
 

 

 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

 البيانات الماليـة الموجزة الموحدة المرحلية 

 2021مارس  31

 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

 

 البيانات الماليـة الموجزة الموحدة المرحلية 

 2021مارس  31
 

 

 

 الصفحات  المحتويات 
 

 1            المساهمينالسادة أعضاء مجلس اإلدارة وإلى  تقرير المراجعة حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 

 2 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي 
 

 3 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 
 

 5 -  4                                                                                          الموحد المرحليبيان المركز المالي الموجز 
 

 6 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 

 8 - 7 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي 
 

 18 - 9 موحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة ال
 





 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

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

 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي 

 

  

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31

 2020 2021 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم   
    

 280,280  347,916   مبيعات البضائع والخدمات 

 220,473  195,060   إيرادات اإليجار 

 48,349  46,460   إيرادات العقود 

 21,212  22,984   بيع العقارات

(117,010) 20,268  ربح / )خسارة( من التقييم العادل لالستثمارات  

 5,582 6,415  ربح من بيع استثمارات

 5,860 4,515  إيرادات من توزيعات األرباح 

)خسارة( / ربح كيانات مستثمر بها محسوبة على  حصة من  

( 6,014)  أساس حقوق الملكية   96 

 464,842 637,604  مجموع اإليرادات 
    

( 393,271)  6 تكلفة المبيعات  (330,967)  

( 108,562)  7 مصاريف عمومية وإدارية   (113,273)  

( 53,202)  مصاريف التمويل   (65,650)  

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات  صافي خسائر  

( 21,444)  العقود  (6,427)  

 9,201  47,182   إيرادات التمويل 

 23,632  16,578  8 إيرادات أخرى 

(18,642) 124,885  ربح / )خسارة( الفترة   

    

    الربح / )الخسارة( العائدة إلى: 

(6,786)  123,770   ُماّلك الشركة   

(11,856)  1,115   الحصص غير المسيطرة   

(18,642) 124,885  ربح / )خسارة( الفترة   

    

    ربحية السهم 

(0.002) 0.029 15 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )درهم(   

 

 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

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

 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 

 

  

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

    

(18,642) 124,885  ربح / )خسارة( الفترة   

    الدخل الشامل اآلخر: 

    بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة 

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

( 4)  الدخل الشامل اآلخر   (3,827)  

( 4)  مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة  (3,827)  

(22,469) 124,881  مجموع الدخل الشامل للفترة   

    

    العائد إلى: 

(9,083) 123,766  ُماّلك الشركة   

(13,386) 1,115  الحصص غير المسيطرة   

(22,469) 124,881  مجموع الدخل الشامل للفترة   

 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

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

 بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي 
 

  

مارس 31  
2021 

ديسمبر  31  

2020 
مارس 31   

2020 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 

     موجودات غير متداولة

  3,768,172  3,959,621 3,964,996 9 ممتلكات ومنشآت ومعدات
  477,449  467,806 456,520  موجودات حق االستخدام

  516,462  501,445 497,213  شهرة وموجودات غير ملموسة
  8,731,039  8,489,201 8,506,458 10 استثمارات عقارية

  116,830 78,904 78,900 11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  59,821 56,638 56,482  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 استثمارات في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق
 98,052  الملكية 

 

98,536 
 

 131,734  
  42,870  53,262 45,828  ذمم اإليجار المدينة

  858     -  -  ذمم اإليجار التمويلي المدينة
  273,422  251,719 256,318 12 مخزون

  26,954  330,042 326,875  ذمم مدينة تجارية
  31,998  22,296 17,815  ذمم مدينة أخرى ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  14,177,609   14,309,470  14,305,457  مجموع الموجودات غير المتداولة

 

  موجودات متداولة

 

  

  2,701,542  2,494,439  2,466,196  12  مخزون
  1,331,940  1,520,033  1,544,195  11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  1,418,453  1,717,554  1,651,280   مدينة تجاريةذمم 
  626,947  625,521  627,619   ذمم مدينة أخرى ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  93,772  207,658  189,105  14 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك
  867,645  886,872  1,180,910  14 نقد وما في حكمه

  7,040,299  7,452,077 7,659,305  الموجودات المتداولةمجموع 

  21,217,908   21,761,547  21,964,762  مجموع الموجودات

     

     حقوق الملكية

  4,252,018  4,252,018  4,252,018   رأس المال
  46  46  46   عالوة إصدار

 25,502  25,502 25,502  احتياطي رأس المال
   1,176,846  1,210,472 1,210,472  احتياطي قانوني

  1,435,654  1,442,729 1,442,729  احتياطي عام
( 180,909)  احتياطي القيمة العادلة   (180,905 )   (146,467 )  

  425,202   340,161  340,161 17 توزيعات أرباح مقترحة
  10,500   10,500  10,500 17 أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

  4,787,748   4,713,935  4,837,705  أرباح محتجزة

ك الشركة   11,967,049   11,814,458  11,938,224  حقوق الملكية العائدة إلى ُمالا
  216,587   234,128  235,243  الحصص غير المسيطرة

  12,183,636   12,048,586  12,173,467  مجموع حقوق الملكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

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

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 

 
 

  

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 31

 2020 2021 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  

    التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

( 18,642) 124,885  ربح / )خسارة( الفترة  
    

    تسويات لـ:

 58,185 56,101  استهالك
 5,117 5,105  إطفاء موجودات غير ملموسة

( 56)  ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات  (48 )  
( 6,415)  ربح من بيع استثمارات  (5,582 )  

 كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوقحصة من خسارة / )ربح( 
 6,014  الملكية 

 

(96 )  
( 20,268)  )ربح( / خسارة من التقييم العادل لالستثمارات  117,010 

( 47,182)   إيرادات التمويل  (9,201 )  
 65,650  53,202   مصاريف التمويل

 212,393 171,386  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

    التغيرات في:

( 1,600) 2,521  استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -  
 22,067 79,414   ذمم مدينة تجارية وأخرى -
( 34,538) 23,644  مخزون  -  
( 1,828)  ذمم دائنة تجارية وأخرى -  1,036 

 199,358 275,137  التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 

    

( 17,257)  إضافات على استثمارات عقارية  (25,961 )  
( 50,261)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات  (60,848 )  

 1,194 127  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
( 873)  صافي اإلضافات على الموجودات غير الملموسة  (1,154 )  

 9,201 47,182  مقبوضةإيرادات تمويل 
( 2,848) 18,553  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل  

( 5,530)  صافي الحركة في الكيانات المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية  (2,201 )  

( 8,059)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  (82,617 )  

    

    األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 453,337 523,836  متحصالت من قروض بنكية
( 384,102)  سداد قروض بنكية  (338,341 )  

( 16,853)  العناصر األساسية لدفعات اإليجار  (7,318 )  
( 1,531) -  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة  

( 53,202)  مصاريف التمويل  (65,650 )  

 40,497 69,679  األنشطة التمويليةصافي النقد الناتج من 

    

 157,238 336,757   صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 245,291 566,336 14 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 402,529 903,093  مارس 31النقد وما في حكمه في 

    

    النقد وما في حكمه يشمل ما يلي:

 نقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والحسابات تحت الطلب 
 748,225 689,951 14 لدى البنوك 

 119,420 490,959 14 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك )باستثناء الودائع المرهونة(
 سحوبات بنكية على المكشوف وقروض بإيصاالت األمانة وكمبياالت

( 277,817)  مخصومة   
 

(465,116 )  

  903,093 402,529 

 



 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 

 الملكية الموجز الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق 

 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

   

 رأس المال 
عالوة  
 إصدار

احتياطي 
 رأس المال

احتياطي 
 احتياطي عام قانوني

احتياطي 
 القيمة العادلة 

توزيعات 
أرباح 
 مقترحة

أتعاب 
مقترحة 
ألعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

أرباح 
 محتجزة

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 
             

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

(6,786) - - - - - - - - ربح الفترة   (6,786)  (11,856)  (18,642)  
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات  

(2,297) - - - - - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  - - - (2,297)  (1,530)  (3,827)  

(2,297) - - - - - مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة   - - - (2,297)  (1,530)  (3,827)  

(2,297) - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة   - - (6,786)  (9,083)  (13,386)  (22,469)  

             

(146,467) 1,435,654 1,176,846 25,502 46 4,252,018 2020مارس  31الرصيد في   425,202 10,500 4,787,748 11,967,049 216,587 12,183,636 



 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 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي

 )تابع(  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

   

 عالوة إصدار رأس المال 
احتياطي 
 رأس المال

احتياطي 
 احتياطي عام قانوني

احتياطي 
 القيمة العادلة 

توزيعات 
أرباح 
 مقترحة

أتعاب 
مقترحة 
ألعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

أرباح 
 محتجزة

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 
             

(180,905) 1,442,729 1,210,472 25,502 46 4,252,018 2021يناير  1الرصيد في   340,161 10,500 4,713,935 11,814,458 234,128 12,048,586   
             

             مجموع الدخل الشامل للفترة

,770123 123,770 - - - - - - - - ربح الفترة   1,115 124,885 
             الدخل الشامل اآلخر

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

(4) - - - - - اآلخر   - - - (4)  - (4)  

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

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

             

(180,909) 1,442,729 1,210,472 25,502 46 4,252,018 2021مارس  31الرصيد في   340,161 10,500 4,837,705 11,938,224 235,243 12,173,467 

 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

(9 ) 

 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 2021مارس   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  
  2021مارس  31الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في . تشتمل هذه البيانات المالية 1995يوليو  16

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

 

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

 والتعليم.
 

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

 بيان االلتزام . 2
 

الصادر عن    "التقارير المالية المرحلية"  34لقد تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
الية  مجلس معايير المحاسبية الدولية. ال تحتوي هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات الم

.  2020بر ديسم 31السنوية الكاملة الموحدة وينبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على نتائج األعمال    2021مارس    31إلى    2021يناير    1باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج األعمال للفترة من  

 . 2021ديسمبر  31المتوقعة للسنة المالية التي تنتهي في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية متوافقة مع تلك السياسات الُمطبقة من قبل  إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد هذه 
باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي دخلت    2020ديسمبر    31المجموعة عند إعداد بياناتها المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  

م تقم المجموعة بشكٍل مبكر بتطبيق معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى قد تم  . ل2021يناير  1حيز التطبيق للفترة التي تبدأ في 
 إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه. 

 

، ولكن ليس لها أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  2021يتم تطبيق عدة تعديالت أخرى للمرة األولى في سنة 
 للمجموعة. 

 

 استخدام التقديرات واألحكام .4
 

إن إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  

 ديرات. المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التق
 

إن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي  

  .2020ديسمبر  31نفس األحكام والمصادر المطبقة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 

على أحكامها وتقديراتها الهامة المطبقة كما    2021مارس    31المجموعة أن األمر ال يستدعي إجراء تغييرات جوهرية كما في  قررت  

لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الطبيعة طويلة األجل لبعض عقود   2020ديسمبر  31في 

والتي توضح ظروف السوق غير   وأحدث العروض المستلمة  امالت البيع المبرمة للمجموعة مؤخًرا اإليجار واألدلة المتاحة من مع

 . 10المتغيرة إلى حد كبير. راجع اإليضاح رقم 

 

وبالتالي   19-تختلف طبيعة المعلومات المتاحة لإلدارة لتقدير القيم العادلة على نطاق واسع خاصة بالنظر إلى التأثير المستمر لكوفيد
  على درجة عدم اليقين المرتبط بتقديرات القيم العادلة.  تؤثر
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع(  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 األدوات المالية  .5
 

 إدارة المخاطر المالية  –
 

المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات  إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى 
 . 2020ديسمبر  31المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 تقييم األدوات المالية  –
 

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

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

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

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

 معطيات الهامة جديرة بالمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق. بحيث تكون كافة ال
 
المستوى الثالث: المعطيات غير الجديرة بالمالحظة. تشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تشمل أساليب تقييمها معطيات غير مستندة إلى  

ظة تأثير جوهري على عملية تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات  بيانات جديرة بالمالحظة ويكون للمعطيات غير الجديرة بالمالح
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. 
 

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

 

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

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 251,828 أو الخسارة 

  
919,220  

  
373,147  

  
1,544,195  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 605 الشامل اآلخر 

 

 -     
  

78,295  
 

 78,900  

 252,433  919,220   451,442   1,623,095  

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  2020ديسمبر  31
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 1,520,033 360,306 916,689 243,038 أو الخسارة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 78,904 78,295 - 609 الشامل اآلخر 

 243,647 916,689 438,601 1,598,937 
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  الثالثمطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى  –
 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 523,617 438,601  يناير 1كما في 
 38,805 12,888 مشتراة خالل الفترة 

( 47) مستردة/ مبيعة خالل الفترة   (40,326)  
(7,468) - تحويل )من( المستوى الثالث   

   الخسارة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر 

(41,747) - القيمة العادلة )غير محقق( صافي التغّير في  -  
   الخسارة المسجلة في الربح والخسارة 

(34,280) - صافي التغّير في القيمة العادلة )غير محقق(  -  

 438,601 451,442 مارس/ديسمبر 31كما في 

 

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

 أساليب التقييم  –
 

 . 2020ديسمبر  31تم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية من المستوى الثالث على نفس األساس واالفتراضات للسنة المنتهية في 
 

 تكلفة المبيعات . 6
 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  

   باألساس ما يلي: تشمل 

 148,043 193,533 مواد مستهلكة 
 49,019 49,924 االستهالك واإلطفاء 

 35,466 31,096 تكاليف الموظفين 
 29,618 25,700 حصة حكومة دبي من األرباح المحققة لشركة تابعة

 18,540 21,209 تكاليف بيع العقارات
 7,270 7,270 التطوير مع هيئة الطرق والمواصالت مشاركة تكاليف البنية التحتية وأعمال 

 

 مصاريف عمومية وإدارية  . 7
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس  31

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  

   تشمل باألساس ما يلي: 

 64,437 59,159 تكاليف الموظفين 
 14,543 10,258 مصاريف بيع وتسويق 

 13,949 11,282 االستهالك واإلطفاء 
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 إيرادات أخرى . 8
 

  تشمل اإليرادات األخرى باألساس اإليرادات من العمليات المؤجرة وأتعاب اإلدارة واإلعالنات واإليرادات المتنوعة.
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات حق االستخدام . 9
 

  50.26، بلغت إضافات المجموعة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات ما قيمته  2021مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  مليون درهم(. 198.44:  2020ديسمبر  31مليون درهم )

 

 استثمارات عقارية . 10
 

 االستثمارات العقارية أساساً ما يلي: تتضمن 
 

مارس  31  ديسمبر 31  مارس  31   

 2021 2020 2020 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

    

 4,981,666 5,158,514 5,160,472 البنية التحتية والمنشآت الملحقة  -
 1,234,552 1,406,416 1,412,060 قطع أراضي للتطوير المستقبلي -
 1,039,072 691,167 691,167 المرافق السكنية  -
 830,849 660,604 670,259 مرافق تجزئة وتجارية  -
 644,900 572,500 572,500 مساكن عمال ومستودعات  -

 8,506,458 8,489,201 8,731,039 

 

ديسمبر   31المطبقة كما في  تلك االفتراضات تسق االفتراضات المستخدمة في تقييم االستثمارات العقارية بشكل كبير مع ت  ( 1)
مارس   31، وبالتالي لم تتغير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بشكل كبير خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 2020
     .2021مارس  31ة من التقييم العادل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ، ولذلك لم يتم تسجيل ربح / خسار2021

 

مليون  17.26، بلغت اإلضافات على االستثمارات العقارية ما قيمته 2021مارس  31خالل الثالثة أشهر المنتهية في  ( 2)
استبعادات خالل فترة الثالثة أشهر  مليون درهم(. عالوة على ذلك، لم يكن هناك  372.61: 2020ديسمبر  31درهم )

 مليون درهم(.  289.98: 2020ديسمبر  31) 2021مارس  31المنتهية في 

 

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

 

 الرئيسية والمعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة االفتراضات  نوع العقار 

 بنية تحتية ومنشآت ملحقة 
 

التدفقات النقدية المستقبلية الواردة من اإليجار بحسب السوق  

 والمصاريف المدفوعة ومعدالت الخصم. 
 

 قطع أراضي للتطوير المستقبلي
 

 معدالت مبيعات السوق 

 مرافق سكنية وتجزئة وتجارية 
 

التدفقات النقدية المستقبلية الواردة من اإليجار بحسب السوق ومعدالت  

 عائد الرسملة ومعدالت مبيعات السوق ومعدالت الخصم. 

 

التدفقات النقدية المستقبلية الواردة من اإليجار بحسب السوق ومعدالت   مساكن عمال ومستودعات 

 عائد الرسملة والمصاريف المدفوعة. 

 
 
 
 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
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، فإن تقارير التقييم الخارجي لبعض  2020ديسمبر    31كما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في   ( 4)
التجزئة والمرافق التجارية ومساكن العمال وقطع األراضي الشاغرة تضمنت بيان عدم يقين بشأن التقييم. وبالتالي، مرافق  

أجرت اإلدارة تحليل حساسية على المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة المستخدمة في التقييم العادل لتلك االستثمارات  
 على جميع المتغيرات األخرى ثابتة(: العقارية كما هو ملخص أدناه )مع الحفاظ 

 

 قطع أراضي للتطوير المستقبلي
 

 

استناداً إلى سعر البيع المقدر للعقارات المماثلة مع مراعاة بيانات السوق في تاريخ   معدالت مبيعات السوق 

، لكان التقييم أعلى/  %10التقييم. إذا كان معدل مبيعات السوق أعلى / أقل بنسبة 

  مليون درهم. 81أقل بقيمة 

 

 مرافق سكنية وتجزئة وتجارية 
 

 

التدفقات النقدية المستقبلية من  

 اإليجار

استناداً إلى الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات وبناء على شروط عقود اإليجار  

الحالية، مثل نمو سوق اإليجار والفترات الخالية من اإليجار. فيما لو كانت معدالت  

مليون درهم / أقل بقيمة    51، لكان التقييم أعلى بقيمة  %10أقل بنسبة  اإليجار أعلى /  

 مليون درهم، على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.  50
 

استناداً إلى الموقع الفعلي وحجم وجودة العقارات ومع مراعاة بيانات السوق في   معدالت عائد الرسملة 

، لكان التقييم %1فيما لو كانت معدالت عائد الرسملة أعلى/ أقل بنسبة    تاريخ التقييم.

على التوالي، مع بقاء مليون درهم  61مليون درهم أو أعلى بقيمة  47أقل بقيمة 

 جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 
 

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

مليون درهم  4، لكان التقييم أقل بقيمة %1كانت معدالت الخصم أعلى / أقل بنسبة 

 مليون درهم، على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.   7أو أعلى بقيمة  
 

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

التشغيل على مدار أعمارها اإلنتاجية المتوقعة. فيما لو كانت تكاليف التشغيل  

مليون درهم أو أعلى   12لكان التقييم أقل بقيمة  %10والصيانة أعلى / أقل بنسبة 

 مليون درهم على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 13بقيمة 

 

اإلشغال أو الفراغ طوال فترة عودة العقار للمالك. فيما لو كانت  تعكس معدل عدم  معدالت عدم اإلشغال 

مليون   10، لكان التقييم أقل بقيمة %10معدالت عدم اإلشغال أعلى / أقل بنسبة 

مليون درهم على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى    12درهم أو أعلى بقيمة  

 ثابتة.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول 
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 مساكن عمال ومستودعات 
 

 استثمارات مالية  .11
 

 
مارس  31  

2021 
ديسمبر  31

2020 
مارس 31   

2020 
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

 116,830 78,904 78,900 ( 1أوراق مالية ) -

    

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 165,310 271,559 252,005 أوراق مالية مدرجة محتفظ بها للمتاجرة -
 1,166,630 1,248,474 1,292,190  وسندات وصكوك غير مدرجة أوراق مالية وصناديق  -

(2 ) 1,544,195 1,520,033 1,331,940 

    

     التوزيع الجغرافي لالستثمارات

 639,782 697,348 715,155 اإلمارات العربية المتحدة 
 365,266 216,198 214,972  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 443,722 685,391 692,968 دول أخرى 

(1( + )2 ) 1,623,095 1,598,937 1,448,770 

 

 مخزون .12
 

مليون  2,484عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع في سياق األعمال االعتيادية بقيمة  2021مارس  31يشمل المخزون في 
والنفقات المتكبدة لتطوير العقارات للبيع الالحق. تنوي  مليون درهم( وتمثل تكاليف األرض  2,497: 2020ديسمبر  31درهم )

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

 
 
 
 
 

  

 

التدفقات النقدية المستقبلية 

 من اإليجار 

اإليجار  استناداً إلى الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات وبناء على شروط عقود 

الحالية، مثل نمو سوق اإليجار والفترات الخالية من اإليجار. فيما لو كانت معدالت  

مليون درهم / أقل بقيمة    55، لكان التقييم أعلى بقيمة  %10اإليجار أعلى / أقل بنسبة  

 مليون درهم، على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.  55

 

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

مثل نمو سوق اإليجار والفترات الخالية من اإليجار. فيما لو كانت معدالت اإليجار أعلى  

،  ×× مليون درهم / أقل بقيمة ×× مليون درهم، لكان التقييم أعلى بقيمة  %10أقل بنسبة  /

 الي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. على التو

استناداً إلى الموقع الفعلي وحجم وجودة العقارات ومع مراعاة بيانات السوق في   معدالت عائد الرسملة 

، لكان التقييم %1تاريخ التقييم. فيما لو كانت معدالت عائد الرسملة أعلى/ أقل بنسبة  

مليون درهم على التوالي، مع بقاء   32مليون درهم أو أعلى بقيمة  27أقل بقيمة 

 جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 

 

استناداً إلى الموقع الفعلي وحجم وجودة العقارات ومع مراعاة بيانات السوق في تاريخ  

، لكان التقييم أقل بقيمة  %1فيما لو كانت معدالت عائد الرسملة أعلى/ أقل بنسبة  التقييم.

على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات   ة ×× مليون درهم×× مليون درهم أو أعلى بقيم

 األخرى ثابتة. 

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

التشغيل على مدار أعمارها اإلنتاجية المتوقعة. فيما لو كانت تكاليف التشغيل  

مليون درهم أو أعلى   13لكان التقييم أقل بقيمة  %10بنسبة والصيانة أعلى / أقل 

 مليون درهم على التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 12بقيمة 
 

تشمل مصاريف الصيانة والمصاريف األخرى الالزمة إلبقاء العقارات في حالة التشغيل  

ليف التشغيل والصيانة أعلى / أقل  على مدار أعمارها اإلنتاجية المتوقعة. فيما لو كانت تكا

درهم على   بقيمة ×× مليون درهم أو أعلى بقيمة ×× مليون لكان التقييم أقل  %10بنسبة 

 التوالي، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

(15 ) 

 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
 )تابع(  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .13
 

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

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

   تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 

 6,966 7,045 منافع قصيرة األجل 
 121 121 منافع نهاية الخدمة    

 

 

 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك ونقد وما في حكمه  . 14

 

 

مارس  31  
2021 

ديسمبر  31
2020 

مارس 31   
2020 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

    البنوك: ودائع قصيرة األجل لدى 

 1,046 50,472 20,000 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك بفترة استحقاق أكثر من ثالثة أشهر 
 ودائع قصيرة األجل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة مرهونة  

 92,726 157,186 169,105 لدى البنوك 

 189,105 207,658 93,772 

    

    نقد وما في حكمه: 

 1,584 1,489 4,554 الصندوق نقد في 
 637,741 846,716 668,099 نقد لدى البنك داخل اإلمارات العربية المتحدة )حسابات جارية( 

دول مجلس   - نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة  
 6,318 2,662 2,012 التعاون الخليجي )حسابات جارية( 

دول أخرى    -العربية المتحدة  نقد لدى البنك خارج اإلمارات 
 102,583 11,373 15,286 )حسابات جارية( 

ودائع قصيرة األجل داخل اإلمارات العربية المتحدة بفترة استحقاق  
 119,420 24,632 490,959  أقل من ثالثة أشهر

 1,180,910 886,872 867,645 

 

 ربحية السهم األساسية والمخفاضة .15
 

 

 أشهر فترة الثالثة  
 مارس  31المنتهية في 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

(6,786) 123,770 الربح / )الخسارة( العائدة إلى مالك الشركة )آالف الدراهم(   
 4,252,018 4,252,018  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )آالف(
(0.002) 0.029 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )درهم(   

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها

 

(16 ) 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع(  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 قروض بنكية .16
 

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

إلى   %0.45التأمين على موجودات المجموعة والرهن على الودائع البنكية. يتراوح معدل الفائدة على معظم القروض البنكية بين 
ور ذي الصلة سنويا. عندما يكون هناك ضمان مؤسسي، يقتصر التزام الشركة بشكل عام على نسبة  فوق معدل إيبور / ليب  3.5%

  حصتها في حقوق الملكية في الجهة المقترضة.

 

 .    توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة17
 

 %8اهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة ، وافق المس2021أبريل  11في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  ( 1)
  كما اقترحها مجلس اإلدارة. 

 
، وافق المساهمون على أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس  2021أبريل  11في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  ( 2)

 . 2020ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  10.5اإلدارة بقيمة 

 
 

 التزامات .18
 

 

مارس 31   
2021 

ديسمبر  31  
2020 

 ألف درهم ألف درهم  
   

 678,214 604,284 متعاقد عليها وملتزم بها -التزامات رأسمالية  

 

 تشتمل االلتزامات بشكل أساسي على ما يلي: 
 

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

دبي لالستثمار ذ.م.م اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصالت للمشاركة في تكلفة البنية التحتية  وقعت شركة تطوير مجمع  -
مليون درهم    247.5ما قيمته    2021مارس    31وأعمال التطوير للمناطق المجاورة. بلغ مجموع االلتزامات القائمة كما في  

، على دفعات نصف  2029ودفعها حتى عام  مليون درهم( والتي سيتم إصدار فواتير لها 247.5: 2020ديسمبر  31)
  مليون درهم لكل منها. 14.5سنوية قدرها 

 

 األحداث الالحقة .19
 

في شركة الوطنية للتأمينات العامة   %21.53، استحوذت المجموعة على حصة ملكية إضافية بنسبة 2021مارس  31الحقًا لتاريخ 
د االستحواذ على الحصة اإلضافية، ازدادت حصة المجموعة في شركة  . وعن %8.46ش.م.ع باإلضافة إلى حصتها الحالية البالغة 

جميع    وتزاول . إن شركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع مدرجة في سوق دبي المالي،  %29.99الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع إلى  
 أمين.فئات أعمال التأمين على الحياة والتأمين العام باإلضافة إلى بعض أعمال إعادة الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )تابع(  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 تقارير القطاعات .20
 

للمجموعة.  لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية على نطاق واسع كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية 
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 العقارات 
 

المواد المستخدمة في مشاريع اإلنشاءات، وتنفيذ عقود اإلنشاءات،  تصنيع وبيع  التصنيع والمقاوالت والخدمات 
وإنتاج الزجاج الخام والمعماري، وخدمات التبريد، واإلنتاج، ومنتجات األلمنيوم  

 المسحوبة، وأثاث المختبرات، والرعاية الصحية، والتعليم. 
 

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

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

النسبة إلى المنشآت األخرى التي تعمل ضمن هذه الصناعات. هناك عدد قليل من  العامل األكثر أهمية في تقييم نتائج قطاعات معينة ب 
  المعامالت بين القطاعات ويتم تنفيذ هذه المعاملة على أساس تجاري ويتم استبعادها عند التوحيد.

 

 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
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 البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول 
 )تابع(  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 )تابع( تقارير القطاعات .20
 

 المعلومات حول القطاعات التشغيلية
 

 المجموع االستثمارات التصنيع والمقاوالت والخدمات  العقارات قطاعات األعمال 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
درهم ألف  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم 
         

 280,280 347,916 2,156 8,105 268,840 333,491 9,284 6,320 مبيعات البضائع والخدمات )في نقطة زمنية(
 220,473 195,060 - - - - 220,473 195,060 إيرادات اإليجار 

 48,349 46,460 - - 48,349 46,460 - - إيرادات العقود )على مدى فترة من الزمن( 
 21,212 22,984 - - - - 21,212 22,984 مبيعات العقارات )على مدى فترة من الزمن(

(117,010) 20,268 - - - -  ربح / )خسارة( من التقييم العادل لالستثمارات  20,268 (117,010)  
 11,538 4,916 11,538 4,916 - - - - أخرى 

(103,316) 33,289 317,189 379,951 250,969 224,364 مجموع اإليرادات  637,604 464,842 
(85,980) تكلفة المبيعات   (75,500)  (307,291)  (255,467)  - - (393,271)  (330,967)  

(24,099) مصاريف عمومية وإدارية  (23,520)  (62,780)  (66,264)  (21,683)  (23,489)  (108,562)  (113,273)  
(28,167) مصاريف التمويل  (39,718)  (19,135)  (19,006)  (5,900)  (6,926)  (53,202)  (65,650)  

صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  
(485) وموجودات العقود  (1,524)  (20,959)  (4,903)  - - (21,444)  (6,427)  

 32,833 63,760 8,519 12,950 7,928 44,187 16,386 6,623 إيرادات تمويل وإيرادات أخرى 

(20,523) 13,973 127,093 92,256 ربح الفترة  18,656 (125,212)  124,885 (18,642)  

         الربح العائد إلى: 
(16,780) 15,361 128,325 94,455 ُماّلك الشركة   13,954 (118,331)  123,770 (6,786)  

(2,199) الحصص غير المسيطرة   (1,232)  (1,388)  (3,743)  4,702 (6,881)  1,115 (11,856)  

(20,523) 13,973 127,093 92,256 ربح الفترة  18,656 (125,212)  124,885 (18,642)  

         

 
مارس 31  

2021 
ديسمبر 31  

2020 
مارس 31  

2021 
ديسمبر 31  

2020 
مارس 31  

2021 
ديسمبر 31  

2020 
مارس 31  

2021 
ديسمبر 31  

2020 
         

 21,761,547 21,964,762 2,297,610 2,551,581 5,400,710 5,322,109 14,063,227 14,091,072 الموجودات

 9,712,961 9,791,295 1,623,717 1,665,982 2,950,734 2,962,615 5,138,510 5,162,698 المطلوبات 

 

 




