات حول 

 قطاعات األعمال
 المجموع االستثمارات التصنيع والمقاوالت والخدمات العقارات

 فترة الستة أشهر 

 يونيو 30المنتهية في 

 فترة الستة أشهر

 يونيو 30هية في المنت

  فترة الستة أشهر

 يونيو 30المنتهية في 

  فترة الستة أشهر

 يونيو 30المنتهية في 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

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

 685,982  599,396  8,103  6,027  657,956  580,797  19,923  12,572  مبيعات البضائع والخدمات )في نقطة زمنية(

 463,255  431,970  -  -  -  -  463,255  431,970  إيرادات اإليجار

 94,599  89,408  -  -  94,599  89,408  -  -  إيرادات العقود )على مدى فترة من الزمن(

 27,114  25,243  -  -  -  -  27,114  25,243  مبيعات العقارات )على مدى فترة من الزمن(

 43,981  (65,838) 43,981  (65,838) -  -  -   -   لالستثماراتربح / )خسارة( من التقييم العادل 

 52,251  59,737  -  -  -  -  52,251  59,737  ربح من التقييم العادل الستثمارات عقارية

االستحواذ على حصة ربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل 

 11,506  -  11,506  -  -  -  -  -  مسيطرة

 52,324  -  52,324  -  -  -  -  -  شراء بالمقايضةأرباح 

 (566) (2,762) (14,708) (2,762) -  -  14,142  -  أخرى

 1,430,446  1,137,154  101,206  (62,573) 752,555  670,205  576,685  529,522  مجموع اإليرادات

 (790,781) (638,451) -  -  (609,003) (532,329) (181,778) (106,122) تكلفة المبيعات

 (198,047) (215,401) (45,682) (49,684) (114,970) (124,972) (37,395) (40,745) مصاريف عمومية وإدارية

 (155,298) (145,674) (28,384) (12,043) (57,992) (57,066) (68,922) (76,565) مصاريف تمويل

الموجودات المالية صافي خسارة االنخفاض في قيمة 

 (693) (8,512) -  -  (693) (6,988) -  (1,524) وموجودات العقود

 48,645  57,637  19,023  14,603  20,151  22,701  9,471  20,333  إيرادات تمويل وإيرادات أخرى

 334,272  186,753  46,163  (109,697) (9,952) (28,449) 298,061  324,899  ربح الفترة

         الربح العائد إلى:

ك الشركة  353,243  205,002  45,544  (103,390) 6,479  (19,366) 301,220  327,758  ُمالا

 (18,971) (18,249) 619  (6,307) (16,431) (9,083) (3,159) (2,859) الحصص غير المسيطرة

 334,272  186,753  46,163  (109,697) (9,952) (28,449) 298,061  324,899  ربح الفترة

 يونيو  30 

2020 

 ديسمبر 31

2019 

 يونيو  30

2020 

 ديسمبر 31

2019 

 يونيو  30

2020 

 ديسمبر 31

2019 

 يونيو  30

2020 

 ديسمبر 31

2019 

 20,957,205  21,460,310  2,431,657  2,144,489   5,305,681  5,554,341  13,219,867  13,761,480  الموجودات

 8,751,100  9,507,003  1,182,598  1,359,255  2,900,013  3,059,126  4,668,489  5,088,622  المطلوبات

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


