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 وشركاتها التابعة لالستثمار ش.م.عدبي 
 

  الموجز الموحد راألرباح أو الخسائبيان 
 )غير مدققة( مارس 31في  ةالمنتهيأشهر  فترة الثالثةل

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
 مارس 31              
 2017 2018  إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم    
     

 207.064 315.960   وخدمات بيع بضائع 
 223.969 215.180   إيرادات إيجارية 

 86.736 74.705   عقود  إيرادات
 - 13.424   بيع عقارات 

 (1.759) (45.206)   قيمة العادلةبالمن تقييم استثمارات الخسائر 
 1.660 22.616  22 )صافي( –األرباح من بيع استثمارات 

 1.049 -   األرباح من بيع عقارات استثمارية
 174.770 -   األرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة 

 2.816 7.315   إيرادات توزيعات األرباح 
 أرباح شركات مستثمر بها محتسبة  )خسائر( / الحصة من

 وفقاً لطريقة حقوق الملكية
   

(10.014) 
 

932 
 - 228.916  21 تابعة  شركة قبل االستحواذ على قائمةالتقييم بالقيمة العادلة لحصة  أرباح

 - 104.263  21 ضأرباح الشراء بسعر منخف
   ------------  -----------  

 697.237 927.159   إجمالي اإليرادات
     

 (340.964) (399.304)  6 تكاليف تشغيلية مباشرة
 (89.749) (137.405)  7 المصروفات اإلدارية والعمومية 

 (22.135) (53.993)   مصروفات التمويل
 13.741 12.144   إيرادات التمويل
 17.372 9.259   إيرادات أخرى

   -----------  -----------  
 275.502 357.860   أرباح الفترة 

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

     أرباح منسوبة إلى: 
 288.977 361.913   مالكي الشركة

 (13.475) (4.053)   الحصص غير المسيطرة
   -----------  -----------  

 275.502 357.860   رة أرباح الفت
   === === === === 

     ربحية السهم
 0. 07 0. 09  15 ربحية السهم األساسية )درهم( 

   ====  === = 
 
 

 الموجزة الموحدة. المرحلية المالية البياناتمن هذه  جزءاً  20إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 التابعة وشركاتها دبي لالستثمار ش.م.ع
 

  الموجز الموحد الشامل الدخلبيان 
 )غير مدققة( مارس 31في  ةالمنتهيأشهر  فترة الثالثةل

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 مارس 31              
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 275.502 357.860   الفترة أرباح 
    

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

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 113 (34)  ت الشاملة األخرى اإليرادا

  ------- ------ 
 113 (34)   للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 

  ------- ------ 
 275.615 357.826   للفترة جمالي اإليرادات الشاملة إ

  ====== ====== 
    
    سوبة إلى:من

 289.090 361.879  مالكي الشركة 
 (13.475) (4.053)  مسيطرةالحصص غير ال
  ----------- ----------- 

 275.615 357.826   للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة 
  ====== ====== 
 

 الموجزة الموحدة. المرحلية المالية البياناتمن هذه  جزءاً  20إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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وشركاتها التابعة دبي لالستثمار ش.م.ع  
 

  نقدية الموجز الموحدبيان التدفقات ال
  (ة)غير مدقق مارس 31المنتهية في  أشهر فترة الثالثةل

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في     

 مارس 31                

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 275.502 357.860  أرباح الفترة
    تسويات لـ : 
 26.893 39.968  االستهالك 

 378 316  موجودات غير ملموسة إطفاء
 82 518  األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 (174.770) -  بالقيمة العادلة عقارات استثماريةمن تقييم  األرباح
 (1.049) -  عقارات استثمارية بيعمن  األرباح
 (1.660) (22.616)   صافي() –من بيع استثمارات  األرباح

 (932) 10.014  أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية)خسائر(/ الحصة من
 1.759 45.206  من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة الخسائر

 - 27.990 (7االنخفاض في قيمة استثمار في شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية )راجع إيضاح 
 - (228.916)  (21)راجع إيضاح أرباح التقييم بالقيمة العادلة لحصة قائمة قبل االستحواذ على شركة تابعة 

 - (104.263)  (21)راجع إيضاح  أرباح الشراء بسعر منخفض
  -------------  -----------   

 126.203 126.077  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    

    التغيرات في: 
 واستثمارات بالقيمة العادلة  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -
 (59.156) (12.224)   من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
 (154.484) 25.695  والمستحق من أطراف ذات عالقة الذمم المدينة التجارية واألخرى -
 (111.541) (151.746)  المخزون  -
 101.290 107.854  والمستحق ألطراف ذات عالقة  الذمم الدائنة التجارية واألخرى -
  -----------  ----------   

 (97.688) 95.656  األنشطة التشغيلية )المستخدم في( من / النقد صافي
  -----------  ----------   

    ألنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من ا
 صافي من  – غير مسيطرةمسيطرة/الستحواذ على حصص المقابل المدفوع ل

 (28.526) (405.426)   (21النقد المستحوذ عليه )راجع إيضاح 
 21.431 (81.822)  ستثمارية االعقارات الصافي الحركة في 

 (9.575) (42.815)  االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات 
 14 273  لمتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتا

 - 47  صافي اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 
 (1.622) 4.533  مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةصافي الحركة في االستثمار في شركات 

  -------------  -----------   
 (18.278) (525.210)  ماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة االستث

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

 173.216 705.468  صافي الحركة في القروض المصرفية والذمم الدائنة 
 (70) 22.429  الحصص غير المسيطرة  صافي الحركة في

 (1) (157.986)  صافي الحركة في الودائع المرهونة 
  -------------  -----------   

 173.145 569.911  األنشطة التمويلية من صافي النقد
  -------------  -----------   
    

 57.179 140.357  صافي الزيادة في النقد وما يعادله
    

 946.528 404.598  يناير  1النقد وما يعادله في 
  ------------  -------------    

 1.003.707 544.955  مارس  31النقد وما يعادله في 
  ======= =======  

    ما يلي:مالنقد وما يعادله  يتألف
 844.368 846.481  النقد في الصندوق وحسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك
 661.311 155.559  ودائع قصيرة األجل لدى البنوك )باستثناء الودائع المرهونة(

 (501.972) (457.085)  سحوبات مصرفية على المكشوف وقروض بموجب إيصاالت أمانة وفواتير مخصومة 
  -------------  -------------   
  544.955 1.003.707 
  ======= ====== = 

 

 موجزة الموحدة.المالية المرحلية ال البياناتجزءاً من هذه  20إلى  9شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ت
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
 )غير مدققة(  مارس 31المنتهية في  أشهر فترة الثالثةل
 

  ألف درهم                             ----------------------------------------------------------حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة  --------------------------------------------------------------------------                                                      
              

 

 
 رأس 

 المال  

 
عالوة 

 سهم األ
حتياطي ا

 رأس المال

 
االحتياطي 
 القانوني 

 
 االحتياطي 

 ام الع

 
 احتياطي 

 إعادة التقييم 

 احتياطي 
 القيمة 
 العادلة 

 توزيعات 
سهم أ/رباحا

 مقترحة منحة

عضاء أأتعاب 
مجلس اإلدارة 

 المقترحة 

 
 األرباح

 المحتجزة 

 
 اإلجمالي 

 الفرعي 

 
الحصص غير 

 المسيطرة

 
 

 اإلجمالي
              

 11.938.877 574.647 11.364.230 4.669.545 10.000 607.431 (249.736) 22.000 1.253.943 975.958 25.502 46 4.049.541 2017يناير  1الرصيد في 
 275.502 (13.475) 288.977 288.977 - - - - - - - - - أرباح الفترة 

              اإليرادات الشاملة األخرى
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات 

إليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل ا
 113 - 113 - - - 113 - - - - - - األخرى

 ----------- ------ -------- -------- --------- -------- ------ --------- -------- ----------- ------ ---------- ----- 
 113 - 113 - - - 113 - - - - - - للفترة األخرى إجمالي اإليرادات الشاملة

 ----------- ------ -------- -------- --------- -------- ------ --------- -------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
 275.615 (13.475) 289.090 288.977 - - 113 - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 ----------- ------ -------- -------- --------- -------- ------ --------- -------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
ن، المسجلة مباشرة مالكيالالمعامالت مع 

               حقوق الملكية  ضمن
              مساهمات المالكين والتوزيعات عليهم 

 (70) (70) - - - - - - - - - - -  من شركات تابعة توزيعات األرباح المدفوعة
 ----------- ------ -------- -------- --------- -------- ----------- --------- -------- ----------- ----------- ------ ------ 

 (70) (70) - - - - - - - - - - - إجمالي مساهمات المالكين والتوزيعات عليهم
 ----------- ------ -------- -------- --------- -------- ----------- --------- -------- ----------- ----------- ------- ------ 

               التغيرات في حصص الملكية
 (28.526) (27.346) (1.180) (1.180) - - - - - - - - - االستحواذ على حصص غير مسيطرة عند
 ----------- ------ -------- -------- --------- -------- ----------- --------- -------- --------- -------- ---------- ---------- 

  إجمالي التغيرات في حصص الملكية
 (28.526) (27.346) (1.180) (1.180) - - - - - - - - -  في شركات تابعة

 ----------- ------ -------- -------- --------- -------- ----------- --------- -------- ---------- ---------- ----------- ----------- 
 (28.526) (27.346) (1.180) (1.180) - - - - - - - - - إجمالي المعامالت مع المالكين 

 -------------- ------ --------- ----------- ------------- --------- -------------- ----------- --------- ------------- --------------- ----------- --------------- 
 12.185.896 533.756 11.652.140 4.957.342 10.000 607.431 (249.623) 22.000 1.253.943 975.958 25.502 46 4.049.541 2017 مارس 31الرصيد في 

 ======= === ===== ====== ======= ===== ======== ======  ===== ======== ========= ====== ======== 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
 )غير مدققة(  مارس 31المنتهية في  أشهر فترة الثالثةل

  ألف درهم                             ----------------------------------------------------------حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة  --------------------------------------------------------------------------                                                      
              

 

 
 رأس 

 المال  

 
عالوة 

 سهم األ
حتياطي ا

 المال رأس

 
االحتياطي 
 القانوني 

 
 االحتياطي 

 العام 

 
 احتياطي 

 إعادة التقييم 

 احتياطي 
 القيمة 
 العادلة 

 توزيعات 
/أسهم رباحا

 منحة مقترحة

عضاء أأتعاب 
مجلس اإلدارة 

 المقترحة 

 
 األرباح

 المحتجزة 

 
 اإلجمالي 

 الفرعي 

 
الحصص غير 

 المسيطرة

 
 

 اإلجمالي
              

 12.328.650 478.503 11.850.147 4.936.167 12.250 510.242 (259.489) 22.000 1.310.213 1.041.198 25.502 46 4.252.018 المبين سابقاً  – 2018يناير  1في  الرصيد
من  9للمعيار رقم  األوليالتعديل نتيجة التطبيق 

 (21.203) (8.153) (13.050) (13.050) - - - - - - - - - (3)إيضاح  ةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي
من  15للمعيار رقم  األوليالتعديل نتيجة التطبيق 

 2.800 - 2.800 2.800 - - - - - - - - - (3)إيضاح  ةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي
 -------------- -------- ----------- ----------- ------------ ------------ -------------- ------------ ---------- -------------- -------------- ---------- -------------- 

 12.310.247 470.350 11.839.897 4.925.917 12.250 510.242 (259.489) 22.000 1.310.213 1.041.198 25.502 46 4.252.018 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في 
 -------------- -------- ----------- ----------- ------------ ------------ -------------- ------------ ---------- -------------- -------------- ---------- -------------- 

              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 357.860 (4.053) 361.913 361.913 - - - - - - - - - أرباح الفترة 

              اإليرادات الشاملة األخرى
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة 

 (34) - (34) - - - (34) - - - - - - العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ------------ -------- ----------- ----------- ------------ ------------ ---------- ------------ --------- ---------- ------------ ---------- --------- 

 (34) - (34) - - - (34) - - -   - للفترة األخرى إجمالي اإليرادات الشاملة
 ------------ -------- ----------- ----------- ------------ ------------ ---------- ------------ --------- ----------- ------------- ----------- ------------ 

 357.826 (4.053) 361.879 361.913 - - (34) - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ------------ -------- ----------- ----------- ------------ ------------ ---------- ------------ --------- ------------ ------------- ----------- ------------ 

               التغيرات في حصص الملكية
 4.311 4.311 - - - - - - - - - - - (21)إيضاح شركة تابعة عند االستحواذ على 

 25.036 25.036 - - - - - - - - - - - ضخ رأسمال في شركة تابعة 
 (2.607) (2.607)  - -  - - - - - - - انخفاض رأس المال في شركة تابعة 

 ------------ -------- ----------- ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- -------- ------------- ---------- ----------- 
  إجمالي التغير في حصص الملكية

 26.740 26.740 - - - - - - - - - - -  في شركات تابعة
 ------------ -------- ----------- ----------- ------------ ------------ ------------ -------------- --------- ------------ ------------- ----------- ---------- 

 26.740 26.740 - - - - - - - - - - - إجمالي المعامالت مع المالكين 
 -------------- -------- ----------- -------------- -------------- ----------- ------------- ------------ ---------- -------------- --------------- ----------- ---------------- 

 12.694.813 493.037 12.201.776 5.287.830 12.250 510.242 (259.523) 22.000 1.310.213 1.041.198 25.502 46 4.252.018 2018 مارس 31الرصيد في 
 ======== ==== ===== ======== ======== ====== ======= ======= ===== ======== ======== ======= ========= 
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 لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعةدبي 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة   البياناتإيضاحات حول 
  2018 مارس 31المنتهية في  أشهر فترة الثالثةل
 
 معلومات حول الشركة   .1

 
الصادر  1995لسنة  46 تأسست دبي لالستثمار ش.م.ع. )"الشركة"( في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم

 مارس 31 المنتهية فيأشهر  فترة الثالثةلو المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في البياناتهذه  تتألف. 1995يوليو  16 بتاريخ
حصة  بـ "المجموعة"( باإلضافة إلى معةمجت اركة وشركاتها التابعة )يشار إليهلشالمالية ل البياناتمن )"الفترة الحالية"(  2018

 مشتركة.ال والترتيباتالمجموعة في الشركات الزميلة 
 

التطوير العقاري ألغراض البيع والتأجير وأنشطة المقاوالت والتصنيع والتجارة في منتجات  تزاول المجموعة بصورة أساسية أنشطة
 .واالستثمارات الماليةوجودات األعمال المصرفية االستثمارية وإدارة المالتبريد القطاعي و لقطاعات مختلفة باإلضافة إلى

 

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

 
 بيان التوافق  .2

 
. ال تشتمل التقارير المالية المرحلية ،34للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقاً الموجزة الموحدة المرحلية المالية  البياناتتم إعداد هذه 

تم أن ت السنوية الكاملة، ويجبالموحدة الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية المرحلية المالية  اناتالبيهذه 
 .2017ديسمبر  31في  للمجموعة للسنة المنتهية الموحدة المالية البياناتقراءتها جنباً إلى جنب مع 

 
   السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
من قبل الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة المرحلية المالية  البياناتهذه  إعداد عند المطبقةت المحاسبية إن السياسا

 : ما هو مشار إليه أدناهباستثناء  2017ديسمبر  31 يللسنة المنتهية فو يكما ف الموحدةالمالية  هابياناتالمجموعة عند إعداد 
 

 لمحاسبيةالتغيرات في السياسات ا
 

 : الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة التالية من المعايير لمعاييراقامت المجموعة خالل الفترة الحالية بتطبيق 
 
  ( "األدوات المالية"2014) لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةامن  9المعيار رقم  -
 

بشأن  2009المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادر في نوفمبر من  9بتطبيق المعيار رقم  مسبققامت المجموعة بشكل 
 تصنيف وقياس الموجودات المالية.

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشأن تصنيف وقياس المطلوبات في سنة  9إضافة متطلبات في المعيار رقم  الحقاً  تم

خفاض في القيمة فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية في واالن 2013ومحاسبة التحوط في سنة  2010
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. هذا وقد تم  9إصدار النسخة المكتملة من المعيار رقم  2014. تم في سنة 2014

تقديم فئة القيمة العادلة وجودات المالية من خالل تصنيف وقياس الم إجراء تعديالت محدودة في المعيار النهائي بشأن متطلبات
 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى لبعض أدوات الدين. 

 
 39. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 2018يناير  1هو  2014إن تاريخ تفعيل المعيار الجديد الصادر في 
 .الحالي "األدوات المالية: االعتراف والقياس"

 
 "اإليرادات من العقود مع العمالء"لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية امن  15المعيار رقم  -
 

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. امن  15يضع المعيار رقم 
محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في  عداد التقارير الماليةالدولية إل معاييرالمن  15يحل المعيار رقم 

 13"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  11"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  18ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 "برامج والء العمالء".  لتقارير الماليةإلعداد ا الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية

 
 إن تأثير التطبيق األولي لهذه المعايير منسوب بصورة رئيسية إلى ما يلي: 

 
 الزيادة في خسائر انخفاض القيمة المعترف بها للموجودات المالية. -
 االعتراف المبكر باإليرادات من بيع العقارات. -
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(انات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البي
  2018مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

    )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 )تابع(  التغيرات في السياسات المحاسبية
 

  األدوات المالية - لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةامن  9المعيار رقم  -
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان  9يار رقم إن المع
قدر كبير من األحكام حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة  سيتطلباألمر الذي ، المتوقعة"

يدها على أساس االحتمال المرجح. سوف ُيطبق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة والتي سيتم تحد
 بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في أدوات الملكية. 

 

 إلعداد التقارير المالية، سوف تقاس مخصصات الخسائر بناًء على أي من األسس التالية:من المعايير الدولية  9وفقاً للمعيار رقم 
 

o  شهراً  12شهراً، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل خالل  12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة
 من تاريخ التقرير؛ و

 
o  وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتمل على ألداةعمر اخسائر االئتمان المتوقعة على مدى ،

 ألداة مالية. المتوقعمدى العمر 
 

إذا ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالي في تاريخ التقرير بصورة جوهرية  عمر األداةُيطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
شهراً إن لم يحدث ذلك. قد ترى المنشأة أن مخاطر االئتمان  12طبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة نما يُ منذ االعتراف المبدئي، بي

ألصل مالي لم تزداد بصورة جوهرية إذا كان هذا األصل ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. ُيطبق قياس خسائر 
ئماً على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي ال تتضمن عنصر تمويلي هام، وقد دا عمر األداةاالئتمان المتوقعة على مدى 

 تطبيق هذه السياسة أيضاً على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي تتضمن عنصر تمويلي هام. قررت المجموعة
 

الفعلية. تقوم المجموعة باحتساب معدالت خسائر االئتمان المتوقعة يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى خسائر االئتمان 
 أنواع العمالء بما في ذلك األطراف ذات العالقة. مختلف بصورة منفصلة ل

 

ف فيها جمع البيانات التاريخية، والظرو يتميتم تعديل خسائر االئتمان الفعلية لبيان الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي 
 الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدى األعمار المتوقعة للذمم المدينة وأرصدة األطراف ذات العالقة.

 
 قيد اإلنجاز العقودأعمال  قيمةالنخفاض  ةإضافي اتخصصمتكوين إلى  2018يناير  1أدى تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة في 

مليون درهم والنخفاض قيمة ذمم المحتجزات المدينة بمبلغ  1 .5لذمم المدينة التجارية بمبلغ اوالنخفاض قيمة  مليون درهم 17 .5 بمبلغ
   مليون درهم.   2 .2
 

 التحول
القياس  بالتغيرات فيعدم إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالمجموعة من اإلعفاء الذي يسمح لها  استفادت

في القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق  اتاالعتراف بالفروق وقد تمبما في ذلك انخفاض القيمة(. )
 .2018يناير  1ألرباح المحتجزة في الرصيد االفتتاحي ل من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضمن 9المعيار رقم 

 

( فيما يتعلق بتصنيف 2009من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) 9موعة بشكل مسبق بتطبيق المعيار رقم نظراً لقيام المج
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  9تطبيق المعيار رقم  نتيجةالدفترية  جوهرية على القيمإعادة تصنيف  لم يتم إجراءالموجودات، 

 (.2014المالية )
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء -لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية امن  15م المعيار رق
 

 االعتراف باإليرادات 
 

 بيع العقارات
 

يكون ذلك في الوقت الذي يتم فيه تسليم العقار إلى باإليرادات من بيع العقارات عندما يتم تسليم العقارات للعميل واالعتراف  يتمان ك
قياس  أن يمكنتحويل مخاطر وامتيازات الملكية ذات الصلة. يتم االعتراف باإليرادات في هذا التوقيت شريطة و، بشكل فعليالعميل 

ن اإلدارة بشأن ، وال يكون هناك تدخل متواصل مالمستحق اإليرادات والتكاليف بشكل موثوق، ويكون من المرجح استرداد الثمن
 العقارات المعنية. 
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 ركاتها التابعةدبي لالستثمار ش.م.ع وش
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

 )تابع(التغيرات في السياسات المحاسبية 
 

 )تابع( اإليرادات من العقود مع العمالء –ة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي 15المعيار رقم 
 

 )تابع(االعتراف باإليرادات 
 

 )تابع( بيع العقارات
 

إنشاء العقارات؛ أي الل خمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم االعتراف باإليرادات من بيع عقارات  15وفقاً للمعيار رقم 
 على مرحلة اإلنجاز في تاريخ التقرير.بناًء زمنية فترة على مدى 

 

ً لتأثير تطبيق المعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على بيان المركز المالي  15يتضمن الجدول التالي ملخصا
رة الثالثة أشهر المنتهية لفتالموجز الموحد باإلضافة إلى بيان األرباح أو الخسائر  2018مارس  31للمجموعة كما في  الموجز الموحد

للمجموعة لفترة  الموجز الموحدلكل بند من البنود المتأثرة. ال يوجد تأثير مادي على بيان التدفقات النقدية  ذلك التاريخ، وذلك في
 .2018مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 التفاصيل

المبالغ دون تطبيق المعيار 
من المعايير الدولية  15رقم 

 لحالياوفًقا للبيان  التسويات التقارير المالية إلعداد
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 1.996.777 (35.350) 2.032.127 المخزون )غير متداول(
 1.037.831 39.440 998.391 الذمم المدينة التجارية )متداولة(

 13.424 13.424 - بيع عقارات
 (399.304) (12.227) (387.077) تكاليف تشغيلية مباشرة

 
 عقود اإلنشاءات

 

ات تشتمل اإليرادات الحالية للعقد على القيمة المبدئية المتفق عليها في العقد مضافاً إليها أي تعديالت تطرأ على أعمال العقد والمطالب
عندما يتم االعتراف بمطالبات أو  ودفعات الحوافز إلى الحد الذي يحتمل معه أن ينتج عنها إيرادات ويمكن قياسها بصورة موثوقة.

تعديالت على أعمال العقد، يتم تعديل قياس مرحلة إنجاز العقد أو سعر العقد، وتتم إعادة تقييم مركز العقد المتراكم في تاريخ كل 
 تقرير.

 

ير المالية، يتم إدراج المطالبات والتعديالت على أعمال العقود ضمن محاسبة من المعايير الدولية إلعداد التقار 15وفقاً للمعيار رقم 
 العقد عند اعتمادها.

 

 رأت المجموعة، بناًء على التقييم الذي قامت به، عدم وجود تأثير هام على بياناتها المالية الموحدة نتيجة تطبيق السياسة الُمعدلة.
 

 التحول
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير المتراكم اعتباراً من تاريخ  15م قامت المجموعة بتطبيق المعيار رق
مليون درهم  2 .8األرباح بقيمة صافي تسوية التأثير المتراكم للزيادة في  ت(. نتيجة لذلك، تم2018يناير  1التطبيق المبدئي )في 

 ن تتم تسوية أرقام المقارنة.األرباح المحتجزة االفتتاحية دون أ ضمن
 

 استخدام التقديرات واألحكام  .4
 

إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق 
 صروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والم

 

إن األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات 
باستثناء األحكام  2017ديسمبر  31ة المنتهية في هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسن

من المعايير الدولية  15المعيار رقم و 9م المتعلقة بتطبيق المعيار رق والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديراتالجديدة الهامة 
 .3يضاح والُمبينة في اإل إلعداد التقارير المالية،
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 األدوات المالية  .5
 

 إدارة المخاطر المالية
 

توافقة مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات إن أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة بإدارة المخاطر المالية م
 .2017ديسمبر  31المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 
 تقييم األدوات المالية

 
تخدمة في وضع هذه تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي الذي يوضح أهمية المدخالت المس

 القياسات:
 

 : مدخالت ذات قيمة سوقية مدرجة )غير معدلة( في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة. 1المستوى 
 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة )مثل األسعار(  1: مدخالت أخرى بخالف القيمة السوقية المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في  أو بصورة غير مباشرة )أي مشتقة

أسواق نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى 
 رة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.حيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصو

 
: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال 3المستوى 

األدوات التي يتم  ترتكز على معطيات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على
تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار 

 االختالفات بين األدوات.
 

سب المستوى في النظام المتدرج للقيمة يقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، ح
 العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   2018مارس  31
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 1.539.860 357.694 720.876 461.290 من خالل األرباح أو الخسائر

     
     الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 209.791 209.091 - 700 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ----------- ----------- ----------- -------------- 
 461.990 720.876 566.785 1.749.651 
 ====== ====== ======   ======== 

 
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى    2017ديسمبر  31
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 1.550.224 306.592 742.679 500.953 من خالل األرباح أو الخسائر

 
    

     الموجودات المالية بالقيمة العادلة
 209.827 209.091 - 736 إليرادات الشاملة األخرىمن خالل ا

 ----------- ----------- ----------- ------------- 
 501.689 742.679 515.683 1.760.051 
 ====== ====== ====== ======= 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(دة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموح
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  )تابع(األدوات المالية  .5
 

  3مطابقة لقياسات القيم العادلة للموجودات المالية في المستوى 
 
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 553.685 515.683 يناير  1كما في 
 25.718 62.579 المشتريات خالل الفترة

 (735) - ُمسترد/الُمباع خالل الفترةال
   الخسائر المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى

 (66) - صافي التغير في القيمة العادلة )غير محقق(
   )الخسائر(/األرباح المدرجة ضمن األرباح والخسائر 

 )4.096 (11.477) صافي التغير في القيمة العادلة )غير محقق 
 ----------- ----------- 

 582.698 566.785 مارس  31كما في 
 ====== ====== 

 

 .3والمستوى  2والمستوى  1لم يكن هناك أية تحويالت لقياسات القيمة العادلة بين المستوى 
 

 أساليب التقييم 
 

ديسمبر  31في السنة المنتهية في وفقاً لنفس األساس واالفتراضات المستخدمة  3تم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية ضمن المستوى 
2017 . 

 
 التكاليف التشغيلية المباشرة   .6
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس 31  
  2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم   

    تتضمن ما يلي:
 194.476 234.639  مواد مستهلكة 

 - 12.227  تكلفة عقارات مباعة 
 30.449 28.275                            تكاليف الموظفين       

 39.927 43.156 المصروفات المباشرة للمصنع )باستثناء االستهالك(
 18.611 31.584  االستهالك واإلطفاء

 27.402 26.259  حصة حكومة دبي من األرباح المحققة لشركة تابعة
 7.270 7.270  هيئة الطرق والمواصالت أعمال البنية التحتية والتطوير التي تم مشاركتها معتكلفة 

            = === == == 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 المصروفات اإلدارية والعمومية  .7
 أشهر المنتهية في  فترة الثالثة 

 مارس 31           
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم  

   تتضمن ما يلي:
 58.602 63.126 تكاليف الموظفين                                 

 - 27.990 (( أدناه1انخفاض قيمة استثمار في شركة مستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية )راجع )
 15.409 13.393 لتسويق مصروفات البيع وا
 8.282 8.700 االستهالك واإلطفاء

 ===== ==== 
 

شركة زميلة بناًء على القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد. ترتب على لقامت المجوعة خالل الفترة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد  (1)
قيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد باستخدام توقعات التدفق النقدي مليون درهم. تم احتساب ال 28التقييم خسائر انخفاض قيمة بمبلغ 

 المخصوم.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  .8
 

السنة المنتهية )مليون درهم  43 .7، بلغت اإلضافات إلى موجودات المجموعة 2018مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مليون درهم عند دمج  1.849عالوة على ذلك، تم االستحواذ على موجودات بقيمة  درهم(. مليون 41 .6: 2017ديسمبر  31في 

 (.21أعمال )راجع اإليضاح 
 
 العقارات االستثمارية   . 9
 

 تشتمل العقارات االستثمارية بصورة رئيسية على ما يلي:
 
 مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 
 2018 2017 2017 
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 4.479.700 4.828.328 4.834.709 بنية تحتية ومنشآت ملحقة  -
 604.426 971.424 981.917 قطع أراضي للتطوير المستقبلي  -
 1.133.059 1.233.995 1.298.943 عقارات سكنية وتجارية  -
 668.900 671.233 671.233 مساكن عمال ومستودعات  -
 -------------- -------------- ------------- 
 7.786.802 7.704.980 6.886.085 
 ======== ======== ======= 

 
ديسمبر  31تظل أسس التقييم واالفتراضات المستخدمة في تقييم العقارات االستثمارية متوافقة مع المنهجية المطبقة كما في  (1

 في ذلك التاريخ.  وتم إجراء أخر تقييم لها 2017
 

مليون. عالوة على ذلك، بدأت المجموعة أعمال إنشاءات  10 .5خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة بشراء قطعة أرض مقابل  (2
 مليون رهم في العقارات السكنية والتجارية. 62 .7أحد المشاريع والتي ترتب عليها زيادة بقيمة 
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 عةدبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التاب
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 االستثمارات     . 10

 مارس 31                                               
2018 

 ديسمبر 31
2017   

 مارس  31
2017 

 ألف درهم ألف درهم          ألف درهم                                                            
 )غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة( 

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

 246.384 209.827 209.791 سندات ملكية غير مدرجة -
 ----------- ----------- ----------- 

                                                 (1) 209.791 209.827 246.384 
  ====== ======  ====== 
    

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
 518.516 500.953 461.290 سندات ملكية مدرجة محتفظ بها للمتاجرة -
 1.137.074 1.049.271 1.078.570 مدرجة غيروك وصك ومحافظ وسندات ملكية سندات -
 -------------- ------------- ------------- 

                                                (2) 1.539.860 1.550.224 1.655.590 
  ======== =======  ======= 

    

    التوزيع الجغرافي لالستثمارات 
    

 857.250 793.102 680.270 ات العربية المتحدةدولة اإلمار
 414.920 428.330 484.565 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 629.804 538.619 584.816 دول أخرى 
 -------------- ------------ ------------- 

                                                      (1(+)2) 1.749.651 1.760.051 1.901.974 
 ======== ======= ======= 

 المخزون  . 11
 

مليون  2.655على عقارات قيد التطوير بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ  2018مارس  31يشتمل المخزون كما في 
بغرض دة لتطوير العقارات وهو ما يمثل تكاليف األراضي والمصروفات المتكب مليون درهم( 2.538: 2017ديسمبر  31)درهم 

يعها الحقاً وتكاليف االقتراض. تنوي المجموعة تطوير هذه العقارات لبيعها وقامت بتصنيف هذه العقارات على أنها طويلة األجل أو ب
 قصيرة األجل بناًء على خطط اإلنجاز/التطوير المستقبلي. 

 
 الذمم المدينة التجارية   . 12

 
شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م. )"الشركة التابعة"( بتوقيع اتفاقية تسوية مع أحد العمالء لتسوية خالل السنة السابقة، قامت 

تم االتفاق على أن تتم عملية التسوية من خالل مقاصة المبلغ المستحق مقابل ثمن شراء  .مليون درهم 230 .7ذمم مدينة قائمة بمبلغ 
 من قبل العميل. قطعتي أرض تم تحويلهما للشركة التابعة

 
إنهاء اإلجراءات القانونية السابقة التي تم رفعها من قبل الشركة التابعة والعميل بشكل رسمي من خالل تم توقيع اتفاقية التسوية، عد ب

 محاكم دبي.
 

 .20راجع أيضاً اإليضاح 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(رحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية الم
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة . 13
 

 فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة: 
 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 مارس 31              
   2018 2017 
 ألف درهم  درهم ألف    
     

 1.223 305   إيجار أرض وإيجارات أخرى 
   === ==== 

      فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
 4.247 4.545   امتيازات قصيرة األجل 

 102 115   تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
    ===  === 
 

 النقد لدى البنك وفي الصندوق . 14
 

 

 رسما 31
 2018 

 ألف درهم  
 )غير مدققة(

 ديسمبر 31
 2017  

  ألف درهم
 )مدققة(

 مارس 31

 2017 
 ألف درهم  
 )غير مدققة(

    

 1.853 892 1.857 النقد في الصندوق
 702.060 474.237 809.193 النقد لدى البنك داخل اإلمارات العربية المتحدة )حسابات جارية(

 دول مجلس  –رات العربية المتحدة النقد لدى البنك خارج اإلما
 30.523 16.458 26.195 التعاون الخليجي )حسابات جارية(

 دول أخرى  –النقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة 
 109.932 25.212 9.236 )حسابات جارية(

 مليون درهم  172 .3ودائع قصيرة األجل )بما في ذلك ودائع بمبلغ 
 670.207 450.222 327.879 مرهونة لدى البنوك(مليون درهم(  14 .3: 2017ديسمبر  31)
 ------------- ----------- ------------ 
 1.174.360 967.021 1.514.575 
 ======= ====== ======= 

 
 ربحية السهم األساسية . 15
 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  31           
   2018 2017 
     

 288.977 361.913   األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة )ألف درهم(
 4.252.018 4.252.018   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )آالف( 

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

 القروض المصرفية  . 16
 

وض بموجب مجموعة ضمانات تجارية تتراوح فترات سداد القروض المصرفية من ثالث إلى عشر سنوات ويتم ضمان تلك القر 
مقدمة من الشركة ورهونات على بعض العقارات االستثمارية والمخزون والذمم المدينة التجارية والممتلكات واآلالت والمعدات 

تأمين على موجودات المجموعة ورهن على الودائع المصرفية. تراوح معدالت الفائدة على الثائق ووتخصيص بعض الذمم المدينة و
أعلى من أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات سنوياً. عندما يتم تقديم ضمان  ٪3 .5إلى  ٪2 .25ظم القروض المصرفية من مع

 تجاري، تكون مسؤولية الشركة مقتصرة بصورة عامة على حصتها في أسهم الشركة المقترضة. 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 سندات الصكوك   . 17
 

وهي شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م. بإصدار شهادات صكوك  ، قامت إحدى الشركات التابعة للشركة2014في فبراير 
. تمت 2019سنوات ويستحق سداد هذا المبلغ في فبراير  5مليون درهم( لمدة  6.1.101مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  300بمبلغ 

شروط االتفاق تحويل بعض الموجودات  هيكلة برنامج الصكوك على أنه وكالة وتم إدراجه في ناسداك دبي وبورصة أيرلندا. تتضمن
المحددة )موجودات الوكالة( الخاصة بالشركة إلى شركة ذات أغراض خاصة وهي شركة دي آي بي صكوك ليمتد )"الُمصدر"(، 
والتي تم تأسيسها إلصدار شهادات صكوك. فعلياً، ظلت موجودات الوكالة تحت سيطرة شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م، 

تي سوف تواصل إداراتها. في حال أي عجز في التدفقات النقدية، تعهدت شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م بتمويل هذا وال
العجز إلى حاملي شهادات الصكوك. ليس لحاملي شهادات الصكوك حق الرجوع على الموجودات. تخضع شهادات الصكوك لمعدل 

ا على أقساط نصف سنوية. سوف يقوم الُمصدر بأداء األرباح من العائدات المحققة من سنوياً ويتم سداده ٪4 .291ربح ثابت يبلغ 
مارس  31شهراً من تاريخ  12موجودات الوكالة.  تم تصنيف هذه السندات ضمن المطلوبات المتداولة حيث أنها مستحقة خالل 

2018. 
 

 رة المقترحةتوزيعات األرباح / أسهم المنحة وأتعاب أعضاء مجلس اإلدا .     18
 

، وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بواقع 2018أبريل  18خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ  (1)
12٪. 
 

، وافق المساهمون على أتعاب أعضاء مجلس 2018أبريل  18خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ  (2)
 .2017ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  12 .25مبلغ اإلدارة المقترحة ب

 
 االلتزامات   .19

 ديسمبر 31 مارس 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 1.886.894 1.735.268 تعاقدية وُملزمة  -التزامات 
  ======= ======= 

 

 لي:تتضمن االلتزامات بصورة رئيسية ما ي
 

 قيمة عقود إنشاءات تم إسنادها لمقاولين تتعلق بمشاريع عقارية قيد التطوير. -
 

قامت شركة تابعة للشركة، وهي شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م.، بتوقيع اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصالت  -
 31جاورة. يبلغ إجمالي االلتزام القائم كما في للمشاركة في تحمل تكلفة البنية التحتية وأعمال التطوير الخاصة بالمناطق الم

حتى يتم إصدار فواتير به وسداده  وسوف مليون درهم( 334 .5: 2017ديسمبر  31)مليون درهم  334 .5مبلغ  2018مارس 
2029 . 

 
 االلتزامات الطارئة     .20

 

جراءات القانونية السابقة التي تم رفعها من قبل الشركة التابعة والعميل إنهاء اإل مت. بناًء على توقيع اتفاقية التسوية، 12راجع اإليضاح 
 بشكل رسمي من خالل محاكم دبي.
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 واذ على شركة تابعة     االستح .21

 

في شركتها الحالية الخاضعة لسيطرة مشتركة  ٪50تبلغ إضافية  حصة، استحوذت المجموعة على 2018يناير  1اعتباراً من 
ت )إميكول( على الحصة اإلضافية، أصبحاالستحواذ نتيجة اإلمارات ديستريكت كولينج ذ.م.م )إميكول( من شريك االئتالف المشترك. 

بعة مملوكة بالكامل للمجموعة. وعليه، تم إيقاف االعتراف باالستثمار في شركة مستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية وتم توحيد شركة تا
 الشركة بالطريقة المباشرة اعتباراً من تاريخ االستحواذ.

 
 ضة في تاريخ االستحواذ:والمطلوبات المفتر المستحوذ عليها لموجوداتللقيم المعترف بها ليتضمن الجدول التالي ملخصاً 

 
 ٪50 الحصة المستحوذ عليها

 ألف درهم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها:
  

 1.852.012 المتداولة )باستثناء الموجودات غير الملموسة(غير صافي الموجودات 
 233.272 الموجودات غير الملوسة )عقود العمالء(

 133.963 ثناء النقد واألرصدة المصرفية(متداولة )باستالموجودات ال
 94.574 النقد في الصندوق ولدى البنك

 ------------- 
 2.213.821 إجمالي الموجودات

 ------------- 
 (880.451) المطلوبات غير المتداولة

 (220.534) المطلوبات المتداولة
 (4.311) الحصة غير المسيطرة

 --------------- 
 (1.105.296) مطلوباتإجمالي ال

 --------------- 
 1.208.525 الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليهاصافي إجمالي 

 ======== 
  

 500.000 )أ( –ثمن الشراء 
 604.262 القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً 

 -------------- 
 1.104.262 إجمالي الثمن

 (1.208.525) لعادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها ناقصاً: القيمة ا
 --------------- 

 (104.263) األرباح من الشراء بسعر منخفض
 ======== 

  األرباح من الحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً في )إميكول(
  

 604.262 .2018يناير  1في )إميكول( في  ٪50القيمة العادلة للحصة الحالية البالغة 
 (375.346) .2018يناير  1ناقصاً: القيمة الدفترية للحصة في )إميكول( في 

 ------------- 
 228.916 األرباح من الحصة المحتفظ بها سابقاً في )إميكول( والمعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر

 ====== 
 94.574 النقد المستحوذ عليه )ب(

 ------------- 
 (405.426) )ب( –صافي التدفق النقدي )أ( 

 ======== 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(االستحواذ على شركة تابعة  .21

 

ة بتكليف شركة تقييم مستقلة لتقييم صافي الموجودات المستحوذ عليها وفقاً للقيمة العادلة. تعتمد مجموعة أساليب التقييم قامت المجموع
. تتضمن تلك مطلوبات المفترضةوال لموجودات الهامة المستحوذ عليهالعلى طبيعة الموجودات المستخدمة لقياس القيم العادلة 

 والتدفقات النقدية المخصومة ورسملة اإليرادات والقيمة السوقية المماثلة، أيهما أنسب. مستهلكةالاألساليب: تكاليف االستبدال 
 
تحديد القيم بصورة مؤقتة، في حال الحصول على معلومات جديدة خالل سنة من تاريخ االستحواذ بشأن الحقائق والظروف التي  مت

يات على القيم المعترف بها للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد، سوف يتم كانت قائمة في تاريخ االستحواذ والتي تتطلب إجراء تسو
 تعديل احتساب االستحواذ وفقاً لذلك.

 
 استبعاد ائتالف مشترك .22

 

مركز دبي الدولي لتعليم "من حصتها في شركتها القائمة الخاضعة لسيطرة مشتركة  ٪50قامت المجموعة خالل الفترة الحالية باستبعاد 
 مليون درهم والتي تم إدراجها ضمن األرباح من بيع استثمارات. 21 .1ترتب على االستبعاد أرباح بقيمة . "ادة السيارات ذ.م.م.قي

 
 التقارير حول القطاعات .23

 

األعمال لدى المجموعة ثالثة قطاعات رئيسية كما هو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تعمل وحدات 
االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارة كل قطاع على حدة ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة. يوضح الملخص التالي العمليات في 

 كل قطاع من القطاعات المعلنة للمجموعة:
 

 التأجير البيع ولغرض تطوير مشاريع عقارية  : العقارات
   

وإنتاج نيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع البناء وتنفيذ عقود اإلنشاءات تص : والخدمات التصنيع والمقاوالت
التبريد واإلنتاج ومنتجات األلمنيوم  وخدمات والمعماريالزجاج الخام 

  بة وأثاث المختبرات والتعليمالمسحو
   

شركات زميلة واألعمال أقلية في استثمارات استراتيجية في حصص  :  االستثمارات
 رفية االستثمارية وإدارة الموجودات واالستثمارات الماليةالمص

 

فيما يلي المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات وأرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح هو أهم 
ه المجاالت. هناك معامالت قليلة بين القطاعات عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات بالنسبة لبعض المنشآت األخرى التي تعمل في هذ

 ويتم تسعير أية معاملة وفقاً ألسعار السوق االعتيادية.
 

قامت المجموعة خالل الفترة الحالية بإعادة تصنيف كافة اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المتعلقة باالستثمار في 
الخدمات إلى قطاع االستثمارات. كما تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع شركات زميلة من قطاع التصنيع والمقاوالت و

 العرض المتبع في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة الحالية.
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة(  2018 مارس 31المنتهية في  أشهر ثةفترة الثالل

 

 )تابع( التقارير حول القطاعات  . 23
 

 الُمعلنةالقطاعات معلومات حول 
 ألف درهم                     
     

 اإلجمـالـي االستثمارات والخدمات التـصنيـع والمقــاوالت العقارات قطاعات األعمال 
 

 ية فيفترة الثالثة أشهر المنته
 مارس 31         

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31          

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31         

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31          

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
         

 522.467 593.980 534 (42.648) 285.735 396.044 236.198 240.584 اإليرادات

حصة الحالية قبل بالقيمة العادلة لل تقييمالأرباح من 
 - 228.916 - 228.916 - - - - االستحواذ على شركة تابعة 

 - 104.263 - 104.263 - - - - األرباح من الشراء بسعر منخفض
 174.770 - - - - - 174.770 - تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة األرباح من 

 ------------- ----------- ------------ ----------- ------------ -------- ------------- ----------- 
 697.237 927.159 534 290.531 285.735 396.044 410.968 240.584 إجمالي اإليرادات 

         
 (340.964) (399.304) - - (260.894) (310.614) (80.070) (88.690) التكاليف التشغيلية المباشرة

 (89.749) (137.405) (23.511) (50.775) (48.350) (73.088) (17.888) (13.542) المصروفات اإلدارية والعمومية
 (22.135) (53.993) (4.837) (7.163) (9.039) (38.748) (8.259) (8.082) مصروفات التمويل

 31.113 21.403 11.346 11.341 9.695 4.023 10.072 6.039 دات أخرىإيرادات التمويل وإيرا
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 275.502 357.860 (16.468) 243.934 (22.853) (22.383) 314.823 136.309 الفترة )خسائر(أرباح/
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

         المنسوبة إلى: )الخسائر(األرباح/
 288.977 361.913 (15.868) 242.331 (10.016) (16.409) 314.861 135.991 مالكي الشركة

 (13.475) (4.053) (600) 1.603 (12.837) (5.974) (38) 318 الحصص غير المسيطرة
 ----------- ----------- ------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 275.502 357.860 (16.468) 243.934 (22.853) (22.383) 314.823 136.309 الفترة )خسائر(أرباح/
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

         

 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 سمار 31 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

         

 17.004.953 19.194.419 2.884.424 2.725.066 2.625.866 4.545.580 11.494.663 11.923.773 الموجودات
 ======== ======== ======== ======== ======== ======= ======== ======== 

 4.676.303 6.499.606 946.351 1.239.156 1.238.735 2.465.895 2.491.217 2.794.555 المطلوبات
 ======== ======= ======== ======= ======== ====== ======== ======= 

 

    .نفيذها داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي األخرىالتي يتم ت ةترجع إيرادات المجموعة المكتسبة، بصورة رئيسية، للمعامل


