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 ١٢

  وشركاتھا التابعة ش.م.عدبي لالستثمار 
  

  الموحد األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  درھمألف   إيضاح  
        

  ٨٨٣٫٧٦٨  ٨٨٧٫٠٧٨    وخدمات بيع بضائع 
  ٨٧٤٫٧٣١  ٩١٠٫٦٧٠    إيرادات إيجارية 

  ٤٨٣٫٦٩١  ٣٢٤٫٥٢٦    إيرادات عقود 
  ٢٫١٧٥  -    بيع عقارات 

  ٥٦٠٫٤١٠  ٦٤٥٫٥٥١  ١٢  األرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة 
  ١٩٫٩٧٨  )٣٠٫٤٥٨(  ١٤  من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة  (الخسائر)/ األرباح

  ٦٫١١٩  ٨٩٩    األرباح من بيع عقارات استثمارية 
  )٩٫١٦٧(  ١٢٫٤٥٤    (صافي) –من بيع استثمارات  / (الخسائر)األرباح

  ١٢٫٣٠٧  ١٥٫١٦٨    إيرادات توزيعات األرباح
  ٣٠٫٣٠٣  ١٨٫٣٩٧  ١٥  حقوق الملكيةطريقة الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل

  ١٨٦٫٦٣٢  -  ب٣٩  تابعة ات من استبعاد شرك األرباح
    --------------   --------------   

  ٣٫٠٥٠٫٩٤٧  ٢٫٧٨٤٫٢٨٥    إجمالي اإليرادات 
        

  )١٫٤٣٨٫٨٢٣(  )١٫٤١٧٫٣٨١(  ٦  تكاليف تشغيلية مباشرة
  )٤٤١٫٥٨٧(  )٤٥٦٫١٥٦(  ٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 

  )١٢٥٫٥٣٥(  )١٢٢٫٥٢٢(  ٨  مصروفات التمويل
  ٧٣٫٠٦٧  ٧٩٫٦٤٦  ٨  إيرادات التمويل
  ٨٨٫٦٠١  ٦٣٫٣٩٨  ٩  إيرادات أخرى

    --------------   --------------   
  ١٫٢٠٦٫٦٧٠  ٩٣١٫٢٧٠    أرباح السنة 

    ========  ========  
        األرباح منسوبة إلى:

  ١٫٢١٨٫٣٢٤  ١٫٠٠١٫٥٩٧    مالكي الشركة 
  )١١٫٦٥٤(  )٧٠٫٣٢٧(    الحصص غير المسيطرة

    --------------   --------------   
  ١٫٢٠٦٫٦٧٠  ٩٣١٫٢٧٠    أرباح السنة

    ========  ========  
        ربحية السھم

  ٠ .٢٩  ٠ .٢٤  ٣٣  ربحية السھم األساسية (درھم)
    ====  ====  
  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٦٦إلى  ١٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١١إلى  ٣ من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات
  

  



 

 ١٣

  وشركاتھا التابعة ش.م.عدبي لالستثمار 
    

  بيان الدخل الشامل الموحد
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٢٠٦٫٦٧٠  ٩٣١٫٢٧٠    أرباح السنة 
        

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

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  )٦٩٫٤٤٢(  )٢١٫٠٦٠(    )) ج(١٤اإليرادات الشاملة األخرى (راجع اإليضاح 

    ------------  ------------  
  )٦٩٫٤٤٢(  )٢١٫٠٦٠(    إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

    --------------  --------------  
  ١٫١٣٧٫٢٢٨  ٩١٠٫٢١٠    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

    ========  ========  
        منسوب إلى:

  ١٫١٥٦٫١٤٨  ٩٨٢٫٩٦٣    مالكي الشركة 
  )١٨٫٩٢٠(  )٧٢٫٧٥٣(    الحصص غير المسيطرة

    --------------  --------------  
  ١٫١٣٧٫٢٢٨  ٩١٠٫٢١٠    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

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

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٦٦إلى  ١٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١١إلى  ٣ من مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحاتإن تقرير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

   





 

 ١٥

  وشركاتھا التابعة ش.م.عدبي لالستثمار 
  

    بيان التدفقات النقدية الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ١٫٢٠٦٫٦٧٠  ٩٣١٫٢٧٠    أرباح السنة 

        لـ :  تعديالت
  ١١٣٫٨٢٣  ١٠٧٫٠٩٦    االستھالك 

  ٢٫٦١٠  ١٫١١٢    موجودات غير ملموسة/ انخفاض قيمة إطفاء
  -  ٢٫٥٨٧    لممتلكات واآلالت والمعداتاقيمة في نخفاض االخسائر 

  )٥٠٦(  )٨٫٨٢٤(    األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٩٫١٦٧  )١٢٫٤٥٤(    (صافي)  - من بيع استثمارات (األرباح)/ الخسائر

  )٥٦٠٫٤١٠(  )٦٤٥٫٥٥١(    األرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة 
  )٦٫١١٩(  )٨٩٩(    األرباح من بيع عقارات استثمارية 

  )٣٠٫٣٠٣(  )١٨٫٣٩٧(    حقوق الملكية طريقة الحصة من أرباح الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل
  )١٩٫٩٧٨(  ٣٠٫٤٥٨    من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة   الخسائر/ (األرباح)

  -  ٨٢٫٨٦٨    وفقاً لطريقة حقوق الملكيةاالنخفاض في قيمة شركة مستثمر بھا محتسبة 
  -  ٦٠٫٢٣٠    مخصص تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق

  )١٨٦٫٦٣٢(  -    اد شركات تابعة من استبع األرباح
  )٧٫٢٧٥(  -    أرباح من تقييم الحصة الحالية بالقيمة العادلة قبل االستحواذ على شركة تابعة

    -----------------   ----------------   

  ٥٢١٫٠٤٧  ٥٢٩٫٤٩٦   األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
        التغيرات في: 

  ١٧٤٫٢٤٤  ٤٦٫١١٥     اإليرادات الشاملة األخرى من خالل استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات بالقيمة العادلة -
  ٣٥٢٫١٢٠  )١٩٥٫٩٧٥(    التجارية واألخرىالذمم المدينة  -
  )٢٢٧٫٠٣٣(  )٥٩٦٫٧٩٣(    المخزون -
  )١٢٢٫٥٥٧(  ١٣٦٫٨٠٤    والذمم الدائنة األخرى عالقةالطراف ذات األوالمستحق إلى الذمم الدائنة التجارية  -

  )٨٫٠٠٠(  )١٠٫٠٠٠(    األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
    ----------------   ----------------   

  ٦٨٩٫٨٢١  )٩٠٫٣٥٣(   من األنشطة التشغيلية(المستخدم في)/ الناتج صافي النقد
    ----------------   ----------------   

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  )٦٥٫٢٠٥(  -  بعد خصم الثمن المستحوذ عليه/ المدفوع –النقد المدفوع/ المستحوذ عليه عند االستحواذ على حصص مسيطرة 

  )٢٨٫٦٠٧(  )٢٩٫٢٧٢(    )د٣٩(راجع إيضاح  ثمن المدفوع لالستحواذ على حصة غير مسيطرةال
  ٥٤٫٢٨٦  -    ستبعاد شركات تابعة الالثمن المتفق عليه 
  )٢٥١٫٥٣٨(  )٩٥٫٨٣٣(    ستثماريةاالعقارات الصافي الحركة في 

  )٧٦٫٠٩٠(  )٤١٫٥٨٧(    االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات 
  ١٥٫١٦٧  ١٩٫١٨١    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  )٦٥(  )١٨٤(    صافي اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة

  ٩٩٢  )٦٫٨٩٧(    حقوق الملكيةطريقة الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لصافي الحركة في 
    -------------------  -----------------  

  )٣٥١٫٠٦٠(  )١٥٤٫٥٩٢(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    -------------------  -----------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٧٢٫٩٣٤(  ١٩٢٫٠٤٥    صافي الحركة في القروض المصرفية والذمم الدائنة 

  )٢٣٫٠٥٩(  ٢٫٣٥٤    صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة
  )٤٨٥٫٩٤٥(  )٤٨٥٫٩٤٥(    توزيعات األرباح المدفوعة
  ١١٫٢١٤  )٥٫٤٣٩(     الخاضعة لرھنصافي الحركة في الودائع 

    -------------------  ------------------  

  )٥٧٠٫٧٢٤(  )٢٩٦٫٩٨٥(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    -------------------  ------------------  

       
  )٢٣١٫٩٦٣(  )٥٤١٫٩٣٠(    في النقد وما يعادلهالنقصصافي

        
  ١٫١٧٨٫٤٩١  ٩٤٦٫٥٢٨    يناير  ١النقد وما يعادله في 

    -----------------  -------------------  

  ٩٤٦٫٥٢٨  ٤٠٤٫٥٩٨    ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    -----------------  ---------------  

        يتألف النقد وما يعادله مما يلي:
  ٥٢٧٫٧٤٥  ٥١٦٫٧٩٩    ٢١راجع إيضاح  – النقد في الصندوق والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك

  ٧٩٥٫٣٥٧  ٤٣٥٫٨٨٨    ٢١راجع إيضاح  – )الخاضعة لرھنودائع قصيرة األجل لدى البنوك (باستثناء الودائع 
  )٣٧٦٫٥٧٤(  )٥٤٨٫٠٨٩(    ٢٤راجع إيضاح  – مصرفي على المكشوف وقروض مقابل إيصاالت أمانة وفواتير مخصومةال السحب

    -------------------  -----------------  

    ٩٤٦٫٥٢٨  ٤٠٤٫٥٩٨  
    =========  =========  
  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٦٦إلى  ١٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

. ١١ إلى ٣ من الصفحاتإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



 

 ١٦

  وشركاتھا التابعة ش.م.عدبي لالستثمار 
  

    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   ألف درھم                        ----------------------------------------------------------المنسوبة لمالكي الشركة حقوق الملكية  --------------------------------------------------------------                                                         

  

  
  

  رأس المال  

  
عالوة 
  أسھم 

  
  احتياطي 

  رأس المال 

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
 االحتياطي العام 

  
احتياطي 

  إعادة التقييم 
احتياطي القيمة 

  العادلة 

  توزيعات 
أرباح/ أسھم 

  منحة 
  مقترحة 

أتعاب أعضاء 
  مجلس 

  اإلدارة المقترحة 

  
األرباح 

  المحتجزة 
  اإلجمالي 
  الفرعي

الحصص 
غير 

  المسيطرة 

  
  

  اإلجمالي
                    

  ١١٫١٩٩٫٣٨٣  ٤٨٧٫٥٦٧  ١٠٫٧١١٫٨١٦  ٤٫٢٠١٫٤٠٤  ٨٫٠٠٠  ٤٨٥٫٩٤٥  )١٩١٫٠٩٧(  ٦٧٫٠٠٠  ١٫١٧٤٫٧١٩  ٨٩٠٫٧٥٦  ٢٥٫٥٠٢  ٤٦  ٤٫٠٤٩٫٥٤١ ٢٠١٦يناير١الرصيد في 
                           إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ١٫٢٠٦٫٦٧٠  )١١٫٦٥٤(  ١٫٢١٨٫٣٢٤  ١٫٢١٨٫٣٢٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة 
                            اإليرادات الشاملة األخرى

 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة
  )٦٩٫٤٤٢(  )٧٫٢٦٦(  )٦٢٫١٧٦(  -  -  -  )٦٢٫١٧٦(  -  -  -  -  -  -  األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة

  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -----------  -------  -------  ----------  -----------  ----------  ------------  
  )٦٩٫٤٤٢(  )٧٫٢٦٦(  )٦٢٫١٧٦(  -  -  -  )٦٢٫١٧٦(  -  -  -  -  -  -  للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى

  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -----------  -------  -------  -------------  -------------  ------------  -------------  
  ١٫١٣٧٫٢٢٨  )١٨٫٩٢٠(  ١٫١٥٦٫١٤٨  ١٫٢١٨٫٣٢٤  -  -  )٦٢٫١٧٦(  -  -  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -----------  -------  -------  -------------  -------------  ------------  -------------  
ن، المسجلة مباشرة في حقوق مالكيالالمعامالت مع 

                             الملكية 
                           مساھمات المالكين والتوزيعات عليھم

  )٤٨٥٫٩٤٥(  -  )٤٨٥٫٩٤٥(  -  -  )٤٨٥٫٩٤٥(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة 
  )٢٢٫١٠٦(  )٢٢٫١٠٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة من شركات تابعة

  -  -  -  )٦٠٧٫٤٣١(  -  ٦٠٧٫٤٣١  -  -  -  -  -  -  -  أسھم المنحة المقترحة توزيعات األرباح/
  -  -  -  )١٦٤٫٤٢٦(  -  -  -  -  ٧٩٫٢٢٤  ٨٥٫٢٠٢  -  -  -  المحول إلى االحتياطيات 

  -------  -------  -------  ---------  ---------  -------  -------  -----------  -------  -------------  -------------  -----------  -------------  
  )٥٠٨٫٠٥١(  )٢٢٫١٠٦(  )٤٨٥٫٩٤٥(  )٧٧١٫٨٥٧(  -  ١٢١٫٤٨٦  -  -  ٧٩٫٢٢٤  ٨٥٫٢٠٢  -  -  -  إجمالي مساھمات المالكين والتوزيعات عليھم

  -------  -------  -------  ---------  ---------  -------  -------  ----------  -------  -------------  -------------  -----------  -------------  
                             في شركات تابعة التغيرات في حصص الملكية

  ١٤٧٫٨٧٧  ١٤٧٫٨٧٧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تابعة ةشركاالستحواذ على  عند
  )٢٨٫٦٠٧(  )١٨٫٨١٨(  )٩٫٧٨٩(  )٩٫٧٨٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  االستحواذ على حصص غير مسيطرة  عند
  -------  -------  -------  ---------  -------  -------  -------  -------  -------  ---------  ---------  -----------  -----------  

في شركات  إجمالي التغيرات في حصص الملكية
  -  -  -   تابعة

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  )١١٩٫٢٧٠  ١٢٩٫٠٥٩  )٩٫٧٨٩(  )٩٫٧٨٩  

  -------  -------  -------  ---------  ---------  -------  -------  -----------  -------  -------------  ------------  -----------  -------------  
  )٣٨٨٫٧٨١(  ١٠٦٫٩٥٣  )٤٩٥٫٧٣٤(  )٧٨١٫٦٤٦(  -  ١٢١٫٤٨٦  -  -  ٧٩٫٢٢٤  ٨٥٫٢٠٢  -  -  - إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

  -------  -------  -------  ---------  ---------  -------  -------  -----------  -------  -------------  -------------  -----------  -------------  
                            حركات أخرى 

  )٨٫٠٠٠(  -  )٨٫٠٠٠(  -  )٨٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
  -  -  -  ٤٥٫٠٠٠  -  -  -  )٤٥٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  عند استبعاد أراضي

عند استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  )٩٥٣(  )٩٥٣(  -  )٣٫٥٣٧(  -  -  ٣٫٥٣٧  -  -  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى

  -  -  -  )١٠٫٠٠٠(  ١٠٫٠٠٠  -  -  -  -  -  -  -  -  األتعاب المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة 
  -------  ------  -------  ---------  -------  -----------  --------  -------  ---------  -----------  ----------  --------  ----------  

  )٨٫٩٥٣(  )٩٥٣(  )٨٫٠٠٠(  ٣١٫٤٦٣  ٢٫٠٠٠  -  ٣٫٥٣٧  )٤٥٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  إجمالي الحركات األخرى 
  -------------  ------  ---------  -----------  -------------  -----------  -------------  -----------  ---------  -------------  ---------------  -----------  ---------------  

  ١١٫٩٣٨٫٨٧٧  ٥٧٤٫٦٤٧  ١١٫٣٦٤٫٢٣٠  ٦٠٧٫٤٣١١٠٫٠٠٠٤٫٦٦٩٫٥٤٥  )٢٤٩٫٧٣٦(  ٢٢٫٠٠٠  ١٫٢٥٣٫٩٤٣  ٩٧٥٫٩٥٨  ٢٥٫٥٠٢  ٤٦  ٤٫٠٤٩٫٥٤١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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 ١٧

  وشركاتھا التابعة ش.م.عدبي لالستثمار 
  

  

    (تابع) بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

   ألف درھم                        -----------------------------------------------------------الشركة  المنسوبة لمالكيحقوق الملكية  --------------------------------------------------------------                                                         
  

  

  
  

  رأس المال  

  
عالوة 
  أسھم 

 
  احتياطي 

رأس 
  المال 

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
 االحتياطي العام 

 
احتياطي 

إعادة 
  التقييم 

احتياطي القيمة 
  العادلة 

 توزيعات
أرباح/ أسھم 

  منحة 
  مقترحة 

أتعاب أعضاء 
  مجلس 

  اإلدارة المقترحة 
  

  األرباح المحتجزة 
  اإلجمالي 
  الفرعي

الحصص 
غير 

  المسيطرة 

  
  

  اإلجمالي
                            

  ١١٫٩٣٨٫٨٧٧  ٥٧٤٫٦٤٧  ١١٫٣٦٤٫٢٣٠  ٤٫٦٦٩٫٥٤٥  ١٠٫٠٠٠  ٦٠٧٫٤٣١  )٢٤٩٫٧٣٦(  ٢٢٫٠٠٠  ١٫٢٥٣٫٩٤٣  ٩٧٥٫٩٥٨  ٢٥٫٥٠٢  ٤٦  ٤٫٠٤٩٫٥٤١   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                            إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

  ٩٣١٫٢٧٠  )٧٠٫٣٢٧(  ١٫٠٠١٫٥٩٧  ١٫٠٠١٫٥٩٧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة 
                            اإليرادات الشاملة األخرى

   لعادلةا صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة

  )٢١٫٠٦٠(  )٢٫٤٢٦(  )١٨٫٦٣٤(  -  -  -  )١٨٫٦٣٤(  -  -  -  -  -  -  األخرى الشاملة اإليرادات خالل من
  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -----------  -------  -------  --------------  -----------  ----------  -----------  

  )٢١٫٠٦٠(  )٢٫٤٢٦(  )١٨٫٦٣٤(  -  -  -  )١٨٫٦٣٤(  -  -  -  -  -  -  للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى
  ------- ------- ------- -------  ------- ------- ----------- ------- ------- --------------  -----------  -----------  -----------  

  ٩١٠٫٢١٠  )٧٢٫٧٥٣(  ٩٨٢٫٩٦٣  ١٫٠٠١٫٥٩٧ - - )١٨٫٦٣٤( - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ------- ------- ------- -------  ------- ------- ----------- ------- ------- --------------  -----------  -----------  -----------  

                            ن، المسجلة مباشرة في حقوق الملكية مالكيالالمعامالت مع 
                            مساھمات المالكين والتوزيعات عليھم 

  )٤٨٥٫٩٤٥(  -  )٤٨٥٫٩٤٥(  )٨٠٫٩٩١(  -  )٤٠٤٫٩٥٤(  -  -  -  -  -  -  -  )٣١(راجع إيضاح توزيعات األرباح المدفوعة 
  -  -  -  -  -  )٢٠٢٫٤٧٧(  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٫٤٧٧  )٣١المصدرة (راجع إيضاح أسھم المنحة 

  -  -  -  )٥١٠٫٢٤٢(  -  ٥١٠٫٢٤٢  -  -  -  -  -  -  -  )٣١توزيعات األرباح المقترحة (راجع إيضاح 
  -  )٩٩(  ٩٩  )١٢١٫٤١١(  -  -  -  -  ٥٦٫٢٧٠  ٦٥٫٢٤٠  -  -  -  المحول إلى االحتياطيات 

  )٢٫٨٩٥(  )٢٫٨٩٥(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  من شركات تابعةتوزيعات أرباح/ توزيعات 
  ٧  -  ٧  ٧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أخرى

  -----------  -------  -------  ----------  ----------  -------  -------  ------------  -------  -------------  -------------  -----------  -------------  
  )٤٨٨٫٨٣٣(  )٢٫٩٩٤(  )٤٨٥٫٨٣٩(  )٧١٢٫٦٣٧(  -  )٩٧٫١٨٩(  -  -  ٥٦٫٢٧٠  ٦٥٫٢٤٠  -  -  ٢٠٢٫٤٧٧  والتوزيعات عليھمإجمالي مساھمات المالكين 

  ----------  -------  -------  ----------  ----------  -------  -------  ------------  -------  -------------  -------------  -----------  -------------  
                           في شركات تابعةالملكيةالتغيرات في حصص

  )٢٩٫٢٧٢(  )٢٨٫٠٦٥(  )١٫٢٠٧(  )١٫٢٠٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  االستحواذ على حصص غير مسيطرة  عند
  ٧٫٦٦٨  ٧٫٦٦٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تابعة ةشركاالستحواذ على  عند

المحول عند استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  -  -  -  )٨٫٨٨١(  -  -  ٨٫٨٨١  -  -  -  -  -  -  الشاملة األخرىاإليرادات 

  -------  -------  -------  ---------  -------  -------  -------  -------  -------  ---------  ---------  -----------  -----------  

  -  -  -   في شركات تابعة إجمالي التغيرات في حصص الملكية
  
-  

  
-  

  
-  ٨٫٨٨١  

  
-  

  
-  )٢١٫٦٠٤(  )٢٠٫٣٩٧(  )١٫٢٠٧(  )١٠٫٠٨٨(  

  -----------  -------  -------  ----------  ----------  -------  --------  -----------  -------  -------------  -------------  -----------  -------------  
  )٥١٠٫٤٣٧(  )٢٣٫٣٩١(  )٤٨٧٫٠٤٦(  )٧٢٢٫٧٢٥(  -  )٩٧٫١٨٩(  ٨٫٨٨١  -  ٥٦٫٢٧٠  ٦٥٫٢٤٠  -  -  ٢٠٢٫٤٧٧  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة 

  ----------  -------  -------  ----------  ----------  -------  --------  -----------  -------  -------------  -------------  -----------  -------------  
                            حركات أخرى 

  )١٠٫٠٠٠(  -  )١٠٫٠٠٠(  -  )١٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
  -  -  -  )١٢٫٢٥٠(  ١٢٫٢٥٠ - - - - - - - -  األتعاب المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة 

  ------- ------ ------- ---------  ------- --------- -------- ------- ---------- -----------  ----------  --------  ----------  
  )١٠٫٠٠٠(  -  )١٠٫٠٠٠(  )١٢٫٢٥٠( ٢٫٢٥٠ - - - - - - - - إجمالي الحركات األخرى

  -------------- ------ --------- --------------  ------------- --------- ------------- ----------- ---------- --------------  ---------------  -----------  ---------------  
  ١٢٫٣٢٨٫٦٥٠  ٤٧٨٫٥٠٣  ١١٫٨٥٠٫١٤٧  ٤٫٩٣٦٫١٦٧  ١٢٫٢٥٠  ٥١٠٫٢٤٢  )٢٥٩٫٤٨٩(  ٢٢٫٠٠٠  ١٫٣١٠٫٢١٣  ١٫٠٤١٫١٩٨  ٢٥٫٥٠٢  ٤٦  ٤٫٢٥٢٫٠١٨    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٦٦إلى  ١٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 

 

١٨

  وشركاتھا التابعة ش.م.عدبي لالستثمار 
  

  ات إيضاح
  من البيانات المالية الموحدة) اً (تشكل جزء

  
  الشركة   حولمعلومات   .١

  
 ١٦في  ١٩٩٥ لسنة ٤٦وزاري رقم القرار الالعربية المتحدة بموجب  دولة اإلمارات ("الشركة") في ش.م.عتأسست دبي لالستثمار 

يشار ( لشركة وشركاتھا التابعةالبيانات المالية ل من ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في لالبيانات المالية الموحدة  تتألف. ١٩٩٥يوليو 
  .واالئتالفات المشتركةبـ "المجموعة") باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة  ةمجتمع اإليھ
  

التطوير العقاري ألغراض البيع والتأجير وأنشطة المقاوالت والتصنيع والتجارة في منتجات  تزاول المجموعة بصورة أساسية أنشطة
  .واالستثمارات المالية األصولإدارة و االستثماريةاألعمال المصرفية لقطاعات مختلفة باإلضافة إلى 

  
ً مساھم ١٦٫٩١٣حوالي  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كان لدى الشركة  ً مساھم ١٧٫٥٣٧: ٢٠١٦( ا   .)ا

  
  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٢٨١٧١ب .إن العنوان المسجل للشركة ھو ص

  
  أساس اإلعداد   .٢

  
   بيان التوافق

  
ً تم إعداد ھذه البيانات   متطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقمولمعايير التقارير المالية الدولية  المالية الموحدة وفقا

  .٢٠١٥لسنة  )٢(
  

  أساس القياس
  

  تم قياسھا بالقيمة العادلة: يالتكلفة التاريخية، باستثناء البنود التالية التي  على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة 
  

  ؛الممتلكات واآلالت والمعدات المدرجة ضمني األراض -
 العقارات االستثمارية؛ -
 خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛  بالقيمة العادلة من االستثمارات -
 و بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ االستثمارات -
 األدوات المالية المشتقة.  -

    
  الرسمية وعملة عرض البيانات الماليةالعملة 

  
م تالعملة الرسمية للشركة.  وھي )اإلماراتي" الدرھم"درھم اإلمارات العربية المتحدة (عملة يتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة ب

  ، ما لم يذكر خالف ذلك. فأقرب عدد صحيح باأللإلى ي درھم اإلماراتالبالمبالغ  كافةتقريب 
  

  التقديرات واألحكاماستخدام 
  

 لمجموعةل حكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبيةبوضع أ البيانات المالية الموحدةھذه إعداد  قامت اإلدارة عند
  قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.مطلوبات واإليرادات والمصروفات. والمبالغ المعلنة للموجودات وال

  
تاريخ إجراؤھا  منعديالت على التقديرات المحاسبية بالت عترافيتم اال. بصورة مستمرة التابعة لھاتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ت

  .فصاعداً 
  

واالفتراضات وتقدير حاالت عدم اليقين تطبيق السياسات المحاسبية  فيالمستخدمة  األحكامالمعلومات حول  بيان ٤١يضاح اإلتم في 
   .الموحدة على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية األكبر التأثير ذات



 

 

١٩

  وشركاتھا التابعة ش.م.عدبي لالستثمار 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)أساس اإلعداد    .٢
  

  قياس القيم العادلة 
  

  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.  تحديد للمجموعةيتطلب عدد من اإلفصاحات والسياسات المحاسبية 
  

ابعة بصورة عامة عن مت مسؤول من اإلدارةبوضع إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. يتضمن ذلك فريق  المجموعةقامت 
بمراجعة المدخالت غير الملحوظة  اإلداري الفريق ھذا يقوم. ٣لك القيم العادلة ضمن المستوى كافة قياسات القيمة العادلة الھامة، بما في ذ

    . الھامة والتعديالت على التقييم
  

 إلداريافريق الفي حال االستعانة بمعلومات طرف آخر، مثل األسعار المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، يقوم 
الدولية إلعداد ير معايالأن ھذه التقييمات تفي بمتطلبات ببتقييم األدلة التي يتم الحصول عليھا من األطراف األخرى لدعم النتيجة النھائية 

  .تصنيف مثل ھذه التقييماتأن يتم في إطاره ، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يجب التقارير المالية
  
  تقديم تقرير حول األمور الھامة الخاصة بالتقييم إلى لجنة التدقيق.  يتم
  

ن. ويتم تصنيف القيم العادلة في قدر اإلمكامعطيات السوق الملحوظة  المجموعةعند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم 
  مستويات مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي: 

  
  أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. ١المستوى :  
  ت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء وھي عبارة عن مدخال ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى   

  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).
  مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).٣المستوى :  
  

ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة 
العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت 

 الجوھرية األقل أھمية بالنسبة لعملية القياس بأكملھا.
 
  

  بالتحويالت بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي حدثت خاللھا التغيرات. باالعتراف المجموعة تقوم 
  

  الموضوعة عند قياس القيم العادلة في اإليضاحات التالية:  الھامة المعلومات حول االفتراضات المزيد من تم إدراج
  
  ؛العقارات االستثمارية – ١٢اإليضاح   
  المالية؛ االستثمارات – ١٤اإليضاح 
  المخزون؛ – ١٨اإليضاح 
  في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية؛ و  االستثمار – ١٥اإليضاح 
  تابعةالشركات الفي  االستثمار – ٣٩اإليضاح .  

  
  السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  

  .في ھذه البيانات المالية الموحدة المعروضةالفترات بتطبيق السياسات المحاسبية التالية على كافة  بشكل متسققامت المجموعة 
  

  تمت إعادة تصنيف بعض مبالغ المقارنة لكي تتوافق مع العرض المتبع في السنة الحالية.
  
  
  
  
  
  
  

   



 

 

٢٠

  وشركاتھا التابعة ش.م.عدبي لالستثمار 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   . ٣
  

  أساس التوحيد
  

  دمج األعمال 
  

 قياس الثمن بصورة عامةويتم تحويل السيطرة إلى المجموعة.  عنداحتساب دمج األعمال من خالل طريقة االستحواذ ب تقوم المجموعة
  التي تم االستحواذ عليھا.   للتحديدالقابلة المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة مثلما يتم مع صافي الموجودات 

  
  تقوم المجموعة بقياس الشھرة التجارية في تاريخ االستحواذ على أنھا:

  القيمة العادلة للثمن المحول؛ زائداً  -
 مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليھا، زائداً حصص غير ي القيمة المعترف بھا أل -
 الملكية الحالية في المنشأة المستحوذ عليھا، ناقصاً  لحصصلة دمج األعمال على مراحل، القيمة العاد في حال تم -
 صافي القيمة المعترف بھا (عادًة القيمة العادلة) للموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليھا والمطلوبات المفترضة. -
  
  . األرباح أو الخسائربالربح الناتج عن الشراء بسعر منخفض في  عترافاال يتم
  

  .بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار سندات دين أو سندات ملكية تكاليف المعامالت كمصروفات عندما يتم تكبدھا،تحميل يتم 
  

  يتم سنوياً اختبار أي شھرة تجارية تنشأ للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة. 
   

    . خسائراألرباح أو البتلك المبالغ ضمن  عترافيتم عادًة اال .السابقةتسوية العالقات المبالغ المتعلقة ب يشتمل الثمن المحول علىال 
  

إذا كان ھناك التزام بدفع مبلغ محتمل وينطبق عليه تعريف األداة  .بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ حتمل دفعهمبلغ يُ أي  قياسيتم 
اس المبلغ الُمحتمل يتم قي التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفاً لذلك،قياسه ويتم احتساب تم إعادة تال ثم لمالية، يتم تصنيفه كحقوق ملكية ا

  . لخسائراألرباح أو اضمن  للمبلغ المحتملبالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة  عترافيتم االبالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير و
  

   الشركات التابعة
  

ديھا ، أو ليكون عليھا التزام تجاهإن الشركات التابعة ھي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على المنشأة عندما 
ى تلك عل نفوذھاحقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطھا مع تلك المنشأة وتكون لديھا القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل 

يخ رالمنشأة. ويتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تا
  انتھاء ھذه السيطرة.

  
  الحصص غير المسيطرة 

  

يھا في تاريخ لشركة المستحوذ علفي ابلة للتحديد صافي الموجودات القايتم قياس الحصص غير المسيطرة بما يعادل الحصة التناسبية من 
  االستحواذ.  

  
  شركة تابعة التي ال يترتب عليھا فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.  حصص المجموعة فييتم احتساب التغيرات في 

  
  فقدان السيطرة

  

بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة والحصص غير المسيطرة  عتراف، تقوم المجموعة بإيقاف االعلى شركة تابعة عند فقدان السيطرة
األرباح  فقدان السيطرة ضمنعن  ةناتجخسائر أو  أرباحبأي  عترافويتم االوالعناصر األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. 

   بالقيمة العادلة. في الشركة التابعة السابقة محتفظ به صةحأي عند فقدان السيطرة، يتم قياس . أو الخسائر
  

  حقوق الملكية طريقة الحصص في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل
  

ً ل   الفات زميلة وائت في شركات حصصھاحقوق الملكية من طريقة تتألف حصص المجموعة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
  مشتركة.

  
ھا المالية ى سياساتتأثير ھام، ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة، عل للمجموعةالتي يكون  المنشآتالزميلة في  الشركاتتتمثل 

يتمثل االئتالف المشترك في الترتيب الذي تسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي والتشغيلية. 
  والتزامات تجاه المطلوبات. موجوداته عوضاً عن حقوق في الموجودات 
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ً بباستخدام طريقة حقوق الملكية، ويت ةالمشترك اتالزميلة واالئتالف اتيتم احتساب الحصص في الشرك التكلفة، م االعتراف بھا مبدئيا
ً  التي تتضمن تكاليف المعاملة. أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى  حصة المجموعة من األرباح يتم إدراجالمبدئي،  عترافلال الحقا

ً ل يطرة حتى تاريخ انتھاء التأثير الھام أو السالبيانات المالية الموحدة ضمن  حقوق الملكيةطريقة للشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
  .المشتركة

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد

  

معامالت بين الن غير محققة ناتجة م إيرادات ومصروفات أي وكذلكبين شركات المجموعة  الھامةوالمعامالت  يتم حذف األرصدة
ق الملكية حقوطريقة المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ليتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات . المجموعةشركات 

باح غير األر يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف. المستثمر بھاإلى مدى حصة المجموعة في الشركة مقابل االستثمارات 
  قيمة.ال انخفاضفيه دليل على  يتوفرالذي ال  المدى، لكن فقط إلى المحققة

   
  اإليرادات 

  
  البضائع والعقارات المباعة

  

بعد  ،لة للثمن المقبوض أو مستحق القبضبالقيمة العادضمن سياق األنشطة االعتيادية يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع والعقارات 
المخاطر واالمتيازات الھامة  عند تحويلباإليرادات  عترافيتم اال. والحسومات على الكميةوالخصومات التجارية  المرتجعات خصم

ورة موثوقة، البضائع بص ردواحتمالية  ذات الصلةتقدير التكاليف  ويمكناسترداد الثمن المستحق  من المرجحويكون  العميلللملكية إلى 
   .ةموثوق بصورةقياس قيمة اإليرادات  وعندما يمكن، اإلدارة بشأن البضائعي تدخل من ولم يعد ھناك أ

  
  . بيع اتفاقيةكل الخاصة بشروط الالمخاطر واالمتيازات بناًء على  تحويليختلف توقيت 

  
للغاية كعقود  صغيرةالمتبقية في بداية اإليجار  الية لقيمتھاوالتي تعتبر القيمة الح من الزمان يتم احتساب العقارات المؤجرة لعدة عقود

    في نھاية مدة اإليجار. الملكية إلى المستأجر  نقلتاريخ اإليجار، حتى وإن لم يتم بداية في  (كما لو كان تم بيعھا) إيجار تمويلي
  

  الخدمات المقدمة 
  

  .التقريرتاريخ المعاملة في  إنجازبما يتناسب مع مرحلة الخدمات المقدمة  منباإليرادات  عترافيتم اال
  
   اإليجارية يرادات اإل

  

 أساس القسطعلى األرباح أو الخسائر ضمن  عقود إيجار تشغيلي المؤجرة بموجبمن العقارات  اإليجاريةيرادات اإلب عترافيتم اال
مدى  على اإليجاريةيرادات اإلالممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي  اإليجارحوافز ب عتراف. يتم االاإليجارعلى مدى فترة عقد  الثابت

   .اإليجارفترة عقد 
  

  إيرادات العقود
  

ً إليھاتشتمل إيرادات العقد على القيمة المبدئية المتفق عليھا في العقد  أي تعديالت تطرأ على أعمال العقد والمطالبات ودفعات  مضافا
الحوافز إلى الحد الذي يحتمل معه أن ينتج عنھا إيرادات ويمكن قياسھا بصورة موثوقة. عندما يمكن تقدير ناتج عقد اإلنشاءات بصورة 

  رحلة إنجاز العقد.موثوقة، يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات العقد ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع م
  

يخه ريتم تقييم مرحلة اإلنجاز استناداً إلى معاينة األعمال المنجزة، ويتم تقييمھا في بعض الحاالت عن أنھا نسبة التكلفة المتكبدة حتى تا
ى مدى العقد فقط إلإلى إجمالي التكاليف المقدرة لإلنجاز. عندما ال يمكن قياس ناتج العقد بصورة موثوقة، يتم االعتراف بإيرادات ھذا 

  ضمن األرباح أو الخسائر.  فوراً تكاليف العقد المتكبدة التي يحتمل استردادھا. يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة من العقد 
  

  إيرادات توزيعات األرباح
  

ات في استالم توزيع يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي يثبت فيه حق المجموعة
  األرباح.
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  المنح الحكومية 

  

  : أن على ھناك تأكيد معقولعندما يكون  بالقيمة العادلة بالمنح الحكوميةمبدئياً  عترافيتم اال
  

  والمنح؛  المرتبطة بتلكتلتزم بالشروط وف س المجموعة  )أ(
  المنح سوف يتم استالمھا.   )ب(

  

ى مدى عل بصورة منتظمةاألرباح أو الخسائر ضمن  التي تعوض المجموعة عن المصروفات المتكبدة الحكومية ةبالمنح عترافيتم اال
 فين الحكومية غير المشروطة التي تكو ةلمنحاب عترافيتم اال. ھاالتي يراد تعويض الصلةمطابقتھا مع التكاليف ذات ل الالزمةالفترات 

  .مستحقة القبض ةعندما تصبح المنحاألرباح أو الخسائر ضمن غير قابلة لالستھالك غير مالية  شكل موجودات
  

  إيرادات ومصروفات التمويل
  

  ومصروفات التمويل مما يلي:إيرادات  تتألف
  

 إيرادات الفائدة؛ -
 ؛والموجودات المالية األخرى التجاريةعكس خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة  -
 بالتكلفة المطفأة؛عكس الخصم على الموجودات المالية الُمقاسة  -
 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية من الموجودات والمطلوبات المالية؛ -
 سندات الصكوك؛على  / أرباح الفائدةمصروفات -
 لمالية األخرى؛خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والموجودات ا -
 عكس الخصم على المطلوبات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة؛ -
 التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة؛ و -
 الرسوم المصرفية. -
  

ت ضمن كمصروفاإلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة  التي ال تكون منسوبة بصورة مباشرة بتكاليف االقتراض عترافيتم اال
تكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إنشاء أو  ه تتم رسملة. إال أنباستخدام طريقة الفائدة الفعليةاألرباح أو الخسائر 

إنتاج موجودات مؤھلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات. تبدأ رسملة تكاليف االقتراض من تاريخ تكبد المصروفات ذات الصلة 
. أو بيعھا المؤھلة لالستخدام المزمع لھا كافة األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات عند االنتھاء منبالموجودات المؤھلة وتتوقف الرسملة 

سملة تكاليف ر التوقف عنوفات. يتم كمصر الستحواذ أو اإلنشاء أو اإلنتاجالفترة التي تلي اب المتعلقةتكاليف االقتراض  يتم احتساب
  لموجودات المؤھلة.ل الفعالتطوير ال التوقف عنتم فيھا التي فترة ال طوالقتراض اال

  

صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو مصروفات تمويل ويتوقف على أساس خسائر صرف العمالت األجنبية  وأأرباح تتم إعادة عرض 
  خسارة.صافي ربح أو صافي في مركز العمالت األجنبية  تحركاتذلك على ما إذا كانت 

  
  كات واآلالت والمعداتالممتل

  

  والقياس عترافاال
  

ة التاريخية ناقصاً بالتكلف المجموعة لدىيتم بيان الممتلكات واآلالت والمعدات  ،بالقيمة المعاد تقييمھا تسجيلھا يتم التي يضاباستثناء األر
  . المتراكمة القيمة انخفاضاالستھالك المتراكم وخسائر 

  

فة ياً على تكلالمشيدة ذاتالموجودات  تكلفة تشتمل .الموجوداتمنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على التشتمل التكلفة على المصروفات 
المناسبة لالستخدام المزمع لھا  يصال الموجودات إلى الحالة التشغيليةيف أخرى منسوبة مباشرة إلتكال المواد والعمالة المباشرة وأي

    باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. 
  

كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من  ھا، يتم احتسابإنتاجية مختلفةت والمعدات أعمار عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلال
  الممتلكات واآلالت والمعدات. 

  

يتم االعتراف باألرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات (المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي المتحصالت 
باح أو الخسائر. عندما يتم بيع الموجودات المعاد تقييمھا، يتم تحويل المبالغ المدرجة في من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في األر
  احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة. 
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  (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات 
  

  إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية
  

دة س العقار وفقاً للقيمة العادلة وتتم إعاتم إعادة قياستثماري، تعندما يتغير استخدام عقار ما من عقار مشغول من قبل المالك إلى عقار ا
ائر يعكس خس الذيإلى المدى األرباح أو الخسائر أرباح تنشأ عن إعادة القياس ضمن  بأي عترافيتم االستثماري. تصنيفه كعقار ا

، املة األخرىاإليرادات الشم ضمن يحتياطي إعادة التقيفي امباشرةً أرباح متبقية  أيب االعتراف لعقار المحدد، معلالقيمة السابقة  انخفاض
ضھا في ويتم عر اإليرادات الشاملة األخرىخسائر في  بأي عتراف. يتم االويتم عرضھا في احتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية

االعتراف ع ، مالمعنيعقار اليخص  فيما سابقاً في اإليرادات الشاملة الُمدرجالمبلغ  يعادل بما حتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق الملكيةا
  .األرباح أو الخسائر في خسائر متبقية أيفوراً ب

  
  التكاليف الالحقة

  

إلى  روفاتالمصالالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بھذه  المصروفاتتتم رسملة 
  كمصروفات عند تكبدھا. للممتلكات واآلالت والمعدات يتم احتساب تكاليف الصيانة اليوميةالمجموعة. 

  
  االستھالك 

  

ناقصاً قيمته فة تحل محل التكل تكلفة األصل أو القيمة األخرى التيفي  والتي تتمثليتم احتساب االستھالك على القيمة القابلة لالستھالك 
   المتبقية. 

  

 عكسي د حيثعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بن على أساس القسط الثابتاألرباح أو الخسائر باالستھالك ضمن  عترافيتم اال
تم احتساب ي لمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المعني.الخاص با المتوقع لالستھالك األسلوببصورة كبيرة  ذلك

 أن بصورة معقولة االستھالك للموجودات المؤجرة على مدى مدة عقد اإليجار أو أعمارھا اإلنتاجية، أيھما أقصر، ما لم يكن من المؤكد
  ال يتم احتساب استھالك لألراضي. المجموعة في نھاية عقد اإليجار. الملكية إلى  تؤول

  

فقاً و مناسبين يجعاله قادراً على العملوضع و موقعلالستخدام، أي عندما يكون في  يبدأ احتساب االستھالك لألصل عندما يصبح متاح
   . اإلدارة تحددهالذي  ألسلوبل

  

  المقارنة:والحالية  تينللسن امةالھ لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة
  

  سنوات)األعمار (  
   ٣٣ - ١٥    مباني

   ٢٢ - ٣    آالت ومعدات
   ١٠ - ٣    مكتبية وأثاث معدات
  ٧ - ٣    سيارات

  

  ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً. ،كل فترة تقريرطرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في  مراجعةتتم 
  

  المستأجرة الموجودات 
  

موجودات اليتم بيان . تمويلي إيجارالمجموعة كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود بموجبھا التي تتحمل  اإليجاريتم تصنيف عقود 
 ،اإليجارداية بفي  الدنيا يجاراإللدفعات أو القيمة الحالية  لألصللقيمة العادلة تعادل اتمويلي بقيمة  إيجارد وبموجب عق المستحوذ عليھا

  . (إن وجدت) القيمة انخفاضناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر  ،أيھما أقل
  

  الموجودات غير الملموسة
  

  الشھرة التجارية
  

يتم عرض الشھرة التجارية التي تنشأ من االستحواذ على شركات تابعة ضمن الموجودات غير الملموسة. فيما يتعلق بقياس الشھرة 
االعتراف المبدئي، انظر السياسة أعاله حول دمج األعمال. يتم بيان الشھرة التجارية المنسوبة لالستثمار في الشركات التجارية عند 

  قوق الملكية.   حطريقة الزميلة واالئتالفات المشتركة كجزء من القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل
  

  القياس الالحق 
  

  ة المتراكمة.ويتم تسجيلھا بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيم ،اختبار الشھرة التجارية سنوياً للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمةيتم 
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وبراءات االختراع والعالمات  وحقوق توزيع المنتج بما في ذلك حقوق المعرفة الفنية ،بيان الموجودات غير الملموسة األخرىيتم 
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر  التي لھا أعمار إنتاجية محددة التجارية  وجوداتء ھذه الم. يتم إطفاالمتراكمة القيمة انخفاضبالتكلفة ناقصا

 ً   سنوات. ١٠إلى  ٥ منالتي تتراوح أعمارھا اإلنتاجية حسب اإلدارة  رتقديل وفقا
  

  المصروفات الالحقة 
  

يتم تتعلق به.  الذيالمتضمنة في األصل المحدد المنافع االقتصادية المستقبلية  زيد منتُ عندما وذلك فقط تتم رسملة المصروفات الالحقة 
االعتراف بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشھرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجھا 

  عند تكبدھا. األرباح أو الخسائر ضمن داخلياً، 
  

  ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً. ،تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير
  

  العقارات االستثمارية
  

 ،لغرضينازيادة رأس المال أو لكال منھا أو ل إيجاريةالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات تتمثل العقارات االستثمارية في 
االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية. عندما تقدم  أوولكن ليس بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية 

 رعنصالمجموعة خدمات إضافية لشاغلي عقار ما فإنھا تتعامل مع ذلك العقار كعقار استثماري في حال كانت الخدمات المقدمة تشكل 
  .االتفاقية بصورة عامة فينسبياً  جوھريغير 

  
يرات تطرأ عليھا تغ بأي عترافمع اال قياسه الحقاً بالقيمة العادلةويتم  ،بھا المبدئي عترافعند اال بالتكلفةاري يتم قياس العقار االستثم

  . األرباح أو الخسائرضمن 
  

مشيدة تشتمل تكلفة العقارات االستثمارية الالستحواذ على عقارات استثمارية. مباشرة إلى االمنسوبة  المصروفاتتشتمل التكلفة على 
 ً ي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال العقارات االستثمارية إلى الحالة التشغيلية أوتكلفة المواد والعمالة المباشرة على  ذاتيا

   ا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.المناسبة لالستخدام المزمع لھ
  

يھا ھذه كعائدات استثمارية في الفترة التي تنشأ فاألرباح أو الخسائر القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن  التعديالت علىيتم إدراج 
مرة ثانية ل باحتساب الموجودات أو المطلوبات للعقارات االستثمارية، ال تقوم المجموعة القيمة الدفترية. عند تحديد األرباح أو الخسائر

   بھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة.  عترافتم اال بعد أن
  

 بالتكلفةف قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصني يتم تحديدتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات، تالعقار بحيث استخدام ر عندما يتغي
  ألغراض االحتساب الالحق.

  
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد عقار استثماري (المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد 

. عندما يتم بيع عقار استثماري كان قد تم تصنيفه سابقاً كممتلكات وآالت ومعدات، يتم األرباح أو الخسائروالقيمة الدفترية للعقار) ضمن 
  قيمة ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.   تحويل ال

  
  المخزون

  

غرض المحتفظ بھا ب /ع الغيار والعقارات قيد التطويروقط نجازيتألف المخزون من البضائع تامة الصنع والمواد الخام واألعمال قيد اإل
  . البيع

  
  وقطع الغيار نجازواألعمال قيد اإل الخامالبضائع تامة الصنع والمواد 

  
قة متوسط التكلفة على طريوقطع الغيار  الخام، أيھما أقل. ترتكز تكلفة المواد القابلة للتحقيقيتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

ع تامة يتم بيان البضائ. الراھن الحالي ووضعه موقعهإلى المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإيصاله  المصروفاتالمرجح وتشتمل على 
والمصروفات  مالخابتكلفة المواد  نجازيتم بيان األعمال قيد اإل. المصروفات العامةمل أيضاً جزء مناسب من تشو الخامالصنع بتكلفة المواد 

سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً في القابلة للتحقيق تمثل صافي القيمة ي. ةمباشربصورة  لھاالعامة المنسوبة 
  مصروفات البيع المقدرة. 
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  (تابع) المخزون
  

  محتفظ بھا بغرض البيع ال /عقارات قيد التطويرال
  

، أيھما أقل. تحقيقالقابلة للبالتكلفة أو صافي القيمة  ھايتم بيانكمخزون و المحتفظ بھا بغرض البيع/التطويرالعقارات قيد يتم تصنيف 
لقابلة اتشتمل التكلفة على إجمالي تكاليف التطوير وتكاليف االقتراض المرسملة والمصروفات المباشرة األخرى. يتم تقدير صافي القيمة 

ً لظروف السوق السائدة وتكاليف اإل األخذ بعينمن قبل اإلدارة مع  للتحقيق  نجازاالعتبار السعر المتوقع تحقيقه بصوره نھائية وفقا
  المتوقعة.

  
يھا كمصروفات في الفترة التي يحدث ف المحتفظ بھا بغرض البيع /قيمة العقارات قيد التطويرفي  نخفاضاال بمقدار عترافيتم اال

ن ضمللتحقيق  الزيادة في صافي القيمة القابلة نتيجةفي القيمة  انخفاضي عكس أبقيمة  عترافيتم االأو يتم فيھا تكبد الخسائر.  نخفاضاال
  الزيادة. ھذه فيھا تحدث التيفي الفترة األرباح أو الخسائر 

  
  نجازقيد اإل نشاءاتاإلأعمال 

  
المتوقع تحصيلھا من العمالء مقابل أعمال العقود المنجزة حتى غير المفوترة إجمالي المبالغ في  نجازقيد اإل اإلنشاءاتتمثل أعمال ت

ناقصاً الخسائر و فواتير سير العملزائداً األرباح المعترف بھا ناقصاً  العقد المتكبدة تكلفةب نجازقيد اإلنشاءات اإلتاريخه. يتم قياس أعمال 
د كافة العقود التي تزيل بيان المركز الماليكجزء من الذمم المدينة األخرى في  نجازقيد اإل اإلنشاءاتيتم عرض أعمال . المعترف بھا

كبدة زائداً األرباح التكاليف المتعن  سير العمل فواتير عندما تزيد. سير العمل فواتيرزائداً األرباح المعترف بھا عن فيھا التكاليف المتكبدة 
  .في بيان المركز المالي الذمم الدائنة األخرى نكجزء م الفرق بيان، يتم المعترف بھا

  
  األدوات المالية 

  
  المالية غير المشتقة الموجودات

  
خاصة الية تعاقدالحكام األالمجموعة طرفاً في  الذي تصبح فيه المتاجرةفي تاريخ الموجودات المالية بمبدئياً  عترافتقوم المجموعة باال

  .المعنية باألداة
  

في حالة عدم قياس األصل المالي الحقاً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،  بالقيمة العادلة.مبدئياً  الموجودات الماليةيتم قياس 
ً بقياس الموجودات المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة ليتضمن القياس المبدئي تكاليف  حيازة أو إصدار األصل. تقوم المجموعة الحقا

  .التكلفة المطفأة أو القيمة العادلةالمالية إما ب
  

 لكذفي الحصول على تدفقات نقدية من  للمجموعةعندما تنتھي الحقوق التعاقدية  باألصل الماليتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف 
يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتيازات  من خالل معاملةتعاقدية ، أو عندما تقوم بتحويل حقوق الحصول على تدفقات نقدية األصل
ھا بإنشائھا أو االحتفاظ ب المجموعةقامت التي  األصل المالي المحولفي  ةيتم االعتراف بأي حصورة فعلية. بص األصل الماليملكية 
  .التزام منفصلأو  كأصل

  
  بالتكلفة المطفأة  التي يتم قياسھاالموجودات المالية 

  

  خسائر انخفاض القيمة إذا:  مطروحاً منھا ،باستخدام طريقة الفائدة الفعليةبالتكلفة المطفأة الحقاً األصل المالي  يتم قياس
  

  ويل التدفقات النقدية التعاقدية؛ يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحص أعمالتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج  -
 الفائدة. و األصليتدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية للموجودات المالية األحكام ترتبت على -
  

والمستحق من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة تجارية المدينة الذمم المن تتألف الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 
  .تمويليالاإليجار عقود لالمدينة ذمم المدينة واليجارات اإلوالنقد وما يعادله وذمم  األخرى
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  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 
  

راف بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة ويتم االعت مقاسة مالية يتم الحقاً قياس الموجودات المالية، باستثناء الموجودات المصنفة كموجودات
  .  األرباح أو الخسائربكافة التغيرات التي تطرأ عليھا ضمن 

  

عرض  المجموعة عند االعتراف المبدئي تختار، قد التداولبغرض بھا  االحتفاظ التي ال يتم الملكية أدواتفي ستثمارات فيما يتعلق باال
. فيما يتعلق باألدوات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات في اإليرادات الشاملة األخرى على حدة أداةكل  خسائرأرباح و

وال يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة في األرباح أو الخسائر  إلىالشاملة األخرى، ال يتم مطلقاً إعادة تصنيف األرباح والخسائر 
التوزيعات  ما لم تمثل تلكاألرباح أو الخسائر يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المكتسبة من تلك االستثمارات ضمن . األرباح أو الخسائر

   بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. 
  

  النقد وما يعادله
  

فية قل من ثالثة أشھر). إن السحوبات المصريتألف النقد وما يعادله من النقد واألرصدة المصرفية والودائع الثابتة (ذات تاريخ استحقاق أ
يتم  ،عند الطلب وتشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقد يتم سدادھاالتي  والفواتير المخصومة على المكشوف وإيصاالت األمانة

  .الموحد إدراجھا كأحد عناصر النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية
  

  المطلوبات المالية غير المشتقة 
  

ً  عترافتقوم المجموعة باال ً م عترافيتم االفي التاريخ الذي تنشأ فيه.  الثانويةبسندات الدين المصدرة والمطلوبات مبدئيا بكافة بدئيا
 وھو التاريخ الذي المتاجرةبتاريخ  (بما في ذلك المطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) المطلوبات األخرى

تسوية تم تبالمطلوبات المالية عندما  عترافتقوم المجموعة بإيقاف اال طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. المجموعةصبح فيه ت
  لغاؤھا أو انتھاؤھا. التعاقدية أو عندما يتم إ ھاالتزامات

  

ق يكون للمجموعة ح ،فقط عندماوعندما، في بيان المركز المالي  المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 
  .تزامنةبصورة م الموجودات وتسوية المطلوبات تحصيلعلى أساس صافي المبلغ أو إما تسوية القانوني بمقاصة المبالغ وتنوي إجراء 

  

مبدئياً  رافعتيتم اال. خرىاألتجارية والدائنة الذمم الووسندات الصكوك  سلفياتالوقروض ال منلوبات المالية غير المشتقة المط تتألف
ً المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة. تلك ب وبات المالية المبدئي، يتم قياس ھذه المطل عترافالل الحقا

  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
  

  األدوات المالية المشتقة
  

، يتم رالتقريتاريخ ر الفائدة. في لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعا تعرضھامن  تحوطللتحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة 
ً لسعر السوق ويتم االتحديد قيمة األدوات   تقوم حيث الاألرباح أو الخسائر التي تطرأ عليھا ضمن  بالتغيرات عترافالمشتقة وفقا

   . التحوطالمجموعة بتطبيق محاسبة 
  

  العمالت األجنبية
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية
  

تم ت .ار الصرف السائدة بتواريخ المعامالتوفقاً ألسع شركات المجموعةل الرسمية العمالتيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 
في ة وفقاً ألسعار الصرف السائد العملة الرسميةإلى  التقريرتاريخ وبات المالية بالعمالت األجنبية في إعادة تحويل الموجودات والمطل

بعد  لسنةاالفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية في  ماليةالبنود ال من. تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية ذلك التاريخ
عر الصرف السائد سمطفأة بالعملة األجنبية المحولة وفقاً ل، وبين التكلفة الالسنةلفائدة الفعلية والمبالغ المدفوعة خالل اأثر لبيان تعديلھا 

  . التقرير سنةفي نھاية 
  

وفقاً  لعملة الرسميةاإعادة تحويلھا إلى  تتم ،تي يتم قياسھا بالقيمة العادلةالمالية بالعمالت األجنبية واللموجودات والمطلوبات غير بالنسبة ل
بية يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنتاريخ تحديد القيمة العادلة. ألسعار الصرف السائدة في 

ألرباح أو االعمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل ضمن  اتبفروق عترافيتم االلسائد في تاريخ المعاملة. باستخدام سعر الصرف ا
  .الخسائر
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   الخارجيةالعمليات 

  

، بما في ذلك الشھرة التجارية والتعديالت على القيمة العادلة الناتجة عن الخارجيةيتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات 
 لخارجيةا. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات التقريروفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  اإلماراتي إلى الدرھم االستحواذ،
اتجة صرف العمالت األجنبية الن اتفروقب عترافيتم االالحالية.  السنةوفقاً لمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل  اإلماراتي ھمإلى الدر

استبعاد  مما يتعندويتم عرضھا في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية.  ضمن اإليرادات الشاملة األخرىعن التحويل 
عملية خارجية، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الھام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي 
تحويل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد. عند قيام 

 تحويليتم  ،السيطرةببحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية مع االحتفاظ تابعة في شركة  حصتھاجموعة باستبعاد جزء فقط من الم
الف ائتعندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتھا في  .الحصص غير المسيطرة إلىالقيمة المتراكمة الصلة من  الجزء ذو

الصلة من  يالھام، تتم إعادة تصنيف الجزء ذ بالتأثير االحتفاظ يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية معشركة زميلة بحيث مشترك أو 
  .األرباح أو الخسائرلقيمة المتراكمة في ا

  
  المخصصات

  
وثوقة يمكن تقديره بصورة م ضمنيالتزام حالي قانوني أو نتيجة لحدث سابق،  ،المجموعة يترتب علىعندما ما بمخصص  عترافيتم اال

، يتم للقيمة الزمنية للمال جوھريتأثير  ھناك عندما يكون االقتصادية لتسوية االلتزام. للمنافع تدفق خارجأن يلزم  من المرجحويكون 
 قيمة الزمنية للمالللتحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بالمعدل الذي يعكس تقييمات السوق الحالية 

  بعكس الخصم كمصروفات تمويل.  عترافيتم اال .االلتزام نطوي عليھاوالمخاطر التي ي
  

  قيمة ال انخفاض
  

   غير المشتقة ةالموجودات المالي
  

 نخفاضال رضهتعلى ما إذا كان ھناك دليل موضوعي عم للتحققتاريخ كل تقرير في بالقيمة العادلة  المسجلغير  األصل المالييتم تقييم 
عتبر أن األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة وقوع حدث يُ القيمة.  في

يمكن تقديره  لاألص اعلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لھذسلبي تأثير  وكان لھذا الحدث بھذا األصلخسارة بعد االعتراف المبدئي 
  بصورة موثوقة. 

  
تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على التعثر أو العجز عن السداد من قبل المدين وإعادة جدولة المبلغ 

ً لشروط ما كانت المجموعة لتقبلھا في ظروف أخرى والمؤشرات التي تدل على أن  مصدر أو ال المقترضالمستحق للمجموعة وفقا
أو  ضقدرة على السداد من قبل المقترالتغيرات السلبية في الأو  المرتبطة بحاالت التعثر سيتعرض لإلفالس أو الظروف االقتصادية

المعطيات الملحوظة التي تشير إلى وجود نقص يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة أو  للسند ةعدم وجود سوق نشطأو  المصدر
  لمجموعة من الموجودات المالية. 

  
  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 

  

 لموجوداتاالموجودات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة ھذه باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة  المجموعةتأخذ 
، ةنخفاض في القيمال عندما ُيالحظ عدم تعرض تلك الموجوداتفي القيمة.  محدد نخفاضال للتحقق من تعرضھا بصورة منفردةالھامة 

التي ال  فيما يتعلق بالموجوداتمة دون أن يتم التعرف عليه. قد وقع أي انخفاض في القيللتحقق مما إذا كان تقييمھا بصورة جماعية  يتم
ن خالل م . يتم إجراء تقييم جماعينخفاض في القيمةللتحقق من تعرضھا ال، فيتم تقييمھا بصورة جماعية بصورة منفردةتكون ھامة 

  مخاطر مماثلة.  سمات تنطوي علىالموجودات التي تجميع 
  

عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تستخدم المجموعة معلومات تاريخية حول توقيت االسترداد وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بإجراء 
الالزمة إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون الخسائر الفعلية أكبر أو أقل مما  التعديالت

  إليه التجارب السابقة. شيرتُ 
  

لية المقدرة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقب لألصل الدفترية القيمةيتم احتساب خسائر االنخفاض في القيمة على أنھا الفرق بين 
خصص. حساب الم مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم االعتراف بالخسائر ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم إظھارھا في

عندما يتسبب حدث الحق في . ، يتم شطب المبالغ ذات الصلةالموجوداتعندما ترى المجموعة عدم وجود احتمال واقعي الستـرداد 
  .األرباح أو الخسائرالقيمة من خالل  انخفاضفي خسائر  تقليصالالقيمة، يتم عكس  انخفاضخسائر  تقليص
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  حقوق الملكيةطريقة الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل
  

ً ل يمة القابلة مقارنة القحقوق الملكية من خالل طريقة يتم قياس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشركة المستثمر بھا المحتسبة وفقا
ان ھناك ، ويتم عكسھا إذا كاألرباح أو الخسائريتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن الستثمار مع قيمته الدفترية. من اد لالستردا

  تغير إيجابي في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. 
  

  الموجودات غير المالية 
  

 والعقاراتة العقارات االستثماري باستثناء(للموجودات غير المالية للمجموعة  الدفتريةمراجعة القيم بتاريخ كل تقرير  فيتقوم المجموعة 
القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم في نخفاض ال تعرضھا ما إذا كان ھناك أي مؤشر علىللتحقق م والمخزون) لتطويرا قيد

  تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. 
  

يتم  ،إنتاجية غير محددة أو ال تكون متاحة لالستخداملھا أعمار  ليس لشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة التيفيما يتعلق با
    اختبارھا سنوياً للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة. 

  

في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر معاً لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات 
لتجارية يتم تخصيص الشھرة ا وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد.

  يتوقع أن تستفيد من الدمج.  التي أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد المنتجة للنقد ةالوحدإلى  دمج األعمال الناتجة عن
  

ر. القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيھما أكبألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ل
ييمات إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم يعكس التق المخصومةالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  القيمة من االستخدام علىترتكز 

  .أو الوحدة المنتجة للنقد األصلب المتعلقةالسوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر 
  

  . لمقدرةا المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد القيمة الدفترية لألصل أو وحدتهتزيد يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما 
  

 ألي مة الدفتريةالقيلتخفيض  القيمة أوالً  انخفاضخسائر  تخصيصيتم . األرباح أو الخسائرالقيمة ضمن  انخفاضبخسائر  عترافيتم اال
  . ى أساس تناسبيعل لموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقدل الدفتريةثم لتخفيض القيم  المنتجة للنقد لوحداتمخصصة لشھرة تجارية 

  

التجارية، شھرة ، باستثناء تلك المتعلقة بالالقيمة انخفاضسائر ويتم عكس خالقيمة المتعلقة بالشھرة التجارية.  انخفاضال يتم عكس خسائر 
فاء، إذا لم االستھالك أو اإلط بعد خصمالدفترية التي كان سيتم تحديدھا،  القيمةالقيمة الدفترية لألصل عن إلى المدى الذي ال تزيد فيه 

  يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
  

  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  

دمات ذات خكمصروفات عندما يتم تقديم الاحتسابھا للموظفين على أساس غير مخصوم ويتم نھاية الخدمة تعويضات  التزاماتيتم قياس 
ھذا المبلغ  حالي لدفع ضمنيالمجموعة التزام قانوني أو  على عندما يكونمتوقع دفعه المبلغ الب المتعلقبااللتزام صلة. يتم االعتراف ال

  الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة موثوقة. الخدمات السابقة التي قدمھامقابل 
  

 ٪١٢٫٥بشأن المعاشات والتأمينات االجتماعية، يتوجب على الشركات المساھمة بنسبة  ١٩٩٩) لسنة ٧االتحادي رقم ( العمل قانونوفقا ل
من "الراتب المحتسب للمساھمات" للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما يتوجب على ھؤالء الموظفين أن يساھموا 

األرباح أو يتم االعتراف بمساھمة المجموعة كمصروفات ضمن  اھمات" في برنامج التقاعد.من "الراتب المحتسب للمس ٪٥بنسبة 
  تم بيان مساھمات الموظفين والشركات، بما يعادل المبلغ الغير المدفوع المتبقي، ضمن المطلوبات األخرى. عندما يتم تكبدھا. الخسائر

  
  عقود اإليجار 

  

  عقود اإليجار التشغيلي –ستأجر كم
  

 عترافتم االي. ، كعقود إيجار تشغيلير بكافة مخاطر وامتيازات الملكيةالموجودات التي يحتفظ بموجبھا المؤج إيجاريتم تصنيف عقود 
يتم . يجاراإلعلى مدى فترة عقد  أساس القسط الثابتعلى  األرباح أو الخسائرضمن  تشغيليال اإليجاربموجب عقود  بالمبالغ المدفوعة

  .اإليجارعلى مدى فترة عقد  اإليجارالمستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد  اإليجاربحوافز  عترافاال
  

   التمويليعقود اإليجار  –كمستأجر 
  

التمويل على  القائمة. يتم توزيع مصروفات المطلوباتالتمويل وتخفيض  مصروفاتد اإليجار التمويلي بين ويتم توزيع الدفعات الدنيا لعق
  دوري ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات.  عائدكل فترة من مدة عقد اإليجار لتكوين معدل 
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  ربحية السھم 

  

سوبة تقسيم األرباح المنعن طريق تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السھم األساسية ألسھمھا. يتم احتساب ربحية السھم األساسية 
 المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي تعديل يتمالسنة. إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل 

  . دون تغير مقابل في الموارداألسھم  ي زيادة في عددليشمل تأثير أ
  

  التقارير حول القطاعات 
  

البنود التي  لىباإلضافة إلقطاع على البنود المنسوبة مباشرًة إلى ا يتم تقديم تقارير بشأنھا إلى مجلس اإلدارة التيتشتمل نتائج القطاع 
  . على أساس معقوليمكن تخصيصھا 

  
  بعد   لكن لم يتم تفعيلھاو أصدرتالتي المعايير   .٤
  

ديسمبر  ٣١كما في  ولكن لم يتم تفعيلھا، الجديدة والتعديالت على المعاييرالتقارير المالية الدولية إلعداد  معاييرالعدد من  تم إصدار
يير التي فيما يلي المعا ية الموحدة.لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل ُمسبق عند إعداد ھذه البيانات المال .٢٠١٧

 :تكون ذات صلة بالمجموعة قد
  

   ) "األدوات المالية"٢٠١٤( لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةامن  ٩المعيار رقم 
  

بشأن تصنيف  ٢٠٠٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادر في نوفمبر  ٩قامت المجموعة بشكل مسبق بتطبيق المعيار رقم 
  وقياس الموجودات المالية.

  

 ً من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشأن تصنيف وقياس المطلوبات في سنة  ٩، تمت إضافة متطلبات في المعيار رقم الحقا
معايير الدولية إلعداد من ال ٩، تم إصدار النسخة المكتملة من المعيار رقم ٢٠١٤. في سنة ٢٠١٣ومحاسبة التحوط في سنة  ٢٠١٠

يمة قالتقارير المالية. ھذا وقد تم إجراء تعديالت محدودة في المعيار النھائي بشأن متطلبات تصنيف وقياس الموجودات المالية لتقديم فئة ال
. ٢٠١٨يناير  ١ھو  ٢٠١٤العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى لبعض أدوات الدين. إن تاريخ تفعيل المعيار الجديد الصادر في 

  الحالي "األدوات المالية: االعتراف والقياس". ٣٩يحل ھذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

 عملياتھا المحاسبية وتصنيفھا للموجودات والمطلوباتبناء على تقييمھا، ترى المجموعة أن المتطلبات الجديدة لن يكون لھا أثر مادي على 
  .على أساس القيمة العادلة إدارتھاتتم المالية التي 

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى وذمم اإليجارات المدينة والذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان  ٩إن المعيار رقم 

قدر كبير من األحكام حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة  سيتطلباألمر الذي ، وقعة"المت
والتي سيتم تحديدھا على أساس االحتمال المرجح. سوف ُيطبق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة 

  أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في أدوات الملكية. بالتكلفة المطفأة 
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف تقاس مخصصات الخسائر بناًء على أي من األسس التالية: ٩وفقاً للمعيار رقم 
  

شھراً من  ١٢وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل خالل شھراً،  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  -
 تاريخ التقرير؛ و

، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتمل على عمر األداةخسائر االئتمان المتوقعة على مدى  -
  ألداة مالية. المتوقعمدى العمر 

  
إذا ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالي في تاريخ التقرير بصورة جوھرية  عمر األداةس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ُيطبق قيا

شھراً إن لم يحدث ذلك. قد ترى المنشأة أن مخاطر االئتمان  ١٢طبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة منذ االعتراف المبدئي، بينما يُ 
ألصل مالي لم تزداد بصورة جوھرية إذا كان ھذا األصل ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. ُيطبق قياس خسائر 

ً ع عمر األداةاالئتمان المتوقعة على مدى  لى الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي ال تتضمن عنصر تمويلي ھام، وقد دائما
  تطبيق ھذه السياسة أيضاً على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي تتضمن عنصر تمويلي ھام. قررت المجموعة

  

   



 

 

٣٠

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) التي أصدرت ولكن لم يتم تفعيلھا بعدالمعايير   .٤

  
  (تابع) ) "األدوات المالية"٢٠١٤( لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةامن  ٩المعيار رقم 

  
تقوم المجموعة باحتساب معدالت خسائر االئتمان سالفعلية. سوف يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى خسائر االئتمان 

  أنواع العمالء بما في ذلك األطراف ذات العالقة. مختلف المتوقعة بصورة منفصلة ل
  

يانات التاريخية، فيھا جمع الب سيتمسوف يتم تعديل خسائر االئتمان الفعلية لبيان الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي 
  دى األعمار المتوقعة للذمم المدينة وأرصدة األطراف ذات العالقة.والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على م

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  عند تطبيق متطلبات  ٣٩تتوقع المجموعة حدوث تغيير في مخصص انخفاض القيمة المعترف به وفقا

 .٢٠١٨يناير  ١في  ليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير الما ٩معيار رقم انخفاض القيمة الواردة في ال
  

  سندات الدين
  

ناك كانت ھ إذاتقوم المجموعة بمراقبة التغيرات في مخاطر االئتمان من خالل متابعة مؤشرات االئتمان الخارجية المنشورة. لتحديد ما 
المؤشرات المنشورة، تقوم المجموعة أيضاً بمراجعة التغيرات في عوائد  لم تظھرھا ٢٠١٨يناير  ١زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان في 

  بخصوص المصدرين.السندات و، حيثما يكون مناسباً، األسعار وكذلك المعلومات المتاحة 
  

في  التقارير الماليةمن المعايير الدولية إلعداد  ٩لمعيار رقم بناًء على تقييمھا، ترى المجموعة أن تطبيق متطلبات انخفاض القيمة وفقاً ل
  لن يكون له تأثير مادي على بياناتھا المالية الموحدة. ٢٠١٨يناير  ١
  

  النقد وما يعادله
  

. ترى المجموعة، بناًء على التصنيفات االئتمانية ٢٠١٧ديسمبر  ٣١يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودولية ذات سمعة جيدة كما في 
  لألطراف المقابلة، أن النقد وما يعادله لديھا ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة. 

  
في  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩لمعيار رقم يمة وفقاً لبناًء على تقييمھا، ترى المجموعة أن تطبيق متطلبات انخفاض الق

  لن يكون له تأثير مادي على بياناتھا المالية الموحدة. ٢٠١٨يناير  ١
  

  المطلوبات المالية –التصنيف 
  

ي الية الواردة في المعيار المحاسبي الدولبالمتطلبات الح بصورة كبيرة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩يحتفظ المعيار رقم 
بتغيرات القيمة العادلة االعتراف  ٣٩فيما يتعلق بتصنيف المطلوبات المالية. إال أنه يتم بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٩رقم 

ار رقم بموجب المعييتم  في حين ،المطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائرب الخاصة
  :على النحو التاليبشكل عام  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بيان التغيرات في القيمة العادلة ٩
  

يتم بيان قيمة التغير في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام، ضمن اإليرادات الشاملة  -
 و األخرى؛

 لتغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.ليتم بيان القيمة المتبقية  -
  

للقيام  يفي الوقت الحاللديھا نية  وليس ،لم تقم المجموعة بتصنيف أي من التزاماتھا المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  .٢٠١٨يناير  ١مادي بشأن تصنيف المطلوبات المالية في تأثير أي وجود إلى المجموعة  لم ُيشر تقييمبذلك. 

  
 التحوطمحاسبة 

  
، قد تختار المجموعة بناًء على سياساتھا المحاسبية االستمرار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩لمعيار رقم ل عند التطبيق األولي

من  ٩المعيار رقم بدالً من المتطلبات الواردة في  ٣٩في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  .٣٩متطلبات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم . قررت المجموعة االستمرار في تطبيق الالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

   



 

 

٣١

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) المعايير التي أصدرت ولكن لم يتم تفعيلھا بعد  .٤

  
  (تابع) ) "األدوات المالية"٢٠١٤( لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةامن  ٩المعيار رقم 

  
  اإلفصاحات

  
إفصاحات بشأن مخاطر  ، وعلى وجه الخصوصإفصاحات جديدة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩سيتطلب المعيار رقم 

  االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة. ُتباشر المجموعة أعمال تطبيق التغييرات التي ترى أنھا ضرورية الستخالص البيانات الالزمة.
  

  التحول
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩سيتم بشكل عام تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
  بأثر رجعي، باستثناء ما يلي:

  
التصنيف  يتعلق بتغييراتسمح لھا عدم إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما من اإلعفاء الذي يالمجموعة  ستستفيد -

. ھذا وسيتم االعتراف بشكل عام بالفروق في القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات والقياس (بما في ذلك انخفاض القيمة)
يات كما في من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضمن األرباح المحتجزة واالحتياط ٩المالية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 

 .٢٠١٨يناير  ١
  

) فيما يتعلق بتصنيف ٢٠٠٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( ٩نظراً لقيام المجموعة بشكل مسبق بتطبيق المعيار رقم 
 ٩قم يار رعند تطبيق المعالموجودات، ليس من المتوقع أن تكون ھناك عمليات إعادة تصنيف وال تعديالت ھامة على القيمة الدفترية 

  ).٢٠١٤من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (
 

  "اإليرادات من العقود مع العمالء" لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةامن  ١٥المعيار رقم 
  

إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةامن  ١٥يضع المعيار رقم 
محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار  الدولية إلعداد التقارير المالية معاييرالمن  ١٥المعيار رقم 

الصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨المحاسبي الدولي رقم 
  لتقارير المالية "برامج والء العمالء". إلعداد ا تفسيرات المعايير الدولية

  
  بيع العقارات

  
ويتم  ،يتم حالياً االعتراف باإليرادات من بيع العقارات عندما يتم تسليم العقارات للعميل ويحصل فيه العميل على العقارات بشكل فعلي

ف شريطة توفر إمكانية قياس اإليرادات والتكالي ھذا التوقيتتحويل مخاطر وامتيازات الملكية ذات الصلة. يتم االعتراف باإليرادات في 
  بشكل موثوق، ويكون من المرجح استرداد الثمن، وال يكون ھناك تدخل متواصل من اإلدارة بشأن العقارات المعنية.

  
لعقارات. إنشاء ا خالل فترةالدولية إلعداد التقارير المالية، سيتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات  معاييرالمن  ١٥رقم وفقاً للمعيار 

 –مني زعلى مدى ھذه العقارات ادات وبعض التكاليف ذات الصلة لإيراالعتراف ب عليه أن ھذا األمر سيترتبإلى المجموعة  تقييم أشار
  ارات للعميل.أي قبل تسليم العق

  
لن يكون له تأثير جوھري على  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥رقم  بناًء على تقييمھا، تتوقع المجموعة أن تطبيق المعيار

  بياناتھا المالية الموحدة.
  

  عقود اإلنشاءات
  

ً إليھاعلى القيمة المبدئية المتفق عليھا في العقد  في الوقت الراھن تشتمل إيرادات العقد د أي تعديالت تطرأ على أعمال العق مضافا
عندما يتم االعتراف  والمطالبات ودفعات الحوافز إلى الحد الذي يحتمل معه أن ينتج عنھا إيرادات ويمكن قياسھا بصورة موثوقة.

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

  
  ، سيتم إدراج المطالبات والتعديالت في محاسبة العقود عند اعتمادھا.من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥رقم  وفقاً للمعيار

  
   



 

 

٣٢

  وشركاتھا التابعة دبي لالستثمار ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) المعايير التي أصدرت ولكن لم يتم تفعيلھا بعد  .٤

  
  (تابع) "اإليرادات من العقود مع العمالء"لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية امن  ١٥المعيار رقم 

  
  (تابع)عقود اإلنشاءات 

  
لن يكون له تأثير جوھري على  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥رقم  المعياربناًء على تقييمھا، تتوقع المجموعة أن تطبيق 

  بياناتھا المالية الموحدة.
  

  التحول
  

باستخدام طريقة التأثير المتراكم، مع االعتراف  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥رقم  تخطط المجموعة لتطبيق المعيار
). نتيجة لذلك، لن تقوم المجموعة بتطبيق المتطلبات ٢٠١٨يناير  ١بتأثير التطبيق األولي لھذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي (أي 

   ينة.من المعايير الدولية إلعداد التقارير على الفترة المقارنة المب ١٥الواردة في المعيار رقم 
  

  "عقود اإليجارة "الدولية إلعداد التقارير المالي لمعاييرا من ١٦المعيار رقم 
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية.  ١٦ رقم يقدم المعيار
يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار 

اد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة الذي يمثل التزامه بسد
أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود  –للمعيار الحالي  مماثلةالمنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيھات الحالية المتعلقة بعقود  ١٦حل المعيار إيجار تمويلي وعقود إيجار تشغيلي. ي
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد  ٤"عقود اإليجار" والتفسير رقم  ١٧اإليجار بما فيھا المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود اإليجار التشغيلي  ١٥التفاق يشمل إيجار" والتفسير رقم التقارير المالية "تحديد ما إذا كان ا
الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقييم جوھر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد  ٢٧الحوافز" والتفسير رقـم  –

  اإليجار".
     

  .. يجوز تطبيق ھذا المعيار قبل ذلك التاريخ٢٠١٩يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد يسري ھذا المعيار على الفترات 
  

ً  المجموعة تقوم   .على بياناتھا المالية الموحدة الجديد ا المعيارھذتقييم التأثير المحتمل لتطبيق ب حاليا
   



 

 

٣٣

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  إدارة المخاطر المالية   .٥

  
  نظرة عامة 

  
  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية: 

  
 مخاطر االئتمان  
  مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
  

  اإلطار العام إلدارة المخاطر 
  
قام مجلس اإلدارة بتأسيس مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة.  الشركة دارةإمجلس  إن

. تتم مراجعة لمجموعةراقبة سياسات إدارة المخاطر لث يكون ذلك القسم مسؤوالً عن وضع وميقسم إدارة المخاطر لدى المجموعة، بح
  إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.  ونظمسياسات 

  
تتولى لجنة التدقيق لدى المجموعة اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة إلدارة المخاطر 

اطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. تتم مساعدة لجنة التدقيق باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخ
في أداء ھذا الدور الرقابي من قبل قسم التدقيق الداخلي. يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة دورية ومراجعة خاصة لضوابط 

  لى لجنة التدقيق.وإجراءات إدارة المخاطر ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج ھذه األعمال إ
  

  مخاطر االئتمان 
  

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء 
دينة قة والذمم المبالتزاماته التعاقدية وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والمستحق من أطراف ذات عال

  األخرى والذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي وذمم اإليجارات المدينة واالستثمارات في سندات الدين والنقد لدى البنك.
  

 ةدينالذمم المو من أطراف ذات عالقة ةالمستحق الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي وذمم اإليجارات المدينة
   األخرى

  
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. إال أن اإلدارة تضع باعتبارھا أيضاً 
التوزيع الجغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدول التي يزاول فيھا العمالء أنشطتھم حيث 

  يكون لھذه العوامل تأثير على مخاطر االئتمان. قد 
    

تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من خالل مراجعة التسھيالت االئتمانية المقدمة إلى كل عميل على حدة 
الشركات التابعة التي تعمل في قطاع ويتم ذلك من خالل مراجعة التعامالت التجارية السابقة لھؤالء العمالء ومخاطر التعثر. تقوم 

العقارات ببيع عقاراتھا مع االحتفاظ بسندات ملكية العقارات بحيث أنه في حالة عدم التزام العميل بالسداد تكون مطالبة المجموعة 
 دات أو أي نوع منيتم الحصول على دفعات مقدمة عند التوقيع على عقود اإليجار وتتطلب كافة أعمال اإلنشاءات أو التجدي مضمونة.

األعمال المطلوب تنفيذھا في العقار المؤجر موافقة مسبقة من المجموعة. عالوة على ذلك، ال يجوز تحويل عقد اإليجار إلى مستأجر 
عن سداد األقساط حيث أن العميل  التعثرآخر دون الحصول على موافقة مسبقة من المجموعة. وبذلك يكون قد تم الحد من مخاطر 

   جر) يكون قد تكبد مصروفات رأسمالية كبيرة على العقار المؤجر الذي يمكن أن تسترده المجموعة في حالة التعثر عن السداد.    (المستأ
  

تقوم المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة. تشتمل العناصر الرئيسية لھذا 
صر الخسارة المحددة الذي يتعلق بالتعرض لمخاطر ھامة في حالتھا الفردية وعنصر الخسارة الجماعية الذي يتم المخصص على عن

سارة . يتم تحديد مخصص الخبعد لمجموعات من الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھا رصده
خية الخاصة بإحصاءات السداد لموجودات مالية مماثلة مع األخذ باالعتبار أيضاً العوامل االقتصادية الجماعية استناداً إلى البيانات التاري

  الراھنة. 
  

   



 

 

٣٤

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   . ٥
  

   (تابع) مخاطر االئتمان
  

  االستثمارات في سندات الدين 
  

المجموعة بالحد من التعرض لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار فقط في سندات دين سائلة وفقط مع أطراف مقابلة تتمتع بسمعة تقوم 
  جيدة في السوق. ال تتوقع إدارة المجموعة عجز أي من األطراف المقابلة عن الوفاء بالتزاماته.

  
  النقد لدى البنك

  
  ية ذات سمعة جيدة.يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودول

  
  الضمانات

  
تقتضي سياسة الشركة تقديم ضمانات مالية إلى شركاتھا التابعة وائتالفاتھا المشتركة وشركاتھا الزميلة بما يتناسب مع حصتھا في تلك 

  .  خريناآل الحصول على تعھدات/ ضمانات من الشركاء عادةً  إصدار ضمان مالي يزيد عن حصة الشركة، يتم عندما يتمالشركات. 
  

  مخاطر السيولة
  

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية التي تتم تسويتھا عن 
دائماً السيولة طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. يھدف منھج المجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديھا 

الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو 
  تعرض سمعة المجموعة للخطر. 

   
لنقدية الخارجة المتوقعة المرتبطة تحرص المجموعة أن تكون قيمة النقد وما يعادله واالستثمارات السائلة األخرى أكبر من التدفقات ا

  بالمطلوبات المالية؛ باستثناء التأثير المحتمل للظروف الحرجة التي ال يمكن التنبؤ بھا مثل الكوارث الطبيعية. 
  

  مخاطر السوق
  

لتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار ا من أن تؤثرمخاطر التتمثل مخاطر السوق في 
على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتھا المالية. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق  األسھم

  ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.
  

  ات مشتقة بغرض إدارة مخاطر السوق، إال أن المجموعة ال تطبق محاسبة التحوط. تستخدم المجموعة أدو
  

  مخاطر العمالت األجنبية
  

بعمالت غير العمالت الرسمية لشركات المجموعة، التي تتم تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية من عمليات البيع والشراء 
الدوالر بمخاطر عمالت أجنبية من المعامالت التي تتم لالمجموعة  تتعرضي واليورو. ال وتتمثل بصورة رئيسية بعملتي الدوالر األمريك

  سعر صرف الدرھم اإلماراتي أمام الدوالر األمريكي.  نظراً لثباتاألمريكي 
  

تقوم المجموعة بإدارة تعرضھا لمخاطر صرف العمالت األجنبية من خالل استخدام األدوات المشتقة. تقوم المجموعة، حيثما يكون 
 ةمناسباً، بالتحوط من تعرضھا لمخاطر العمالت األجنبية فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية. تستخدم المجموع

للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية، يستحق معظمھا خالل فترة تقل عن سنة من تاريخ التقرير. عندما تقتضي عقود صرف آجلة 
  الضرورة، يتم تجديد عقود الصرف اآلجلة عند تاريخ االستحقاق. 

  
ضمن  صافي تعرضھا الحفاظ علىالمجموعة  تقتضي سياسةفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالعمالت األجنبية، 

لمواجھة حاالت عدم التوازن  شراء وبيع عمالت أجنبية وفقاً لسعر الصرف الفوري عندما تقتضي الضرورة مستوى مقبول من خالل
  قصيرة األجل. 

  



 

 

٣٥

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   . ٥

  
  (تابع) مخاطر السوق

  
  مخاطر أسعار الفائدة 

  
  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على صافي تكاليف التمويل لدى المجموعة. 

  
لمخاطر القيمة العادلة في الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة الثابت. تتمثل  المعرضةتتمثل الموجودات والمطلوبات المالية 

  الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة العائم.في التدفق النقدي معدل لمخاطر  المعرضةالموجودات والمطلوبات المالية 
  

) ٢٠١٩في فبراير تستحق ( ٢٠١٤ن دوالر أمريكي في مليو ٣٠٠قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بإصدار سندات صكوك بمبلغ 
  سنوياً.   ٪٤ .٢٩١فائدة ثابتة بواقع ل تخضع

  
تخضع القروض طويلة األجل ألسعار فائدة متغيرة وھي تختلف، بصورة عامة، استناداً إلى معدالت اإلقراض األساسية لدى البنوك على 

  فترات منتظمة. 
  

  مخاطر أسعار السوق األخرى 
  

سعار من األوراق المالية الرائجة التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة المزيج بين سندات الدين األتنشأ مخاطر 
يجية ي لالستراتوسندات الملكية في محفظة االستثمارات بغرض زيادة العائدات االستثمارية إلى أقصى حد ممكن وھو الھدف الرئيس

لمجموعة. وفقاً لھذه االستراتيجية، يتم تصنيف بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر نظراً لمراقبة ة لاالستثماري
  أدائھا بصوره فعالة كما تتم إدارتھا على أساس القيمة العادلة.

  
  إدارة رأس المال

  

مان والسوق وكذلك ض والمؤسسات الماليةغرض كسب ثقة المستثمر تقتضي سياسة مجلس اإلدارة االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال ب
العائد على رأس المال الذي يتم تعريفه بأنه أرباح السنة المنسوبة إلى مساھمي  بمراقبةالتطوير المستقبلي لألعمال. يقوم مجلس اإلدارة 

  الشركة مقسمة على إجمالي حقوق المساھمين. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح على المساھمين.
  

امتيازات و االقتراضيھا من خالل زيادة مستويات يسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على توازن بين العائدات الكبيرة المحتمل الحصول عل
السالمة الممكن تحقيقھا من خالل االحتفاظ بوضع قوي لرأس المال. لم تكن ھناك تغيرات في منھج المجموعة بشأن إدارة رأس المال 

  خالل السنة. 
  

بة بمعدالت محددة لصافي حقوق الملكية ونساالحتفاظ  ھالدى الشركة وشركاتھا التابعة عدة اتفاقيات اقتراض مع البنوك تتطلب بعض
  المديونية ونسبة الدين إلى حقوق الملكية. 

  

  تكاليف تشغيلية مباشرة     .٦
  

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      تتضمن ما يلي: 
      

  ٧٥٤٫٦٣٦  ٧٤٧٫٥٣٦  مواد مستھلكة 
  ١٫٩٩٥  -  تكلفة عقارات مباعة

  ١٨٥٫٩٧٧  ١٧٢٫٢٥٥  تكاليف موظفين
  ١٦٠٫١٥١  ١٣٦٫٨٢٢  (باستثناء االستھالك) للمصانع غير المباشرةالمصروفات 

  ٧٧٫١٣٦  ٧٤٫٣٠٨  االستھالك واإلطفاء 
  قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة في نخفاض مخصص اال

  -  ٦٠٫٢٣٠  )١٨(راجع إيضاح  للتحقيق
  ١١٤٫٥١٤  ١١٦٫١٨٣  )١٢حصة حكومة دبي من األرباح المحققة لشركة تابعة (راجع إيضاح 

  ة التحتية وأعمال التطوير التي يتم تقاسمھا مع ھيئة الطرق والمواصالت نيتكاليف الب
  ٢٫٤٢٣  ٢٩٫٠٧٧  )٣٤(راجع اإليضاح 

  =====   ====  



 

 

٣٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  المصروفات اإلدارية والعمومية   .٧
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم ألف  ألف درھم  

      تتضمن ما يلي: 
      

  ٢١٥٫٤٦٨  ٢٠٧٫١٣٧  تكاليف موظفين
  حقوق طريقة انخفاض قيمة استثمار في شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل

  -  ٨٢٫٨٦٨  )١٥الملكية (راجع اإليضاح 
  ٦٨٫٧٥٦  ٧١٫٤١٧  مصروفات البيع والتسويق 

  ٣٩٫٢٩٧  ٣٦٫٤٨٧  االستھالك وانخفاض القيمة واإلطفاء 
  ======  =====  
  
مليون درھم زائداً فائدة  ٧٨ .٧٦خالل السنة السابقة، أصدر مركز دبي للتحكيم الدولي حكم ضد إحدى الشركات التابعة بدفع مبلغ   )أ(

مقاول بشأن تجاوز التكلفة الخاصة بأحد مشاريع التطوير السكني حكم بنزاع بين الشركة التابعة ومليون درھم. يتعلق ال ٠ .٤٤بقيمة 
مليون درھم فيما يتعلق  ٤٢ .٩. تضمنت المصروفات اإلدارية والعمومية الخاصة بالسنة السابقة مبلغ ٢٠١٢الذي تم تنفيذه في 

 بالحكم الصادر وتمت رسملة المبلغ المتبقي ضمن العقارات االستثمارية.
 

  كتبرعات ومساھمات مجتمعية.  تم دفعهمليون درھم)  ١ .٢٩: ٢٠١٦(مليون درھم  ١ .٤٢تتضمن مصروفات البيع والتسويق مبلغ   )ب(
  
  إيرادات ومصروفات التمويل  .٨
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
    

  ٥٩٫٩٧٨  ٥٦٫٦٥٥  إيرادات الفائدة
  ٢٫٩٧٧  ١٩٫٧٩٤  بالتكلفة المطفأةالٌمقاسة عكس الخصم على الموجودات المالية 

  ١٠٫١١٢  ٣٫١٩٧  التجاريةعكس خسائر انخفاض القيمة للذمم المدينة 
  ----------  ---------  

  ٧٣٫٠٦٧  ٧٩٫٦٤٦  إيرادات التمويل
  =====  =====  
      

  )٦٥٫١٨١(  )٨٤٫٩٦٥(  على سندات الصكوك / أرباح الفائدةمصروفات
  )١٠٫٤٩٧(  )٣١٫٥٦٦(  ذمم مدينة تجارية  قيمةفي نخفاض االخسائر 
  )٣٨٫٦٤٦(  ٧٫٩٠٥  مالية أخرى*) موجودات قيمةفي نخفاض االخسائر / (عكس

  -  )١٫٢٤٤(  عكس الخصم على المطلوبات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة
  )١٠٫٠٥٥(  )١٢٫١٢٨(  رسوم مصرفية 

  )١٫١٥٦(  )٥٢٤(  صافي  – خسائر صرف العمالت األجنبية
  -------------   ------------   

  )١٢٥٫٥٣٥(  )١٢٢٫٥٢٢(  مصروفات التمويل
   =======  =======  
  

مثل عكس مخصصات تم رصدھا سابقاً مقابل خسائر انخفاض قيمة مبالغ فاض في قيمة موجودات مالية أخرى يخسائر االنخعكس * إن 
  مستحقة من عمالء وأطراف ذات عالقة. 

   



 

 

٣٧

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  إيرادات أخرى   . ٩
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      تتضمن ما يلي: 
  ٤٩٫٥٤٥  -  راجع إيضاح (أ) أدناه – عكسھامخصصات لم تعد مطلوبة تم 

  ٩٫٦٧٠  ٢٫٣٣٣  مؤجرةإيرادات من عمليات 
  ٨٫٧٠٢  ١٧٫١٢٣  مطالبات تأمين مستلمة 

  أرباح من التقييم بالقيمة العادلة للحصة الحالية قبل االستحواذ على 
  ٧٫٢٧٥  -  شركة تابعة 

  ٤٫٤٧٧  ٤٫٣٥٦  بيع خردة 
  ٥٠٦  ٨٫٨٢٤   ممتلكات وآالت ومعداتاألرباح من استبعاد 

  =====  ====  
  

(أ) أعاله، لشركة تابعة أخرى مبلغ مستحق من نفس المقاول. أجرت اإلدارة مفاوضات وأبرمت اتفاق تسوية ٧استمراراً لإليضاح   )أ(
ود المبلغ في حد يعادله من المبلغ المستحق للشركة التابعة من المقاولوتنازل عن حقوق بغرض مقاصة المبلغ المحكوم به مقابل ما 

. وعليه، تم خالل السنة السابقة، عكس المخصص المرصود سابقاً من قبل الشركة التابعة للمبالغ المدفوعة مقدماً إلى المحكوم به
  المقاول.

  
  

   



 

 

٣٨

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات   . ١٠

  

  
  أراضي 
  ومباني

  
  موجودات
  بيولوجية

  
  اآلالت

  والمعدات

  تجھيزات
مكتبية 
  وأثاث

  
  

  سيارات

  أعمال
  رأسمالية
  قيد اإلنجاز

  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

            التكلفة/التقييم
  ٢٫٣٦٤٫٥١٥  ٥٩٫٧٨٩  ٣٦٫٧٣٩  ٧٠٫٧٧٨  ١٫٣١٣٫٣٠٥  ٢٤٫٨٠٥  ٨٥٩٫٠٩٩   ٢٠١٦يناير  ١في 

  ٧٦٫٠٩٠  ١٦٫٦٥٤  ٢٫٧٢٨  ٢٣٫٠١٥  ٢٠٫٥٨٨  ٦٫٣٤٨  ٦٫٧٥٧  اإلضافات
  )٥٢٫٧٦٩(  )٩٢٣(  )٢٫٣٣٢(  )٦٫٥٣٨(  )١٩٫٥٥٣(  )٧٫٠٤٢(  )١٦٫٣٨١(  االستبعادات والمشطوبات 
  ١٧٢٫٨٣٦  -  ١٫٢١٧  ١٥٫٨٦٦  -  -  ١٥٥٫٧٥٣  عند حيازة شركات تابعة

  )١٦٧٫٥٧٥(  )١٫٠٣٨(  )١٣٫٧٣٤(  )٦٫٣٥٤(  )٤٢٫٩٧٣(  )٢٤٫١١١(  )٧٩٫٣٦٥(   تابعة اتاستبعاد شرك عند
  -  )٧٨٩(  -  -  ٩٣٧  -  )١٤٨(  المحول إلى عقارات استثمارية 

  -----------  ---------   -------------   ----------   ---------   ---------   -------------   
  ٢٫٣٩٣٫٠٩٧  ٧٣٫٦٩٣  ٢٤٫٦١٨  ٩٦٫٧٦٧  ١٫٢٧٢٫٣٠٤  -  ٩٢٥٫٧١٥  ٢٠١٦ديسمبر ٣١في
  -----------  ---------   ------------   ----------   ---------   ---------   -------------   

                

  ٢٫٣٩٣٫٠٩٧  ٧٣٫٦٩٣  ٢٤٫٦١٨  ٩٦٫٧٦٧  ١٫٢٧٢٫٣٠٤ - ٩٢٥٫٧١٥   ٢٠١٧يناير  ١في 
  ٤١٫٥٨٧  ٢٤٫٦٥٩  ١٫٣٣٣  ٦٫٠٧٠ ٩٫٠٠٧ - ٥١٨  اإلضافات

  )١٦٫٤٤٠(  )٨٫٩٢٤(  )٢٫٩٦٥(  )٢٫٢١٦( )١٫٩٤٦( - )٣٨٩(  االستبعادات والمشطوبات 
  -  )٢٥٫٥١٤(  -  )٢٫٣٨١( ١٥٫٧٣٩ - ١٢٫١٥٦  التحويالت

  ----------- --------- --------------  ----------   ---------   -----------   --------------   
  ٢٫٤١٨٫٢٤٤  ٦٣٫٩١٤  ٢٢٫٩٨٦  ٩٨٫٢٤٠  ١٫٢٩٥٫١٠٤ - ٩٣٨٫٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر ٣١في
  ----------- --------- -------------  ----------   ---------   ----------   -------------   

  االستھالك المتراكم وخسائر 
                انخفاض القيمة

  ٩٩٧٫٤٤٢  ١٠٫٧٠٨  ٢٩٫٤٥٤  ٦٧٫٤٨٩  ٦٤٠٫٩١٧  -  ٢٤٨٫٨٧٤   ٢٠١٦يناير  ١في 
  ١١٣٫٨٢٣  -  ٢٫٣٧٨  ١٠٫٤١١  ٦٦٫٩٩٥  -  ٣٤٫٠٣٩  المحمل على السنة

  )٣٨٫١٠٨(  -  )٢٫١٨٩(  )٥٫٩٠٤(  )١٩٫٠٦٤(  -  )١٠٫٩٥١(  على االستبعادات والمشطوبات
  ٧٢٫٩٣٢  -  ١٫١٧٤  ١٣٫٣٥٢  -  -  ٥٨٫٤٠٦  عند حيازة شركات تابعة 

  )٧٣٫٣٠٠(  -  )٩٫٩٧٧(  )٥٫٤٠١(  )٣٦٫٤٩٣(  -  )٢١٫٤٢٩(   تابعة اتعند استبعاد شرك
  -----------  --------   -----------   ---------   ---------   ---------   -------------   
  ١٫٠٧٢٫٧٨٩  ١٠٫٧٠٨  ٢٠٫٨٤٠  ٧٩٫٩٤٧  ٦٥٢٫٣٥٥  -  ٣٠٨٫٩٣٩  ٢٠١٦ديسمبر ٣١في
  -----------  --------   -----------   ---------   ---------   ---------   -------------   
            

  ١٫٠٧٢٫٧٨٩  ١٠٫٧٠٨  ٢٠٫٨٤٠  ٧٩٫٩٤٧ ٦٥٢٫٣٥٥ - ٣٠٨٫٩٣٩   ٢٠١٧يناير  ١في 
  ١٠٧٫٠٩٦  -  ١٫٢٥٣  ٧٫٠٨٣ ٦٤٫٩٠٩ - ٣٣٫٨٥١  المحمل على السنة

  )٦٫٠٨٣(  -  )٢٫٠٤٨(  )٢٫٢١٦( )١٫٨١٩( - -  على االستبعادات والمشطوبات
  ٢٫٥٨٧  -  -  - ٢٫٥٨٧ - -  خسائر انخفاض القيمة

  ----------- -------- ----------- ---------   ---------   ---------   --------------   
  ١٫١٧٦٫٣٨٩  ١٠٫٧٠٨  ٢٠٫٠٤٥  ٨٤٫٨١٤ ٧١٨٫٠٣٢ - ٣٤٢٫٧٩٠  ٢٠١٧ديسمبر ٣١في
  ----------- -------- ----------- ---------   ---------   ---------   -------------   

            صافي القيمة الدفترية
  ١٫٣٢٠٫٣٠٨  ٦٢٫٩٨٥  ٣٫٧٧٨  ١٦٫٨٢٠  ٦١٩٫٩٤٩  -  ٦١٦٫٧٧٦   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  ======  =====  ======  =====  =====  =====  ========  
  ١٫٢٤١٫٨٥٥  ٥٣٫٢٠٦  ٢٫٩٤١  ١٣٫٤٢٦ ٥٧٧٫٠٧٢ - ٥٩٥٫٢١٠  ٢٠١٧ديسمبر ٣١في
  ====== ===== ====== =====  =====  =====  ========  

  



 

 

٣٩

  وشركاتھا التابعة دبي لالستثمار ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات   . ١٠
  
، قامت حكومة دبي بمنح المجموعة ١٩٩٧. في سنة ١٩٩٦مليون درھم سنة  ٥ بلغت تكلفتھاقامت المجموعة بشراء قطعة أرض  )١(

قطعة أرض أخرى مجاورة لألرض الحالية، والتي تم احتسابھا بالقيمة االسمية من قبل المجموعة. تمت إعادة تقييم قطعتي 
ً من قبل شركة إلى احتياطي  مليون درھم ٤٥غ البال إضافة فائض إعادة التقييموتمت  مستقلة ومتخصصة تقييم األرض سابقا

  .إعادة التقييم غير القابل للتوزيع
  

ايتد ويون عة المرموم إلنتاج األلبان ذ.م.متوصلت المجموعة خالل السنة السابقة التفاق مع ھيئات ذات عالقة لنقل عمليات مزر
َ لذلك، استلمت األراضيسيلز بارتنرز ("الشركات التابعة") وإعادة قطع   ٢٣٦ .٦الشركة قطعة أرض جديدة بقيمة . تعويضا

). وعليه، تم مباشرة إضافة احتياطي إعادة التقييم ١٢مليون درھم والتي تم تصنيفھا ضمن العقارات االستثمارية (راجع إيضاح 
  ). ٢٩مليون درھم إلى األرباح المحتجزة (راجع إيضاح  ٤٥ذات الصلة البالغ 

  
ركة التابعة قررت إدارة الشمنشآتھا التصنيعية.  لتوسعةمن قبل شركة تابعة تكلفة متكبدة نجاز األعمال الرأسمالية قيد اإل تشتمل  )٢(

  إيقاف أعمال التوسع للمنشآت التصنيعية مؤقتاً. بناًء على مراجعة القيم الدفترية، تم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة بمبلغ
  مليون درھم في السنوات السابقة.   ١٠ .٧ 

  
كضمان مقابل قروض مليون درھم)  ٩٥٨: ٢٠١٦(مليون درھم  ٨٣١رھن مباني وآالت وماكينات يبلغ صافي قيمتھا الدفترية تم   ) ٣(

ألجل تم الحصول عليھا من بنوك. يتم أيضاً في بعض الحاالت تخصيص التأمين على تلك المباني واآلالت والماكينات لصالح 
  عليھا.البنوك مقابل التسھيالت التي تم الحصول 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤٠

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة  .١١

  
  ألف درھم        

  
  

  الشھرة التجارية 
براءة االختراع 

والعالمة التجارية 
موجودات غير 
  ملموسة أخرى

  
  اإلجمالي 

          التكلفة 
  ١٤٩٫٩٥٦  ١٨٫٤٢٦  ٧٫٤٤٥  ١٢٤٫٠٨٥  ٢٠١٦يناير  ١كما في 
  ٦٥  ٦٥  -  -  إضافات

  ----------  --------  ---------  -----------  
  ١٥٠٫٠٢١  ١٨٫٤٩١  ٧٫٤٤٥  ١٢٤٫٠٨٥  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  ----------  -------  ---------  -----------  
          

  ١٥٠٫٠٢١  ١٨٫٤٩١  ٧٫٤٤٥  ١٢٤٫٠٨٥  ٢٠١٧يناير  ١كما في 
  ١٨٤  ١٨٤  -  -  إضافات 

  -----------  ---------  ---------  -----------  
  ١٥٠٫٢٠٥  ١٨٫٦٧٥  ٧٫٤٤٥  ١٢٤٫٠٨٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  -----------  ---------  ---------  -----------  
          
          إلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ا

  )٤٧٫٦٤٣(  )١١٫٤٧٦(  )٧٫٣٦٥(  )٢٨٫٨٠٢(  ٢٠١٦يناير  ١في 
  )١٫٧٥٣(  )١٫٦٧٣(  )٨٠(  -  اإلطفاء 

  )٨٥٧(  -  -  )٨٥٧(  انخفاض القيمة
  -----------  ----------  -----------  -----------  

  )٥٠٫٢٥٣(  )١٣٫١٤٩(  )٧٫٤٤٥(  )٢٩٫٦٥٩(  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  -----------   ----------  -----------  -----------  
          

  )٥٠٫٢٥٣(  )١٣٫١٤٩(  )٧٫٤٤٥(  )٢٩٫٦٥٩(  ٢٠١٧يناير  ١في 
  )١٫١١٢(  )١٫١١٢(  -  -  اإلطفاء

  -----------  ----------  -----------  -----------  
  )٥١٫٣٦٥(  )١٤٫٢٦١(  )٧٫٤٤٥(  )٢٩٫٦٥٩(  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  -----------   ----------  -----------  -----------  
         القيمة الدفترية

  ٩٩٫٧٦٨  ٥٫٣٤٢  -  ٩٤٫٤٢٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  =====  ====  ====  =====  
  ٩٨٫٨٤٠  ٤٫٤١٤  -  ٩٤٫٤٢٦   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

 

٤١

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
    ستثماريةاالعقارات ال  .١٢

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٫٩٩٠٫٤٠٨  ٦٫٧٣١٫٦٩٧  يناير  ١في 
  ٢٦٦٫٣١٢  ٣٣١٫٦٣٠  إضافات 
  ٢٣٦٫٦٣٢  -  ))١(١٠ض مستلمة كتعويض (راجع إيضاح قطعة أر

  ١٨٧٫٣٨٠  -  ج) ٣٩عند االستحواذ على شركة تابعة (راجع إيضاح 
  ٤٩٩٫٢١٠  -  المحول من المخزون 

  ١٢٫٦٦٥  ٢٢٫٥٠٤  ) ١٣لتطوير (راجع إيضاح المحول من عقارات قيد ا
  )٢١٫٣٢٠(  )٢٦٫٤٠٢(    بيع عقارات استثمارية 

  ٥٦٠٫٤١٠  ٦٤٥٫٥٥١  األرباح من التقييم بالقيمة العادلة
  --------------  -------------  

  ٦٫٧٣١٫٦٩٧  ٧٫٧٠٤٫٩٨٠  ديسمبر  ٣١في 
  ========  =======  
  

  تتضمن العقارات االستثمارية بصورة رئيسية ما يلي:
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  درھمألف   
      
  ٤٫٢٢٢٫٢٧٨  ٤٫٨٢٨٫٣٢٨  بنية تحتية ومنشآت ملحقة  -
  ٦٠٤٫٤٢٦  ٩٧١٫٤٢٤  قطع أراضي  -
  ١٫٢٣٦٫٠٩٣  ١٫٢٣٣٫٩٩٥  عقارات سكنية وتجارية  -
  ٦٦٨٫٩٠٠  ٦٧١٫٢٣٣  مساكن عمال ومستودعات  -
  --------------  -------------  
  ٦٫٧٣١٫٦٩٧  ٧٫٧٠٤٫٩٨٠  
  ========  =======  

    

  البنية التحتية والمنشآت الملحقة:  )أ
  

الواقعتين في منطقة  ٠١٠٠-٥٩٧م ـورق ٠١٠٠-٥٩٨التي على قطعتي أرض (رقم  والمنشآت الملحقةمنشآت البنية التحتية تم بناء 
 ٩٩ة دجبل علي الصناعية) تم الحصول عليھما من حكومة دبي بموجب عقد إيجار طويل األجل قابل للتجديد وغير قابل لإللغاء لم

من صافي األرباح  ٪٢٠، يتم دفع ٢٠٠٩فبراير  ١سنة. تم إعفاء المجموعة من دفع إيجار العشر سنوات األولى، واعتباراً من 
 حكومة دبي.إلى  لمشروعمن االمحققة سنوياً 

  
، حصلت المجموعة على قيم عادلة لجميع المراحل. تم إجراء ھذا التقييم من قبل شركة تقييم مستقلة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

 ومة بعدباستخدام نموذج صافي التدفقات النقدية المخصالقانونيين  للمساحينمسجلة وفقاً لدليل التقييم الصادر من قبل المعھد الملكي 
. من صافي األرباح المحققة المستحقة إلى حكومة دبي ٪٢٠ بـ حصة المقدرةالفقات النقدية الخارجة الناتجة عن األخذ باالعتبار التد
نظراً للتغير الكبير في مليون درھم)  ٤٠٠: ٢٠١٦( مليون درھم ٦٠٤بمبلغ  تقييم بالقيمة العادلةالأرباح من نتج عن ھذا التقييم 

  التدفقات النقدية حسب شروط عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين.  صافي
  

قد تم إجراء فحيث أن تقييم كافة المراحل المنجزة من قبل شركة تقييم مستقلة مسجلة يرتكز على صافي التدفقات النقدية المستقبلية، 
. بالمثل تم إدراج ١٧ر المحاسبي الدولي رقم اإليجارات المستحقة على أساس القسط الثابت بموجب المعياتسويات على قيمة 

في تاريخ التقييم ضمن  ٪٢٠اإليجارات غير المكتسبة المستلمة مقدماً والمطلوبات المعترف بھا المتعلقة بحصة حكومة دبي البالغة 
ة مسجلة والتقييم كة تقييم مستقلبواسطة شر تم إجراؤه الذيتقييم العقارات االستثمارية  مطابقةفيما يلي  تقييم العقارات االستثمارية.

  المعدل المدرج في البيانات المالية الموحدة:
  

  



 

 

٤٢

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
    (تابع) العقارات االستثمارية    .١٢

  

  تتضمن العقارات االستثمارية بصورة رئيسية ما يلي (تابع):
  

  (تابع):البنية التحتية والمنشآت الملحقة   )أ
  

  ٢٠١٦   ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  بالقيمة العادلة وفقاً لتقارير والمنشآت الملحقة تقييم المراحل الُمنجزة
  ٣٫٩٩٦٫٠٣١  ٤٫٥٨٦٫٦٦٣  شركة التقييم المستقلة المسجلة

  )٤٤٫٠٩٣(  )٤٠٫٥٢٠(  للمراحل المنجزة  ناقصاً: تسوية ذمم اإليجارات المدينة
  ١٥٥٫٨٢٦  ١٦٦٫٠٠٢  * للمراحل المنجزة اإليجارات غير المكتسبةزائداً: تسوية 

  (المدرجة ضمن الذمم الدائنة زائداً: تسوية المطلوبات المعترف بھا
  ١١٤٫٥١٤  ١١٦٫١٨٣  ) ٢٥و ٦(راجع اإليضاحين  )األخرى والمصروفات المستحقة

  --------------  -------------  
  ٤٫٢٢٢٫٢٧٨  ٤٫٨٢٨٫٣٢٨  
  = =======  =======  
  

  المستأجرين. بعضتتمثل اإليجارات غير المكتسبة في اإليجارات المستلمة مقدماً من *
  

على: زيادة اإليجارات في السوق (وفقاً للعقود المبرمة بصورة رئيسية تشتمل المدخالت غير الملحوظة الھامة في قياس القيمة العادلة 
وفترات اإليجار المجانية (سنة واحدة لعقود اإليجار الجديدة) ومعدل الخصم الذي يتم تعديله وفقاً للمخاطر (متوسط مع المستأجرين)، 

  / تنخفض القيمة العادلة المقدرة بناًء على التغيرات في المدخالت غير الملحوظة الھامة.  قد تزيد). ٪٥.٧ بواقع
  

 تتألف مما يلي: ،قطع أراضي  )ب
  

 )؛ب٣٩و ١٠كتعويض نظير إعادة قطع أراضي كانت تتم عليھا عمليات شركات تابعة (راجع اإليضاحين قطعة أرض مستلمة  )١(
 

 قطعة أرض مستلمة من قبل شركة تابعة كمنحة من حكومة الفجيرة؛ )٢(
 

 )؛ و١٩قطع أراضي تم االستحواذ عليھا مقابل تسوية ذمم مدينة قائمة مستحقة من عميل (راجع اإليضاح  )٣(
 

 بغرض التطوير السكني والتجاري. قطع أراضي أخرى )٤(
 

ً للقيمة العادلة  األراضيتقييم قطع ، تم ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  ً لدليل ا تقييم مستقلة مسجلة اتمن قبل شركوفقا لتقييم وفقا
رتب عليه صافي مما ت تقييم السوق طريقةباستخدام  ، وقد تم إجراء التقييمنيالصادر من قبل المعھد الملكي للمساحين القانوني

  من التقييم بالقيمة العادلة. مليون درھم) ١٤: ٢٠١٦(مليون درھم  ٦٧أرباح بقيمة 
  

 تتألف مما يلي: ،عقارات سكنية وتجارية  )ج
  

، والذي تم تأجيره بموجب عقود ٢٠٠١مبنى مكاتب ووحدات سكنية تم تشيده على قطعة أرض ممنوحة من حكومة دبي في  )١(
 ايجار تشغيلي؛

 

 ؛ و مليون درھم) ٨٨٥. ٢: ٢٠١٦(مليون درھم  ٨٧٤ .٧وحدات سكنية محتفظ بھا لإليجار بمبلغ  )٢(
  

 وحدات سكنية وتجارية أخرى بموجب عقود ايجار تشغيلي. )٣(
 

لصادر اشركات تقييم مستقلة مسجلة وفقاً لدليل التقييم تجارية من قبل السكنية والعقارات ھذه ال، تم تقييم ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
طريقة تقييم السوق وطريقة رسملة اإليرادات، أيھما باستخدام  ، وقد تم إجراء التقييمنيمن قبل المعھد الملكي للمساحين القانوني

  من التقييم وفقاً للقيمة العادلة. مليون درھم) ١٣٥: أرباح بقيمة ٢٠١٦(مليون درھم  ٢٧أنسب، مما ترتب عليه صافي خسائر بقيمة 
  

مقابل تسھيالت تم الحصول عليھا من أحد  مليون درھم) ٤٢٣ .٥: ٢٠١٦(مليون درھم  ٤٢٤ .١عقارات سكنية بقيمة تم رھن 
  وثيقة تأمين تلك العقارات لصالح ھذا البنك. تخصيصتم  ،البنوك. عالوة على ذلك



 

 

٤٣

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

    (تابع) العقارات االستثمارية    .١٢
  

  تتضمن العقارات االستثمارية بصورة رئيسية ما يلي (تابع):
  

 مساكن عمال ومستودعات:  )د
 

ً  شركاتكما في تاريخ التقرير من قبل والمستودعات  لمساكن العمالتم تحديد القيم العادلة  التقييم  دليللتقييم مستقلة مسجلة وفقا
باستخدام طريقة رسملة اإليرادات وطريقة تقييم السوق  إجراء ھذا التقييم. تم الصادرة من قبل المعھد الملكي للمساحين القانونيين

  .مليون درھم) ١١: ٢٠١٦(مليون درھم  ٢مما ترتب عليه صافي أرباح قيمة عادلة بمبلغ 
  

  لقيمة العادلة النظام المتدرج ل
  

  من النظام المتدرج للقيمة العادلة. ٣العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  تم تصنيف القيمة
  

  . ٣يوضح الجدول التالي مطابقة بين األرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية للقيم العادلة في المستوى 
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

    ٤٫٩٩٠٫٤٠٨  ٦٫٧٣١٫٦٩٧  يناير  ١الرصيد في 
    ٥٠٢٫٩٤٤  ٣٣١٫٦٣٠  إضافات 

    ٥١١٫٨٧٥  ٢٢٫٥٠٤  ومخزون تطوير لقيد اتحويالت من عقارات 
    )٢١٫٣٢٠(  )٢٦٫٤٠٢(  بيع عقارات استثمارية

    ١٨٧٫٣٨٠  -  ج)٣٩عند االستحواذ على شركة تابعة (راجع إيضاح 
    ٥٦٠٫٤١٠  ٦٤٥٫٥٥١  التغيرات في القيمة العادلة (غير محققة) 

  --------------  -------------  
  ٦٫٧٣١٫٦٩٧  ٧٫٧٠٤٫٩٨٠  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  لتطويرقيد اعقارات ال    . ١٣
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٢٫٦٦٥  ٢٢٫٥٠٤    إضافات 
  )١٢٫٦٦٥(  )٢٢٫٥٠٤(    )١٢المحول إلى عقارات استثمارية (راجع إيضاح 

    -----------  -----------  
  -  -    ديسمبر  ٣١في 

    ======  =====  
  

  المالية  االستثمارات    . ١٤
   ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
 ألف درھم  ألف درھم   
الشاملةاإليراداتخاللمنالعادلةبالقيمة استثمارات )١(

(أ):  ١٤راجع إيضاح  – األخرى
    

       

  ٢٤٦٫٢٧٢  ٢٠٩٫٨٢٧    ملكية سندات   ‐
    ------------  -----------  
    ٢٤٦٫٢٧٢  ٢٠٩٫٨٢٧  
   ======  ======  
راجع  – استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )٢(

(ب): ١٤إيضاح 
      

       

  ٤١٧٫٠٨٧  ٥٠٠٫٩٥٣  للمتاجرةبھامحتفظمدرجة ملكية سندات   ‐
  ١٫١٧٩٫٤٤٥  ١٫٠٤٩٫٢٧١    وصكوك وسندات ومحافظمدرجة  غير ملكية سندات   ‐

   --------------  -------------  
   ١٫٥٩٦٫٥٣٢  ١٫٥٥٠٫٢٢٤  

  =======  ======= 



 

 

٤٤

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)المالية  االستثمارات    . ١٤
  

  التوزيع الجغرافي لالستثمارات:
 

    ٢٠١٧  
 ألف درھم 

٢٠١٦  
 ألف درھم 

     

  ٨٢٨٫٩٤٢  ٧٩٣٫١٠٢    المتحدةدولة اإلمارات العربية 
  ٤١٢٫٠٤٥  ٤٢٨٫٣٣٠    دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ٦٠١٫٨١٧  ٥٣٨٫٦١٩   دول أخرى 
    --------------  -------------  
  )١٫٨٤٢٫٨٠٤  ١٫٧٦٠٫٠٥١  )٢( ) +١  
    ========  ======= 
  

مليون درھم)،  ٥٤٣: ٢٠١٦(مليون درھم  ٥٨٠تبلغ قيمتھا العادلة  في سندات ملكية ومحافظ وسندات غير مدرجة تم رھن استثمارات
  ). ٢٤(راجع إيضاح  لصالح بنوك مقابل القروض التي تم الحصول عليھا

  
  مخاطر أسعار األسھم –تحليل الحساسية 

  

ھذه . فيما يتعلق ببمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مختلفة ماليةأسواق  المجموعة في سندات الملكية مدرجة في اتاستثمار إن
ھذه األسواق المالية في  جميعفي  ٪١٠بنسبة  (النقص) /إن الزيادةفاالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 

  مليون درھم). ١٥ .٦٧: ٢٠١٦(مليون درھم  ٤٨ .٨٧ بمبلغاألرباح  (نقص) /تاريخ التقرير كانت ستؤدي إلى زيادة
  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى    ) أ(
  

  فيما يلي االستثمارات الرئيسية التي تندرج ضمن ھذه الفئة:
  

  شركة الثريا لالتصاالت الفضائية (الثريا) (سندات ملكية غير مدرجة):
  من أسھم الثريا.  ٪٣٩.٥لقد كانت الشركة مساھم مؤسس في ھذا المشروع وتمتلك 

  
  مصرف الطاقة األول (سندات ملكية غير مدرجة):

في مملكة البحرين ومتخصص  تم تأسيسهمن أسھم مصرف الطاقة األول وھو بنك ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية  ٪٥تمتلك المجموعة 
  قطاع الطاقة.  خدمات في االستثمار والتمويل وتلبية متطلبات

  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    ) ب(
  

  سندات غير المدرجة:سندات الملكية والمحافظ والصكوك وال فيما يلي االستثمارات الرئيسية في
  

  سندات ومحافظ مدارة:
في محفظة سندات متنوعة ذات  )دوالر أمريكي مليون ٢٠٩ .٩: ٢٠١٦(مليون دوالر أمريكي  ١٧٤ .٣الشركة باستثمار مبلغ قامت 

في محافظ حقوق ملكية مدارة من خالل استخدام تسھيالت  )يمليون دوالر أمريك ٢٦: ٢٠١٦(مليون دوالر أمريكي  ٢٦عائد ثابت ومبلغ 
. تم تحديد التصنيف االئتماني لمعظم مليون دوالر أمريكي) ١٤٧ .٧: ٢٠١٦(ون دوالر أمريكي ملي ١٢٧ .٩اقتراض ذات صلة بمبلغ 

  ھذه السندات من قبل طرف خارجي يعكس تصنيفھا االستثماري كما يمتد متوسط فترة االستحقاق للسندات في المحفظة إلى ثالث سنوات.   
  

  شركة مرفأ تونس لالستثمار:
 يناءمتحتفظ الشركة باستثمار في شركة مرفأ تونس لالستثمار، وھي شركة مسجلة في جزر كايمان. تم تأسيس الشركة بغرض تطوير 

  وحدات تجارية وسكنية وسياحية وطبية وتعليمية وترفيھية. يضممالي في مرفأ تونس، بحيث 
  

  :أخرى
من أسھم شركة تم تأسيسھا وتسجيلھا في المملكة العربية السعودية. تتمثل األنشطة الرئيسية لھذه الشركة في تنفيذ  ٪١٥تمتلك المجموعة 

  المتخصصة.  ةأعمال المقاوالت الكھروميكانيكي
  
  
  
  



 

 

٤٥

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) المالية االستثمارات    . ١٤
  

  القيم العادلةقياس     ) ج(
  

ه ذتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد ھ
  القياسات:

  
: األسعار السوقية المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط. ترتكز القيم العادلة على سعر السوق في تاريخ التقييم. ويتم تصنيف ١المستوى 

  استثمار المجموعة في سندات الملكية المدرجة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة ضمن ھذه الفئة. 

  
لحوظة إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مستمدة من : أساليب تقييم ترتكز على المدخالت الم٢المستوى 

األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار 
شاطاً أو عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو أساليب تقييم أخرى السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل ن

تكون جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية. يتم تصنيف استثمار المجموعة في  عندما
 والسندات المھيكلة ضمن ھذه الفئة. والصكوك المحافظ 

  
تخدم المدخالت غير الملحوظة الھامة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على : أساليب تقييم تس٣المستوى 

مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي 
جة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار يتم تقييمھا بناًء على األسعار المدر

  االختالفات بين األدوات.
  

ة ركما يتم التوصل إلى التقييم، في بعض الحاالت، بناًء على تقارير التقييم الصادرة من مدير المحفظة االستثمارية وكذلك التقارير الصاد
يتم تصنيف استثمارات المجموعة في سندات الملكية غير المدرجة وفي المحافظ االستثمارية ضمن ھذه الفئة.  حول إنجاز المشاريع.

  المستخدمة لتحديد القيمة العادلة يصحبه تغير في القيمة العادلة.   ذات الصلةوبصورة عامة، فإن التغير في المعطيات المقارنة 
  

سائر خوعليه تم تسجيل  األرباح أو الخسائر،الستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قامت المجموعة بمراجعة القيمة العادلة ل
  .مليون درھم) ١٩ .٩٨ أرباح بمبلغ :٢٠١٦(خالل السنة الحالية  مليون درھم في األرباح أو الخسائر ٣٠ .٤٦بمبلغ 

  
الشاملة  اإليراداتالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل  في سندات الملكية غير المدرجة قامت المجموعة بمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات

 خسائر بمبلغ :٢٠١٦(خالل السنة الحالية  في اإليرادات الشاملة األخرى مليون درھم ٢١ .٠٦ بمبلغ خسائروعليه تم تسجيل  األخرى،
  .مليون درھم) ٦٩ .٤٤
  

المالية، التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة يقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات 
  العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          موجودات مالية بالقيمة العادلة 
  ١٫٥٥٠٫٢٢٤  ٣٠٦٫٥٩٢  ٧٤٢٫٦٧٩  ٥٠٠٫٩٥٣  من خالل األرباح أو الخسائر

          
          موجودات مالية بالقيمة العادلة

  ٢٠٩٫٨٢٧  ٢٠٩٫٠٩١  -  ٧٣٦  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -----------  ------------  -----------  --------------  
  ١٫٧٦٠٫٠٥١  ٥١٥٫٦٨٣  ٧٤٢٫٦٧٩  ٥٠١٫٦٨٩  
  ======  ======  ======  ========  

  
  
  
  
  



 

 

٤٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) المالية االستثمارات    . ١٤
  

  قياس القيم العادلة (تابع)    ) ج(
  
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   
          

          موجودات مالية بالقيمة العادلة 
  ١٫٥٩٦٫٥٣٢  ٣٠٨٫٠٧٦  ٨٧١٫٣٦٩  ٤١٧٫٠٨٧  من خالل األرباح أو الخسائر

          
          موجودات مالية بالقيمة العادلة

  ٢٤٦٫٢٧٢  ٢٤٥٫٦٠٩  -  ٦٦٣  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -----------  -----------  -----------  -------------  
  ١٫٨٤٢٫٨٠٤  ٥٥٣٫٦٨٥  ٨٧١٫٣٦٩  ٤١٧٫٧٥٠  
  ======  ======  ======  =======  

  
   ٣لقياسات القيم العادلة لالستثمارات في المستوى  مطابقة

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٣٣٫١٥٥  ٥٥٣٫٦٨٥  يناير  ١كما في 
  ٦٠٫٦١٩  ٨٠٫٨٤٣  استثمارات تم شراؤھا خالل السنة 

  )٦٨٫٣٨٦(  )١٧٫١٩٨(  الُمسترد/ الُمباع خالل السنة 
  -  )٨٤٫٦٨٣(  (راجع أدناه) ١المستوى  المحول إلى

      الخسائر المدرجة في اإليرادات الشاملة األخرى 
  )٦٩٫٤٤٢(  )٢١٫٠٦٠(  صافي التغير في القيمة العادلة (غير محقق)   -

      األرباح المدرجة ضمن األرباح أو الخسائر 
  )٢٫٢٦١(  ٤٫٠٩٦  صافي التغير في القيمة العادلة (غير محقق)   -
  -----------  -----------  

  ٥٥٣٫٦٨٥  ٥١٥٫٦٨٣  ديسمبر  ٣١كما في 
 ======  ======  
 

 كومباني" و "مومباي أي تي سيتي نافي مومباي إنفستمنت إنرجيقامت المجموعة خالل السنة باستبدال االستثمار الخاص بھا في "
إلى  ٣تيليكوم سيتي" (كالھما غير مدرج) بأسھم في "بيت التمويل الخليجي" (مدرجة). وبالتالي، تم تحويل االستثمار من المستوى 

  .١المستوى 
  

  تحليل الحساسية 
  

ير ملحوظة متعددة، ال يمكن تقدير التأثير المحتمل للتغيرات في يرتكز على مدخالت غ ٣حيث أن تقييم االستثمارات ضمن المستوى 
  ھذه المدخالت على التقييم بصورة دقيقة.

  



 

 

٤٧

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  حقوق الملكيةطريقة االستثمار في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل    .١٥
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٣٩١٫٨٧٧  ٤٣١٫٤٩٤    ) أدناه)١(راجع ( االستثمار في ائتالفات مشتركة
  ٢٧٢٫٣٧٤  ١٧٥٫١٨٣  ) أدناه)٢(راجع ( زميلة اتاالستثمار في شرك

  -----------  -----------  
  ٦٦٤٫٢٥١  ٦٠٦٫٦٧٧  حقوق الملكيةطريقة إجمالي االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل

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

   االئتالفات المشتركة    )١(
  

  : ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ائتالفات مشتركة كما في  فيما يلي استثمارات المجموعة في
  

  (إميكول) كولينج ذ.م.ماإلمارات ديستريكت 
ع المياه في توزيع وبيلھذه المنشأة الرئيسي  النشاطتمثل ي .إن إميكول ھي ائتالف مشترك بين الشركة وشركة االتحاد العقارية ش.م.ع

  .٤٣راجع أيضاً اإليضاح  .المنشأةمن أسھم ھذه  ٪٥٠ الشركةالمبردة لالستخدام في أنظمة التبريد القطاعي. تمتلك 
  

  )كيو دي آي( ي آي سبورت مانجمنت ذ.م.مكيو د
وتتمثل األنشطة الرئيسية لالئتالف المشترك  ،عة والقدرة سبورتس مانجمنت ذ.م.مإن شركة كيو دي آي ھي ائتالف مشترك بين المجمو

  .المنشأةمن أسھم ھذه  ٪٥٠إدارة المنشآت واألندية الرياضية واألنشطة األخرى المتعلقة بالرياضة. تمتلك المجموعة بصورة فعلية  في
   

  ولي لتعليم قيادة السيارات ذ.م.ممركز دبي الد
قديم تدريب وتعليم مھارات القيادة وت فيأنشطتھا الرئيسية  وتتمثللعربية المتحدة، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اإلمارات ا ھي

راجع أيضاً  .المنشأةمن أسھم ھذه  ٪٨.٣٧خدمات إصالح وصيانة السيارات والخدمات ذات الصلة. تمتلك المجموعة بصورة فعلية 

  .٤٣اإليضاح 
  

  ذ.م.م للتطوير باليسيدسشركة 
ھي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إدارة مشروع يتم تنفيذه 

  على قطع أراضي كائنة في مجمع دبي لالستثمار. 
  

  
  
       



 

 

٤٨

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)حقوق الملكية طريقة المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لاالستثمار في الشركات     .١٥

  
  (تابع)االئتالفات المشتركة  )١(

  
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الخاصة باالئتالفات المشتركة كما ھي مدرجة في البيانات المالية الخاصة بھم. كما يتضمن 

  القيمة الدفترية لحصة المجموعة في االئتالفات المشتركة.الجدول أيضاً مطابقة للمعلومات المالية الُملخصة مع 
  

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٦٤٠٫٦٩٤  ١٫٧٩٧٫٢٩٦    الموجودات غير المتداولة
  ٣٧٩٫٧٢٤  ٣٠٤٫٥٦٨    الموجودات المتداولة

  )٩٣٧٫٧٧٤(  )٩٩٠٫٨١٦(    المطلوبات غير المتداولة
  )٣٢٣٫٤٤٠(  )٢٧٢٫٦١٠(    المطلوبات المتداولة

    -------------  ------------  
  ٧٥٩٫٢٠٤  ٨٣٨٫٤٣٨    )٪١٠٠صافي الموجودات (

    ------------  -----------  
  ٣٧٩٫٦٠٢  ٤١٩٫٢١٩  حصة المجموعة في صافي الموجودات

  ١٢٫٢٧٥  ١٢٫٢٧٥    الشھرة التجارية
    -----------  -----------  

  ٣٩١٫٨٧٧  ٤٣١٫٤٩٤    المشتركةالقيمة الدفترية للحصة في االئتالفات 
  ======  ======  

        
  ٤٤٠٫٥٦٢  ٤٧٣٫٣٧٨    اإليرادات

  )٤٥٫٦٥٣(  )٤٥٫٩٥٦(    االستھالك واإلطفاء
  )٢٢٫٣٦٠(  )٢٨٫٢٦٣(    مصروفات الفائدة

  )٢٩٣٫٢٧٥(  )٣١٨٫٠٣١(    األخرى المصروفات
  ------------  ------------  

  ٧٩٫٢٧٤  ٨١٫١٢٨    )٪١٠٠( السنة أرباح
    ----------  ----------  

  ٣٩٫٦٣٧  ٤٠٫٥٦٤  من األرباح حصة المجموعة
  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى   منحصة المجموعة 

    ---------  ---------  
  ٣٩٫٦٣٧  ٤٠٫٥٦٤    اإليرادات الشاملة  من إجماليحصة المجموعة 

    =====  =====  
  ٢٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠    توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة

    =====  =====  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤٩

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)حقوق الملكية طريقة االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل    .١٥

  
  الشركات الزميلة )٢(

  
  : ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  شركات زميلة فيما يلي استثمارات المجموعة في

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧    الشركات الزميلة 

    ٪  ٪  
        

  ٣٤  ٣٤    جلوبال فارما ذ.م.م
  ٣٠  ٣٠    اميرتس ألومنيوم رولينج ("اميرول") ذ.م.م

  ٢٦ .٧٥  ٢٦ .٧٥    مستشفى كينجز كوليدج للرعاية الصحية ذ.م.م
  -  ٢٠    مركز كليمنصو الطبي منطقة حرة ("سي ام سي دبي")

  ٤٠  ٤٠    ليمتد (*)  ٤موجافي 
  ٥٥  ٥٥    ليمتد (*)  ٩موجافي 
  ٣٦  ٣٦    ليمتد (*)  ١٠موجافي 
  ٥٥  ٥٥    ليمتد (*)  ١١موجافي 
  ٥٥  -    ليمتد (*)  ١٢موجافي 
  ٥٥  ٥٥    ليمتد (*)  ١٥موجافي 
  ٢٥  ٢٥    ليمتد (*)  ٢٠موجافي 

  ١٩  ١٩    صندوق المال مينا للدخل (*)
  

  * إن نسبة الملكية تعكس الملكية المباشرة من خالل شركات تابعة وليس الملكية الفعلية للمجموعة. 
  

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركات الزميلة والمعدلة لبيان تسويات القيمة العادلة عند االعتراف والفروقات في السياسات 
قة للمعلومات المالية الُملخصة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة كما المحاسبية. كما يتضمن الجدول أيضاً مطاب

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٣٩٦٫٠١٥  ٦٥٢٫٩٠٧    إجمالي الموجودات
  )١٠٧٫٣٦٣(  )٣٥٢٫٠٩٧(    إجمالي المطلوبات

    --------------  ------------  
  ٢٨٨٫٦٥٢  ٣٠٠٫٨١٠    )٪١٠٠الموجودات (صافي 

    -----------  -----------  
  ٩٦٫٦٢٦  ٨٢٫٣٠٣  حصة المجموعة في صافي الموجودات 

  ١٧٥٫٧٤٨  ١٧٥٫٧٤٨  تسويات القيمة العادلة للحصة المحتفظ بھا عند االعتراف المبدئي 
  -  )٨٢٫٨٦٨(  الملكيةحقوق طريقة انخفاض قيمة استثمار في شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل

    -----------  -----------  
  ٢٧٢٫٣٧٤  ١٧٥٫١٨٣    الشركات الزميلةالقيمة الدفترية للحصة في 

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

  ١٢٨٫١٥٥  ١٣١٫١٢٧    اإليرادات
  )١٦٤٫٠٩٤(  )٢١٧٫٠٧٧(    المصروفات

    -------------  ------------  
  )٣٥٫٩٣٩(  )٨٥٫٩٥٠(    )٪١٠٠( خسائر السنة

    ------------  -----------  
  )٩٫٣٣٤(  )٢٢٫١٦٧(    من الخسائر حصة المجموعة

  -  -    اإليرادات الشاملة األخرى   منحصة المجموعة 
    ------------  ----------  

  )٩٫٣٣٤(  )٢٢٫١٦٧(  إجمالي اإليرادات الشاملة  منحصة المجموعة 
    ======  =====  



 

 

٥٠

  وشركاتھا التابعة دبي لالستثمار ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)حقوق الملكية طريقة االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل    .١٥

  
  (تابع)الشركات الزميلة     )٢(

  
بعاد. ترتب تكاليف االستقامت المجموعة خالل السنة بإجراء تقييم للقيمة القابلة لالسترداد لشركة زميلة بناًء على القيمة العادلة ناقصاً 

ً تكاليف االستبعاد باستخدام توقعات  ٨٢ .٩على ھذا التقييم خسائر انخفاض قيمة بمبلغ  مليون درھم. تم احتساب القيمة العادلة ناقصا
  .٪١ومعدل النمو المتوقع بنسبة  ٪٨ .٩التدفقات النقدية المخصومة. تتضمن االفتراضات الرئيسية معدل خصم بنسبة 

  
  حقوق الملكية:طريقة يلي الحركة في االستثمارات في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لفيما  )٣(

  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٨٧٤٫٧٠٩  ٦٦٤٫٢٥١    يناير ١في 
  ٣٠٫٣٠٣  ١٨٫٣٩٧    أرباح السنةحصة المجموعة من 

  )٢٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠(    خالل السنة توزيعات األرباح المستلمة
عند االستحواذ على حصص مسيطرة في شركة مستثمر بھا 

  )٢٣٩٫٧٦٩(  -    ))ج( ٣٩قة حقوق الملكية (راجع إيضاح محتسبة وفقاً لطري
راجع ( حقوق الملكيةطريقة انخفاض قيمة استثمار في شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل

    -  )٨٢٫٨٦٨(  )٧إيضاح 
  -  )٢٠٫٥٠٣(    استبعاد شركات

  ١٩٫٠٠٨  ٤٧٫٤٠٠    استثمارات تمت خالل السنة 
    -----------  -----------  

  ٦٦٤٫٢٥١  ٦٠٦٫٦٧٧    ديسمبر ٣١في 
    ======  ======  

  
  مدينة  ذمم إيجارات    .١٦

  
الفرق بين المبلغ الذي تم إصدار فاتورة به إلى المستأجرين والمبلغ المعترف به كإيرادات إيجارية على  فيالمدينة  اإليجارات تمثل ذممت

ً للمعيار  أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، بما في ذلك خيار تجديد عقد اإليجار بعد انتھاء فترة اإليجار األولية وفقا
ار. ينشأ ھذا الفرق بصورة رئيسية نتيجة فترة اإليجار المجانية المسموح بھا في بداية فترة عقود اإليج - ١٧المحاسبي الدولي رقم 

ً من ھؤال ء اإليجار والزيادة في اإليجار المتفق عليھا بعد انتھاء المدة األولية من عقد اإليجار. وتتم تسوية اإليجارات المستلمة مقدما
  نة كما في تاريخ التقرير.المدي اإليجارات ذمم صافي المستأجرين لتحديد

  
  الذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي     .١٧

      
      لدى المجموعة الحصة التالية في عقود اإليجار التمويلي:    

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم 

      
  ١٧٫٤٦١  ٤٫٧٦٩  إجمالي االستثمار

  )١٫٥١٠(  )٣٩٥(  محققة إيرادات تمويل غير 
  --------  ----------  

  ١٥٫٩٥١  ٤٫٣٧٤  صافي االستثمار
  ضمن المصنف المبلغ المستحق خالل أقل من سنة وناقصاً: 

  )٩٫٠٧٣(  )١٫٤٢٤(   )٢٠األخرى (راجع إيضاح  مدينةالذمم ال
  ----------  ---------  

  ٦٫٨٧٨  ٢٫٩٥٠  االستحقاق طويل األجل
 ====  ====  

 
    

  
  



 

 

٥١

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)الذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي     .١٧
  

  فيما يلي الذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي المستحقة للمجموعة:
      

  الحد األدنى  
  لدفعات اإليجار

  
  الفائدة 

  المبلغ 
  األساسي 

  الحد األدنى
  لدفعات اإليجار

  
  الفائدة 

  المبلغ 
  األساسي 

  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

  ٩٫٠٧٣  ١٫١٢٢  ١٠٫١٩٥  ١٫٤٢٤  ١١٤  ١٫٥٣٨  أقل من سنة
  ٦٫٨٧٨  ٣٨٨  ٧٫٢٦٦  ٢٫٩٥٠  ٢٨١  ٣٫٢٣١  بين سنة وخمس سنوات  

  --------  ------  --------  ---------  --------  ---------  
  ١٥٫٩٥١  ١٫٥١٠  ١٧٫٤٦١  ٤٫٣٧٤  ٣٩٥  ٤٫٧٦٩  
  ====  ===   ====  =====  ====   =====  

  

التي تم تأجيرھا بموجب عقود إيجار طويلة األجل، حيث تم تقدير أن  يضااألر إن حصة المجموعة في عقود اإليجار التمويلي تمثل
ود إيجار تمويلي عقود على أنھا عقھذه اليتم احتساب ولذلك، . قليلة للغايةالقيمة الحالية للحصة المتبقية في نھاية فترة عقد اإليجار تعتبر 

 مشروطوجد إيجار يإلى خمس سنوات. ال  سنتين تتراوح فترات السداد من. "عقود اإليجار" ١٧بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  مستحق القبض. 

  
  المخزون    .١٨

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

  مواد خام وأعمال قيد اإلنجاز وقطع غيار 
  ١٦٤٫٥٣٦  ١٦٤٫١٥٣  مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة) بعد خصم(

  ٤٦٫٩٤١  ٥١٫٤٩٨  بضائع تامة الصنع 
  ١٤٥  ٢٫٧٣٨  الطريق علىبضائع 

  لبيع / محتفظ بھا بغرض اعقارات قيد التطوير
  ٢٫٠٠٨٫٢١٧  ٢٫٥٣٨٫٠١٣  مخصص انخفاض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق) بعد خصم(
  --------------  --------------  
  ٢٫٢١٩٫٨٣٩  ٢٫٧٥٦٫٤٠٢  

  ناقصاً: عقارات قيد التطوير للبيع مصنفة كغير متداولة
  )١٫٦٠٣٫٩٠٥(  )١٫٨٨٤٫١٤٥(  مخصص انخفاض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق) بعد خصم(
  ----------------  ---------------  
  ٦١٥٫٩٣٤  ٨٧٢٫٢٥٧  
  ========  ======  

  ٩١٫٢٣٦  ١٫٠١٣٫٦٥٦  بصافي القيمة القابلة للتحقيق المسجلالمخزون 
   ========   =====  

  
المتكبدة لتطوير العقارات من أجل بيعھا الحقاً. تنوي  والمصروفاتاألراضي  تكلفة في لبيعا لغرض تمثل العقارات قيد التطويرت    

  .  األجل بناًء على خطط اإلنجاز/التطوير المستقبلي ةبيعھا وقامت بتصنيف بعض العقارات على أنھا طويللالمجموعة تطوير ھذه العقارات 
  

ً لدليل التقييم ومستقلة مسجلة لعقارات قيد التطوير للبيع من قبل شركات تقييم ير صافي القيمة القابلة للتحقيق من بعض اتم تقد     فقا
 باستخدام طريقة تقييم السوق وطريقة القيمة المتبقية معاً. تم داخلياً تقدير ينيالصادر من قبل المعھد الملكي للمساحين القانون

ً لھذا التطوير لغرض البيع وذلك باستخدام طريقة تقييم السوق. والقيمة القابلة للتحقيق فيما يتعلق بالعقارات المتبقية قيد  فقا
عض بمليون درھم في صافي القيمة القابلة للتحقيق خالل السنة الحالية فيما يتعلق ب ٦٠ .٢التقييم، تم االعتراف بانخفاض بمبلغ 

حكام أمتعلقة ب أموروة خاصة وتنطوي على عدم اليقين للتحقيق ذات طبيع ن تقديرات صافي القيمة القابلةإالعقارات قيد التطوير للبيع. 
   ولذلك ال يمكن تحديدھا بدقة. ،ھامة

  
مقابل العقارات  مليون درھم) ١٦: ٢٠١٦(مليون درھم  ٧٦ .٢ بمبلغمخصص  بتسجيلالمجموعة  قامت، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في       

   لبيع.ا لغرض قيد التطوير
  



 

 

٥٢

  وشركاتھا التابعة دبي لالستثمار ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) المخزون    .١٨

  
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٣٣بلغت تكاليف االقتراض المرسملة على العقارات قيد التطوير للبيع     

  مليون درھم). ٢٧ .٤: ٢٠١٦(
  

بنوك. يتم في المقابل التسھيالت التي تم الحصول عليھا من مليون درھم)  ٧٧٦: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٫١٤٧تم رھن مخزون بقيمة     
  بعض الحاالت تخصيص وثائق التأمين على المخزون لصالح البنوك.

  
قامت اإلدارة خالل السنة السابقة، بناًء على التغير في استخدام العقارات من البيع إلى ايجار ألطراف أخرى، بإعادة تصنيف المخزون 

  إلى عقارات استثمارية. مليون درھم ٤٩٩ .٢ ذات القيمة الدفترية
  

  الذمم المدينة التجارية    .١٩
  

 مليون ٩٦ .٩٦: ٢٠١٦(لديون المشكوك في تحصيلھا ل مليون درھم ١٢٥ .٣٣ بقيمةمخصص  بعد خصمتم بيان الذمم المدينة التجارية     
  شھراً من تاريخ التقرير على أنھا غير متداولة. ١٢بعد  تحصيلھا. تم تصنيف الذمم المدينة التجارية التي من المتوقع أن يتم درھم)

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

تم االتفاق على أن تتم عملية التسوية من خالل  درھم).مليون  ٢٢٧ .٣: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٣٠ .٧مدينة قائمة بمبلغ 
  (ب).١٢ حا للشركة التابعة من قبل العميل. راجع أيضاً اإليضاممقاصة المبلغ المستحق مقابل ثمن شراء قطعتي أرض تم تحويلھ

  
سمي من الشركة التابعة والعميل بشكل ر بناًء على توقيع اتفاقية التسوية، تم إنھاء اإلجراءات القانونية السابقة التي تم رفعھا من قبل

  .٣٥خالل محاكم دبي. راجع أيضاً اإليضاح 
  

: ٢٠١٦( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون درھم مقابل تسھيالت تم الحصول عليھا من البنوك كما في  ٩١تم تخصيص ذمم مدينة تجارية بمبلغ 
  . مليون درھم) ٩٣

  
   األخرى الذمم المدينةالمستحق من أطراف ذات عالقة و    .٢٠

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      غير متداولة 
  ٢٥٫٠٢٩  ٢٧٫٨٧٨  سلفة رأسمالية

  ١٦٫٧٢٢  ١٢٫٧٧٦  ذمم مدينة أخرى 
  -  ٢٣٫٧٣١  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ----------  ---------  
  ٤١٫٧٥١  ٦٤٫٣٨٥  
  =====  =====  

      متداولة 
ً  ومصروفات مدفوعةذمم مدينة أخرى         مقدما

  ٥٥٫٨٠٠  ٦٣٫٢٠١  ذمم محتجزات مدينة -
  ٥٨٫٠٠٠  ١٦٧٫٨٧٢  مبالغ مستحقة من العمالء مقابل استخدام تسھيالت ھامشية -
  ١٨٩٫٨٣٦  ٣٢٢٫٩٧٣  أخرى -

  ٩٫٠٧٣  ١٫٤٢٤  )١٧االستحقاق قصير األجل من صافي االستثمار في عقود إيجار تمويلي (راجع إيضاح 
  ٤٧٫٩٠٧  ٢٦٫٣٣٢  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ١٤٤٫٥١٩  ١٠٠٫٧٦٩  ) أدناه)٢المستحق من عمالء مقابل أعمال عقود (راجع (
  -----------  -----------  
  ٥٠٥٫١٣٥  ٦٨٢٫٥٧١  
  ======  ======  

  

 شھراً من تاريخ التقرير على أنھا غير متداولة. ١٢بعد  تحصيلھاالتي من المتوقع  األخرىتم تصنيف الذمم المدينة    )١(
  
  
  
 
  



 

 

٥٣

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) الذمم المدينة األخرىالمستحق من أطراف ذات عالقة و    .٢٠
  

  فيما يلي الحركة في أعمال اإلنشاء قيد اإلنجاز:  )٢(
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٥٤٫٥١٦  ٧٣٤٫٥٢١  تكاليف عقود متكبدة
ً بھاالمعترف رباح األ   ٤٩٫٠٢٦  ٦٫٩٠٩  معترف بھاالخسائر الناقصا
  -----------  -----------  
  ٧٠٣٫٥٤٢  ٧٤١٫٤٣٠  

  )٥٥٩٫٠٢٣(  )٦٤٠٫٦٦١(  العمل فواتير سير 
  -------------  ------------  

  ١٤٤٫٥١٩  ١٠٠٫٧٦٩  المستحق من عمالء مقابل أعمال عقود
  ======  =====  

  

  في الصندوق والنقد لدى البنك     .٢١
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٦٣٨  ٨٩٢  النقد في الصندوق
  ٤٤١٫٢٨٩  ٤٧٤٫٢٣٧  النقد لدى البنك داخل اإلمارات العربية المتحدة (حسابات جارية)

      دول مجلس التعاون  –النقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة 
  ٣٥٫١٥٥  ١٦٫٤٥٨  الخليجي (حسابات جارية)

  ٤٩٫٦٦٣  ٢٥٫٢١٢  حسابات جارية) أخرى (دول  –النقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة 
      (بما في ذلك ودائع بمبلغ داخل اإلمارات العربية المتحدة ودائع قصيرة األجل

  ٨٠٤٫٢٥٢  ٤٥٠٫٢٢٢  ك)وبنالمرھونة لدى مليون درھم)  ٨ .٩٠: ٢٠١٦( مليون درھم ١٤ .٣
  ------------  --------------  
  ١٫٣٣١٫٩٩٧  ٩٦٧٫٠٢١  
  ======  =======  

  مصرفية طويلة األجلقروض     .٢٢
  

 نمقدمة م مجموعة ضمانات تجارية تلك القروض بموجب يتم ضمان .سنوات عشرتتراوح فترات القروض المصرفية من ثالث إلى     
وتخصيص ذمم المخزون والذمم المدينة التجارية والممتلكات واآلالت والمعدات و بعض العقارات االستثمارية شركة ورھونات علىال

تتراوح معدالت الفائدة على معظم القروض المصرفية  .ورھن على الودائع المصرفية وثائق تأمين على موجودات المجموعةو مدينة
ضمان تجاري، تكون مسؤولية الشركة  يتم تقديمعندما ياً. أعلى من أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات سنو ٪٣ .٥إلى  ٪٢ .٢٥من 

  .على حصتھا في أسھم الشركة المقترضة بصورة عامة مقتصرة
  

 ١٫٠٨٠خالل السنة، قامت شركة دبي لالستثمار العقاري ذ.م.م، وھي شركة تابعة للشركة، بتوقيع تسھيل قرض طويل األجل بقيمة   
سنوات.  ٤سنوات كما تبلغ فترة االستخدام المتاحة  ١٠مشروع تطوير عقاري. تبلغ فترة التسھيل مليون درھم مع البنوك لتمويل بناء 

  سوف يبدأ السداد فوراً بعد إتمام فترة االستخدام، وسيتم سداد التسھيل على مدى أقساط نصف سنوية.
  

  الشركة التابعة) االلتزام بھا.يتضمن التسھيل التعھدات التالية التي يتعين على الضامن (الشركة) والمقترض (أي 
  

  الضامن
  مليار درھم ٨أن يبلغ الحد األدنى لصافي القيمة الملموسة  -
  أال يتجاوز صافي الدين خمس أضعاف األرباح قبل الفائدة والضرائب واالستھالك واإلطفاء  -
  أو أقل ١: ١أن تظل نسبة الدين إلى حقوق الملكية  -
  أو أقل ١: ١ة الملموسة أن يظل إجمالي الدين إلى صافي القيم -
  أو أعلى ١: ٢أن تظل األصول غير المرھونة إلى إجمالي الديون غير المضمونة عند معدل  -

  
  المقترض

  ١:  ١ .٢أن تبلغ نسبة تغطية خدمة الدين إلى األرباح قبل الفائدة والضرائب واالستھالك واإلطفاء  -
 من قيمة المشروع. ٪ ٥٠أال تتجاوز قيمة القرض  -
  

  مليون درھم من تسھيل القرض. ٥٢ .٧، استخدمت الشركة التابعة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ كما في
  



 

 

٥٤

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  سندات الصكوك   . ٢٣
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫١٠١٫٦٠٠  ١٫١٠١٫٦٠٠  دوالر أمريكي للسند الواحد) ١٫٠٠٠سند بواقع  ٣٠٠٫٠٠٠سندات صكوك (
  ========  =======  
  
بإصدار شھادات صكوك بمبلغ  تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م ، قامت إحدى الشركات التابعة للشركة وھي شركة٢٠١٤في فبراير   

. تمت ٢٠١٩سنوات ويستحق سداد ھذا المبلغ في فبراير  ٥مليون درھم إماراتي) لمدة  ٦.١٫١٠١مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٣٠٠
ھيكلة برنامج الصكوك على أنه وكالة وتم إدراجه في ناسداك دبي وبورصة أيرلندا. تتضمن شروط الترتيب تحويل بعض الموجودات 

إلى شركة ذات أغراض خاصة وھي شركة دبي آي بي  مار ذ.م.متطوير مجمع دبي لالستث المحددة (موجودات الوكالة) الخاصة بشركة
جمع مصكوك ليمتد ("الُمصدر")، والتي تم تأسيسھا إلصدار شھادات صكوك. فعلياً، ظلت موجودات الوكالة تحت سيطرة شركة تطوير 

أي عجز في التدفقات النقدية، تعھدت شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار حدوث سوف تواصل إداراتھا. في حال دبي لالستثمار ذ.م.م، و
ذ.م.م بتمويل ھذا العجز إلى حاملي شھادات الصكوك. ليس لحاملي شھادات الصكوك حق الرجوع إلى الموجودات. تخضع شھادات 

 األرباح من العائداتب بالوفاءم الُمصدر سنوياً يتم سدادھا على أقساط نصف سنوية. سوف يقو ٪٤. ٢٩١الصكوك لمعدل ربح ثابت بواقع 
  المحققة من موجودات الوكالة.  

  
  ندات:االلتزام بھا طوال فترة الس تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م شركةتتضمن سندات الصكوك التعھدات التالية التي يتعين على 

  

 الموجودات المؤجرة؛ رھن: منع مطلق عن تعھد بعدم رھن -

 ؛ ١:  ٤سبة إجمالي الدين إلى األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلطفاء عن ال يجب أن تزيد ن -

 و؛ ١:  ٢ .٥ال يجب أن تقل نسبة األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلطفاء إلى األرباح عن  -
 مليار درھم.   ٣ال يجب أن تقل قيمة العقارات االستثمارية عن  -

  
  القروض المصرفية     .٢٤

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  درھمألف   
      

  ٣٧٦٫٥٧٤  ٥٤٨٫٠٨٩  مخصومة سحب مصرفي على المكشوف وقروض بموجب إيصاالت األمانة وكمبياالت
  ٧٢٢٫٧٥٢  ٥٣٠٫٣٦٣ القروض قصيرة األجل

  ٨٣٫٤٩٨  ١١٤٫٩٩٣  االستحقاق قصير األجل من قروض مصرفية طويلة األجل 
  --------------  -------------  
  ١٫١٨٢٫٨٢٤  ١٫١٩٣٫٤٤٥  
  ========  =======  

  
ضمان تجاري، يكون التزام  عندما يتم تقديممجموعة من الرھونات والضمانات التجارية. موجب بمضمونة القروض المصرفية  إن  

ً  مقتصرالشركة   على حصتھا في أسھم الشركة المقترضة. غالبا
 

لغرض االستثمارات في السندات  مليون درھم) ٦٢٦ .٥: ٢٠١٦(مليون درھم  ٤٦٩ .٧تم الحصول على قروض قصيرة األجل بمبلغ 
والمحافظ االستثمارية والمنتجات الُمھيكلة ويتم ضمان ھذه القروض من خالل رھن ھذه االستثمارات لصالح البنوك. (راجع إيضاح 

١٤.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٥٥

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

   التجارية واألخرىالذمم الدائنة     .٢٥
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      غير متداولة
  ٧٧٫٨١٩  ٦٨٫٨٤٧  ذمم دائنة أخرى 

  =====  =====  
      متداولة

  ٣٧٢٫٣١٥  ٥١٩٫٨٦٣  ذمم دائنة تجارية
  مبلغ مستحق الدفع إلى حكومة دبي مقابل حصتھا من األرباح المحققة 

  ١١٤٫٥١٤  ١١٦٫١٨٣  )١٢لشركة تابعة (راجع إيضاح 
  ١٥٥٫٨٢٦  ١٦٦٫٠٠٢  )١٢ايجارات غير مكتسبة (راجع إيضاح 

  ١٦٥٫١٢٩  ١١٤٫٣٢٧ مبالغ مستلمة مقدماً من عمالء/ مستحقة إلى عمالء
  ٤٨٣٫٨٣٤  ٥١٢٫٠٤٧  ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة 

  --------------  -------------  
  ١٫٢٩١٫٦١٨  ١٫٤٢٨٫٤٢٢  
  ========  =======  
      

  رأس المال وعالوة األسھم    .٢٦
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      :المصرح به
      درھم للسھم الواحد ١مليون سھم بقيمة  ٨٫٠٠٠

  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  درھم للسھم الواحد)  ١مليون سھم بقيمة  ٨٫٠٠: ٢٠١٦(
  ========  =======  
  

      المصدر والمدفوع:
      درھم للسھم الواحد ١مليون سھم بقيمة  ٤٫٢٥٢٫٠٢

  ٤٫٠٤٩٫٥٤١  ٤٫٢٥٢٫٠١٨  )٣١راجع اإليضاح ( الواحد)درھم للسھم  ١مليون سھم بقيمة  ٤٫٠٤٩٫٥: ٢٠١٦(
  ========  =======  
  

  درھم. ٤٦٫٠٠٠سھم غير مخصص بسعر السوق السائد إلى أحد المساھمين بعالوة قدرھا  ٥٫٤٧٤تم بيع  ١٩٩٨خالل عام 
    

 مالال احتياطي رأس    .٢٧
  

صافي الربح الناتج عن بيع أسھم الشركة (أسھم الخزينة) من قبل إحدى الشركات التابعة في السنوات  من لماال احتياطي رأس يتألف
  السابقة.

  
 العاماالحتياطي االحتياطي القانوني و    .٢٨

  
لسنة  )٢(لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  لقانون االتحاديا من ٢٣٩و  ١٠٣رقم  تينلشركات المجموعة والماد للنظام األساسيوفقاً 

 تويالالتح تلك، التي ينطبق عليھا القانون، إلى االحتياطي القانوني. يمكن إيقاف لكل شركةمن أرباح السنة  ٪١٠، يتم تحويل ٢٠١٥
ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إن . كل شركة على حدةلمن رأس المال المدفوع  ٪٥٠مساوياً لـاالحتياطي القانوني  يصبح رصيدعندما 

  باستثناء بعض الحاالت التي ينص عليھا القانون المذكور أعاله.
  

إلى االحتياطي العام. إال أنه وفقا  أرباح السنةمن  ٪١٠بعض شركات المجموعة، يجب تحويل ل للنظام األساسيوفقاً وذلك،  عالوة على
  . اقتراح مجلس اإلدارةبناء على  العاديةالجمعية العمومية صادر من قرار وفقاً لكات، يمكن إيقاف التحويل لھذه الشر للنظام األساسي

  
  العام.االحتياطي قامت شركات المجموعة، حيثما يكون ذلك مناسباً، بتحويل مبالغ إلى االحتياطي القانوني و ،عليهبناء و
  
  
  
  
  



 

 

٥٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

 احتياطي إعادة التقييم    .٢٩
  

بمنح المجموعة قطعة  ١٩٩٧في عام  . كما قامت حكومة دبي١٩٩٦مليون درھم سنة  ٥قامت المجموعة بشراء قطعة أرض بتكلفة 
إعادة تقييم قطعتي األرض سابقاً  تسمية من قبل المجموعة. تماالقيمة الب قيدھاأرض أخرى مجاورة لقطعة األرض الحالية، والتي تم 

مليون درھم إلى احتياطي  ٤٥إضافة فائض إعادة التقييم البالغ  تموت ،العقارات تقييم إحدى الشركات المستقلة المتخصصة فيبواسطة 
تم تحويل  عليه،. واألراضيقطع  وإعادة السابقة باستبعاد شركات تابعةالمجموعة خالل السنة  قامت إعادة التقييم غير القابل للتوزيع.

  الصلة إلى األرباح المحتجزة. مليون درھم بشكل مباشر من احتياطي إعادة التقييم ذي ٤٥
  

)) حيث تم تسجيلھا ضمن الممتلكات واآلالت ج(١٢ اإليضاحخالل السنوات السابقة، قامت حكومة دبي بمنح الشركة قطعة أرض (راجع 
على قطعة األرض الممنوحة ألغراض  ٢٠٠١في سنة  ةسكني ووحداتمكاتب يضم إنشاء مبنى  مما توالمعدات بالقيمة االسمية. عند

، تم تحويل األرض من بند الممتلكات واآلالت والمعدات إلى بند العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة في السنوات السابقة. تم التأجير
  مليون درھم إلى احتياطي إعادة التقييم غير القابل للتوزيع في وقت التحويل.  ٢٠إضافة األرباح الناتجة من التقييم بالقيمة العادلة والبالغة 

  
 احتياطي القيمة العادلة    .٣٠

  
يرادات الشاملة عادلة من خالل اإلالصافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة  مناحتياطي القيمة العادلة  يتألف

  األخرى. 
  

 توزيعات األرباح/أسھم المنحة المقترحة    .٣١
  

  إلى مساھمي الشركة.  ٪١٢أرباح نقدية بواقع توزيعات  ٢٠١٧اقترح أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 
  

 ٪١٢ بواقععلى توزيعات أرباح نقدية  ، وافق المساھمون٢٠١٧أبريل  ١٠بتاريخ  الذي عقدلجمعية العمومية لجتماع السنوي االخالل 
بناء على  ٪٥أسھم منحة بواقع ، كما وافقوا على إصدار ٪١٠بواقع  مجلس اإلدارةقبل المقترحة من  األرباح النقدية بدالً من توزيعات

  ).٢٦اقتراح مجلس اإلدارة. تم دفع توزيعات األرباح خالل السنة الحالية كما تم إصدار أسھم المنحة خالل السنة الحالية (راجع اإليضاح 
  

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة    .٣٢
  
تعويضھم عن الخدمات المھنية في  مليون درھم) ١٠: ٢٠١٦(ليون درھم م ١٢ .٢٥تمثل أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة البالغة ت

  . المقدمة من قبلھم
  

 ربحية السھم األساسية    .٣٣
  

النحو  القائمة علىالعادية احتساب ربحية السھم األساسية على األرباح المنسوبة لمالكي الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم  يرتكز
  التالي:

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  درھم ألف  
      

  ١٫٢١٨٫٣٢٤  ١٫٠٠١٫٥٩٧    درھم) الشركة (ألف  ياألرباح المنسوبة لمالكصافي 
  ٤٫٢٥٢٫٠١٨  ٤٫٢٥٢٫٠١٨  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (ألف سھم)

  ========  =======  
  ٠ .٢٩  ٠ .٢٤  ربحية السھم األساسية

  ===   ===   
  

لجمعية ا اجتماع خاللوالتي تم اعتمادھا  ٪٥األسھم القائمة بأثر رجعي ليتضمن أسھم منحة بواقع تم تعديل المتوسط المرجح لعدد 
  .٢٠١٧أبريل  ١٠بتاريخ  السنوية للمساھمين المنعقد العمومية

  
  
  
  
  
  
  



 

 

٥٧

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  االرتباطات     .٣٤
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٩٦٨٫٢٤٠  ١٫٨٨٦٫٨٩٤  لزمة تعاقدية ومُ  - رأسمالية ارتباطات
  ========   =======  

  

  تتضمن االلتزامات الرأسمالية بصورة رئيسية ما يلي:
  

 عقود إنشاءات ممنوحة لمقاولين تتعلق بمشاريع عقارية قيد التطوير. قيمة -
 

، اتفاق مع ھيئة الطرق والمواصالت للمشاركة في تحمل تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م، شركة إحدى الشركات التابعةأبرمت  -
مليون درھم، والذي سوف يتم  ٣٣٤ .٥تكلفة البنية التحتية وأعمال التطوير الخاصة بالمناطق المجاورة. يبلغ إجمالي االلتزام القائم 

  ة.عاماً القادم ١٢اصدار فواتير بشأنه وسداده على مدى الـ 
  

 المحتملةااللتزامات     .٣٥
  

. بناًء على توقيع اتفاقية التسوية، تم إنھاء اإلجراءات القانونية السابقة التي تم رفعھا من قبل الشركة التابعة والعميل ١٩راجع اإليضاح 
  بشكل رسمي من خالل محاكم دبي.

  
 إيجارات عقود اإليجار    .٣٦

  
  عقود اإليجار كمؤجر

  
 قة القبضمستحتقوم المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلي. فيما يلي الحد األدنى لدفعات عقود اإليجار 

  قابلة لإللغاء:غير البموجب عقود اإليجار 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٥١٫٣٤٨  ٤٩١٫٥٦٣  أقل من سنة
  ١٫٧٩٣٫٥٩٧  ١٫٧١٥٫٩٩٥  بين سنة وخمس سنوات
  ٢٫٢٥٤٫٦٨٦  ٢٫٢٩٦٫٠١٢  أكثر من خمس سنوات

 --------------  -------------  
  ٤٫٤٩٩٫٦٣١  ٤٫٥٠٣٫٥٧٠  
  ========  =======  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة     .٣٧
  

في  الواردمعامالت مع شركات أخرى ينطبق عليھا تعريف األطراف ذات عالقة  بتنفيذ، في سياق األعمال االعتيادية، المجموعةتقوم 
  .المعنية مع أطراف ذات العالقة وفًقا للشروط المتفق عليھا بين األطراف المعامالت. يتم إبرام ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  ل السنة:القيمة اإلجمالية للمعامالت الھامة مع األطراف ذات عالقة خال فيما يلي

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٫٥٩٠  ٥٫٦٧٠  إيجار أرض وإيجارات أخرى 
  -  ٣٩٫٠٠٠  شراء عقار استثماري

  =====  =====  
  

  بما فيھم أعضاء مجلس اإلدارة: ،تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيينفيما يلي 
      

  ٢٦٫٤٠٠  ٢٩٫٤٦٨  اإلدارة المقترحة)امتيازات قصيرة األجل (بما في ذلك أتعاب أعضاء مجلس 
  ٤٠٩  ٤١٥  تعويضات نھاية الخدمة

  = ==  ===  
  



 

 

٥٨

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
 مسيطرةالحصص غير ال  .٣٨

    
. راجع أيضاً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ال تمتلك المجموعة أي حصص غير مسيطرة ھامة بصورة فردية في أي من شركاتھا التابعة كما في 

  (أ).  ٣٩إيضاح 
  
  في شركات تابعة اتستثماراال     .٣٩

      
  تابعةالشركات ال     أ)
  

  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١في الشركات التابعة كما في  الشركة فيما يلي استثمارات    
  

  نسبة الملكية ٪   بلد التأسيس  المنشأة 
  ١٠٠  إ.ع.م  شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م

  ١٠٠ إ.ع.م  شركة دبي لالستثمار العقاري ذ.م.م
  ٦٠  إ.ع.م  شركة الطيف لالستثمار ذ.م.م 

  ١٠٠  إ.ع.م  شركة دبي لالستثمار الصناعي ذ.م.م
  ١٠٠ إ.ع.م  زجاج ذ.م.مشركة 

  ٧٥ .٦٣  إ.ع.م  مشاريع ذ.م.م
  ١٠٠  إ.ع.م  دبي العالمية لالستثمارات المحدودة

  ٦٦ .٦١  إ.ع.م  المال كابيتال ش.م.خ
  ٧٠  إ.ع.م  لعقارية لالستثمار ذ.م.ما

  
 . المجمع العقارية ذ.م.م من أسھم شركة تابعة، ٪١٠٠ ركة دبي لالستثمار العقاري ذ.م.مشتمتلك      )١(

  
  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١دبي لالستثمار الصناعي ذ.م.م في الشركات التابعة كما في  فيما يلي استثمارات    )٢(
  

  ١٠٠  إ.ع.م  شركة اإلمارات ألنظمة المباني ذ.م.م
  ١٠٠  إ.ع.م  شركة الزيوت الطبيعية (دبي) ذ.م.م
  ٨٠ إ.ع.م  دبي للرافعات والخدمات الفنية ذ.م.م
  ٥١ إ.ع.م  اميرتس اكستروديد بوليسترين ذ.م.م

  ١٠٠  إ.ع.م  ذ.م.م تك سورس
  ٩٠  إ.ع.م دي آي آي دي مانجمنت دي إم سي سي

  
  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١فيما يلي استثمارات شركة زجاج ذ.م.م في الشركات التابعة كما في     )٣(
  

  ١٠٠  إ.ع.م  اإلمارات للزجاج ذ.م.م
  ٧٦ .٥  إ.ع.م  لومي لصناعة الزجاج ذ.م.م

  ١٠٠  إ.ع.م شركة اإلمارات أللواح الزجاج المسطح ذ.م.م
  ١٠٠  السعودية  المحدودةشركة السعودي األمريكي للزجاج 

  ٥١  إ.ع.م  إنسولير اإلمارات ذ.م.م
  

  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١في الشركات التابعة كما في  مشاريع ذ.م.م فيما يلي استثمارات    ) ٤(
  

  ١٠٠  إ.ع.م  مصنع اإلمارات للسحب ذ.م.م
  ٥١  إ.ع.م  شركة وايت ألمنيوم للسحب ذ.م.م
  ٨٠  إ.ع.م  فولكرا الشاطئ الصناعية ذ.م.م
  ٧٠  إ.ع.م  خدمات الخليج الفورية ذ.م.م

  ٧٠  إ.ع.م  البتيك انتيريرز ذ.م.م
  ١٠٠  إ.ع.م  شركة الخليج للمفاتيح الكھربائية والديناميكية ذ.م.م

  ١٠٠  إ.ع.م  معادن الخليج الفنية ذ.م.م
  ٧٠  إ.ع.م  مصنع األثاث التكنولوجي والمعملي (البتيك) ذ.م.م

  ٥٤  أ.ع.م  ليت تيك إنداستريز ذ.م.م



 

 

٥٩

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) في شركات تابعة اتستثماراال     .٣٩

      
  (تابع) تابعةالشركات ال     أ)
  
  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١في الشركات التابعة كما في  المال كابيتال ش.م.خ. فيما يلي استثمارات    )٥(
  

  نسبة الملكية ٪   بلد التأسيس  المنشأة 
      

  ٦٤  إ.ع.م  صندوق المال للعقارات 
  ٣٦ البحرين   صندوق المال مينا لألسھم 

  ٣٢  إ.ع.م  صندوق المال كابيتال بارتنيرز 
  ٣١  إ.ع.م  صندوق الفارس لألسھم الخاصة 

  ١٠٠  إ.ع.م  ليمتد  ١المال للملكية المباشرة 
  ١٠٠   سموريشيو  ) ليمتد س(موريشيو المال كابيتال

  ١٠٠  جزر كايمان  صقر انفستمنتس ليمتد 
  ١٠٠  جزر كايمان  صندوق المال مينا للدخل 

  ٩٩  البحرين   شركة صندوق المال ش.م.ب
      

وصندوق المال مينا لألسھم وصندوق  من صندوق المال كابيتال بارتنيرز ٪٥٠على الرغم أن المال كابيتال ش.م.خ. تمتلك أقل من 
حيث أن المستثمرين غير قادرين على عزل مدير الصندوق دون سبب.  م الخاصة، إال أنه قد تم توحيد نتائجھا الماليةالفارس لألسھ

  ائداتھا.    مبالغ ع عالوة على ذلك، تتعرض المجموعة لتقلب جوھري في العائدات من ارتباطھا وكما أن لديھا السلطة والحقوق للتأثير على
  

  استبعاد شركات تابعة  ب)
  

 والموزع الخاص عة المرموم إلنتاج األلبان ذ.م.مالتفاق مع ھيئات ذات عالقة لنقل عمليات مزر السابقة السنةتوصلت المجموعة خالل 
("الشركات التابعة") خالل إطار زمني متفق عليه وإعادة قطعة األرض. وبالتالي، وافقت تلك الھيئات  بھا "يونايتد سيلز بارتنرز ذ.م.م

على تعويض يتضمن قيمة األرض واآلالت والمعدات واألرباح المھدرة. تم سداد قيمة التعويض من خالل نقل ملكية أرض بقيمة تعادل 
من أسھم  ٪١٠٠باستبعاد  ٢٠١٦نوفمبر  ٢١عالوة على ذلك، قامت المجموعة في ية. التي تم تسجيلھا ضمن العقارات االستثماروالقيمة 

  الشركات التابعة مع الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
  

  االستحواذ على حصة مسيطرة  ج)
  

لعقارية ا، في تلك الفترة في شركتھا الخاضعة لسيطرة مشتركة ٪٢٠خالل السنة السابقة استحوذت المجموعة على حصة إضافية تبلغ 
من شريك االئتالف المشترك. عند االستحواذ على الحصة اإلضافية، أصبحت العقارية لالستثمار ذ.م.م شركة تابعة  لالستثمار ذ.م.م

   للمجموعة وعليه، تم توحيدھا بالطريقة المباشرة.
  

  االستحواذ على حصص غير مسيطرة  د)
  
ترتب  المال كابيتال ش.م.خ. من حصص شركاتھا التابعة الحالية ٪٨٥.١تبلغ  الحالية على حصة إضافيةالشركة خالل السنة استحوذت     )١(

  .٪٦١.٦٦على االستحواذ على الحصة اإلضافية زيادة حصة الشركة في المال كابيتال ش.م.خ إلى 
  

ارات أللواح شركة اإلم ،التابعة الحاليةتھا من حصص شرك ٪٥٧.١٢تبلغ  المجموعة خالل السنة الحالية على حصة إضافيةاستحوذت  )٢(

  أصبحت شركة اإلمارات أللواح الزجاج المسطح شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. ،. بناًء على ھذا االستحواذالزجاج المسطح ذ.م.م
   

  أرقام المقارنة     .٤٠
  

المتبع في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة رقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض األ/ إعادة تصنيف بعض تمت إعادة تجميع
  الحالية.

  
  
  



 

 

٦٠

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  األحكام والتقديرات المحاسبية   .٤١

  
السياسات والتقديرات المحاسبية الھامة الخاصة بالمجموعة وتطبيق ھذه  واإلفصاح عنواختيار  أعمال وضع قامت اإلدارة بمراجعة

  دة: حالسياسات والتقديرات. فيما يلي التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة المستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد ھذه البيانات المالية المو
  

  تقييم العقارات االستثمارية
  

ً للقيمة العادلة. تقوم شركتقوم المجموعة بتقييم العقارات   تقييم مستقلة خارجية لديھا المؤھالت المھنية المناسبة اتاالستثمارية وفقا
 التقييم اتشرك وضعتھامعلومات حول طرق التقييم التي  ١٢والمعترف بھا بتقييم معظم العقارات بشكل سنوي. يتضمن اإليضاح 

  في االعتبار.  الخارجية
  

  العقارات المحتفظ بھا لغرض البيع والعقارات قيد التطوير لغرض البيع)(تقييم المخزون العقاري 
  

من  جزء كبير يتألف. العقاري تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة المخزون
، يتم تقدير لبيعلغرض اعقارات قيد التطوير ض ال. فيما يتعلق ببعلبيعلغرض اعقارات قيد التطوير  منلمجموعة ل العقاري مخزونال

ً لدليل التقييم الصادر من قبل المعھد الملكي للمساحين القانونصافي قيمھا القابلة للتحقيق من  ين يقبل شركات تقييم مستقلة مسجلة وفقا
بقية قيد التطوير بلة للتحقيق فيما يتعلق بالعقارات المتتم داخلياً تقدير القيمة القاطريقة تقييم السوق وطريقة القيمة المتبقية معاً. باستخدام 

ن تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق ذات طبيعة خاصة وتنطوي على عدم اليقين إلغرض البيع وذلك باستخدام طريقة تقييم السوق. 
  ولذلك ال يمكن تحديدھا بدقة.  ،حكام ھامةأمتعلقة ب وأمور

 
  التجارية والموجودات األخرىانخفاض قيمة الشھرة 

  
راكمة ويتم تسجيلھا بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المت القيمة،نخفاض ال من تعرضھا للتحققالشھرة التجارية سنوياً  اختباريتم 

لوحدة بل لالسترداد ل(راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة). إن اختبار انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير المبلغ القا
  المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشھرة التجارية لھا.

  
لمحتسبة بھا ا رواالستثمارات في الشركات المستثم الممتلكات واآلالت والمعداتالموجودات األخرى مثل إلى ذلك، يتم تقييم  باإلضافة
اض مؤشر على انخفاض القيمة. إن تقييم انخف في حالة وجودوذلك  القيمةنخفاض في ال من تعرضھا للتحقق حقوق الملكية،طريقة وفقاً ل

  للوحدة المنتجة للنقد. القابلة لالستردادقيمة ھذه الموجودات يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة 
  

   إيرادات العقود
  

تقدير الناتج من العقود بصورة موثوقة. ويتأثر قياس إيرادات  يمكنعندما  األرباح أو الخسائريتم االعتراف باإليرادات من العقود ضمن 
التي تعتمد على نتائج األحداث المستقبلية. كثيراً ما تحتاج التقديرات إلى التعديل حسب وقوع  العوامل غير المؤكدةالعقود بعدد من 

  رادات العقود أو تنقص من فترة إلى أخرى. . لذلك، قد تزيد مبالغ إيالعوامل غير المؤكدةاألحداث والوصول إلى قرارات بشأن 
  

  في مستحقات المشاريع  المحتملةمخصصات االلتزامات 
  

من أجل االعتراف بتكلفة العقارات المباعة، يتعين على اإلدارة أن تقوم بوضع تقديرات إلجمالي تكلفة المشروع مع األخذ باالعتبار أن 
سبة من بصورة مبدئية كن المحتملةاللتزامات لمخصصات  رصدتاريخ التقرير. يتم في كافة حسابات المشروع قد ال يتم االنتھاء منھا 

  مع استمرار أعمال إنجاز المشروع.  الموضوعة ألحكامإلى االمشروع المتوقعة ويتم تعديلھا الحقاً استناداً إجمالي تكلفة 
  

  التقديرات األخرى واألحكام 
  

  .واألخرى استرداد الذمم المدينة التجارية إمكانيةالمجموعة بوضع أحكام ھامة عند تقدير إدارة تقوم 
  

) حول السيطرة الفعلية ٥( )أ(٣٩واإليضاح  ٣حول قياس القيم العادلة لالستثمارات المالية ضمن المستوى  )ج(١٤راجع كذلك اإليضاح 
  على الشركات التابعة.

  
ً بناًء على المعلومات  أن يخضع التقييم الحالي واألحكام المستخدمة من قبل اإلدارة كما ھو مبين  بشكل معقول ، من المحتملالمتاحة حاليا

يمات. في حال بھذه التقيالخاصة  التابعة لھاتعديالت ھامة في السنة المالية التالية نظراً للتغيرات في التقديرات واالفتراضات أعاله إلى 
تالية وبيان المركز المالي للسنوات ال األرباح أو الخسائرتأثر بيان يأن  ه من المحتملفإن التابعة لھااختلفت التقديرات واالفتراضات 

  .يةبصورة جوھر



 

 

٦١

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  األدوات المالية    .٤٢

  
  مخاطر االئتمان

  
  تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٨٨٫٧٩١  ٦٨٣٫٣٦٢  في السندات والصكوك والمحافظ الُمھيكلة استثمارات
  ٤٤٫٠٩٣  ٤٠٫٥٢٠  مدينة ال اإليجارات ذمم
  ٦٫٨٧٨  ٢٫٩٥٠  لعقود اإليجار التمويلية  المدينة ذممال

  ١٫٣٠٦٫٢٩٥  ١٫٠٧٨٫٧٠١  (صافي) ذمم مدينة تجارية
  ٤٠٧٫١٩٨  ٥٥٣٫٣٢٧  ذمم مدينة أخرىالمستحق من أطراف ذات عالقة و

  ١٫٣٣٠٫٣٥٩  ٩٦٦٫١٢٩  النقد لدى البنك
  --------------  -------------  

  ٣٫٨٨٣٫٦١٤  ٣٫٣٢٤٫٩٨٩  القيمة الدفترية
  ========   =======  
  

التقرير حسب ريخ في تالعقود اإليجار التمويلي  المدينة ذمموالفيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية 
  المنطقة الجغرافية:

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

 ً   ١٫١٣٢٫٩٧٨  ٩٢٧٫٢٩٨  محليا
  ١٤٦٫٣٦٩  ١١٢٫٥٠٩  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ٣٣٫٨٢٦  ٤١٫٨٤٤  مناطق أخرى 
  --------------  -------------  
  ١٫٣١٣٫١٧٣  ١٫٠٨١٫٦٥١  
  ========  =======  

  
ريخ التقرير حسب في تا لعقود اإليجار التمويلي المدينة ذممالتعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية و فيما يلي أقصى

  نوع العميل:
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ١٧٣٫٦٧٣  ١٢٢٫٤٢٦  المقاوالت
  ٨٧١٫٧٩٦  ٥٨٩٫٢٦٢  العقارات

  ٢٦٧٫٧٠٤  ٣٦٩٫٩٦٣  أخرى 
  --------------  -------------  
  ١٫٣١٣٫١٧٣  ١٫٠٨١٫٦٥١  
  ========  =======  
  

   



 

 

٦٢

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية     .٤٢
  

  (تابع) مخاطر االئتمان
  

  الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير: فترات استحقاقفيما يلي 
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٧  
  انخفاض القيمة  اإلجمالي  انخفاض القيمة  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

ً ٣٠ - ٠قصيرة األجل    )٢٤٨(  ٢٦٣٫٠٦١  )٢٫٧٤٨(  ٢١٨٫١٩٩  يوما
  -  ١٥٨٫٦٥٤  -  ١٨٠٫٠٤١  يوماً  ٩٠ - ٣١
  -  ١٢٣٫٣٧٠  -  ١٦٥٫٨٤١  يوماً  ١٨٠ - ٩١
  )٢٨٢(  ١٣٨٫٩٣٩  )٣٢٤(  ١٦٩٫٤٩٥  يوماً  ٣٦٥ - ١٨١

  )٩٦٫٤٣٢(  ٧١٩٫٢٣٣  )١٢٢٫٢٥٩(  ٤٧٠٫٤٥٦  أكثر من سنة
  --------------   --------------  --------------   ------------  
  ٩٦٫٩٦٢(  ١٫٤٠٣٫٢٥٧  )١٢٥٫٣٣١(  ١٫٢٠٤٫٠٣٢(  
  =======  =======  =======  ======  
  

  التجارية خالل السنة:فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة 
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٦٫٥٧٧  ٩٦٫٩٦٢  يناير ١الرصيد في 
  ١٠٫٤٩٧  ٣١٫٥٦٦  خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا

  )١٠٫١١٢(  )٣٫١٩٧(  عكس خسائر انخفاض القيمة
  -----------  ----------  

  ٩٦٫٩٦٢  ١٢٥٫٣٣١  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ======  =====  
  

سترداد ا على قناعة بعدم إمكانيةالذمم المدينة التجارية لقيد خسائر انخفاض القيمة ما لم تكن المجموعة  يتم استخدام حساب مخصص
  يعتبر المبلغ غير قابل لالسترداد ويتم شطبه.  حينئذالمبالغ المستحقة، 

  
أطراف مقابلة لديھا سمعة ائتمانية جيدة في السوق. ال تتوقع  تقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار مع

  الوفاء بالتزاماته.  عنأي من األطراف المقابلة  عجزإدارة المجموعة 
  

  يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودولية حسنة السمعة.
  



 

 

٦٣

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية     .٤٢
  

  مخاطر السيولة
  

  فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة باستثناء تأثير اتفاقيات التسوية: 
  

              ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  بـألف درھم
 القيمة

  الدفترية
التدفقات النقدية

  التعاقدية
 خالل

  سنة واحدة
  من سنة

  إلى سنتين
  من سنتين إلى 
  خمس سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

           
           المطلوبات المالية غير المشتقة

(بما في  القروض والسلفيات
  )٧٢١٫٠٣٣(  )١٦١٫١٥٨( )١٫٢٧٥٫٢٤٤(  )١٫٢٨٩٫٥٨٩(  )٣٫٤٤٧٫٠٢٤(  ٣٫١٧٩٫٠٣٤  ذلك سندات الصكوك)

  -  -  -  )١٫٠٧٦٫٨٥٥( )١٫٠٧٦٫٨٥٥( ١٫٠٧٦٫٨٥٥  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )١٦٫١٠٤(  )١٫٧٨٧(  )٢٣٫٨١٩(  )١٤٫٤٣٩( )٥٦٫١٤٩( ٥٦٫١٤٩  مطلوبات أخرى طويلة األجل

 ٧٣٧٫١٣٧(  )١٦٢٫٩٤٥( )١٫٢٩٩٫٠٦٣(  )٢٫٣٨٠٫٨٨٣( )٤٫٥٨٠٫٠٢٨( ٤٫٣١٢٫٠٣٨(  
              ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

   بـألف درھم
  القيمة 
  الدفترية

التدفقات النقدية 
  التعاقدية

  خالل 
  واحدةسنة 

  من سنة
  إلى سنتين

  من سنتين إلى 
  خمس سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

           
          المطلوبات المالية غير المشتقة

(بما في  القروض والسلفيات
  )٣٦٥٫٩٩٤(  )١٫٢٤٤٫٢٦٣(  )١٤٢٫٠٣٨(  )١٫٢٤٤٫١٥٠(  )٢٫٩٩٦٫٤٤٥(  ٢٫٨٠٦٫٥٠٢  ذلك سندات الصكوك)

  -  -  -  )٩٧٠٫٦٦٣( )٩٧٠٫٦٦٣( ٩٧٠٫٦٦٣ الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )٢٨٫٤٠٥(  )١٫٥٨٧(  )١٨٫٤٨٠(  )١٢٫٨٧٦(  )٦١٫٣٤٨(  ٦١٫٣٤٨  مطلوبات أخرى طويلة األجل

  ٣٩٤٫٣٩٩(  )١٫٢٤٥٫٨٥٠(  )١٦٠٫٥١٨(  )٢٫٢٢٧٫٦٨٩(  )٤٫٠٢٨٫٤٥٦(  ٣٫٨٣٨٫٥١٣(  
              

  مخاطر السوق
  

  مخاطر العمالت 
  

  التعرض لمخاطر العمالت
  

  القيم االسمية:  استناداً إلىفيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية 
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف يورو  ألف يورو  
      

  ٢٫٩٣٤  ٢٫٩١٣  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٥  ١١  النقد لدى البنك  

  )٣٫٤٨٤(  )٤٫٨٣٤(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ----------  ---------  

  )٥٤٥(  )١٫٩١٠(  إجمالي التعرض
  ----------  -------  

  )٥٤٥(  )١٫٩١٠(  صافي التعرض
  =====  ====  

  
   



 

 

٦٤

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)األدوات المالية     .٤٢

  
  (تابع) مخاطر السوق

  
  (تابع)مخاطر العمالت 

  
    السنة:تم تطبيق أسعار الصرف التالية خالل 

  الفوري الصرف سعر    الصرفمتوسط سعر      
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٨٦.٣  ١٤.٤  ٩٣.٣  ١٤.٤  اليورو

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

  تحليل الحساسية
  

  . أو الخسائراألرباح على  ماديديسمبر لم يكن له تأثير  ٣١إن التقلب المحدود في سعر صرف الدرھم مقابل اليورو في 
  

  مخاطر أسعار الفائدة
  

إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا التي تخضع لفائدة. تقوم المجموعة بإدارة تعرضھا الناتج عن 
  التقلبات في أسعار الفائدة من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة، حيثما يكون مناسباً.

  
  أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة كما في تاريخ التقرير: فيما يلي بيان

           
  القيمة الدفترية           

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  ١٫٥٩٢٫٨٠١  ١٫٤٠٣٫٦٥٨  موجودات مالية 
  )١٫١١٣٫٤٤٤(  )١٫١١٣٫٥٥١(  مطلوبات مالية

  =========  ========  
      األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ٦٢٫٥٠٦  ٥٫٤٠٦  موجودات مالية 
  )١٫٦٩٣٫٠٥٨(  )٢٫٠٦٥٫٤٨٣(  مطلوبات مالية

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

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
  

 مجموعةال . ال تقوماألسعار الثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمجموعة باحتساب بعض الموجودات المالية ذات تقوم 
  األدوات المشتقة كأدوات تحوط وفقاً لنموذج احتساب التحوط للقيمة العادلة.  بتصنيف

  
: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٤ .٠٣بمبلغ نقص األرباح  كان ليؤدي إلىنقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير  ١٠٠بمقدار  الزيادةإن 
نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كان ليؤدي إلى زيادة األرباح  ١٠٠، في حين أن االنخفاض بمقدار درھم) مليون ١٥ .٩٢

  .كافة المتغيرات األخرى، وعلى وجه التحديد أسعار العمالت األجنبية ھذا التحليل ثباتيفترض بنفس المبلغ. 
   

   



 

 

٦٥

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)األدوات المالية     .٤٢

  
  (تابع) مخاطر السوق

  
  (تابع) مخاطر أسعار الفائدة

  
  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

  

زيادة/(نقص) األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة  كان ليؤدي إلىنقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير  ١٠٠إن التغير بمقدار 
أدناه. إن التحليل أدناه يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى، وعلى وجه التحديد أسعار العمالت األجنبية. تم إجراء التحليل على نفس 

  .٢٠١٦األساس لسنة 
  

  األرباح أو (الخسائر)           
  نقص بمعدل  ة بمعدلزياد  لف درھم إماراتياألالتأثير ب

  نقطة أساس ١٠٠  نقطة أساس ١٠٠  
      

  ٢٠٫٦٠١  )٢٠٫٦٠١(  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
      
  ١٦٫٣٠٦  )١٦٫٣٠٦(  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  ======  =====  

  

  للموجودات والمطلوبات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة القيمة العادلة
  

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١ تقارب قيمتھا الدفترية في الُمقاسة بالتكلفة المطفأة مطلوبات الماليةالموجودات ولإن القيمة العادلة ل
  

  األحداث الالحقة    .٤٣
  

  الحقاً لتاريخ الميزانية العمومية،
  
اإلمارات من أسھم الملكية في شركتھا الخاضعة لسيطرة مشتركة الحالية،  ٪٥٠استحوذت المجموعة على حصة إضافية قدرھا  -

ابعة شركة تإميكول من شريك االئتالف المشترك. ترتب على االستحواذ أن أصبحت شركة  (إميكول) ديستريكت كولينج ذ.م.م
 للمجموعة. مملوكة بالكامل

 

  مركز دبي الدولي لتعليم قيادة السيارات ذ.م.م.قامت المجموعة ببيع حصتھا في شركتھا الخاضعة لسيطرة مشتركة وھي  -
  
  التقارير حول القطاعات    .٤٤

  
قطاعات كبيرة كما ھو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تعمل وحدات األعمال  ثالثةموعة لدى المج

ف صودناه أ الجدولوذلك ألنھا تتطلب استراتيجيات مختلفة. يوضح  ،في قطاعات مختلفة وتتم إدارة كل قطاع على حده االستراتيجية
  كل قطاع من القطاعات المعلنة للمجموعة: ألعمال

  
تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع البناء واإلنشاءات وتنفيذ عقود  :  التصنيع والمقاوالت

 أللمنيوماومنتجات وإنتاج وتوزيع منتجات األلبان اإلنشاءات والمنتجات الدوائية 
  .المسحوبة وأثاث المختبرات

      
أسھم وومنتجات مھيكلة  صناديقووسندات ائتالفات استثمارات استراتيجية في  :   االستثمارات

  .التداولمحتفظ بھا ألغراض 
       

  تطوير مشاريع عقارية للتأجير وبيع وحدات عقارية مطورة. :  العقارات
  

 شغيلية ھيالنتائج التالقطاع حيث ترى اإلدارة أن  نتائجتم قياس األداء بناًء على يإن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مبينة أدناه. 
التي تعمل في ھذه المجاالت. ھناك معامالت قليلة بين القطاعات ويتم تسعير  األخرى المنشآتب مقارنةتقييم نتائج القطاعات عوامل أھم 
معاملة وفقاً ألسعار السوق االعتيادية.  أي



 

 

٦٦

  دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) التقارير حول القطاعات    .٤٤
  

   المعلنةحول القطاعات  معلومات  
  ألف درھم                  
 اإلجمـالـي            العقارات            االستثمارات         التـصنيـع والمقاوالت    

 ٢٠١٦  ٢٠١٧   ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧ قطاعات األعمال 
                       

  ٢٫٣٠٣٫٩٠٥  ٢٫١٣٨٫٧٣٤    ٨٧٣٫٣٦٩  ٩٤٨٫٦٠٣   ٤١٫٦٥٧ ١٢٫٣٨٢   ١٫٣٨٨٫٨٧٩ ١٫١٧٧٫٧٤٩  اإليرادات
  ٥٦٠٫٤١٠  ٦٤٥٫٥٥١    ٥٦٠٫٤١٠  ٦٤٥٫٥٥١   - -   - -  قيمة العادلةبالأرباح من تقييم عقارات استثمارية 
  ١٨٦٫٦٣٢  -    - -   - -   ١٨٦٫٦٣٢ -  أرباح من استبعاد شركات تابعة

  -------------- -------------   ---------- ---------   --------------  -------------    --------------  -------------  
  ٣٫٠٥٠٫٩٤٧  ٢٫٧٨٤٫٢٨٥    ١٫٤٣٣٫٧٧٩  ١٫٥٩٤٫١٥٤   ٤١٫٦٥٧ ١٢٫٣٨٢   ١٫٥٧٥٫٥١١ ١٫١٧٧٫٧٤٩ إجمالي اإليرادات

                   
  )١٫٤٣٨٫٨٢٣(  )١٫٤١٧٫٣٨١(    )٢٩٣٫٥٨٢(  )٣٦٥٫١٨٥(   - -   )١٫١٤٥٫٢٤١(  )١٫٠٥٢٫١٩٦( التكاليف التشغيلية المباشرة

  )٤٤١٫٥٨٧(  )٤٥٦٫١٥٦(    )٩٦٫٠٨٦(  )٦١٫٦٧٨(   )٩١٫٩٦٢( )١٠٨٫٨١٠(   )٢٥٣٫٥٣٩( )٢٨٥٫٦٦٨(  المصروفات اإلدارية والعمومية
  )١٢٥٫٥٣٥(  )١٢٢٫٥٢٢(    )٣١٫٨٩١(  )٣٧٫٧٤٥(   )١٨٫٤٨٧( )٣٦٫٢٧٨(   )٧٥٫١٥٧( )٤٨٫٤٩٩(  مصروفات التمويل

  ١٦١٫٦٦٨  ١٤٣٫٠٤٤    ٧٥٫٨٦٢  ٦٩٫٥٠٧   ٥٥٫٠٣٩ ٤٥٫٥٤٩   ٣٠٫٧٦٧ ٢٧٫٩٨٨  إيرادات التمويل واإليرادات األخرى
  -------------- -----------   ----------- -----------   --------------  ------------    ------------  -------------  

  ١٫٢٠٦٫٦٧٠  ٩٣١٫٢٧٠    ١٫٠٨٨٫٠٨٢  ١٫١٩٩٫٠٥٣   )١٣٫٧٥٣( )٨٧٫١٥٧(   ١٣٢٫٣٤١ )١٨٠٫٦٢٦( / (خسائر) السنةأرباح
  ======= ======   ====== ======   ========  =======    ======  =======  

                  / (الخسائر) المنسوبة إلى:األرباح
  ١٫٢١٨٫٣٢٤  ١٫٠٠١٫٥٩٧    ١٫٠٦٦٫٢٤٤  ١٫٢١٤٫١٢٤   )١٤٫٣٣٤( )٦٩٫٨٠٢(   ١٦٦٫٤١٤ )١٤٢٫٧٢٥(  مالكي الشركة

  )١١٫٦٥٤(  )٧٠٫٣٢٧(    ٢١٫٨٣٨  )١٥٫٠٧١(   ٥٨١ )١٧٫٣٥٥(   )٣٤٫٠٧٣( )٣٧٫٩٠١(  الحصص غير المسيطرة
  -------------- -----------   ------------ -----------   --------------  -------------    ------------  -------------  

  ١٫٢٠٦٫٦٧٠  ٩٣١٫٢٧٠    ١٫٠٨٨٫٠٨٢  ١٫١٩٩٫٠٥٣   )١٣٫٧٥٣( )٨٧٫١٥٧(   ١٣٢٫٣٤١ )١٨٠٫٦٢٦( / (خسائر) السنةأرباح
  ======= ======   ====== ======   ========  =======    ======  =======  
                   
  ١٦٫١١٤٫٨١٦  ١٧٫٠٠٤٫٩٤٩    ١٠٫٠٦٣٫٠٣٤  ١١٫٤٩٤٫٦٦٣   ٣٫٠٠١٫٧٥٩ ٢٫٧١٢٫٥١٧   ٣٫٠٥٠٫٠٢٣ ٢٫٧٩٧٫٧٦٩ موجوداتال
 ======== ========  ======== =======  ========  ========    ========  ========  
  ٤٫١٧٥٫٩٣٩  ٤٫٦٧٦٫٣٠٣    ٢٫٠٦٨٫٨٢٤  ٢٫٤٩١٫٢١٧   ٨٦٧٫٨٨٣ ٩٤٦٫٣٥١   ١٫٢٣٩٫٢٣٢ ١٫٢٣٨٫٧٣٥ مطلوباتال
  ======== =======   ====== ======   ========  =======    ========  =======  

    
   األخرى.الخليجي  ترجع إيرادات المجموعة المكتسبة، بصورة رئيسية، للمعامالت التي يتم تنفيذھا داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون

  


