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 ٤

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
    

  الموحد األرباح أو الخسائربيان 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  معاد بيانھا *       
        

  ١٫٢٥٠٫٦٨٩  ١٫١١٨٫٥٤٨    بيع بضائع وخدمات 
  ٤٨٤٫٤٩٨  ٥٢٦٫٣٧٩    إيجارية إيرادات 
  ٢٦٤٫٨١٤  ٢٩٨٫١٨٩    عقود  إيرادات

  ٩٣٫٨٨٦  ٢٩٨٫٧٤٦    بيع عقارات 
  ١٤٣٫١٩٣  ٤١٩٫٠٤٤  ١٢  األرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة 

  ١٤٫٩٥٧ ٤٦٫٠٥٤  )صافي(–األرباح من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة
  -  ٢٦٫٧١٨    األرباح من بيع عقارات استثمارية 

  ١٤٫٩٨٧  ١٦٫٧٨٨    )  صافي( –رباح من بيع استثمارات األ
  ١٤٫٨٦٢  ١٥٫٦٢٢    إيرادات توزيعات األرباح

  ٥١٫٠٥٨  ٧٦٫٠١٨  ١٥  الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
    -------- -----    ------------  

  ٢٫٣٣٢٫٩٤٤  ٢٫٨٤٢٫١٠٦    إجمالي اإليرادات 
        

  )١٫٤٧٢٫٣٥٤(  )١٫٥٧١٫٣٠٤(  ٦  تشغيلية مباشرةتكاليف 
  )٤٥٠٫٧٥٢(  )٤٤٣٫٧٩٠(  ٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 

  )٢٠٠٫٦٢٤(  )١٠٣٫٦٠٨(  ٨  مصروفات التمويل
  ٩٫٤٩٨  ٤٨٫٣٣٥  ٨  إيرادات التمويل
  ٣٩٫٨١١  ٣٦٫١٧٣  ٩  إيرادات أخرى

    ------- ----    ----------  
  ٢٥٨٫٥٢٣  ٨٠٧٫٩١٢    أرباح السنة 

    ======  ======  
        :  األرباح المنسوبة إلى

  ٣٢١٫٣٧٢  ٨٢٢٫٣١٦    مالكي الشركة 
  )٦٢٫٨٤٩(  )١٤٫٤٠٤(    مسيطرةالحصص غير ال
    ---------- -   ----------  

  ٢٥٨٫٥٢٣  ٨٠٧٫٩١٢    أرباح السنة
    ======  ======  

        ربحية السھم
  ٠٫٠٩  ٠٫٢٣  ٣١  )درھم(ربحية السھم األساسية 

    ====  ===  
  
  . حول التغير في السياسات المحاسبية ٤٠و  ٣انظر اإليضاحين * 
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٥٥إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٣إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 
  
  
  

  



 ٥

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
    

  بيان الدخل الشامل الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٥٨٫٥٢٣  ٨٠٧٫٩١٢    أرباح السنة 
        

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

ت الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليراداصافي التغير في القيمة العادلة 
  )) ب(١٤ راجع اإليضاح(الشاملة األخرى 

    
)١٧٫١٣٥(  

  
)٥٠٫٥٢٢(  

    ---------- -   -----------  
  )٥٠٫٥٢٢(  )١٧٫١٣٥(  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

    --------- --   -----------  
  ٢٠٨٫٠٠١  ٧٩٠٫٧٧٧    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

    ======  ======  
        :  المنسوبة إلى

  ٢٧٠٫٨٥٠  ٨٠٥٫١٨١    مالكي الشركة 
  )٦٢٫٨٤٩(  )١٤٫٤٠٤(    مسيطرةالحصص غير ال
    -------- ---   ----------  

  ٢٠٨٫٠٠١  ٧٩٠٫٧٧٧    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
    ======  ======  
  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٥٥إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٣إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 





 ٧

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

    بيان التدفقات النقدية الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
  معاد بيانھا*       

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٢٥٨٫٥٢٣  ٨٠٧٫٩١٢    أرباح السنة 
        : تسويات لـ 
  ١١٣٫٥٩٥  ١١١٫١٨٠    االستھالك 

  ١٨٫١٦٩  ٩٤    معداتالو واآلالتممتلكات للخسائر انخفاض القيمة 
  ٢٧٫٥١٣  ٧٫٢٥٨    انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة /إطفاء

  )٧٨٤(  ١٫٧٤٠    ممتلكات وآالت ومعدات  من استبعاد )األرباح(/شطب 
  ٨٫٨٢٨  -     وشركات خاضعة لسيطرة مشتركة  تابعةالخسائر من استبعاد شركة 

  )١٤٣٫١٩٣(  )٤١٩٫٠٤٤(    األرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة 
  )١٤٫٩٥٧(  )٤٦٫٠٥٤(    من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة   األرباح

  -  )٢٦٫٧١٨(    األرباح من بيع عقارات استثمارية 
  )٢٣٫٨١٥(  )١٦٫٧٨٨(    األرباح من بيع استثمارات

  )٥١٫٠٥٨(  )٧٦٫٠١٨(    محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالمستثمر بھا الشركات الالحصة من أرباح 
  )٢٢٫١٨٩(  -    انخفاض قيمة المخزون إلى صافي قيمته القابلة للتحقيق  عكس

  ٥١٫٢٣٣  -    خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
  )١٫١٨١(  -    لموجودات البيولوجية لتغيرات القيمة العادلة 

     -----------    ----------   
  ٢٢٠٫٦٨٤  ٣٤٣٫٥٦٢   األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

        : التغيرات في
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل -
  الشاملة األخرى  اإليرادات  

    
٢٢٫٨٦٩  

  
٢٣٥٫٧٨١  

  )٣٠٫٧٢٩(  )١٤١٫٨٠٣(    الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ١٠٢٫٣٢٩  ٢٠٤٫٧١٢    المخزون -
  )١٩٫٦١٢(  )٤٠٫٨٢٨(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى -

  -  ١٨٦٫٧٤٥    )ةتمويلياليجار اإلد ومخصوماً منھا الذمم المدينة لعق(المتحصالت من بيع عقارات استثمارية 
  ٥١٫٨٤٧  ٢٩٫٧٥٧    لحقوق الملكيةصافي الحركة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً

     -----------   -----------   
  ٥٦٠٫٣٠٠  ٦٠٥٫٠١٤    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

     -----------    -----------   
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  -  )٣٥٫٠٠٠(    ثمن الشراء المدفوع لالستحواذ على حصص غير مسيطرة 
  ١٥٣٫٦١٧  -     وشركات خاضعة لسيطرة مشتركةشركات تابعة  المتحصالت من استبعاد

  )١٠٢٫٣٤٩(  )٥٣٫٤٦٥(    صافي الحركة في عقارات استثمارية وعقارات للتطوير 
  )٨٧٫١٦٩(  )٤٥٫٧٢٥(    االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات 

  ١٠٫٣٢٣  ١٤٫٤٣٦    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  )٣٫٥٨٠(  )٣٫٣٥٨(    صافي اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة

    ------------ -   - ----------   
  )٢٩٫١٥٨(  )١٢٣٫١١٢(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

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

  ٧٢٫٥١٢  )١٧٧٫٠٩٦(     األخرى  صافي الحركة في القروض المصرفية والذمم الدائنة
  )١٦٫٥٣١(  ٥٫٣٣٢    مرھونة الودائع الصافي الحركة في 

  )٧٫٦١٧(  )١٫٧٠٦(    صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة
  )١٧٨٫٥٢٠(  )٢٤٩٫٩٢٨(    توزيعات األرباح المدفوعة

  -  )٤٫٠٠٠(    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
    -------------    ------------   

  )١٣٠٫١٥٦(  )٤٢٧٫٣٩٨(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    -------------    ------------   
        

  ٤٠٠٫٩٨٦  ٥٤٫٥٠٤    في النقد وما يعادله الزيادة صافي
        

  )٣٣٢٫٧٢٢(  ٦٨٫٢٦٤    يناير  ١وما يعادله في  النقد
     -----------    ------------   

  ٦٨٫٢٦٤  ١٢٢٫٧٦٨    ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    ------ -----   ------ -----   

        :يتألف النقد وما يعادله مما يلي
  ٢٦٦٫٠٢١  ٣٥١٫١٣٥    النقد في الصندوق والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك

  ١١٢٫٣٩٠  ٦٢٫٤٧٠    )باستثناء الودائع المرھونة(ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
  )٣١٠٫١٤٧(  )٢٩٠٫٨٣٧(    سحوبات مصرفية على المكشوف وقروض مقابل إيصاالت أمانة وفواتير مخصومة

    ----- -------    ------------   
    ٦٨٫٢٦٤  ١٢٢٫٧٦٨  
    ======  =====  

  . حول التغير في السياسات المحاسبية ٤٠و  ٣اإليضاحين انظر * 
 

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٥٥إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  . ٣إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 



 ٨

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   ألف درھم                   ------------------------- ------------- - ------------------------- --- بالشركة  مالكيالمنسوبة ل ---- ---------------------- --- - --- -------- ------------------------                                                         

  

  
  

  رأس المال  

  
عالوة 
  أسھم 

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
  احتياطي 

   المال رأس

  
االحتياطي 

  العام 

  
احتياطي 

  إعادة التقييم 
 ةاحتياطي القيم

  العادلة 

  توزيعات 
  األرباح 

  المقترحة 

أتعاب أعضاء 
  مجلس 

  اإلدارة المقترحة 

  
األرباح 

  المحتجزة 

اإلجمالي قبل 
الحصص غير 

  المسيطرة
الحصص غير 

  المسيطرة 

  
  

  اإلجمالي
                            

ً  – ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في    ٩٫٠٥٧٫٦٦٩  ٦٣٧٫٧٦٦  ٨٫٤١٩٫٩٠٣  ٣٫٢٨٨٫٧٨٣  ٢٫٥٠٠  ١٧٨٫٥٢٠  )٥٦٫٧٨٥(  ٦٧٫٠٠٠  ٨٣٠٫٩٠٣  ٢٥٫٥٠٢  ٥١٣٫٠٣٩  ٤٦  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  كما ھو مبين سابقا
انظر  – تأثير التغير في السياسة المحاسبية

    ٤٠و  ٣اإليضاحين 
  
 -  

  
 -  

  
)٢٠٫١٢٨(  

  
 -  

  
)٢٫٥٤٠(  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٢٢٫٦٦٨  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  ------ ----   --- ---   -- --- -----  --- - ----  --- -- ----  ------ - -   ----------   ---- --- ---   -------   ----- -- -----   ---- ---- - ---  --- - -----   -- -- -------  
  ٩٫٠٥٧٫٦٦٩  ٦٣٧٫٧٦٦  ٨٫٤١٩٫٩٠٣  ٣٫٣١١٫٤٥١ ٢٫٥٠٠ ١٧٨٫٥٢٠ )٥٦٫٧٨٥( ٦٧٫٠٠٠ ٨٢٨٫٣٦٣  ٢٥٫٥٠٢ ٤٩٢٫٩١١ ٤٦ ٣٫٥٧٠٫٣٩٥ معاد بيانه–٢٠١٢يناير١الرصيد في 

                            
                            إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

  ٢٥٨٫٥٢٣  )٦٢٫٨٤٩(  ٣٢١٫٣٧٢  ٣٢١٫٣٧٢  -   -   -   -   -   -   -   -   -   أرباح السنة 
                            اإليرادات الشاملة األخرى

 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة
  )٥٠٫٥٢٢(  -   )٥٠٫٥٢٢(  -   -   -   )٥٠٫٥٢٢(  -   -   -   -   -   -   األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة

   ------ -   ------ -   ------ -   ------ -   ------ -   ------ -   -- ------- -   ------ -   ------ -   ------ - ---  --- ------ -   -- ----- -   -- --- ----  
  )٥٠٫٥٢٢(  -   )٥٠٫٥٢٢(  -   -   -   )٥٠٫٥٢٢(  -   -   -   -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى

   -------   -------   -------   -------   -------   -------   ----------   -------   -------   ----------   ----------   ---- - ----   ----------  
  ٢٠٨٫٠٠١  )٦٢٫٨٤٩(  ٢٧٠٫٨٥٠  ٣٢١٫٣٧٢  -   -   )٥٠٫٥٢٢(  -   -   -   -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

  ------- ------- -------  -------  ------- ------- ---------- ------- -------  ----------   ----------   ---------   ----------  
                           ي الشركةالمعامالت مع مالك

                     عليھممساھمات المالكين والتوزيعات
  )١٧٨٫٥٢٠(  -   )١٧٨٫٥٢٠(  -   -   )١٧٨٫٥٢٠(  -   -   -   -   -   -   -    توزيعات األرباح المدفوعة

  )٧٫٨١١(  )٧٫٨١١(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   توزيعات األرباح المدفوعة من شركات تابعة
  -   -   -   ٢٫٥٠٠  )٢٫٥٠٠(  -   -   -   -   -   -   -   -    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحةعكس 

  -   -   -   )٤٫٠٠٠(  ٤٫٠٠٠  -   -   -   -   -   -   -   -   أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة
  -   -   -   )٢٤٩٫٩٢٨(  -   ٢٤٩٫٩٢٨  -   -   -   -   -   -   -   توزيعات األرباح المقترحة
  -   -   -   )٩٦٫٢٥٧(  -   -   -   -   ٤٤٫٥٧٢  -   ٥١٫٦٨٥  -   -   المحول إلى االحتياطيات 
  ١٩٤  ١٩٤  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   المساھمة في رأس المال 

   ------ -   ------ -   -- ----- -   -------- -   -- ----- -   ------ -   -- ------- -   -- ----- -   ------ -   ---- - ---- --   ---------- -  --- ---- -  ------ --- - -  
  )١٨٦٫١٣٧(  )٧٫٦١٧(  )١٧٨٫٥٢٠(  )٣٤٧٫٦٨٥(  ١٫٥٠٠  ٧١٫٤٠٨  -   -   ٤٤٫٥٧٢  -   ٥١٫٦٨٥  -   -   إجمالي مساھمات المالكين والتوزيعات عليھم

   ------ -   ------ -   ------ - -   -------- -   -- ----- -   ------ -   -- ------- -   -- ----- -  ------ -   -- -- -- - -- --  ----------- -  --- ---- --  ------ ---- -  
                            الملكية  حصصالتغيرات في 

دون  حصص غير مسيطرةعند االستحواذ على 
  التغير في السيطرة 
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 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
)٢٧٫٩١٥(  

  
)٢٧٫٩١٥(  

  
)٢٢٫٦٩٣(  

  
)٥٠٫٦٠٨(  
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  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  

    )تابع( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

   ألف درھم                   ----------------------------------- --- --------------------- ----- --- بالشركة  مالكيالمنسوبة ل ---- ---------------------- --- - --- -------- ------------------------                                                         
  

  

  
  

  رأس المال  

  
عالوة 
  أسھم 

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
  احتياطي 

   المال رأس

  
االحتياطي 

  العام 

  
احتياطي 

  إعادة التقييم 
احتياطي القيمة 

  العادلة 

  توزيعات 
أسھم /  األرباح
   المنحة

  المقترحة 

أتعاب أعضاء 
  مجلس 

  اإلدارة المقترحة 

  
األرباح 

  المحتجزة 

اإلجمالي قبل 
الحصص غير 

  المسيطرة
الحصص غير 

  المسيطرة 

  
  

  اإلجمالي
                            

  ٨٫٩٥٧٫٣٦٤  ٤٧٣٫٠٤٦  ٨٫٤٨٤٫٣١٨  ٣٫٢٥٧٫٢٢٣  ٤٫٠٠٠  ٢٤٩٫٩٢٨  )١٠٧٫٣٠٧(  ٦٧٫٠٠٠  ٨٧٢٫٩٣٥  ٢٥٫٥٠٢  ٥٤٤٫٥٩٦  ٤٦  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  معاد بيانه  – ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
                            

                            إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
  ٨٠٧٫٩١٢  )١٤٫٤٠٤(  ٨٢٢٫٣١٦  ٨٢٢٫٣١٦  -   -   -   -   -   -   -   -   -   أرباح السنة 

                            اإليرادات الشاملة األخرى
 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة
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                            الملكية  حصصالتغيرات في 

دون  عند االستحواذ على حصص غير مسيطرة
  )٣٦راجع اإليضاح (التغير في السيطرة 
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 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٦٫٥٢٢  

  
٦٫٥٢٢  

  
)٤١٫٥٢٢(  

  
)٣٥٫٠٠٠(  
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.جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٥٥إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 ١٠

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  ات إيضاح
  )من البيانات المالية الموحدة اً تشكل جزء(
  
  الشركة   حولمعلومات   .١

  

 ١٦في  ١٩٩٥ لسنة ٤٦وزاري رقم القرار الالعربية المتحدة بموجب  اإلماراتدولة  في") الشركة. ("ع.م.تأسست دبي لالستثمار ش
يشار ( لشركة وشركاتھا التابعةالبيانات المالية ل من ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في لالبيانات المالية الموحدة  تتألف. ١٩٩٥يوليو 
  .واالئتالفات المشتركةباإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة ") المجموعة"بـ  ةمجتمع اإليھ

  

 في منتجات والتجارةتصنيع الالمقاوالت وأنشطة و ألغراض البيع والتأجير التطوير العقاري تزاول المجموعة بصورة أساسية أنشطة
  .وسندات الملكيةاالستثمارية باإلضافة إلى االستثمار في السندات والمحافظ  قطاعات مختلفةل
  

ً مساھم ١٩٫٣٥١حوالي  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في كان لدى الشركة  ً مساھم ١٩٫٢٥٢: ٢٠١٢( ا   .)ا
  

  . ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة٢٨١٧١ب .إن العنوان المسجل للشركة ھو ص
  

  أساس اإلعداد   .٢
  

   بيان التوافق
  

 ً متطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ولمعايير التقارير المالية الدولية  تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا
  ).وتعديالته( ١٩٨٤لسنة  ٨رقم 

  
  أساس القياس

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

  
  ؛األراضي -
 البيولوجية؛ الموجودات  -
 العقارات االستثمارية؛ -
 ؛األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل غير المشتقة األدوات المالية -
 خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و الموجودات المالية بالقيمة العادلة من -
 . األدوات المالية المشتقة -

    
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية

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

  .فأقرب عدد صحيح باأللإلى ي درھم اإلماراتالب المبينة المالية المعلومات كافةتقريب 
  

  استخدام التقديرات واألحكام
  

ً إعداد البيانات المالية الموحدة إن  من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على يتطلب معايير التقارير المالية الدولية ل وفقا
وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك . والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات تطبيق السياسات المحاسبية

  .التقديرات
  
بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم  عترافويتم اال. بصورة مستمرة التابعة لھاتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ت

  .أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت فيھا تعديل التقديرات وفي
  

على المبالغ  األھم التأثير ذاتتطبيق السياسات المحاسبية  فيالمستخدمة الھامة  األحكامالمعلومات حول  بيان ٣٧يضاح اإلتم في 
 .  لتسويات المادية في السنة المالية التاليةا ناتجة عن أو التي تنطوي على مخاطر ھامة الموحدة المعترف بھا في البيانات المالية

       



 ١١

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( أساس اإلعداد   .٢
  

  قياس القيم العادلة 
  

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

  . بوضع إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة المجموعةقامت 
  

بصورة عامة عن متابعة كافة قياسات القيمة العادلة الھامة، بما في ذلك القيم العادلة ضمن  يكون مسؤوالً  من اإلدارةيتضمن ذلك فريق 
  بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الھامة والتعديالت على التقييم  الفريق  ھذا ويقوم ٣المستوى 

  
 اإلداريفريق الفي حال االستعانة بمعلومات طرف آخر، مثل األسعار المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، يقوم 

الية بتقييم األدلة التي يتم الحصول عليھا من األطراف األخرى لدعم النتيجة النھائية أن ھذه التقييمات تفي بمتطلبات معايير التقارير الم
  .لية، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يجب تصنيف مثل ھذه التقييمات فيهالدو

  
  . لدى المجموعةيتم تقديم تقرير حول األمور الھامة الخاصة بالتقييم إلى لجنة التدقيق 

  
ويتم تصنيف القيم العادلة في  . وظة بقدر اإلمكانمعطيات السوق الملح المجموعةعند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم 

  : مستويات مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي
  
  طابقةتفي أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات م) غير معدلة(أسعار مدرجة : ١المستوى .  
  ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  مدخالتوھي عبارة عن  ١بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  مدخالت: ٢المستوى

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

في حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج 
للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يكون فيه مدخالت 

 .للقياس ھامة في أقل مستوى
  

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

  : يتم إدراج المعلومات حول االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلة في اإليضاحات التالية
  
  و  ؛االستثماريةالعقارات  – ١٢اإليضاح  
  االستثمارات – ١٤اإليضاح .  

  
      التغير في السياسات المحاسبية   .٣
  

 البياناتالمعدلة التالية سارية وتم تطبيقھا عند إعداد ھذه / ، أصبحت معايير التقارير المالية الدولية الجديدة ٢٠١٣يناير  ١اعتباراً من 
  : الموحدةالمالية 

  
 ) ٢٠١١( البيانات المالية الموحدة: التقارير المالية الدوليةمن معايير  ١٠المعيار  -
 الترتيبات المشتركة :من معايير التقارير المالية الدولية ١١المعيار  -
 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى  :من معايير التقارير المالية الدولية ١٢المعيار  -
 )٢٠١١(التعديالت على االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة : ٢٨المحاسبي الدولي  المعيار -
  قياس القيمة العادلة  :من معايير التقارير المالية الدولية ١٣المعيار  -
  )١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى  -
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  )تابع(إيضاحات 
  

       )تابع( التغير في السياسات المحاسبية  .٣
  

  : تم إجراء التغيرات التالية على السياسات المحاسبية للمجموعة عند تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة
  

  الشركات التابعة 
  

، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية فيما يتعلق بتحديد ما )٢٠١١(من معايير التقارير المالية الدولية  ١٠لتطبيق المعيار  نتيجة
من معايير التقارير  ١٠يقدم المعيار . إذا كانت المجموعة تسيطر على الشركة المستثمر بھا ومن ثم تحديد ما إذا كان يجب توحيدھا

ً جديداً للسيطرة يمكن تطبيقه على كافة الشركات المستثمر بھا؛ كما أنه يتطلب، ضمن أشياء أخرى، ) ٢٠١١(ة المالية الدولي نموذجا
  : فيما يلي السياسة المحاسبية المعدلة. توحيد الشركة المستثمر بھا إذا كانت المجموعة تسيطر عليھا في ظل الظروف القائمة

  
تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تكون معرضة إلى، أو لديھا . إن الشركات التابعة ھي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة

حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطھا مع تلك المنشأة وتكون لديھا القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتھا على تلك 
يانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تاريخ ويتم إدراج الب. المنشأة
  .ھذه السيطرة انتھاء

  
ً لألحكام االنتقالية من المعيار  من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بإعادة تقييم رؤيتھا للسيطرة فيما يخص  ١٠وفقا

لم يترتب على إعادة تقييم السيطرة تحديد أي شركة مستثمر بھا أخرى تخضع لسيطرة . ٢٠١٣يناير  ١اتھا المستثمر بھا في شرك
  . للمجموعة المالية الموحدة البياناتالمجموعة في ظل ظروف السيطرة القائمة وعليه، لم يؤثر التغير في السياسة المحاسبية على 

  
  مشتركةالترتيبات ال
  

، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية فيما يتعلق بالحصص في لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١١المعيار تطبيق نتيجة 
، تقوم المجموعة بتصنيف حصصھا في الترتيبات المشتركة إما لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١١لمعيار وفقاً ل. الترتيبات المشتركة

. كائتالفات مشركة أو عمليات مشتركة بناًء على حقوق المجموعة في الموجودات والتزاماتھا تجاه المطلوبات الخاصة بتلك الترتيبات
. نود التعاقدية والمعطيات والظروف األخرىعند إجراء ھذا التقييم، تضع المجموعة باالعتبار ھيكل الترتيبات والشكل القانوني والب

  :   فيما يلي السياسة المحاسبية المعدلة
  

إن الترتيبات المشتركة ھي ترتيبات تسيطر عليھا المجموعة بصورة مشتركة وتتم تلك السيطرة من خالل عقود تتطلب موافقة جماعية 
ويتم تصنيف واحتساب الترتيبات المشتركة . دات تلك الترتيباتعلى القرارات الخاصة باألنشطة التي تؤثر بصورة جوھرية على عائ

  :  كما يلي
  
ھا باستخدام طريقة حقوق صتقوم باحتساب حص ،حقوق في صافي موجودات الترتيبات فقطلمجموعة لعندما يكون  :ائتالف مشترك  -

ت في حقوق الملكية لالئتالفات المشتركة المحتسبة تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباح والتغيرا. الملكية
على أساس حقوق الملكية، بعد إجراء بعض التعديالت الالزمة لكي تتوافق السياسات المحاسبية لالئتالفات المشتركة مع السياسات 

ستثمار في االئتالف المشترك، عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن القيمة الدفترية لال. المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة
يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى الصفر ويتم إيقاف االعتراف بأي خسائر أخرى ما لم يكن لدى المجموعة أي التزام أو قامت بدفع مبالغ 

  .بالنيابة عن االئتالف المشترك

  
عندما يكون للمجموعة حقوق في الموجودات وعليھا التزامات تجاه المطلوبات المتعلقة بالترتيب، تقوم المجموعة  :عملية مشتركة  -

باحتساب كل موجوداتھا ومطلوباتھا ومعامالتھا، بما في ذلك حصتھا في الموجودات المحتفظ بھا أو المطلوبات المتكبدة بصورة 
 .مشتركة فيما يتعلق بالعملية المشتركة

  
، قامت المجموعة بإعادة تقييم حصصھا في الترتيبات المشتركة وخلصت إلى أن كافة حصصھا في الترتيبات ٢٠١٣يناير  ١ما في ك

 كانت، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١حتى . المشتركة ھي ائتالفات مشتركة وعليه، يتوجب احتساب تلك الحصص باستخدام طريقة حقوق الملكية
  . ا في االئتالفات المشتركة باستخدام طريقة التوحيد التناسبيباحتساب استثماراتھ تقوم المجموعة

  
تم إيجاز . من معايير التقارير المالية الدولية، تم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي ١١وفقاً لألحكام االنتقالية من المعيار 

  . المالية الموحدة؛ إال أنه ال يؤثر على ربحية السھم البياناتحول ھذه  ٤٠تأثير التغير في السياسة المحاسبية في اإليضاح 
  

ً بعرض بيان  نتيجة تطبيق التغير في السياسة المحاسبية لالستثمارات في االئتالفات المشتركة بأثر رجعي، قامت المجموعة أيضا
  . ٢٠١٢يناير  ١المعاد بيانه كما في  الموحد المركز المالي
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 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى 
   

ً للمعيار   من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بزيادة إفصاحھا عن استثمارھا في الشركات المستثمر بھا ١٢طبقا
  . المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  
 قياس القيمة العادلة

   
ال . القيمة العادلة اتقياس لقياس القيمة العادلة وتقديم إفصاحات حول الوحيد اإلطارمن معايير التقارير المالية الدولية  ١٣يقدم المعيار 

المنشأة استخدام القيمة العادلة، ولكنه يقدم توجيھات حول كيفية  على متى يجب من معايير التقارير المالية الدولية ١٣المعيار  يحدد
ً لمعايير التقارير المالية الدولية عندما يلزم أو يجوز قياس القيمة العادلة ً لألحكام االنتقالية، تم تطبيق  .قياس القيمة العادلة وفقا طبقا

من معايير التقارير  ١٣المعيار لم يكن لتطبيق . ٢٠١٣يناير  ١عتباراً من ا مستقبليبأثر  من معايير التقارير المالية الدولية ١٣المعيار 
   .    على قياسات القيمة العادلة التي قامت المجموعة بإجرائھا ھامتأثير  المالية الدولية

  
ً إفصاحات محددة  من معايير التقارير المالية الدولية ١٣المعيار يتطلب  متطلبات حل بعضھا محل التي والقيم العادلة،  حولأيضا

راجع ". اإلفصاحات: األدوات المالية" من معايير التقارير المالية الدولية ٧المعيار اإلفصاح الحالية في معايير أخرى، بما في ذلك 
  .٢أيضاً اإليضاح 

  
 عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى 

   
بتعديل عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى في بيان اإليرادات وعة ، قامت المجم١نتيجة التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 

 .بشكل منفصل عن البنود التي قد تتم إعادة تصنيفھا األرباح أو الخسائرالشاملة األخرى لعرض البنود التي لن تتم إعادة تصنيفھا إلى 
  .  المقارنة معلوماتتمت إعادة عرض  وبناًء على ذلك

  
  المحاسبية الھامةالسياسات    .٤

  
كافة الفترات المبينة في ھذه على تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل متسق ، ٣باستثناء التغيرات المبينة في اإليضاح 

، حيثما اقتضت تم إجراء بعض التعديالت .ورة متسقة من قبل شركات المجموعةتطبيقھا بص تم كماالبيانات المالية الموحدة 
  . اسات المحاسبية للمجموعةيالضرورة، لكي تتوافق السياسات المحاسبية للشركات التابعة مع الس

  
  .تتوافق مع العرض المتبع في السنة الحاليةلكي مبالغ المقارنة إعادة تصنيف بعض  تتم

  
  أساس التوحيد

  
  دمج األعمال 

احتساب دمج األعمال من خالل طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ، وھو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى  يتم
  . خرالسيطرة من طرف آل تم تحويل والتحقق مما إذا قدأحكام لتحديد تاريخ االستحواذ  ويتم تطبيق. المجموعة

  
  :على أنھا في تاريخ االستحواذ تقوم المجموعة بقياس الشھرة التجارية

   ؛ زائداً القيمة العادلة للثمن المحول -
 مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليھا، زائداً حصص غير ي القيمة المعترف بھا أل -
 ناقصاً إذا كان دمج األعمال قد تم على مراحل، القيمة العادلة لحقوق الملكية الحالية في المنشأة المستحوذ عليھا،  -
 .للموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليھا والمطلوبات المفترضة) عادًة القيمة العادلة(صافي القيمة المعترف بھا  -
  

  . األرباح أو الخسائربالربح الناتج عن الشراء بسعر منخفض في  عتراف، يتم مباشرة االسالبة قيمة الشھرة التجاريةعندما تكون 
   

    . األرباح أو الخسائربتلك المبالغ ضمن  عترافويتم عادًة اال .السابقةتسوية العالقات المبالغ المتعلقة ب يشتمل الثمن المحول علىال 
  

تم إعادة ال تف، حقوق ملكيةك المبلغ المحتملإذا تم تصنيف . بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ حتمل دفعهمبلغ يُ أي ب عترافيتم اال
ضمن  للمبلغ المحتملبالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة  عترافخالفاً لذلك، يتم اال. قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية

  . األرباح أو الخسائر
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التي تتكبدھا المجموعة عند دمج  ، بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار سندات دين أو سندات ملكية،يتم بيان تكاليف المعامالت
   .األعمال كمصروفات عندما يتم تكبدھا

  
  مسيطرة الحصص غير ال

في تاريخ  صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليھا منالحصة التناسبية يتم قياس الحصص غير المسيطرة بما يعادل 
   . االستحواذ

  
  . حقوق ملكيةكمعامالت  في شركة تابعة التي ال يترتب عليھا فقدان السيطرة الحصص غير المسيطرة التغيرات فييتم احتساب 

  
   الشركات التابعة

تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تكون معرضة إلى، أو لديھا . إن الشركات التابعة ھي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة
حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطھا مع تلك المنشأة وتكون لديھا القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتھا على تلك 

يانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تاريخ ويتم إدراج الب. المنشأة
  .ھذه السيطرة انتھاء

  
  فقدان السيطرة

بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة والحصص غير المسيطرة والعناصر  عترافعند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف اال
األرباح أو فقدان السيطرة ضمن بأي فائض أو عجز ناتج عن  عترافويتم اال. األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة

 تلك بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان لحصةا تلكفي الشركة التابعة السابقة، يتم قياس  صةحاحتفاظ المجموعة بأي  في حال. الخسائر
  .بناًء على درجة التأثير المحتفظ به أصل ماليائتالف مشترك أو زميلة أو  كشركةالحقاً  الحصة المحتفظ بھا ويتم احتساب. السيطرة

  
  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية في  الحصص

  
  .في شركة زميلة وائتالفات مشتركة حصصھافي الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية من  المجموعةتتألف حصص   

  
على سياساتھا المالية  ،أو سيطرة مشتركة سيطرة ال يمثل هولكن ھام،تأثير  للمجموعة يكونالتي  المنشآتفي الزميلة  الشركاتتتمثل 

يتمثل االئتالف المشترك في الترتيب الذي تسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي و. والتشغيلية
  . موجوداته عوضاً عن حقوق في الموجودات والتزامات تجاه المطلوبات

  
ً بالتكلفةم اويت ،باستخدام طريقة حقوق الملكية ةالمشترك اتالزميلة واالئتالف اتيتم احتساب الحصص في الشرك ، العتراف بھا مبدئيا

أو الخسائر  تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباحالمبدئي،  عقب االعتراف .التي تتضمن تكاليف المعاملة
، حتى تاريخ انتھاء التأثير الھام أو السيطرة المشتركة واإليرادات الشاملة األخرى للشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

ً لحقوق الملكيةبعد إجراء التعديالت الالزمة حتى تكون السياسات المحاسبية  متوافقة مع  للشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
الشركة المستثمر بھا ستثمار في عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن القيمة الدفترية لال. لمجموعةالسياسات المحاسبية ل

إال في حال بأي خسائر أخرى  عترافإلى صفر، ويتم إيقاف اال لتلك الحصة ، يتم تخفيض القيمة الدفتريةالمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  .لملكيةالمستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق ابدفع مبالغ بالنيابة عن الشركة  قيامھاالمجموعة أو لدى التزام  كان ھناك

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد

ن غير محققة ناتجة م أية إيرادات ومصروفاتالمجموعة باإلضافة إلى  بين شركات الھامة الداخليةوالمعامالت  يتم حذف األرصدة
حذف األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع  ويتم. معامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدةال

ويتم حذف الخسائر غير . المستثمر بھامشتركة إلى مدى حصة المجموعة في الشركة  الخاضعة لسيطرةالشركات الزميلة والشركات 
  .قيمةال انخفاضفيه دليل على  يتوفرالذي ال  المدى، لكن فقط إلى األرباح غير المحققة المحققة بنفس طريقة حذف
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  اإليرادات 
  

  البضائع والعقارات المباعة
 ،مستحق القبضلة للثمن المقبوض أو بالقيمة العادضمن سياق األنشطة االعتيادية يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع والعقارات 

ً من   نقلفي حالة وجود دليل دامغ على باإليرادات  عترافويتم اال. والحسومات على الكميةوالخصومات التجارية  المرتجعاتصافيا
 ذات الصلةتقدير التكاليف  ويمكناسترداد الثمن المستحق  من المرجحالمخاطر واالمتيازات الھامة للملكية إلى المشتري ويكون 

قياس قيمة اإليرادات  وعندما يمكن، ي تدخل من اإلدارة بشأن البضائعولم يعد ھناك أواحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة، 
  . بيعكل عملية المخاطر واالمتيازات بناًء على شروط  تحويليختلف توقيت  .ةموثوق بصورة

  
المتبقية في بداية اإليجار صغيرة للغاية كعقود إيجار  الية لقيمتھاالح والتي تعتبر القيمةيتم احتساب العقارات المؤجرة لعدة عقود 

    . في نھاية مدة اإليجارالملكية إلى المستأجر  انتقالفي تاريخ بداية اإليجار، حتى وإن لم يتم  )كما لو كان تم بيعھا( تمويلية
  

  إيرادات العقود
في العقد زائداً أية تعديالت تطرأ على أعمال العقد والمطالبات ودفعات الحوافز  االمتفق عليھ القيمة المبدئيةد على تشتمل إيرادات العق

بصورة  اإلنشاءات عندما يمكن تقدير ناتج عقد. قياسھا بصورة موثوقة ويمكن إيراداتإلى الحد الذي يحتمل معه أن ينتج عنھا 
  .العقد إنجازبما يتناسب مع مرحلة  باح أو الخسائراألربإيرادات ومصروفات العقد ضمن  عترافيتم اال ،موثوقة

  
التكلفة المتكبدة حتى تاريخه  أنھا نسبةمعاينة األعمال المنجزة، ويتم تقييمھا في بعض الحاالت عن إلى  استناداً  نجازيتم تقييم مرحلة اإل

 مدىالعقد فقط إلى ھذا بإيرادات  عترافموثوقة، يتم االبصورة  عقدالقياس ناتج  عندما ال يمكن. نجازإجمالي التكاليف المقدرة لإلإلى 
  . األرباح أو الخسائرضمن مباشرة عقد البالخسائر المتوقعة من  عترافويتم اال. ھااسترداديحتمل المتكبدة التي  العقد تكاليف

  
  الخدمات المقدمة 

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

على  األرباح أو الخسائرضمن  عقود إيجار تشغيلية المؤجرة بموجب من العقارات االستثمارية اإليجاريةيرادات اإلب عترافيتم اال
يرادات اإلالممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي  اإليجارحوافز ب عترافويتم اال. اإليجارعلى مدى فترة عقد  أساس القسط الثابت

   .اإليجارعلى مدى فترة عقد  اإليجارية
  

  إيرادات توزيعات األرباح
ستالم توزيعات في االمجموعة حق  فيه يثبتفي التاريخ الذي  األرباح أو الخسائربإيرادات توزيعات األرباح ضمن  عترافيتم اال

  .األرباح في حالة األوراق المالية المدرجة توزيعات اإلعالن عنتاريخ في عادًة ذلك األرباح ويكون 
  

  المنح الحكومية 
  

  : أن  علىھناك تأكيد معقوالً عندما يكون  كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة بالمنح الحكوميةمبدئياً  عترافيتم اال
  
  المنح؛ و المرتبطة بتلكتلتزم بالشروط وف س المجموعة  ) أ(

  . استالمھا المنح سوف يتم   ) ب(
  

على مدى  بصورة منتظمة األرباح أو الخسائرضمن  التي تعوض المجموعة عن المصروفات المتكبدة الحكومية ةبالمنح عترافيتم اال
 فيالحكومية غير المشروطة التي تكون  ةلمنحاب عترافيتم اال. ھامطابقتھا مع التكاليف ذات العالقة التي يراد تعويضل الالزمةالفترات 

  .مستحقة القبض ةعندما تصبح المنح األرباح أو الخسائرضمن غير مالية وغير قابلة لالستھالك  شكل موجودات
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة    .٤

  
  إيرادات ومصروفات التمويل

  
تم قياسھا يلموجودات المالية التي ا علىم الخص معاملالمستثمرة وعكس  األموال علىإيرادات الفائدة  من إيرادات التمويل تتألف

 عند األرباح أو الخسائرضمن  إيرادات التمويلب عترافويتم اال. وعكس خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية المطفأةبالتكلفة 
  . الموجودات منمع األخذ باالعتبار العائد الفعلي  استحقاقھا

  
على الخصم  عاملموعكس  وصافي خسائر صرف العمالت األجنبية القروض علىمصروفات الفائدة  من مصروفات التمويل تتألف

. تجاريةالمدينة الذمم ال قيمة انخفاضوخسائر  والخسائر من األدوات المالية المشتقة المطفأةالتي تم قياسھا بالتكلفة لمطلوبات المالية ا
من البنوك والسحوبات على المكشوف والقروض ألجل التي يتم الحصول عليھا من  قصيرة األجلدفع الفائدة على التسھيالت  ويتم

  . التجارية االعتيادية للمعدالتالبنوك وفقاً 
  

كمصروفات إلى 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  ه تتم رسملةإال أن. باستخدام طريقة الفائدة الفعليةاألرباح أو الخسائر ضمن 

ض من تاريخ تكبد المصروفات ذات تبدأ رسملة تكاليف االقترا. إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات
 كافة األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤھلة لالستخدام المزمع لھا عند االنتھاء منالصلة بالموجودات المؤھلة وتتوقف الرسملة 

يتم تعليق رسملة و. وفاتكمصر الستحواذ أو اإلنشاء أو اإلنتاجالفترة التي تلي اب المتعلقةتكاليف االقتراض  يتم احتساب. أو بيعھا
  .لموجودات المؤھلةل الفعالتطوير ال التوقف عنتم فيھا التي فترة ال طوالقتراض تكاليف اال

  
صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو مصروفات تمويل ويتوقف على أساس خسائر صرف العمالت األجنبية  وأأرباح  تتم إعادة عرض

  .صافي الربح أو صافي الخسارة تؤدي إلىذلك على ما إذا كانت تغيرات العمالت األجنبية 
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجية
  
  والقياس عترافاال

يتم بيان الممتلكات  ،والموجودات البيولوجية التي يتم تسجيلھا بالقيمة العادلة بالقيمة المعاد تقييمھا تسجيلھا يتم التي يضاباستثناء األر
  . المتراكمة القيمة انخفاضبالتكلفة التاريخية ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر  بالمجموعةواآلالت والمعدات الخاصة 

  
ً على الموجودات  تكلفة وتشتمل .الموجوداتمنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على التشتمل التكلفة على المصروفات  المشيدة ذاتيا

المناسبة لالستخدام المزمع  يصال الموجودات إلى الحالة التشغيليةيف أخرى منسوبة مباشرة إلتكال ةفة المواد والعمالة المباشرة وأيتكل
    . لھا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة

  
من ) عناصر رئيسية(كبنود منفصلة  ھا، يتم احتسابت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفةعندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلال

  . الممتلكات واآلالت والمعدات
  

 المتحصالت بين صافي المحتسبة على أنھا الفرق(األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ب االعترافيتم 
 المدرجة فيالمبالغ  يتم تحويل ،تم بيع الموجودات المعاد تقييمھاعندما ي. األرباح أو الخسائرفي  )للبند القيمة الدفتريةومن االستبعاد 

  . احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة
  

  إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية
س العقار وفقاً للقيمة العادلة وتتم إعادة تم إعادة قياستثماري، تمشغول من قبل المالك إلى عقار ا ما من عقاريتغير استخدام عقار عندما 

يعكس فيه الربح  الذيإلى المدى  األرباح أو الخسائرأرباح تنشأ عن إعادة القياس ضمن  بأي عترافيتم االو. ستثماريتصنيفه كعقار ا
اإليرادات م ضمن يحتياطي إعادة التقيفي امباشرًة أية أرباح متبقية ب االعتراف لعقار المحدد، معلالقيمة السابقة  انخفاضخسائر 

حقوق  م ضمنيحتياطي إعادة التقياويتم عرضھا في  اإليرادات الشاملة األخرىخسائر في  بأي عترافيتم االو. الشاملة األخرى
ً في اإليرادات الشاملة درجقد أالمبلغ الذي  يعادل بما الملكية خسائر متبقية  بأي االعتراف مباشرة، مع المعنيعقار الب فيما يتعلق سابقا
  .األرباح أو الخسائرضمن 

  
  التكاليف الالحقة

إلى  المصروفاتالالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بھذه  المصروفاتتتم رسملة 
  .كمصروفات عند تكبدھا لممتلكات واآلالت والمعداتل اليوميةالصيانة  تكاليفويتم احتساب . المجموعة

  
  



 ١٧

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة    .٤
  

  )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجية
  

  االستھالك 
ناقصاً قيمته تحل محل التكلفة  تكلفة األصل أو القيمة األخرى التيفي  والتي تتمثليتم احتساب االستھالك على القيمة القابلة لالستھالك 

   . المتبقية
  

 عكسيد حيث على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بن على أساس القسط الثابت األرباح أو الخسائرباالستھالك ضمن  عترافيتم اال
ويتم احتساب  .لمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المعنيالخاص با المتوقع لالستھالك األسلوببصورة كبيرة  ذلك

ا لم يكن من المؤكد أن الملكية سوف االستھالك للموجودات المؤجرة على مدى مدة عقد اإليجار أو أعمارھا اإلنتاجية، أيھما أقصر، م
  . وال يتم احتساب استھالك لألراضي. تنتقل إلى المجموعة في نھاية عقد اإليجار

  
وفقاً  مناسبين يجعاله قادراً على العملوضع و موقعلالستخدام، أي عندما يكون في  يبدأ احتساب االستھالك لألصل عندما يصبح متاح

   . اإلدارة تحددهالذي  ألسلوبل
  

  :المقارنة وسنةالحالية  للسنة امةالھ لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة
  

  )السنوات(األعمار   
   ٣٣ - ١٥  مباني

   ٢٢ - ٢  آالت ومعدات
   ١٠ - ٣  مكتبية وأثاث معدات
  ٧ - ٣  سيارات

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

  
  الموجودات البيولوجية

  
ً للمعيار المحاسبي  .المستخدمة إلنتاج األلبان ومنتجات األلبان ذات الصلة ماشيةال من تتألف الموجودات البيولوجية للمجموعة وفقا

ً تكاليف البيع، ويتم االعتراف بأي تغيرات تطرأ عليھا  يتم قياسالزراعة،  – ٤١الدولي  الموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة ناقصا
تقييم في مستقل متخصص لديه خبرة كافية  مقيمويتم تحديد القيمة العادلة للموجودات البيولوجية من قبل . األرباح أو الخسائرضمن 
  .البيع كافة التكاليف الالزمة لبيع الموجودات البيولوجيةتتضمن تكلفة . الماشية

  
  المستأجرة الموجودات 

  
ويتم بيان الممتلكات . تمويلية إيجارالمجموعة كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود بموجبھا التي تتحمل  اإليجاريتم تصنيف عقود 
لدفعات أو القيمة الحالية  لألصللقيمة العادلة تعادل ابقيمة  ةتمويلي إيجارد وبموجب عق التي يتم االستحواذ عليھاواآلالت والمعدات 

  . ، أيھما أقل)إن وجدت( القيمة انخفاض، ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر اإليجاربداية في  الدنيا يجاراإل
  

  الموجودات غير الملموسة
  

  الشھرة التجارية
  

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

    . في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية ء من القيمة الدفترية لالستثماركجز واالئتالفات المشتركة الزميلة
  

  القياس الالحق 
ً الشھرة التجارية  تقييميتم    .انخفاض القيمة المتراكمةبالتكلفة ناقصاً خسائر  تسجيلھاويتم  القيمةفي  نخفاضال من تعرضھا للتحقق سنويا

  
  

  
  



 ١٨

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة    .٤
  

  الموجودات غير الملموسة األخرى
  

وبراءات االختراع والعالمات  وحقوق توزيع المنتجات بما في ذلك حقوق المعرفة الفنية ،يتم بيان الموجودات غير الملموسة األخرى
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر  التي لھا أعمار إنتاجية محددة التجارية ً  ھاؤيتم إطفاو. المتراكمة القيمة انخفاضبالتكلفة ناقصا  رتقديل وفقا

  .سنوات ١٠إلى  ٥ منالتي تتراوح اإلدارة ألعمارھا اإلنتاجية 
  

  المصروفات الالحقة 
ويتم االعتراف . الذي تتعلق بهالمتضمنة في األصل المحدد المنافع االقتصادية المستقبلية  زيدعندما تُ تتم رسملة المصروفات الالحقة 

ضمن بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشھرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجھا داخلياً، 
  . عند تكبدھا األرباح أو الخسائر

  
ً واأل اإلطفاءطرق  مراجعةتم ت   .عمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسبا

  
  العقارات االستثمارية

  
 ،السببينزيادة رأس المال أو لكال منھا أو ل إيجاريةالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات في تتمثل العقارات االستثمارية 

عندما تقدم . االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية أوولكن ليس بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية 
 عنصرالمجموعة خدمات إضافية لشاغلي عقار ما فإنھا تتعامل مع ذلك العقار كعقار استثماري في حال كانت الخدمات المقدمة تشكل 

  .االتفاقية بصورة عامةن غير ھام نسبياً م
  

ً بالقيمة العادلة اقياسھويتم  بھا المبدئي عترافعند اال بالتكلفة ةاالستثماري اتيتم قياس العقار تغيرات تطرأ  بأي عترافمع اال الحقا
  . األرباح أو الخسائرعليھا ضمن 

  
وتشتمل تكلفة العقارات االستثمارية المشيدة . مباشرة إلى االستحواذ على عقارات استثماريةالمنسوبة  المصروفاتتشتمل التكلفة على 

 ً تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال العقارات االستثمارية إلى الحالة  ةيأوتكلفة المواد والعمالة المباشرة على  ذاتيا
   .لى تكاليف االقتراض المرسملةا باإلضافة إالتشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لھ

  
كعائدات استثمارية في الفترة التي تنشأ فيھا  األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن  التعديالت علىيتم إدراج 

مرة ل الموجودات أو المطلوباتباحتساب  للعقارات االستثمارية، ال تقوم المجموعة القيمة الدفتريةعند تحديد . ھذه األرباح أو الخسائر
    .بھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة عترافتم اال ثانية بعد أن

  
قيد كعقارات  كعقارات استثمارية ويتم تصنيفھا حتسابھايتم ا ستثماريةات اكعقار ھا في المستقبلستخدامالھا إن العقارات التي يتم إنشاؤ

  .التطويرنشاء أو االنتھاء من اإلحتى  التطوير
  

تم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة ر االستخدام الخاص بالعقار بحيث تعندما يتغي
  .التصنيف مساوية لتكلفته ألغراض االحتساب الالحق

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

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

  
   للتطوير عقارات

  
كعقارات استثمارية يتم تصنيفھا كعقارات للتطوير ويتم قياسھا  ھا في المستقبلالستخدامات التي يتم إنشاؤھا أو تطويرھا إن العقار

توقع أن يتم نشاء بصورة موثوقة ولكن من الماإلقيد  في حال عدم التمكن من تحديد القيمة العادلة لعقار استثماري. بالقيمة العادلة
أيھما (نشاء اإلالعادلة بصورة موثوقة أو عند االنتھاء من  بالتكلفة إلى أن يمكن قياس قيمته ديدھا عند االنتھاء من اإلنشاء، يتم قياسهتح

  ).  أقرب
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  المخزون
  

وقطع الغيار والمواد المستھلكة والعقارات قيد التطوير  نجازالمخزون من البضائع تامة الصنع والمواد الخام واألعمال قيد اإل يتألف
  . بغرض البيع

  
  وقطع الغيار نجازواألعمال قيد اإل الخامالبضائع تامة الصنع والمواد 

  
على طريقة متوسط التكلفة وقطع الغيار  الخامترتكز تكلفة المواد . ، أيھما أقلالقابلة للتحقيقيتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

ويتم بيان البضائع . الراھن الحالي ووضعه موقعهإلى المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإيصاله  المصروفاتالمرجح وتشتمل على 
ً جزء مناسب من تشو الخامتامة الصنع بتكلفة المواد  ويتم بيان . لطاقة التشغيلية االعتياديةإلى االمصروفات العامة استناداً مل أيضا

سعر في القابلة للتحقيق تتمثل صافي القيمة . ةمباشربصورة  لھاوالمصروفات العامة المنسوبة  الخامبتكلفة المواد  نجازاألعمال قيد اإل
  . البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً مصروفات البيع المقدرة

  
  عقارات قيد التطوير بغرض البيع

  
وتشتمل التكلفة . ، أيھما أقلالقابلة للتحقيقبالتكلفة أو صافي القيمة  ھايتم بيانكمخزون والعقارات قيد التطوير بغرض البيع يتم تصنيف 

من  القابلة للتحقيقيتم تقدير صافي القيمة . طوير وتكاليف االقتراض المرسملة والمصروفات المباشرة األخرىعلى إجمالي تكاليف الت
  .المتوقعة نجازاالعتبار السعر المتوقع تحقيقه بصوره نھائية وفقاً لظروف السوق السائدة وتكاليف اإل الوضع فيقبل اإلدارة مع 

  
أو يتم  نخفاضالعقارات قيد التطوير لغرض البيع كمصروفات في الفترة التي يحدث فيھا اال قيمةفي  نخفاضاال بمقدار عترافيتم اال

األرباح أو ن ضمالزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقيق  نتيجةفي القيمة  انخفاضي عكس أبقيمة  عترافويتم اال. فيھا تكبد الخسائر
  .الزيادة ھذه فيھا تحدث التيفي الفترة  الخسائر

  
  نجازقيد اإل نشاءاتاإلأعمال 

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

ً الخسائر  زائداً األرباح المعترف بھا العقد المتكبدة تكلفةب نجازقيد اإل نشاءاتاإليتم قياس أعمال . تاريخه وفواتير  المعترف بھاناقصا
من المصروفات العامة الثابتة  وجزء محددةالمتعلقة بصورة مباشرة بمشاريع  المصروفاتتشتمل التكلفة على كافة . سير العمل

يتم عرض أعمال . على الطاقة التشغيلية االعتيادية مجموعة والتي يتم احتسابھا بناءً الأنشطة العقود لدى المتغيرة المتكبدة في و
كافة العقود التي تزيد فيھا التكاليف المتكبدة فيما يتعلق ب بيان المركز الماليكجزء من الذمم المدينة األخرى في  نجازقيد اإل اإلنشاءات

، يتم التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بھاعن  سير العمل فواتير عندما تزيد. سير العمل فواتيرزائداً األرباح المعترف بھا عن 
  .في بيان المركز المالي الذمم الدائنة األخرى كجزء من الفرق بيان

  
  األدوات المالية 

  
  المالية غير المشتقة الموجودات

  
ً  عترافتقوم المجموعة باال خاصة التعاقدية الحكام األالمجموعة طرفاً في  الذي تصبح فيه المتاجرةفي تاريخ الموجودات المالية ب مبدئيا

  .المعنية باألداة
  

ً  يتم قياس الموجودات المالية ً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  .بالقيمة العادلةمبدئيا في حالة عدم قياس األصل المالي الحقا
ً بقياس . حيازة أو إصدار األصلالمعاملة المنسوبة بصورة مباشرة لالخسائر، يتضمن القياس المبدئي تكاليف  تقوم المجموعة الحقا

  .بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلةالموجودات المالية إما 
  

في الحصول على تدفقات نقدية من تلك  للمجموعةبإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي الحقوق التعاقدية  المجموعةتقوم 
يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر  من خالل معاملةتعاقدية حويل حقوق الحصول على تدفقات نقدية الموجودات، أو عندما تقوم بت

 المجموعةفي الموجودات المالية المحولة قامت  صويتم االعتراف بأي حص. ورة فعليةوامتيازات ملكية الموجودات المالية بص
  .بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة
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   )تابع( األدوات المالية

  
  )تابع( الموجودات المالية غير المشتقة

  
  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  -
 . والفائدة 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 
  .المدينة تمويليةالاإليجار مدينة وذمم عقود اليجارات اإلوالنقد وما يعادله وذمم  األخرى

  
  النقد وما يعادله

إن السحوبات المصرفية ). ثالثة أشھر من ذات فترة استحقاق أقل(ثابتة الودائع المصرفية والرصدة األنقد وال منالنقد وما يعادله  يتألف
عند الطلب وتشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقد يتم إدراجھا  السدادتكون مستحقة على المكشوف وإيصاالت األمانة التي 

  .كأحد عناصر النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية
  

  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 
  

ً قياس الموجودات المالية، باستثناء الموجودات المصنفة كموجودات يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة ويتم  مالية يتم الحقا
  .  األرباح أو الخسائراالعتراف بكافة التغيرات التي تطرأ عليھا ضمن 

  
 ، قد تقرر المجموعة عند االعتراف المبدئيلمتاجرةبغرض ابھا  االحتفاظ التي ال يتم في سندات الملكيةستثمارات فيما يتعلق باال
فيما يتعلق باألدوات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل . في اإليرادات الشاملة األخرى على حدة ةأداكل  خسائرعرض أرباح و

وال يتم االعتراف بأي انخفاض في  األرباح أو الخسائر إلىاإليرادات الشاملة األخرى، ال يتم مطلقاً إعادة تصنيف األرباح والخسائر 
ما لم تمثل  األرباح أو الخسائرويتم االعتراف بتوزيعات األرباح المكتسبة من تلك االستثمارات ضمن . الخسائراألرباح أو القيمة في 

   . تلك التوزيعات بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار
  

  المطلوبات المالية غير المشتقة 
  

ً تقوم المجموعة  ً  عترافويتم اال. في التاريخ الذي تنشأ فيه الثانويةبسندات الدين المصدرة والمطلوبات  عترافباالمبدئيا بكافة مبدئيا
وھو التاريخ الذي  المتاجرةبتاريخ  )بما في ذلك المطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( المطلوبات األخرى

تم تبالمطلوبات المالية عندما  عترافتقوم المجموعة بإيقاف اال .لتعاقدية الخاصة باألداة المعنيةطرفاً في األحكام ا المجموعةصبح فيه ت
  . لغاؤھا أو انتھاؤھاالتعاقدية أو عندما يتم إ ھاالتزاماتتسوية 

  
يكون للمجموعة حق  ،فقط عندماوعندما، في بيان المركز المالي  المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 

  .بصورة متزامنة الموجودات وتسوية المطلوبات تحصيلقانوني بمقاصة المبالغ وتنوي إجراء تسوية على أساس صافي المبلغ أو 
  

. خرىاألتجارية والدائنة الذمم الو والسحوبات المصرفية على المكشوف سلفياتالوقروض ال منلوبات المالية غير المشتقة المط تتألف
المبدئي، يتم قياس  عترافالا عقب. المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملةتلك ب عترافاالمبدئياً يتم 

  . ھذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
  

  األدوات المالية المشتقة
  

، يتم التقريرتاريخ في . ر الفائدةلمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعا ھاتعرضمن  تحوطللتحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة 
ً لسعر السوق ويتم اال حيث ال تقوم  األرباح أو الخسائرالتي تطرأ عليھا ضمن  بالتغيرات عترافتحديد قيمة األدوات المشتقة وفقا

   . التحوطالمجموعة بتطبيق محاسبة 
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  العمالت األجنبية

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية

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

، السنةة بالفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية الخاصة بالبنود النقدي. ذلك التاريخ
سعر الصرف السائد في وفقاً لمطفأة بالعملة األجنبية المحولة ، وبين التكلفة الالسنةلفائدة الفعلية والمبالغ المدفوعة خالل لبيان اوالمعدلة 

  . التقرير سنةنھاية 
  

 العملة الرسميةإعادة تحويلھا إلى  تتم ،تي يتم قياسھا بالقيمة العادلةبالعمالت األجنبية وال لموجودات والمطلوبات غير الماليةبالنسبة ل
ً ألسعار الصرف السائدة في  ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بالعملة . تاريخ تحديد القيمة العادلةوفقا

العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل ضمن  اتبفروق عترافويتم اال .تاريخ المعاملةنبية باستخدام سعر الصرف السائد في األج
  . األرباح أو الخسائر

  
   الخارجيةالعمليات 

على القيمة العادلة الناتجة ، بما في ذلك الشھرة التجارية والتعديالت الخارجيةيتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات 
ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  اإلماراتي إلى الدرھم عن االستحواذ، يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات و. التقريروفقا

ً لمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل  اإلماراتي إلى الدرھم الخارجية صرف العمالت  اتفروقب عترافيتم اال. الحالية السنةوفقا
ويتم عرضھا في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق  ضمن اإليرادات الشاملة األخرىاألجنبية الناتجة عن التحويل 

استبعاد عملية خارجية، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الھام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف القيمة  ما يتمعند. الملكية
ذات الصلة بتلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو احتياطي تحويل العمالت األجنبية تراكمة في الم

بحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية مع تابعة في شركة  حصتھاعند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من . خسائر االستبعاد
عندما تقوم المجموعة باستبعاد  .الحصص غير المسيطرة إلىالقيمة المتراكمة الصلة من  الجزء ذو تحويليتم ، السيطرةباالحتفاظ 

بالتأثير الھام، تتم  االحتفاظ بحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية معشركة زميلة ائتالف مشترك أو جزء فقط من حصتھا في 
  .األرباح أو الخسائرة في لقيمة المتراكمإعادة تصنيف الجزء ذو الصلة من ا

  
  المخصصات

  
التزام حالي قانوني أو إنشائي يمكن تقديره بصورة نتيجة لحدث سابق،  ،بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة عترافيتم اال

 جوھريتأثير  ھناك عندما يكون .االقتصادية لتسوية االلتزام للمنافعخارجة نقدية أن يلزم إجراء تدفقات  من المرجحموثوقة ويكون 
، يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بالمعدل الذي يعكس تقييمات السوق للقيمة الزمنية للمال

  . بعكس الخصم كمصروفات تمويل عترافويتم اال .االلتزام نطوي عليھاوالمخاطر التي ي للقيمة الزمنية للمالالحالية 
  

  قيمة ال انخفاض
  

   غير المشتقة ةالموجودات المالي
 تعرضهلى 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 يُ . القيمة في نخفاضال
 اعلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لھذسلبي تأثير  وكان لھذا الحدث بھذا األصلبعد االعتراف المبدئي  خسارةوقوع حدث 

  . يمكن تقديره بصورة موثوقة األصل
  

تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على التعثر أو العجز عن السداد من قبل المدين وإعادة جدولة المبلغ 
ً لشروط ما كانت  للمجموعةالمستحق  لتقبلھا في ظروف أخرى والمؤشرات التي تدل على أن المدين أو المصدر  المجموعةوفقا

المعطيات الملحوظة التي تشير أو  للسند ةعدم وجود سوق نشطأو  المرتبطة بحاالت التعثر االقتصاديةأو الظروف  سيتعرض لإلفالس
  . إلى وجود نقص يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة لمجموعة من الموجودات المالية
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  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 
 الذمم المدينةيتم تقييم كافة . على المستوى الفردي والمستوى الجماعي الذمم المدينةباالعتبار األدلة على انخفاض قيمة  المجموعةتأخذ 

الھامة في حالتھا الفردية  الذمم المدينةإن كافة . الھامة في حالتھا الفردية للتحقق مما إذا كان ھناك انخفاض في القيمة بصورة محددة
التي وجد أنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمھا بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في 

التي ال تكون ھامة في حالتھا الفردية، فيتم تقييمھا بصورة جماعية للتحقق  بالذمم المدينةفيما يتعلق . أن يتم التعرف عليهالقيمة دون 
  . التي لھا خصائص مخاطر مماثلة الذمم المدينةمن تعرضھا النخفاض في القيمة من خالل تجميع 

  
االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة،  وتوقيت التعثرسابقة الحتمالية  تجارب على المجموعة تعتمد ،عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي

أحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل مع مراعاة 
  .السابقة التجاربمما تشير إليه 

  
بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين قيمته الدفترية والقيمة الحالية  الذي يتم قياسهيتم احتساب خسائر انخفاض القيمة لألصل المالي 

 األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالخسائر ضمن . للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل
ويستمر االعتراف بالفوائد على الموجودات التي تعرضت النخفاض في القيمة من . لذمم المدينةھارھا في حساب مخصص اويتم إظ

القيمة من  انخفاضفي خسائر  النقصالقيمة، يتم عكس  انخفاضقيمة خسائر  نقصعندما يتسبب حدث الحق في  .خالل عكس الخصم
  .األرباح أو الخسائرخالل 

  
  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

اد يتم قياس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشركة المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترد
، ويتم عكسھا إذا كان ھناك تغير إيجابي الخسائر األرباح أوويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن . لالستثمار مع قيمته الدفترية

   .في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد
  

   الموجودات غير المالية
والعقارات العقارات االستثمارية الموجودات البيولوجية و باستثناء، جموعةللموجودات غير المالية للم الدفتريةتتم مراجعة القيم 

، في حالة وجود مثل ذلك المؤشر. مةالقي انخفاضك أي مؤشر على ما إذا كان ھناللتحقق مل تقرير تاريخ كوالمخزون، في  للتطوير
  . يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد

  
يتم  ،لالستخدام أو التي ال تكون متاحةإنتاجية غير محددة لھا أعمار لشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة التي فيما يتعلق با

ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما  .نفس الوقت من كل عامتقدير القيمة القابلة لالسترداد في 
  .  المقدرة أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد

  
ً لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات  في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام معا

يتم تخصيص  .المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد
أن يتوقع  التي الوحدات المنتجة للنقد، إلى قيمةال االستحواذ عليھا عند دمج األعمال، لغرض اختبار انخفاضالشھرة التجارية التي تم 

  . تستفيد من الدمج
  

. أيھما أكبر اليف البيع،ناقصاً تك العادلة أو القيمةمن االستخدام  القيمةفي صل أو الوحدة المنتجة للنقد ألتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ل
إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم يعكس  لتصل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة خصمعند تقييم القيمة من االستخدام، يتم 

  .األصل التي ينطوي عليھا ذلكوالمخاطر  للقيمة الزمنية للمالالتقييمات السوقية الحالية 
  

ة المعترف بھا فيما يتعلق القيم انخفاضخسائر  تخصيصويتم . األرباح أو الخسائرالقيمة ضمن  انخفاضبخسائر  عترافيتم اال
لموجودات ل الدفتريةلوحدات ثم لتخفيض القيم مخصصة لشھرة تجارية  ألي القيمة الدفتريةلتخفيض  بالوحدات المنتجة للنقد أوالً 

  . بالتناسب) مجموعة الوحدات(األخرى في الوحدة 
  

، باستثناء تلك المتعلقة بالشھرة القيمة انخفاضسائر ويتم عكس خ. القيمة المتعلقة بالشھرة التجارية انخفاضال يتم عكس خسائر 
ير في التقديرات المستخدمة لتحديد ك تغويكون ھنالم تعد موجودة القيمة  انخفاضخسائر  أنك مؤشر على التجارية، عندما يكون ھنا
قيمة الدفترية لألصل عن قيمته الدفترية يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه الو. القيمة القابلة لالسترداد

  .التي كان سيتم تحديدھا، صافية من االستھالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة
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  للموظفينتعويضات نھاية الخدمة 
  

خدمات احتسابھا كمصروفات عندما يتم تقديم اليتم قياس التزامات التعويضات قصيرة األجل للموظفين على أساس غير مخصوم ويتم 
لدى المجموعة التزام قانوني أو إنشائي حالي لدفع ھذا  عندما يكونمبلغ متوقع دفعه المتعلقة ب يتم االعتراف بالمطلوبات. صلةالذات 

  .قابل خدمة الموظف السابقة ويمكن تقدير االلتزام بصورة موثوقةالمبلغ م
  

بشأن المعاشات والتأمينات االجتماعية، يتوجب على  ١٩٩٩لسنة ) ٧(وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
كما . دولة اإلمارات العربية المتحدة للموظفين من مواطني "لمساھماتالمحتسب لالراتب "من  ٪١٢٫٥بنسبة  المساھمةالشركات 

بمساھمة  عترافويتم اال .برنامج التقاعد في "لمساھماتالمحتسب لالراتب "من  ٪٥يتوجب على ھؤالء الموظفين أن يساھموا بنسبة 
الموظفين والشركات، بما يعادل المبلغ الغير  تم بيان مساھمات .عندما يتم تكبدھا األرباح أو الخسائرالمجموعة كمصروفات ضمن 

  .المدفوع المتبقي، ضمن المطلوبات األخرى
  

  عقود اإليجار 
  

  عقود اإليجار التشغيلية   –كمستأجر 
  

ويتم . ، كعقود إيجار تشغيليةر بكافة مخاطر وامتيازات الملكيةالموجودات التي يحتفظ بموجبھا المؤج إيجاريتم تصنيف عقود 
على مدى فترة عقد  أساس القسط الثابتعلى  األرباح أو الخسائرتشغيلية ضمن ال اإليجاربموجب عقود  بالمبالغ المدفوعة عترافاال

  .اإليجارعلى مدى فترة عقد  اإليجارالمستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد  اإليجاربحوافز  عترافويتم اال. اإليجار
  

    التمويلية عقود اإليجار  –كمستأجر 
  

يتم توزيع مصروفات التمويل . القائمة المطلوباتالتمويل وتخفيض  مصروفاتبين  ةد اإليجار التمويليويتم توزيع الدفعات الدنيا لعق
  . دوري ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات عائدعلى كل فترة من مدة عقد اإليجار لتكوين معدل 

  
   والتوزيع الموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع

  
استردادھا بصورة رئيسية من خالل  يتوقع التي تتألف من موجودات ومطلوبات ،أو مجموعات االستبعاد إن الموجودات غير المتداولة

 الموجودات تصنيف تلك قبل. أو التوزيع يتم تصنيفھا على أنھا موجودات متاحة للبيع ،وليس من خالل االستخدام المتواصلالبيع 
ً ل يتم قياس الموجودات، أو عناصر مجموعة االستبعاد، ،أو التوزيع على أنھا متاحة للبيع مباشرة . لمجموعةللسياسات المحاسبية وفقا

يتم مبدئياً  .أيھما أقل ناقصاً تكاليف البيع، أو القيمة العادلة القيمة الدفتريةب قياس الموجودات، أو مجموعة االستبعاد،بعد ذلك عادًة يتم و
 بالتناسبطلوبات المتبقية ثم إلى الموجودات والم إلى الشھرة التجارية قيمة مجموعة االستبعاد انخفاضعن أي خسائر ناتجة  تخصيص

والتي يستمر قياسھا  للتطويرالعقارات وال يتم تخصيص أي خسائر إلى المخزون أو الموجودات المالية أو العقارات االستثمارية أو 
ً للسياسات المحاسبية   كموجودات متاحة للبيع أو التوزيع القيمة عند التصنيف المبدئي انخفاضبخسائر  عترافيتم اال. لمجموعةلوفقا

عن خسائر  تزيدالتي باألرباح  عترافوال يتم اال. األرباح أو الخسائرإعادة القياس ضمن  الناتجة عنواألرباح أو الخسائر الالحقة 
  .القيمة المتراكمة انخفاض

  
للبيع  محتفظ بھاكموجودات لموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات فور تصنيفھا استھالك لإطفاء أو  احتساب ال يتم

يتم إيقاف احتساب حقوق الملكية في الشركات المستثمر فيھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية فور تصنيفھا  عالوة على ذلك،. أو التوزيع
  .نھا محتفظ بھا للبيع أو التوزيععلى أ

  
  ربحية السھم 

  
اح المنسوبة تقسيم األربعن طريق يتم احتساب ربحية السھم األساسية . تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السھم األساسية ألسھمھا

المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر  تعديل ويتم. السنةإلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل 
  . دون تغير مقابل في الموارداألسھم  ي زيادة في عددليشمل تأثير أ رجعي

  
  التقارير حول القطاعات 

  
البنود التي  باإلضافة إلىلقطاع على البنود المنسوبة مباشرًة إلى ا تقديم تقارير بشأنھا إلى مجلس اإلدارةيتم  التيتشتمل نتائج القطاع 

  . على أساس معقوليمكن تخصيصھا 
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  إدارة المخاطر المالية   .٥

  
  نظرة عامة 

  
  : المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية تتعرض

  
 مخاطر االئتمان  
  مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
  المخاطر التشغيلية 
  

أعاله ويصف أغراض المجموعة وسياساتھا والطرق  المذكورةالمجموعة للمخاطر  حول تعرض معلوماتيقدم ھذا اإليضاح 
الكمية ضمن  اإلفصاحاتمن  إدراج المزيد ويتم. قياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس الماللالمستخدمة من قبلھا 

  .ھذه البيانات المالية الموحدة
  

  اإلطار العام إلدارة المخاطر 
  

تم وضع سياسات ي. لمجموعةلدى ا عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر بصورة عامة مجلس اإلدارة مسؤوالً  يكون
باإلضافة إلى للمخاطر  والضوابط المالئمةمخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع الحدود الدارة المجموعة إل

في  التغيرات لتعكسبصورة منتظمة تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر . المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة اقبةرم
  . ظروف السوق وأنشطة المجموعة

  
اللتزام بسياسات وإجراءات المجموعة إلدارة ا مدى بمتابعة اإلدارة قيامشراف على كيفية اإلالتدقيق لدى المجموعة  لجنة تتولى

تم مساعدة ت .المجموعةالمخاطر باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا 
 قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة دورية ومراجعة ويقوم .لجنة التدقيق في أداء ھذا الدور الرقابي من قبل قسم التدقيق الداخلي

  .إلى لجنة التدقيقعمال ھذه األحول نتائج  إجراءات إدارة المخاطر ويقوم بتقديم تقاريرلضوابط و خاصة
  

  مخاطر االئتمان 
  

اء ن الوفأو الطرف المقابل في أداة مالية عالعميل  عجزفي حال مالية  تعرض المجموعة لخسارةمخاطر في الئتمان تتمثل مخاطر ا
والمستحق من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة التجارية  بصورة رئيسية من الذمم المدينة بالتزاماته التعاقدية وتنشأ مخاطر االئتمان

  .كالبن والنقد لدى االستثماراتو وذمم اإليجارات المدينةعقود اإليجار التمويلية مدينة لالذمم الواألخرى 
  

  وذمم اإليجارات المدينةوالمستحق من أطراف ذات عالقة عقود اإليجار التمويلية لالمدينة ذمم الو الذمم المدينة التجارية واألخرى
  

إال أن اإلدارة تضع باعتبارھا أيضاً . ةالفردية لكل عميل على حد بالسماتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية  يتأثر
لتي يزاول فيھا العمالء أنشطتھم حيث ا الدولو قطاع العملفي التعثر ، بما في ذلك مخاطر لقاعدة عمالء المجموعة التوزيع الجغرافي

  . مخاطر االئتمان يكون لھذه العوامل تأثير على قد
    

ويتم  ةئتمان المقدم إلى كل عميل على حدالعمالء وذلك من خالل مراجعة االب المتعلقةمخاطر االئتمان  الحد منى تسعى المجموعة إل
الشركات التابعة التي تعمل في القطاع العقاري  تقوم .التعثرلھؤالء العمالء ومخاطر  السابقةالتجارية التعامالت  مراجعة من خاللذلك 

  . تكون مطالبة المجموعة مضمونةالسداد ب التزام العميل نه في حالة عدمات بحيث ألعقارملكية ا اتبسندببيع عقاراتھا مع االحتفاظ 
  

 وتشتمل. الذمم المدينة التجارية واألخرىب يتعلقالقيمة يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما  نخفاضمخصص ال برصدتقوم المجموعة 
وعنصر  فرديةال في حالتھاھامة بالتعرض لمخاطر  ة الذي يتعلقمحددالخسارة العنصر  علىالعناصر الرئيسية لھذا المخصص 

يتم . الخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھاب يتعلقفيما  المماثلةالموجودات من لمجموعات  رصدهيتم  الذي الجماعيةخسارة ال
 ة مع األخذ باالعتبارلمماثمالية لموجودات  السدادالبيانات التاريخية الخاصة بإحصاءات  استناداً إلى الجماعيةتحديد مخصص الخسارة 

 ً   . الراھنةالعوامل االقتصادية  أيضا
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   )تابع( مخاطر االئتمان

  
  االستثمارات

  
ال تتوقع . في السوق جيدة مع أطراف مقابلة تتمتع بسمعةفقط ستثمار االمن خالل ئتمان تعرض لمخاطر االالمجموعة بالحد من ال تقوم

  .الوفاء بالتزاماته عنأي من األطراف المقابلة عجز إدارة المجموعة 
  

  النقد لدى البنك
  

  .يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودولية ذات سمعة جيدة
  

  الضمانات
  

في تلك  مع حصتھا بما يتناسب والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة تقديم ضمانات مالية إلى شركاتھا التابعة الشركةسياسة  تقتضي
   . من الشركاءضمانات / ات، يتم الحصول على تعھدالشركةحصة في حالة إصدار ضمان مالي يزيد عن  .الشركات

  
  مخاطر السيولة

  
الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا  عندالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي قد تواجھھا المجموعة في تتمثل مخاطر السيولة 

ويھدف منھج المجموعة في إدارة السيولة إلى . موجودات مالية أخرىمن خالل أو  السداد نقداً المالية التي تتم تسويتھا عن طريق 
ً السيولة الكافية،  ، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف العادية والظروف قدر اإلمكانضمان أن يكون لديھا دائما

   .الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر
   

ذلك الوفاء  بما في ،غيلية المتوقعةبالمصروفات التش للوفاء ة عند الطلبالكافي المبالغ النقديةلديھا أن يكون المجموعة إلى  تحرص
المجموعة حالياً  لدى. التي ال يمكن التنبؤ بھا مثل الكوارث الطبيعية الحرجةباستثناء التأثير المحتمل للظروف  ؛بااللتزامات المالية

  . ٢٠١٣ديسمبر  ١٣مليون درھم كما في  ٢٤٥ تسھيالت قرض ألجل غير مستخدمة بمبلغ
  

  مخاطر السوق
  

المخاطر التي قد تنتج عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة في تتمثل مخاطر السوق 
الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة  إن. ماليةال ھاوأسعار حقوق الملكية التي سوف تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة أدوات

  .تحقيق أعلى عائد ممكن معضمن حدود مقبولة  والتحكم فيه التعرض لمخاطر السوق
  

ً  تتكبدتقوم المجموعة بشراء أدوات مشتقة كما  إال أن المجموعة ال تطبق محاسبة . مالية بغرض إدارة مخاطر السوق مطلوباتأيضا
  . التحوط

  
  األجنبيةمخاطر العمالت 

  
، شركات المجموعةلالرسمية  غير العمالت التي تتم بعمالت والشراء البيع عمليات المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية من تتعرض

جنبية من المعامالت التي تتم بعملة األعمالت الال تواجه المجموعة مخاطر . الدوالر األمريكي واليورو وتتمثل بصورة رئيسية بعملتي
ً  اإلماراتي ثابت الدرھم سعر صرفالدوالر األمريكي حيث أن     .أمام الدوالر األمريكي حاليا

  
ً حيثما  ،تقوم المجموعة. ت المشتقةاستخدام األدوا من خاللتقوم المجموعة بإدارة تعرضھا لمخاطر العمالت األجنبية   ،يكون مناسبا

تستخدم المجموعة عقود . جاريةتعرضھا لمخاطر العمالت األجنبية فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التمن بالتحوط 
 تقتضي عندما. التقريرخالل فترة تقل عن سنة من تاريخ  معظمھا ستحقي ،مخاطر العمالت األجنبية للتحوط منة آجلصرف 
  . االستحقاق تاريخ عندعقود الصرف اآلجلة  تجديديتم  ،الضرورة

  
ضمن  االحتفاظ بصافي تعرضھا علىالمجموعة  تحرص األخرى بالعمالت األجنبية، المالية فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات

  .بالعمالت األجنبية تتم التيوالمدفوعات  المقبوضات توقيتبين  تحقيق التوافق الالزممن خالل  مستوى مقبول



 ٢٦

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

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

  
  )تابع( مخاطر السوق

  
  مخاطر أسعار الفائدة 

  
  . لمجموعةدى ال رات في أسعار الفائدة على صافي تكاليف التمويلتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغي

  
مطلوبات ذات سعر الموجودات والفي القيمة العادلة ب المتعلقة فائدةال أسعار لمخاطر الخاضعةالموجودات والمطلوبات المالية  تتمثل

الموجودات بالتدفقات النقدية ب المتعلقة فائدةاللمخاطر أسعار  الخاضعةالموجودات والمطلوبات المالية  وتتمثل. الفائدة الثابت
  .العائموالمطلوبات ذات سعر الفائدة 

  
ود مقايضة أسعار عن طريق إبرام عق عائم فائدةلسعر  الخاضعةاألجل  ةوض طويلقرالبعض تعرضھا ل بالتحوط منقامت المجموعة 

مليون  ٦١٫٩اسمية تبلغ  قائمة بقيمالفائدة الد مقايضة أسعار ، احتفظت المجموعة بعقو٢٠١٣ديسمبر  ٣١في . مع بنوك مھيكلة فائدة
ً سنوات  ٨إلى  ٢الفترة من  خاللتستحق عقود المقايضة . )مليون درھم ٧٣٫١٣: ٢٠١٢(درھم   وض ذاتاستحقاق القر مع تماشيا
  . الصلة

  
لم  ،عائمفائدة  لسعر الخاضعة صة بالقروضالتعرض لمخاطر أسعار الفائدة الخا للتحوط منمقايضة عقود تنفيذ  ه يتمعلى الرغم من أن

الجزء الفعال من  بيان لكان تم ،التحوطمحاسبة استخدمت ة قد كانت المجموعفي حال . التحوطمحاسبة تفضل المجموعة استخدام 
كان يمثل  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١د مقايضة أسعار الفائدة في لعقالقيمة العادلة  إن صافي. اإليرادات الشاملة األخرىمن خالل  التحوط

القيمة العادلة التقييم ببالتغيرات في  عترافيتم اال. )مليون درھم ١٣٫١٦مطلوبات بمبلغ : ٢٠١٢(مليون درھم  ٩٫٠٢مطلوبات بمبلغ 
   .األرباح أو الخسائرضمن 

  
لبنوك ا لدى اإلقراض األساسية معدالت استناداً إلى ،بصورة عامة ،دة متغيرة وھي تختلفسعار فائألالقروض طويلة األجل  تخضع

  . على فترات منتظمة
  

  مخاطر أسعار السوق األخرى 
  

 المزج بينتقوم إدارة المجموعة بمراقبة . من األوراق المالية الرائجة التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة حقوق الملكيةتنشأ مخاطر أسعار 
الھدف الرئيسي  ات االستثمارية إلى أقصى حد ممكن وھوبغرض زيادة العائد االستثماراتفي محفظة  الملكيةسندات الدين وسندات 

ً لھذه . المجموعةاالستثمارية لدى  ستراتيجيةلال عادلة من خالل القيمة على أنھا بال االستثمارات، يتم تحديد بعض ستراتيجيةاالوفقا
  .تم إدارتھا على أساس القيمة العادلةكما ت فعالةمراقبة أدائھا بصوره ل نظراً  األرباح أو الخسائر

  
  المخاطر التشغيلية

  
التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات المجموعة الخسارة المباشرة وغير المباشرة مخاطر في تتمثل المخاطر التشغيلية 
 مثلعوامل خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ووالبنية التحتية  المطبقة والموظفين والتكنولوجيا

تنشأ المخاطر . بصورة عامة المتعارف عليھاالمؤسسي  االنضباطالتي تنتج عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير العوامل 
  .عمليات المجموعة كافةالتشغيلية من 

  
لمجموعة تھدف المجموعة من إدارة المخاطر التشغيلية إلى تحقيق توازن بين تجنب الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة ا

  .لية التكلفة بصورة عامةعافوبين 
  

تتم مراقبة مدى االلتزام بمعايير المجموعة من خالل أعمال المراجعة الدورية التي يقوم بھا قسم التدقيق الداخلي، ويتم تقديم نتائج 
  . أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعة

  



 ٢٧

  التابعةوشركاتھا . ع.م.دبي لالستثمار ش
  

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

  
  إدارة رأس المال

  
ر يوالسوق وكذلك ضمان التطو المقرضتقتضي سياسة مجلس اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر و

 الشركةأرباح السنة المنسوبة إلى مساھمي  أنهالذي يتم تعريفه برأس المال  علىالعائد بمتابعة مجلس اإلدارة  يقوم. المستقبلي لألعمال
  .مستوى توزيعات األرباح على المساھمين بمراقبةمجلس اإلدارة يقوم . لمساھميناحقوق إجمالي على  ةمقسم

  
يسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على توازن بين العائدات الكبيرة المحتمل الحصول عليھا من خالل زيادة مستويات اإلقراض 

لم تكن ھناك تغيرات في منھج المجموعة بشأن إدارة . وامتيازات السالمة الممكن تحقيقھا من خالل االحتفاظ بوضع قوي لرأس المال
  . رأس المال خالل السنة

  
لصافي حقوق  بمعدالت محددة االحتفاظ االتفاقياتتطلب بعض تلك وت البنوك معاقتراض  اتفاقياتعة عدة ھا التابوشركات الشركة لدى

عليھا بعض أحكام القانون  فضالً عن تلك المتطلبات والمتطلبات التي تنص. الدين إلى حقوق الملكيةنسبة و ونسبة المديونية الملكية
المجموعة وال شركاتھا التابعة إلى أي متطلبات  تخضعال  ،)وتعديالته( ١٩٨٤لسنة  ٨رقم  االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

  .خارجيةرأسمالية مفروضة من جھات أخرى 
  
   التكاليف التشغيلية المباشرة    .٦

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  بيانھا  معاد    

      : يلي تتضمن ما
     

  ١٧٥٫٣١٨  ١٦٥٫٠٢٣  تكاليف موظفين
  ٨١٫٠٣١  ٨١٫٧٤٤  االستھالك

  )٢٢٫١٨٩(  -  عكس انخفاض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق
  ======   ======  

  
   والعمومية داريةاإلمصروفات ال  .٧

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  معاد بيانھا     

      : ما يلي تتضمن
      

  ١٨٧٫٣٠٦  ١٨٧٫٦٥١  تكاليف موظفين
  ٣٢٫٥٦٤  ٢٩٫٤٣٦  االستھالك

  ======  =====  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  يرادات ومصروفات التمويلإ  .٨

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  معاد بيانھا     
      

  ٦٫٠٩٣  ٦٫٥٢٩  الفائدة إيرادات
  ٣٫٤٠٥  ٢٢٫٢٤٦  عكس الخصم على الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة

  -  ١٩٫٥٦٠  عكس خسائر انخفاض القيمة للذمم المدينة التجارية
  ---------  -------  

  ٩٫٤٩٨  ٤٨٫٣٣٥  إيرادات التمويل
  =====  ====  
      

  )١٤٨٫٧٩٣(  )١٠١٫٣٤٠(  مصروفات الفائدة
  ٢٠  )٢٨٥(  صرف العمالت األجنبية أرباح/)خسائر( صافي

  )٦١٨(  )١٣٣(  تسوية األدوات المالية المشتقة / صافي التغير في القيمة العادلة
  )٥١٫٢٣٣(  )١٫٨٥٠(  تجارية المدينة الذمم للقيمة الخسائر انخفاض 

 ----------- -   ------- -----   
  )٢٠٠٫٦٢٤(  )١٠٣٫٦٠٨(  مصروفات التمويل

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

  اإليرادات األخرى    .٩
  

 . قود اإليجار وإيرادات بيع الخردةتشتمل اإليرادات األخرى بصورة رئيسية على أتعاب الخدمة ورسوم تحويل ع



 ٢٩

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  البيولوجيةالممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات    .١٠

 

  
   يضاأر

 ومباني

  
  موجودات
 بيولوجية

  
  اآلالت

 والمعدات
  تجھيزات

  مكتبية وأثاث

  
  

  سيارات

  أعمال
  رأسمالية
  نجازقيد اإل

  
  

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

            التقييم/التكلفة
ً كما – ٢٠١٢يناير١في   ٣٫٦٢٩٫٤٧٤  ٤٠٩٫٠٤٨  ٥٤٫٢٦٨  ٧٤٫٣١٧ ١٫٩١٦٫٥٧١ ٢٤٫٣٦٤ ١٫١٥٠٫٩٠٦ ھو مبين سابقا

  )١٫٠٣١٫٥٤٠(  )٣١٢٫٩٠٤(  )١٠٫٥٧٠(  )١٦٫٣٠٠(  )٤٦١٫٧١٠(  -  )٢٣٠٫٠٥٦(  تأثير التغير في السياسة المحاسبية
  ---- -- - ---- -   -------- -    -- - -- ---- ----   --- ------ -   --- --- -- - -   --- ------- - -   --- --------- -   
  ٢٫٥٩٧٫٩٣٤  ٩٦٫١٤٤  ٤٣٫٦٩٨  ٥٨٫٠١٧ ١٫٤٥٤٫٨٦١ ٢٤٫٣٦٤ ٩٢٠٫٨٥٠  معاد بيانھا   – ٢٠١٢يناير١في

  ٨٧٫١٦٩  ٣٧٫٣٠٣  ٢٫٥٣٩  ٦٫٣٠٦  ١٨٫٢٨٧  ٦٫٧٦٦  ١٥٫٩٦٨  اإلضافات
  )١٩٫٣٢٦(  )٢٠(  )٢٫٦٢٠(  )٢٫٩٠٠(  )٨٫٤٦٧(  )٢٫٧٠٩(  )٢٫٦١٠(  االستبعادات والمشطوبات 

  -  )٥٦٫١٠٥(  ٨٩٢  ٤٫٠٧٥ ٢٥٫٢١٣ - ٢٥٫٩٢٥ التحويالت
  ١٫١٨١  -  -  -  -  ١٫١٨١  -  التغير في القيمة العادلة 

  )٩٤٫٨٩٨(  )٣٤(  )٢٫٨٧٩(  )٢٫٧٧١(  )٧٠٫١٧١(  -  )١٩٫٠٤٣(  عند استبعاد استثمارات في شركات تابعة
مقاصة االستھالك المتراكم نتيجة التغير في 

  السياسة المحاسبية  
  
-  

  
)٨٫٧٤٦(  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٨٫٧٤٦(  

   -- -- - ---- -   -------- -    ------ - ------   - --- -- -- -   --- --- -- -   - ------- -   - -- --------- -   
  ٢٫٥٦٣٫٣١٤  ٧٧٫٢٨٨  ٤١٫٦٣٠  ٦٢٫٧٢٧  ١٫٤١٩٫٧٢٣  ٢٠٫٨٥٦  ٩٤١٫٠٩٠ معاد بيانھا – ٢٠١٢ديسمبر ٣١في
   -- -- - ---- -   -------- -    -- -- - ---- -- -   ------- -- -   -------- -   - ------- -   --- --- ----- -   
                

  ٢٫٥٦٣٫٣١٤  ٧٧٫٢٨٨  ٤١٫٦٣٠  ٦٢٫٧٢٧  ١٫٤١٩٫٧٢٣  ٢٠٫٨٥٦  ٩٤١٫٠٩٠  معاد بيانھا  – ٢٠١٣يناير  ١في 
  ٤٥٫٧٢٥  ٩٫٤٢٥  ١٫٨٨٣  ٢٫٦٢٢  ١٥٫١٠٤  ٧٫٦١٧  ٩٫٠٧٤  اإلضافات

  )٢٥٫٥٦٠(  )٥٫٩٦٧(  )٢٫٠٥٦(  )٣٧٩(  )١٣٫٥١٤(  )٣٫٦٤٤(  -  االستبعادات والمشطوبات 
  -  )٦٫٥٣٦(  -  ٢٠  ١٫٦٦٨  -  ٤٫٨٤٨  التحويالت

  )٢٨٫٥٢٥(  -  -  -  -  -  )٢٨٫٥٢٥(  المحول إلى عقارات استثمارية 
  -------- -- -    -- ------ -   -- - --- ------ -    -- ------ -    -- ------ -    -- -- - ---- -    -- -- -- - --- - -   
  ٢٫٥٥٤٫٩٥٤  ٧٤٫٢١٠  ٤١٫٤٥٧  ٦٤٫٩٩٠  ١٫٤٢٢٫٩٨١  ٢٤٫٨٢٩  ٩٢٦٫٤٨٧  ٢٠١٣ديسمبر ٣١في
  ---- ------ -    -- ------ -   --- ------- - -    -- ------ -    -- ------ -    -- -- - ---- -   --- ------ -- -   

  االستھالك المتراكم وخسائر 
  انخفاض القيمة

              

ً – ٢٠١٢يناير  ١في    ٨٦٠٫٤٥٧  ٤٨٤  ٤١٫٠٩٦  ٦٥٫٧٣٢  ٥٤٨٫٠٨١  ٨٫٧٤٦  ١٩٦٫٣١٨  كما ھو مبين سابقا
  )١٠١٫٨٥٩(  -  )٩٫٠١٢(  )١١٫٨٧٩(  )٤٧٫٧٣٠(  -  )٣٣٫٢٣٨(  تأثير التغير في السياسة المحاسبية

  --- ------- -   --- ---- -   --- ------- -   --- ------ -   --- ------- -   ------ -   --- ------- - -   
  ٧٥٨٫٥٩٨  ٤٨٤  ٣٢٫٠٨٤  ٥٣٫٨٥٣  ٥٠٠٫٣٥١  ٨٫٧٤٦  ١٦٣٫٠٨٠  معاد بيانھا   – ٢٠١٢يناير  ١في 

  ١١٣٫٥٩٥    ٤٫٤٢٦  ٧٫٠٤٩  ٧٣٫٩٤١  -  ٢٨٫١٧٩  المحمل على السنة
  ١٨٫١٦٩  -  -  -  ١٨٫١٦٩  -  -  )أ١١ راجع إيضاح(خسائر انخفاض القيمة 

  )٩٫٧٨٧(  -  )١٫٨٤٦(  )٢٫٨٨٠(  )٥٫٠٥٨(  -  )٣(  على االستبعادات والمشطوبات
  )٥٨٫٥٢٠(  -  )٢٫٨٧٩(  )٢٫٢٩٥(  )٤٤٫٠٨٩(  -  )٩٫٢٥٧(  عند استبعاد استثمارات في شركات تابعة 

مقاصة االستھالك المتراكم نتيجة التغير في 
  السياسة المحاسبية  

  
-  

  
)٨٫٧٤٦(  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٨٫٧٤٦(  

  --- ------- -   --- ----- -   --- ------- -   --- ------ -   - ------- -   - ---- -   --- ------- -   
  ٨١٣٫٣٠٩  ٤٨٤  ٣١٫٧٨٥  ٥٥٫٧٢٧  ٥٤٣٫٣١٤  -  ١٨١٫٩٩٩ معاد بيانھا – ٢٠١٢ديسمبر ٣١في
  --- ------- -   --- ---- -   --- ------- -   --- ------ -   - ------- -   ------ -   --- ------- -   

  ٨١٣٫٣٠٩  ٤٨٤  ٣١٫٧٨٥  ٥٥٫٧٢٧  ٥٤٣٫٣١٤  -  ١٨١٫٩٩٩  معاد بيانھا  – ٢٠١٣يناير  ١في 
  ١١١٫١٨٠  -  ٣٫٦٥٧  ٦٫٣٤٩  ٧٠٫٨٨٩  -  ٣٠٫٢٨٥  المحمل على السنة

  ٩٤  -  -  -  ٩٤  -  -  خسائر انخفاض القيمة 
  )٩٫٣٨٤(  -  )٢٫٠٥٦(  )٣٧٩(  )٦٫٩٤٩(  -  -  على االستبعادات والمشطوبات

  ----------- --------- ----------  ---------    ---------   - -----    ----------   
  ٩١٥٫١٩٩  ٤٨٤  ٣٣٫٣٨٦  ٦١٫٦٩٧ ٦٠٧٫٣٤٨ - ٢١٢٫٢٨٤  ٢٠١٣ديسمبر ٣١في
  ----------- -------- ----------  ---------    ---------    ------    ----------   

             صافي القيمة الدفترية
  ١٫٧٥٠٫٠٠٥  ٧٦٫٨٠٤  ٩٫٨٤٥  ٧٫٠٠٠  ٨٧٦٫٤٠٩  ٢٠٫٨٥٦  ٧٥٩٫٠٩١  معاد بيانھا  – ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  ======  =====  ======  ====  ====  =====  =======  
  ١٫٦٣٩٫٧٥٥  ٧٣٫٧٢٦  ٨٫٠٧١  ٣٫٢٩٣ ٨١٥٫٦٣٣ ٢٤٫٨٢٩ ٧١٤٫٢٠٣  ٢٠١٣ديسمبر ٣١في
  ====== ===== ====== ====  =====  =====  ========  

  



 ٣٠

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجية   .١٠
  
المجموعة  قامت حكومة دبي بمنح، ١٩٩٧سنة  وفي. ١٩٩٦مليون درھم سنة  ٥قامت المجموعة بشراء  قطعة أرض بتكلفة   ) ١(

تقييم كلتا  ت إعادةتم. لقيمة االسمية من قبل المجموعةقطعة أرض أخرى مجاورة لألرض الحالية، والتي تم احتسابھا با
أن القيمة السوقية  حيث. ة تقييم عقارات مستقلة ومتخصصةمن قبل شرك ٢٠٠٩و  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣و ١٩٩٩ خاللالقطعتين 

إضافة فائض إعادة التقييم إلى احتياطي إعادة التقييم  تاريخ، فقد تموالت تلكلقطعتي األرض كانت أعلى من القيمة الدفترية في 
  ). ٢٨راجع اإليضاح (غير القابل للتوزيع 

  
   . بل شركة تابعة لتأسيس منشآتھا التصنيعيةالمتكبدة من ق التكاليففي بصورة رئيسية  نجازيد اإلتتمثل األعمال الرأسمالية ق  )٢(

  
مليون درھم  ٢٨٫٥٣خالل السنة الحالية بإعادة تصنيف أرض بقيمة دفترية تبلغ  المجموعة ت، قامنظراً للتغير في االستخدام  )٣(

    ).١٢راجع اإليضاح (إلى العقارات االستثمارية 
  

مرھونة ) مليون درھم ٩١٢: ٢٠١٢(مليون درھم  ٩٠٠بلغ صافي قيمتھا الدفترية يلمباني واآلالت والماكينات التي إن ا  ) ٤(
التأمين على المباني واآلالت  تخصيصكما تم أيضاً في بعض الحاالت . بنوكالمن تم الحصول عليھا كضمانات لقروض ألجل 

  .التي تم الحصول عليھاوالماكينات لصالح البنوك مقابل التسھيالت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة  .١١

  ألف درھم    حقوق    

  

  
  
  

  الشھرة التجارية 

المعرفة الفنية 
وحقوق توزيع 
المنتج وبراءة 

االختراع 
والعالمة التجارية 

  
  

موجودات غير 
  أخرى ملموسة

  
  
  

  اإلجمالي 
          التكلفة 

  ٢٥٢٫٨١١  ١٣٫٤٢٤  ٥١٫٤٨٤  ١٨٧٫٩٠٣  ٢٠١٢يناير  ١في  كما
  )١٢٫٢٧٥(  -  -  )١٢٫٢٧٥(  ٤٠راجع إيضاح  –تأثير التغير في السياسة المحاسبية 

  ----------  ---------  ---------  ----------  
  ٢٤٠٫٥٣٦  ١٣٫٤٢٤  ٥١٫٤٨٤  ١٧٥٫٦٢٨  معاد بيانھا  – ٢٠١٢يناير  ١في  كما

  ٣٫٥٨٠  ٣٫٤٧٧  ١٠٣  -  إضافات
  )٤٨٫٣٩٤(  -  -  )٤٨٫٣٩٤(  استبعاد شركات تابعة 

  ----------  ---------  ---------  ----------  
  ١٩٥٫٧٢٢  ١٦٫٩٠١  ٥١٫٥٨٧  ١٢٧٫٢٣٤  معاد بيانھا  – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

 ---------- ---------  ---------  ----------  
          
  ١٩٥٫٧٢٢  ١٦٫٩٠١  ٥١٫٥٨٧  ١٢٧٫٢٣٤  معاد بيانھا  – ٢٠١٣يناير  ١في  كما

  ٣٫٣٥٨  ١٫٠٤٠  ٢٫٣١٨  -  تإضافا
   ----------   ---------  ---------   ----------  

  ١٩٩٫٠٨٠  ١٧٫٩٤١  ٥٣٫٩٠٥  ١٢٧٫٢٣٤  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
 ----------  ---------  --------   ----------  

          
          إلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ا

  )٣٥٫٣٧٥(  )٣٫٦٤١(  )١٨٫٤٥٣(  )١٣٫٢٨١(  معاد بيانھا  – ٢٠١٢يناير  ١في  كما
  )٩٫٤٤٥(  )٢٫٩٢٠(  )٦٫٥٢٥(  -  اإلطفاء 

  )١٦٫٩٠٠(  )٢٫٩٦٧(  -  )١٣٫٩٣٣(  )أدناه) أ(راجع (انخفاض القيمة 
  ----------  ----------  ---------  ----------  
  )٦١٫٧٢٠(  )٩٫٥٢٨(  )٢٤٫٩٧٨(  )٢٧٫٢١٤(  معاد بيانھا  – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما
  ----------  ----------  ---------  ----------  
          

  )٦١٫٧٢٠(  )٩٫٥٢٨(  )٢٤٫٩٧٨(  )٢٧٫٢١٤(  ٢٠١٣يناير  ١في 
  )٥٫٦٧٠(  )٤٤٢(  )٥٫٢٢٨(  -  اإلطفاء 

  )١٫٥٨٨(  -  -  )١٫٥٨٨(  انخفاض القيمة 
   ---------- -  ---------- -   ---------   ---------- -  

  )٦٨٫٩٧٨(  )٩٫٩٧٠(  )٣٠٫٢٠٦(  )٢٨٫٨٠٢(  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
   ----------   ---------- -   ---------   ---------- -  

          القيمة الدفترية
  ١٣٠٫١٠٢  ٧٫٩٧١  ٢٣٫٦٩٩  ٩٨٫٤٣٢  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ======  =====  ====  ======  
  ١٣٤٫٠٠٢  ٧٫٣٧٣  ٢٦٫٦٠٩  ١٠٠٫٠٢٠  معاد بيانھا – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ======  =====  ====  ======  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة  .١١

  
موجودات الشركة  اختبارطبقاً لسياسة المجموعة، تم . ٢٠١٢منذ بصورة مؤقتة بتعليق عملياتھا  لمجموعةل شركة تابعة قامت  ) أ(

استناداً إلى تقييم القيمة القابلة . النخفاض في القيمة للتحقق مما إذا كانت قد تعرضتالتابعة المحددة كوحدات منتجة للنقد 
وتم تحديد القيمة القابلة . خالل السنة السابقة مليون درھم ٣٢لالسترداد، قامت المجموعة بتسجيل خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 

  . لالسترداد استناداً إلى القيمة العادلة ناقصاً تكلفة االستبعاد
  

   :كما يلي المسجلة في السنة السابقةمليون درھم  ٣٢البالغة  تم تخصيص خسائر انخفاض القيمة
  

  ألف درھم    
      

  ١٣٫٩٣٣    الشھرة التجارية المتعلقة بالوحدة المنتجة للنقد 
  ١٨٫١٦٩    الممتلكات واآلالت والمعدات

    =====  
  

ً  القيم الدفترية للموجوداتوجد أن وقامت اإلدارة بإعادة تقييم القيمة القابلة لالسترداد ، ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في   تساوي تقريبا
  . لم يتم تسجيل أي خسائر أخرى ناتجة عن انخفاض في القيمة في السنة الحالية لذا. قيمتھا القابلة لالسترداد

  
    العقارات االستثمارية    .١٢

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  معاد بيانھا     
      

  ٣٫٩٧٧٫١٥٤  ٤٫٠٨٧٫٠٩٦  يناير  ١في 
  )١٥١٫٠٣٧(  -  ٤٠راجع إيضاح  –تأثير التغير في السياسة المحاسبية 

  -------- -----   ------------  
  ٣٫٨٢٦٫١١٧  ٤٫٠٨٧٫٠٩٦معاد بيانھا  –يناير  ١في 

  -  ٢٨٫٥٢٥  )  ١٠راجع إيضاح (المحول من الممتلكات واآلالت والمعدات 
  ١٢٠٫٧٩٩  ٧٥٫٢٥٢  )١٣راجع اإليضاح (المحول من عقارات للتطوير 

  -  )٣١٦٫٨٧٩(  * بيع عقارات استثمارية 
  ١٤٣٫١٩٣  ٤١٩٫٠٤٤  بالقيمة العادلةرباح من التقييم أأل

  )٣٫٠١٣(  -  عند استبعاد شركات تابعة 
  --- ----------   ------------  

  ٤٫٠٨٧٫٠٩٦  ٤٫٢٩٣٫٠٣٨  ديسمبر  ٣١في 
  ========  =======  

  
حيث مليون درھم بموجب عقود إيجار طويلة األجل  ٣١٧السنة الحالية، تم تأجير عقارات استثمارية بقيمة دفترية بلغت  خالل  * 

كعقود  ولذلك، يتم احتساب ھذه العقود .للغاية قليلةاإليجار  نھاية مدةالمتبقية في  للحصةالقيمة الحالية  أن من المقدر أن تكون
   . أنھا عقارات مباعة معاملة تلك العقارات على حيث تتم إيجار تمويلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٣

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
    )تابع( العقارات االستثمارية    .١٢

    
  :تشتمل العقارات االستثمارية بصورة رئيسية على ما يلي    

  
-٥٩٧رقم و ٠١٠٠-٥٩٨رقم (على قطعتي أرض  أخرى، والتي تم بناؤھاالمؤجرة إلى أطراف اللوجستية ومنشآت البنية التحتية   )أ 

طويل األجل قابل  إيجارعقد موجب لتين تم الحصول عليھما من حكومة دبي بال) تين في منطقة جبل علي الصناعيةالواقع ٠١٠٠
، ٢٠٠٩فبراير  ١من دفع إيجار العشر سنوات األولى، واعتباراً من تم إعفاء المجموعة . سنة ٩٩للتجديد وغير قابل لإللغاء لمدة 

ً  المحققة من صافي األرباح٪ ٢٠يتم دفع   .للمشروع سنويا
  

وقد تم إجراء ھذا التقييم من . المنجزة المراحل/ المناطق وعة على قيم عادلة لجميع حصلت المجم، ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
ً لدليل التقييم الصادر من قبل المعھد الملكي للمقيمين القانونيين  قبل خذ باالعتبار التدفقات األ معشركة تقييم مستقلة مسجلة وفقا

. ٢٠٠٩ فبرايرمن  اعتباراً محققة المستحقة إلى حكومة دبي ال المقدرة من صافي األرباح٪ ٢٠ النقدية الخارجة الناتجة عن حصة
شروط حسب  كبيرةبصورة  المتوقعة التدفقات النقديةتقييم بعض العقارات بالقيمة العادلة حيث تغيرت زادت األرباح من وقد 
  . المبرمة مع المستأجرين اإليجار عقود

  
يرتكز على صافي التدفقات النقدية المستقبلية، شركة تقييم مستقلة مسجلة المنجزة من قبل  المراحل/ المناطق حيث أن تقييم كافة 

تم إدراج  وبالمثل. ١٧بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  أساس القسط الثابتعلى المستحقة  قيمة اإليجاراتتم حذف فقد 
ً  المستلمة ير المكتسبةغ اإليجارات م تقييالفي تاريخ  ٪٢٠والمطلوبات المعترف بھا المتعلقة بحصة حكومة دبي البالغة مقدما

ھا بواسطة شركة تقييم مستقلة مسجلة عقارات االستثمارية التي تم إجراؤيما يلي تسوية تقييم الف. تقييم العقارات االستثمارية ضمن
  :التقييم المعدل المدرج في البيانات المالية الموحدةو

  

  ٢٠١٢   ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  تقييم الشركة تقارير قيمة العادلة وفقاً لبالالمراحل الُمنجزة /تقييم المناطق
  مسجلةالمستقلة ال

  
٣٫٥٦٥٫٨٤٨  

  
٣٫٤٦٦٫٤٠٣  

ً   ٦٨٫٠٠٠  ٨٥٫٥٠٠  تقييم المنشآت الملحقة بالقيمة العادلة الذي تم إجراؤه داخليا
 ً   )١٨٩٫٥٢٠(  )١٥٣٫١٢٢(  اإليجارات المدينةذمم تسوية : ناقصا
  ١٣٠٫٧٧٧  ١٣٤٫٥٨٥  * *تسوية اإليجارات غير المكتسبة : زائداً 
  ٦٦٫٦٩٦  ٧٥٫٧٧٠  تسوية المطلوبات المعترف بھا: زائداً 

  -------------   ------------  
  ٣٫٥٤٢٫٣٥٦  ٣٫٧٠٨٫٥٨١  
  =======   =======  

  

  .المستلمة مقدماً من عدد قليل من المستأجرين اتاإليجارفي مثل اإليجارات غير المكتسبة تت* 
  

ً (زيادة اإليجارات في السوق : غير الملحوظة الھامة في قياس القيمة العادلة على تشتمل المدخالت للعقود المبرمة مع  وفقا
الذي ومعدل الخصم  )سنة واحدة لعقود اإليجار الجديدة( اإليجار المجانية فتراتو) ٪٩٥المقدر بـ(، معدل اإلشغال )المستأجرين
  ). ٪٧٫٥متوسط يبلغ (وفقاً للمخاطر  يتم تعديله

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

  
على  ٢٠٠١في عام  ةسكنيوشقق مكاتب مبنى قامت الشركة بتشييد . للشركة من قبل حكومة دبي تم منحھاقطعة أرض في دبي   )ب 

مليون  ٦٨بمبلغ تم تحديد القيمة العادلة لھذا العقار داخلياً كما في تاريخ التقرير . المبنى بالكامل األرض الممنوحة وقد تم تأجير
 .  بناًء على صافي التدفقات النقدية المخصومة درھم

 
 تم تحديد القيمة العادلة لھذه المساكن. مؤجرة إلى أطراف أخرى بموجب عقود إيجار تشغيلية ومستودعات لعماللمساكن   )ج 

طريقة التقييم حسب بناًء على  مليون درھم ٣١٨كما في تاريخ التقرير من قبل شركة تقييم مستقلة خارجية بمبلغ  لمستودعاتوا
 . صافي التدفقات النقدية المخصومةو اإليرادات من عقارات مماثلة

  
زيادة : أعاله بصورة رئيسية على )ج(و ) ب(تشتمل المدخالت غير الملحوظة الھامة في قياسات القيمة العادلة في البندين 

 ٦(وفترات اإليجار المجانية ) ٪٩٥ - ٪٧٥يتراوح بين (، معدل اإلشغال )٪٥ - ٪٣بمعدل يتراوح بين (اإليجارات في السوق 
  . )٪١٠ - ٪٦٫٥ يتراوح بين(وفقاً للمخاطر  الذي يتم تعديلهومعدل الخصم ) سنة واحدة لعقود اإليجار الجديدة –أشھر 



 ٣٤

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
    )تابع( العقارات االستثمارية    .١٢

 
تم تحديد القيمة العادلة لقطعة األرض كما في تاريخ التقرير  .شركة تابعة كمنحة من حكومة الفجيرة حصلت عليھاقطعة أرض   )د 

 .بناًء على أسعار السوق المقارنة لعقارات مماثلة مليون درھم ١٧٥قلة خارجية بمبلغ من قبل شركة تقييم مست
  

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

   ٣القيمة العادلة في المستوى 
  

  . ٣المستوى  العادلة فيمطابقة بين األرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية للقيم ة تسوييوضح الجدول التالي 
  
    ٢٠١٣  
  ألف درھم    
      

  ٤٫٠٨٧٫٠٩٦     ٢٠١٣يناير  ١في الرصيد 
  ١٠٣٫٧٧٧    التحويالت من الممتلكات واآلالت والمعدات وعقارات التطوير 

  )٣١٦٫٨٧٩(   بيع عقارات استثمارية
  ٤١٩٫٠٤٤    ) محققةغير (في القيمة العادلة التغيرات 

    ------ -------  
  ٤٫٢٩٣٫٠٣٨     ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في الرصيد 

    =======   
  
  عقارات للتطوير     .١٣

  
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
  معاد بيانھا       
        

  ٨٠٫٦٧٠  ٢١٫٧٨٧    يناير  ١في 
  )٤٣٫٤٤٦(  -    ٤٠راجع إيضاح  –تأثير التغير في السياسة المحاسبية 

     ----------   -----------  
  ٣٧٫٢٢٤  ٢١٫٧٨٧    معاد بيانھا  –يناير  ١في 

  ١٠٥٫٣٦٢  ٥٣٫٤٦٥    إضافات 
  )١٢٠٫٧٩٩(  )٧٥٫٢٥٢(    )١٢راجع اإليضاح (المحول إلى العقارات االستثمارية 

    ------ -----   -----------  
  ٢١٫٧٨٧  -    ديسمبر  ٣١في 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  االستثمارات     .١٤
   ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
 ألف درھم  ألف درھم   

      :الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات
‐    ٣٢٦٫٠٦٩  ٣٧٢٫٨٨٥  للمتاجرةبھامحتفظمدرجةملكية سندات 
‐     ٢٧٤٫٩٢٢  ٢٦٨٫٥٢٠   مدرجة غير وسندات ومحافظ ملكية سندات 
    -----------   ---------- 
 )٦٠٠٫٩٩١  ٦٤١٫٤٠٥  )١  

  ======  ====== 
      :األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات

‐     ٤٤٠٫٢٤٥  ٤٢٢٫٦٦٩   مدرجة غير ملكية سندات 
     ----------   ---------- 
 )٤٤٠٫٢٤٥  ٤٢٢٫٦٦٩  )٢  
   ======  ====== 

 
    ٢٠١٣  

 ألف درھم 
٢٠١٢  

 ألف درھم 
       :التوزيع الجغرافي لالستثمارات
  ٤٠٠٫١٩٣  ٥٠٩٫٦٨٩    دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ٢٧٩٫١٣٨  ٢٧٢٫٥٧٢    دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  ٣٦١٫٩٠٥  ٢٨١٫٨١٣    دول أخرى 

    ---------- ---   ------------ 
  )١٫٠٤١٫٢٣٦  ١٫٠٦٤٫٠٧٤  )٢) +(١  
    =======  ======= 
  
، )مليون درھم ١٣٢: ٢٠١٢(مليون درھم  ١٠٧تبلغ قيمتھا العادلة  من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات بالقيمة العادلةرھن  تم

  .عليھا الحصوللصالح البنوك مقابل القروض التي تم 
  

  مخاطر أسعار األسھم –تحليل الحساسية 
  

وبورصة ناسداك دبي وسوق أبوظبي لألوراق المالية وفي  سوق دبي المالي فيمدرجة  سندات الملكيةإن استثمارات المجموعة في 
فيما يتعلق بھذه االستثمارات المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة . )السودان(وسوق الخرطوم المالي ) تداول(السوق السعودي المالي 

األرباح إلى زيادة تؤدي سالمالية في تاريخ التقرير كانت  اقفي أي من ھذه األسو٪ ١٠زيادة بنسبة ال من خالل األرباح أو الخسائر، إن
نقص يؤدي إلى سكان  االتجاه المعاكس؛ في حين أن التغير المساوي في )مليون درھم ٢١٫٠٤: ٢٠١٢(مليون درھم  ٢٠٫٤٤بواقع 
  .)مليون درھم ٢٠٫٠٤: ٢٠١٢(مليون درھم  ٢٠٫٤٤بواقع  األرباح

  
  العادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات بالقيمة   ) أ(.١٤
  

  :فيما يلي االستثمارات الرئيسية في سندات الملكية غير المدرجة
  

  :إنفستمنتشركة إنرجي سيتي نافي مومباي 
. الرئيسي في الھند مركزھاتحتفظ المجموعة باستثمار في شركة إنرجي سيتي نافي مومباي إنفستمنت المسجلة في جزر كايمان ويقع 

  .تم تأسيس الشركة لتطوير المباني التجارية والسكنية
  

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

  .وترفيھية وسكنية وسياحية وطبية وتعليميةة تجاري وحداتمالي في مرفأ تونس، بحيث تنطوي على 
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  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( االستثمارات     .١٤
  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ) ب(.١٤
  

  :ھذه الفئة ضمنفيما يلي االستثمارات الرئيسية التي تندرج 
  

  ):سندات ملكية غير مدرجة) (الثريا(الثريا لالتصاالت الفضائية شركة 
  . من أسھم الثريا ٪٥٫٣٩لقد كانت الشركة مساھم مؤسس في ھذا المشروع وتمتلك 

  
  ):سندات ملكية غير مدرجة(مصرف الطاقة األول 

ية ومؤسس في مملكة البحرين من أسھم مصرف الطاقة األول وھو بنك ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالم٪ ٥تمتلك المجموعة 
  . ومتخصص في االستثمار والتمويل وتلبية متطلبات قطاع الطاقة

  
  ):سندات ملكية غير مدرجة(البنك األسيوي اإلسالمي 

  .٢٠٠٧بدأ البنك أعماله التجارية في مايو . من أسھم البنك االسيوي اإلسالمي في سنغافورا ٪٥تمتلك الشركة 
  

  ):سندات ملكية غير مدرجة) (أيه دي أى إتش(لالستثمار  بيت أبوظبي
ً للشريعة اإلسالمية داخل دولة  التيمن أسھم بيت أبوظبي لالستثمار، أحد البنوك االستثمارية  ٪١٫٨٤تمتلك الشركة  تعمل وفقا

  . تركيزه على القطاع االستثماري معاإلمارات العربية المتحدة، 
  

  ):ملكية غير مدرجةسندات (تكافل ري ليمتد  شركة
إيه آر آي "٪  من أسھم شركة تكافل ري ليمتد، وھي شركة إسالمية إلعادة التأمين يتم الترويج لھا بواسطة شركة ١٠الشركة  تمتلك
  ."جي

  
  القيم العادلة  قياس

  
ذه تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد ھ

  :القياسات
  

ويتم . ترتكز القيم العادلة على سعر السوق في تاريخ التقييم. في سوق نشط) غير المعدلة(األسعار السوقية المدرجة : ١المستوى 
  . تصنيف استثمار المجموعة في سندات الملكية المدرجة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة ضمن ھذه الفئة

  
أي مستمدة من (أو بصورة غير مباشرة ) األسعار مثل(بصورة مباشرة  إماالملحوظة  المدخالتعلى  ترتكزتقييم أساليب : ٢المستوى 
األسعار  وأ رجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلةأسعار السوق المد: تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام). األسعار

ً السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُ  أو أساليب تقييم أخرى  عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو عتبر أقل نشاطا
يتم تصنيف استثمار المجموعة في  .حيث تكون جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية

 . المحافظ والسندات المھيكلة ضمن ھذه الفئة
  

على  ھاتقييمأساليب األدوات التي تشتمل  كافةتشتمل ھذه الفئة على . الھامة ملحوظةالغير المدخالت  تستخدمأساليب تقييم : ٣المستوى 
تشتمل ھذه الفئة على األدوات . على تقييم األداة ھاممدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير 

 إلظھاراالفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة  وأت التعديال تكون التي يتم تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث
  .بين األدوات االختالفات

  
بناًء على تقارير التقييم الصادرة من مدير المحفظة االستثمارية وكذلك التقارير  كما يتم التوصل إلى التقييم، في بعض الحاالت،

سندات الملكية غير المدرجة وفي المحافظ االستثمارية ضمن يتم تصنيف استثمارات المجموعة في . الصادرة حول إنجاز المشاريع
   . تغير في القيمة العادلة خدمة لتحديد القيمة العادلة يصحبهوبصورة عامة، فإن التغير في المعطيات المقارنة األساسية المست. ھذه الفئة

  
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات المجموعة بمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات في سندات الملكية غير المدرجة  قامت

 ٥٠٫٥٢: ٢٠١٢(مليون درھم خالل السنة الحالية  ١٧٫١٤الشاملة األخرى وعليه، تم تسجيل التغير في خسائر القيمة العادلة البالغة 
  .)مليون درھم
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  وشركاتھا التابعة. ع.م.الستثمار شدبي ل
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( االستثمارات    .١٤
  

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

  

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
  ٦٤١٫٤٠٥  ١٣٧٫٤٦٩  ١٣١٫٠٥١  ٣٧٢٫٨٨٥  من خالل األرباح أو الخسائر

          
          المالية بالقيمة العادلةالموجودات 

  ٤٢٢٫٦٦٩  ٤٢٢٫٦٦٩  - - من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ----------   ----------   -----------   ------------  
  ١٫٠٦٤٫٠٧٤  ٥٦٠٫١٣٨  ١٣١٫٠٥١  ٣٧٢٫٨٨٥  
  ======  ======  ======  =======  

  
  . خالل السنة ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١المستوى  تحويالت بين ةأي تكن ھناكلم 
  
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
  ٦٠٠٫٩٩١  ١٨٧٫٣٣٠  ٨٧٫٥٩٢  ٣٢٦٫٠٦٩  من خالل األرباح أو الخسائر

          
          العادلة الموجودات المالية بالقيمة

  ٤٤٠٫٢٤٥  ٤٤٠٫٢٤٥  -  -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -------- ---  ---------  ----------  ------- -----  
  ١٫٠٤١٫٢٣٦  ٦٢٧٫٥٧٥  ٨٧٫٥٩٢  ٣٢٦٫٠٦٩  
  ======  =====  ======  =======  
  

   ٣في المستوى  لالستثماراتلقياسات القيم العادلة ة تسوي
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ألف درھم  درھمألف   
      

  ٧٢٥٫١٠٠  ٦٢٧٫٥٧٥  يناير  ١كما في 
  ١٨٣  ١٧٥  االستثمارات التي تم شراؤھا خالل السنة 

  )٣٦٫١٦٠(  )٦٫٧٠٤(  االستثمارات التي تم بيعھا خالل السنة 
     الخسائر المدرجة في اإليرادات الشاملة األخرى

  )٥٠٫٥٢٢(  )١٧٫١٣٥(  ) ةغير محقق(صافي التغير في القيمة العادلة   -
      الخسائر المدرجة في األرباح من تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة 

  -  )٤٣٫٧٧٣(  ) غير محققة(صافي التغير في القيمة العادلة   -
  )١١٫٠٢٦(  -   ٣التحويالت من المستوى 

   -----------   -----------  
  ٦٢٧٫٥٧٥  ٥٦٠٫١٣٨  ديسمبر  ٣١كما في 

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

  تحليل الحساسية 
  

لتغيرات في لالتأثير المحتمل  ال يمكن تقديريرتكز على مدخالت غير ملحوظة متعددة،  ٣حيث أن تقييم االستثمارات ضمن المستوى 
   . بصورة دقيقةعلى التقييم ھذه المدخالت 
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  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( االستثمارات     .١٤
  
  استثمارات في شركات تابعة  ) ج(١٤

      
  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١فيما يلي االستثمارات في الشركات التابعة المحتفظ بھا من قبل الشركة كما في     

  
  نسبة الملكية ٪   بلد التأسيس  :الشركات التابعة

  ١٠٠  م.ع.إ  .م.م.شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ
  ١٠٠ م.ع.إ  شركة دبي لالستثمار العقاري 

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

  ١٠٠ م.ع.إ  .م.م.زجاج ذ
  ٧٢٫٠٥  م.ع.إ  )أدناه) ١(راجع إيضاح . (م.م.مشاريع ذ

  ١٠٠  م.ع.إ *دبي العالمية لالستثمارات المحدودة
  

  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١م كما في .م.المحتفظ بھا من قبل دبي لالستثمار الصناعي ذفيما يلي االستثمارات في الشركات التابعة 
  

  ١٠٠  م.ع.إ  .م.م.شركة اإلمارات ألنظمة المباني ذ
  ١٠٠  م.ع.إ  .  م.م.شركة جلوبال فارما ذ

  ٨١  م.ع.إ  . م.م.ذ) دبي(شركة الزيوت الطبيعية 
  ١٠٠  م.ع.إ  .م.م.مزرعة المرموم إلنتاج األلبان ذ

  ١٠٠  م.ع.إ  .م.م.سيلز بارتنرز ذيونايتد 
  ٨٠ م.ع.إ  .م.م.دبي للرافعات والخدمات الفنية ذ
  ٥١ م.ع.إ  .م.م.اميرتس اكستروديد بوليسترين ذ

  ٥١ م.ع.إ    .م.م.جوسين الشرق األوسط ذ
  ١٠٠  م.ع.إ   .م.م.تك سورس ذ

  
  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  .م.م.من قبل شركة زجاج ذ فيما يلي االستثمارات في الشركات التابعة المحتفظ بھا

  
  ١٠٠  م.ع.إ  م.م.اإلمارات للزجاج ذ

  ٧٦٫٥  م.ع.إ  م.م.لومي لصناعة الزجاج ذ
  ٦٧٫٢٨  م.ع.إ  )أدناه) ٢(راجع اإليضاح ( .م.م.شركة اإلمارات أللواح الزجاج المسطح ذ

  ١٠٠  السعودية  .م.م.شركة السعودي األمريكي للزجاج ذ
  ٥١  م.ع.إ  .*م.م.ذاإلمارات  نسوليرإ

  
  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في . م.م.فيما يلي االستثمارات في الشركات التابعة المحتفظ بھا من قبل مشاريع ذ

  
  ١٠٠  م.ع.إ  .م.م.مصنع اإلمارات للسحب ذ

  ١٠٠  م.ع.إ  . م.م.شركة الخليج للمفاتيح الكھربائية والديناميكية ذ
  ١٠٠  م.ع.إ  . م.م.معادن الخليج الفنية ذ

  ١٠٠  م.ع.إ .م.م.مصنع ثيرمستون اإلمارات ذ
  ٨٠  م.ع.إ  . م.م.فولكرا الشاطئ الصناعية ذ
  ٧٠  م.ع.إ  . م.م.خدمات الخليج الفورية ذ

  ٧٠  م.ع.إ  . م.م.ذ.البتيك انتيريرز ش
  ٧٠  م.ع.إ  .م.م.ذ) البتيك(مصنع األثاث التكنولوجي والمعملي 

  ٥٢  م.ع.إ  .   م.م.ذ) إنسواليت(العازلة الوطنية لصناعة األحجار 
  ٥١  م.ع.إ  . م.م.الشركة العالمية للمطاط ذ

  ٥١  م.ع.إ  . م.م.شركة وايت ألمنيوم للسحب ذ
  ٥٥  م.ع.أ  .م.م.االستثمارات التجارية المتكاملة ذ

  ٥١  السعودية   تكنو روبر كومبني
  ٥٤  م.ع.أ  .م.م.ليت تيك إنداستريز ذ

  ١٠٠  م.ع.أ   . م.م.انتل سيس ذ
  

  . تم تأسيسھا خالل السنة الحالية*



 ٣٩

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( استثمارات في شركات تابعة  ) ج(.١٤
  

على ھذا االستحواذ زيادة  وترتب. م.م.في مشاريع ذ ٪٧٫٠٢، استحوذت الشركة على حصة إضافية تبلغ ٢٠١٣في ديسمبر  )١(
قامت المجموعة عند االستحواذ باالعتراف بنقص في الحصص غير المسيطرة بمبلغ . ٪٧٢٫٠٢إلى  ٪٦٥حصتھا من 

 .مليون درھم ٢٫١في األرباح المحتجزة بمبلغ  وزيادةمليون درھم  ٢٧٫١
 

. م.م.اإلمارات أللواح الزجاج المسطح ذشركة في  ٪٥على حصة إضافية تبلغ  المجموعة، استحوذت ٢٠١٣ يونيوفي  )٢(
قامت المجموعة عند االستحواذ باالعتراف بنقص . ٪٦٧٫٢٨إلى  ٪٦٢٫٢٨وترتب على ھذا االستحواذ زيادة حصتھا من 

 .مليون درھم ٤٫٤في األرباح المحتجزة بمبلغ  وزيادةمليون درھم  ١٤٫٤في الحصص غير المسيطرة بمبلغ 
  

  االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية    .١٥
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦٥٢٫٢٣١  ٦٩٨٫٤٩٢    االستثمار في االئتالفات المشتركة
  ٢٫٥٧٦  ٢٫٥٧٦    االستثمار في شركة زميلة

  ------ -----  ------- ----  
  ٦٥٤٫٨٠٧  ٧٠١٫٠٦٨  بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةإجمالي االستثمار في الشركات المستثمر 

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

  مشتركة الئتالفات اال
  

  : ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  مجموعةمن قبل ال المحتفظ بھامشتركة الات االئتالففي  االستثماراتفيما يلي 
  

  )إميكول( .م.م.اإلمارات ديستريكت كولينج ذ
توزيع وبيع لھذه الشركة في  وتتمثل األنشطة الرئيسية  .ع.م.االتحاد العقارية شالشركة وشركة مشترك بين  إن إميكول ھي ائتالف

  .من أسھم ھذه الشركة ٪٥٠ بصورة فعليةلمجموعة ا تمتلك .المياه المبردة لالستخدام في أنظمة التبريد القطاعي
  

  .م.م.العقارية لالستثمار ذ
وتتمثل األنشطة الرئيسية . ع.م.ھي ائتالف مشترك بين الشركة وشركة االتحاد العقارية ش. م.م.ذ إن الشركة العقارية لالستثمار

من أسھم  ٪٥٠ بصورة فعليةلمجموعة ا تمتلك. وبيع العقارات باإلضافة إلى األنشطة ذات الصلة العقاري تطويرالللشركة باالستثمار و
  . ھذه الشركة

  
  .م.م.المجمع للعقارات ذشركة 

المشترك  ئتالفيزاول اال. م.م.سي لالستثمار ذ.إن.شركة إيهو المجموعةمشترك بين  ھي ائتالف .م.م.المجمع للعقارات ذ شركة إن
 تمتلك .باإلضافة إلى إدارة وتأجير العقاراتومطورين ومستثمرين  راءكمد األنشطة العقارية التي تتضمن اإلنشاء والھدم وإعادة البناء

  .من أسھم ھذه الشركة ٪٥٠ فعليةبصورة لمجموعة ا
  

  .م.م.شركة كيو دي آي سبورت مانجمنت ذ
وتشتمل األنشطة . م.م.والقدرة سبورتس مانجمنت ذمشترك بين المجموعة  ھي ائتالف .م.م.إن شركة كيو دي آي سبورت مانجمنت ذ

بصورة لمجموعة ا تمتلك .بالرياضة المتعلقةى إدارة المنشآت واألندية الرياضية واألنشطة األخرعلى المشترك  ئتالفالالرئيسية ل
  .من أسھم ھذه الشركة ٪٥٠ فعلية

   
  .م.م.مركز دبي الدولي لتعليم قيادة السيارات ذ

تدريب وتعليم على أنشطتھا الرئيسية  وتشتمل، دةشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اإلمارات العربية المتحفي  تتمثل ھذه الشركة
من أسھم ھذه  ٪٣٦ بصورة فعليةلمجموعة ا تمتلك .وتقديم خدمات إصالح وصيانة السيارات والخدمات ذات الصلةمھارات القيادة 

  .الشركة
  

  .م.م.شركة مشاريع العارف للتطوير العقاري ذ
تطوير على أنشطتھا الرئيسية  وتشتملشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة، في  تتمثل ھذه الشركة

  .من أسھم ھذه الشركة ٪٣٦ بصورة فعليةلمجموعة ا تمتلك. العقارات
  

 زميلةالشركة ال
       

  .لة في المملكة العربية السعوديةشركة ذات مسؤولية محدودة مسج ،.م.م.الطويق لالستثمار ذمن أسھم  ٪٣٠لمجموعة ا تمتلك



 ٤٠

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية     .١٥

  
التي تمثل حصة المجموعة في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات البنود التالية البيانات المالية الموحدة تتضمن 

  :ات المشتركةئتالفالخاصة باال
  
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫١٤٨٫٩٣٠  ١٫١٩٣٫٦٧٢    الموجودات غير المتداولة
  ١٦٧٫٣١٧  ٢١٠٫٢١٣    الموجودات المتداولة

  )٤٠٢٫٤٩٨(  )٣٨٣٫٠٤٦(    المطلوبات غير المتداولة
  )٢٧٣٫٧٩٣(  )٣٣٤٫٦٢٢(    المطلوبات المتداولة

    ---------- ---  --------- ----  
  ٦٣٩٫٩٥٦  ٦٨٦٫٢١٧  
    ----------  ---------  

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

  ٦٥٢٫٢٣١  ٦٩٨٫٤٩٢    القيمة الدفترية للحصة في االئتالفات المشتركة
    ======  ======  
        

  ٣٥٩٫٧٦٩  ٢٣٩٫٨٠٠    اإليرادات
  )٣٠٨٫٧١١(  )١٦٣٫٧٨٢(    المصروفات

  -------- -----  --------- ----  
  ٥١٫٠٥٨  ٧٦٫٠١٨  حصتھا في االئتالفات المشتركةحصة المجموعة في األرباح من 

    =====  ======  
  ٣٢٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠    توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة

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

مليون درھم ناتجة عن تقييم عقار استثماري بالقيمة  ١٠٨مشترك تابع للمجموعة خالل السنة الحالية بتسجيل أرباح بملغ  قام ائتالف
تم إجراء التقييم وفقاً للقيمة العادلة من قبل شركة تقييم مستقلة مسجلة وذلك من خالل استخدام منھج القيمة السوقية وفقاً لمعايير . العادلة

  .المعھد الملكي للمقيمين القانونيينة بالتقييم الخاص
  

بموجب مذكرة التفاھم، . ، قام ائتالف مشترك تابع للمجموعة بتوقيع مذكرة تفاھم مع عميل٢٠١٢ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
وعليه، تم . ي السنوات السابقةوافق العميل على الوفاء بااللتزام الخاص بالخدمات التي تم طلبھا ولكن لم يتم االستفادة منھا بالكامل ف

  . مليون درھم خالل الفترة السابقة ١٠٨االعتراف بأرباح وإيرادات إضافية بمبلغ 
  

  :بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية رفيما يلي الحركة في االستثمارات في الشركات المستثم
  
  
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٧٢٨٫٥١٠  ٦٥٤٫٨٠٧    يناير ١في 
  ٥١٫٠٥٨  ٧٦٫٠١٨    أرباح السنة

  -  ٣٫٢٥٩    رأس المال المقدم
  )٣٢٫٠٠٠(  )١٠٫٠٠٠(    توزيعات األرباح المستلمة

  )١٩٫٨٤٧(  )٢٣٫٠١٦(    العائد على رأس المال
  )٧٢٫٩١٤(  -  استبعاد ائتالفات مشتركة

    ------- -----  ------- ----  
  ٦٥٤٫٨٠٧  ٧٠١٫٠٦٨    ديسمبر ٣١في 

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

  



 ٤١

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
 )صافية(طويلة األجل ذمم مدينة إليجارات     .١٦

  
إلى المستأجرين والمبلغ المعترف به كإيرادات  بهتم إصدار فاتورة  الذيالفرق بين المبلغ  طويلة األجل تمثل الذمم المدينة إليجارات

وفقاً انتھاء فترة اإليجار األولية بعد  اإليجارخيار تجديد عقد على مدى فترة عقد اإليجار، بما في ذلك  الثابت على أساس القسطإيجارية 
في  وينشأ ھذا الفرق بصورة رئيسية نتيجة لفترة اإليجار المجانية المسموح بھا. "اإليجارعقود " ١٧لمعيار المحاسبي الدولي  رقم ل

المستلمة مقدماً من  اإليجاراتوتتم تسوية . من عقد اإليجار األوليةبداية فترة اإليجار والزيادة في اإليجار المتفق عليھا بعد انتھاء المدة 
  .التقريرتاريخ كما في يجارات طويلة األجل إللھؤالء المستأجرين لتحديد الذمم المدينة 

  
  اإليجار التمويلية عقود ل مدينةالذمم ال    .١٧

      
      :التمويلية اإليجارلدى المجموعة الحصة التالية في عقود     

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    
      

  -  ١٨٢٫٩١٤  إجمالي االستثمار
  -  )٢٦٫٠٦٢( إيرادات تمويل غير مكتسبة

  ---------- --  --------  
  -  ١٥٦٫٨٥٢  صافي االستثمار

 ً   -  )١٤٫٥٨٢(  دينة تجارية مذمم كالمصنف : ناقصا
  ----------- -   ---------  

  -  ١٤٢٫٢٧٠  االستحقاق طويل األجل

 ======  =====  

  :لمجموعةلمستحقة الالتمويلية  اإليجارعقود فيما يلي الذمم المدينة ل    
      

  الحد األدنى  
  لدفعات اإليجار

  
  الفائدة 

  المبلغ 
  األساسي 

  الحد األدنى
  اإليجار لدفعات

  
  الفائدة 

  المبلغ 
  األساسي 

  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

  -  -  -  ١٤٫٥٨٢  -  ١٤٫٥٨٢  أقل من سنة
  -  -  -  ١٤٢٫٢٧٠  ٢٦٫٠٦٢  ١٦٨٫٣٣٢  بين سنة وخمس سنوات  

  ----- -------  ----------  -------- ----   ---------  --------  --------  
  ١٥٦٫٨٥٢  ٢٦٫٠٦٢  ١٨٢٫٩١٤  -  -  -  
  ======  =====  ===== =  =====  =====  ====  

  
األرض التي تم تأجيرھا بموجب عقود إيجار طويلة األجل، حيث تم تقدير أن التمويلية تمثل  اإليجارإن حصة المجموعة في عقود   

تمويلية  إيجارعقود  يتم احتساب عقود اإليجار ھذه  على أنھا. فترة عقد اإليجار تعتبر ضئيلةالقيمة الحالية للحصة المتبقية في نھاية 
 .تتراوح شروط السداد من سنتين إلى خمس سنوات .)١٢راجع اإليضاح ( "اإليجارعقود " ١٧بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

   .مستحقة القبض طارئة إيجاراتال توجد أي 
  

مستحقة القبض من طرف ذي  التمويلية اإليجارعقود المدينة لمليون درھم ضمن االستحقاق طويل األجل للذمم  ١١١يتم إدراج مبلغ 
  )٣٥راجع اإليضاح (عالقة 



 ٤٢

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  المخزون    .١٨

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    
      

  مواد خام وأعمال قيد اإلنجاز وقطع غيار 
  ١٨٦٫٥٩٧  ١٩٢٫٤٩٥  )صافي من مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة(

  ٥٥٫٧٠٠  ٥٩٫٢٦٨  بضائع تامة الصنع 
  ٢٫٦٤٠  ٤٫٨٩٢  بضائع في الطريق

  عقارات قيد التطوير للبيع 
  ١٫٩٥٥٫٠٣٥  ١٫٧٣٨٫٦٠٥  )صافي من مخصص انخفاض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق(
  ---------- ----   -------------  
  ٢٫١٩٩٫٩٧٢  ١٫٩٩٥٫٢٦٠  

 ً   عقارات قيد التطوير للبيع مصنفة كغير متداولة: ناقصا
  )١٫٢٠٦٫٧٧٢(  )١٫١٩٨٫٠٣٧(  )صافي من مخصص انخفاض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق(
  ------------- ---  --------- ------  
 ٩٩٣٫٢٠٠  ٧٩٧٫٢٢٣  

  ========  =======  
  ١٫٢٠٦٫٧٧٢  ١٫١٩٨٫٠٣٧  بصافي القيمة القابلة للتحقيق المسجلالمخزون 

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

مقابل العقارات  )مليون درھم ٢١٨: ٢٠١٢(مليون درھم  ٢١٨ بمبلغمخصص  بتسجيلالمجموعة  قامت، ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في       
إعادة تقييم صافي القيم القابلة للتحقيق لعقارات قيد التطوير لغرض البيع، ُوجد أن المخصص البالغ  على بناءً . لبيعا بغرض قيد التطوير

في حالة استخدام التدفقات النقدية المخصومة لتقدير صافي القيمة القابلة للتحقيق، قامت اإلدارة بتقدير . مليون درھم يعتبر كافي ٢١٨
  .ث المعلومات المتاحةالتدفقات النقدية استناداً إلى أحد

      
ً ا بغرض تمثل العقارات قيد التطوير     تنوي المجموعة . لبيع تكاليف األراضي والنفقات المتكبدة لتطوير العقارات من أجل بيعھا الحقا

    .المستقبليالتطوير /على خطط اإلنجاز جل بناءً األ ةنيف بعض العقارات على أنھا طويلبيعھا وقامت بتصلتطوير ھذه العقارات 
  

يتم في . مقابل التسھيالت التي تم الحصول عليھا من أحد البنوك) مليون درھم ٣٨٧: ٢٠١٢(مليون درھم  ٤٣٤تم رھن مخزون بقيمة     
  .التأمين على المخزون لصالح البنوك وثائق تخصيصبعض الحاالت 

  
  الذمم المدينة التجارية    .١٩

  
كما ھي : ٢٠١٢(مليون درھم  ١٠٠٫٢٣البالغة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا يتم بيان الذمم المدينة التجارية صافية من     

شھراً من تاريخ التقرير  ١٢بعد  تحصيلھاتم تصنيف الذمم المدينة التجارية التي من المتوقع أن يتم  .)درھم مليون١٣٢٫٠٣معاد بيانھا 
  .على أنھا غير متداولة

  
مليون درھم الذي يمثل الرصيد المتبقي من الثمن مستحق  ٢١٧٫٩على مبلغ  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تشتمل الذمم المدينة التجارية كما في 

، ")العميل("إلى العميل ") تابعةالشركة ال. ("م.م.شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذالقبض فيما يتعلق بعملية البيع التي قامت بھا 
قامت الشركة التابعة برفع دعوى قضائية  .سنة ٩٠وتتمثل عملية البيع في حق االنتفاع بقطعة أرض تقع في مجمع دبي لالستثمار لمدة 

ً لصالح الشركة التابعة الحكم  فستئناقام العميل با. ضد العميل السترداد الرصيد القائم وقد أصدرت محكمة دبي االبتدائية حكما
بناًء على الحكم الصادر عن محكمة دبي االبتدائية واالستشارة القانونية التي حصلت عليھا . ومازالت إجراءات االستئناف قيد النظر

 ٣١الشركة التابعة، ترى اإلدارة أن ھذا الرصيد قابل لالسترداد بالكامل وبالتالي لم تقم برصد أي مخصص مقابل ھذا الرصيد كما في 
     .٣٣راجع أيضاً اإليضاح . ٢٠١٣يسمبر د

  
 ٣١ مليون درھم مقابل التسھيالت المصرفية التي تم الحصول عليھا من البنوك كما في ١١٤٫٩ذمم مدينة تجارية بمبلغ تخصيص تم     

  . )مليون درھم ٩٩٫٤٦: ٢٠١٢( ٢٠١٣ديسمبر 
  
  



 ٤٣

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
   خرىاألمدينة الذمم الالمستحق من أطراف ذات عالقة و    .٢٠

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    

      غير متداولة 
  ٣١٫٥٠٧  ٣٣٫٥٣٤  سلفة رأسمالية

  ١٢٤٫٥٤٩  ٦٣٫٣٩٩  ذمم مدينة أخرى 
  ----------  ------ -----  
  ١٥٦٫٠٥٦  ٩٦٫٩٣٣  
  =====  ======  

      متداولة 
 ً   ٣٣٢٫٢٣٧  ٣٦٥٫٥٨٨  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما
  ٢٧٫٦٧٢  ٤٤٫٧٣٣  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٦٤٫١٦٢  ٨٣٫٧٧٤  )أدناه) أ(راجع (المستحق من عمالء مقابل أعمال عقود 
   -----------   ----------  
  ٤٢٤٫٠٧١  ٤٩٤٫٠٩٥  
 ======  ======  

  
ً على الذمم المدينة األخرى شتمل ت     باإلضافة إلى  )مليون درھم ٦٩: ٢٠١٢(مليون درھم  ٧٣إلى موردين بقيمة مبالغ مدفوعة مقدما

مقابل المحطة الفرعية التي تم إنشاؤھا  )مليون درھم ١٢٥: ٢٠١٢(مليون درھم  ٩٠ البالغ دبي ياهمستحق من ھيئة كھرباء ومالمبلغ ال
شھراً من تاريخ  ١٢بعد  تحصيلھاالتي من المتوقع أن يتم  األخرىتصنيف الذمم المدينة  تم .باإلنابة عنھا في مجمع دبي لالستثمار

  .التقرير على أنھا غير متداولة
  

 :فيما يلي الحركة في أعمال اإلنشاء قيد اإلنجاز  ) أ(
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٨٤٫٠٢٧  ٤٢٧٫٨٤٩  تكاليف عقود متكبدة
ً معترف بھاالرباح األ   ٤١٫١١٣  ٧٠٫٦٤٧  معترف بھاالخسائر الناقصا
  ------ -----  --- --------  
  ٥٢٥٫١٤٠  ٤٩٨٫٤٩٦  

  )٤٦٠٫٩٧٨(  )٤١٤٫٧٢٢(  العمل فواتير سير 
   -------------  ------- ------  

  ٦٤٫١٦٢  ٨٣٫٧٧٤ عقودالمستحق من عمالء مقابل أعمال
  =====  =====  

  
  في الصندوق و لدى البنكالنقد     .٢١

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم 

  ُمعاد بيانھا    
      

  ١٫٦٩٨  ٢٫٠١٠  النقد في الصندوق
  ٢٦٠٫٤٤٤  ٣٤٦٫٥٣١  )حسابات جارية(النقد لدى البنك داخل اإلمارات العربية المتحدة 
      دول مجلس التعاون  –النقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة 

  ٣٫٨٧٩  ٢٫٥٩٤  )حسابات جارية(الخليجي 
      مليون درھم ٦٣٫٦٧بما في ذلك ودائع بمبلغ (ودائع قصيرة األجل 

  ١٨١٫٣٩٤  ١٢٦٫١٤٢  )كوبنالمرھونة لدى ) مليون درھم ٦٨٫٩١: ٢٠١٢(  
   -----------   ----------  
  ٤٤٧٫٤١٥  ٤٧٧٫٢٧٧  
  ======  ======  

  



 ٤٤

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  مصرفية طويلة األجلقروض     .٢٢
  

مجموعة ضمانات تجارية للشركة  تلك القروض بموجب ويتم ضمان سنوات سبعتتراوح فترات القروض المصرفية من ثالث إلى     
واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح المخزون والذمم المدينة التجارية والممتلكات واآلالت والمعدات  بعض ورھونات على

ضمان تجاري، تكون  يتم تقديمعندما . ورھن على الودائع المصرفية تأمين على موجودات المجموعةوثائق  وتخصيص الخسائر أو
  .على حصتھا في أسھم الشركة المقترضة عادةً  مقتصرةمسؤولية الشركة 

  
  مصرفية القروض ال    .٢٣

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    
      

  ٣١٠٫١٤٧  ٢٩٠٫٨٣٧  مخصومة على المكشوف وقروض بموجب إيصاالت األمانة وكمبياالت مصرفي سحب
  ١٧٣٫١٤٣  ١٧٠٫٤١٥  القروض قصيرة األجل

  ٧٨٠٫٢٢٠  ٦٨٢٫٦٦١  )أدناه) ٢(راجع اإليضاح (االستحقاق قصير األجل من قروض مصرفية طويلة األجل 
 ---------- ----   ------------  

  ١٫٢٦٣٫٥١٠  ١٫١٤٣٫٩١٣  
  =======  =======  

  

ضمان تجاري، يكون التزام  عندما يتم تقديم. مجموعة من الرھونات والضمانات التجاريةموجب يتم ضمان القروض المصرفية ب )١(
ً  مقتصرالشركة   .على حصتھا في أسھم الشركة المقترضة تقريبا

 

. م.م.، قامت إحدى الشركات التابعة وھي شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ٢٠١٣ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في  عقب )٢(
تم استخدام جزء . ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات ويستحق سداد ھذا المبلغ في عام  ٣٠٠بإصدار صكوك بمبلغ 

والبالغة . م.م.ة األخرى الخاصة بشركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذمن متحصالت الصكوك لتسوية القروض المصرفية القائم
مليون درھم خاص بشركة  ١٨٠يتضمن االستحقاق قصير األجل من القروض المصرفية طويلة األجل مبلغ . مليون درھم ٧١٠

 .٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في . م.م.تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ
  
  عالقةوالمستحق إلى أطراف ذات  خرىالتجارية واأل دائنةالذمم ال    .٢٤

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    
      

      غير متداولة
  ٧٥٫٨٧٩  ١٣٠٫١٢٥  الذمم الدائنة األخرى 

  ======  =====  
      متداولة

  ٤١٨٫٩٢١  ٣٥٨٫٦٥٣  الذمم الدائنة التجارية
  ١٠٫٣٨٩  ٩٫٥٠٢  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ٦٦٩٫٢٢٥  ٦٨٩٫٥٥٢ المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى
   --------------  -- ----------  
  ١٫٠٩٨٫٥٣٥  ١٫٠٥٧٫٧٠٧  
  =======  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٥

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  األسھم رأس المال وعالوة    .٢٥

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  

      :المال المصدر والمدفوعرأس 
      درھم للسھم الواحد ١مليون سھم بقيمة  ٣٫٥٧٠٫٤

  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  ) درھم للسھم الواحد ١مليون سھم بقيمة  ٣٫٥٧٠٫٤: ٢٠١٢( 
  ========  =======  
  

 )ال شيء: ٢٠١٢( ٪٥بواقع وإصدار أسھم منحة  )٪٧: ٢٠١٢( ٢٠١٣لسنة  ٪٧اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 
  .مساھمي الشركةل

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

 المال رأساحتياطي     .٢٦
  

في السنوات تابعة ال اتشركإحدى المن قبل ) أسھم الخزينة(صافي الربح الناتج عن بيع أسھم الشركة  من لماال رأساحتياطي  يتألف
  .السابقة

  
 العاماالحتياطي االحتياطي القانوني و    .٢٧

  
 ً  ١٩٨٤لسنة  ٨رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدة للقانون االتحادي ٢٥٥لشركات ضمن المجموعة والمادة رقم ل للنظام األساسي وفقا

 تلك إيقاف ويمكن. ، إلى االحتياطي القانونيقانون، التي ينطبق عليھا اللكل شركةالسنة من أرباح ٪ ١٠، يتم تحويل )وتعديالته(
ھذا االحتياطي غير قابل إن . لكل شركة على حدةمن رأس المال المدفوع ٪ ٥٠عندما يصل االحتياطي القانوني إلى  تالتحويال
  .أعاله المذكور القانون التي ينص عليھااستثناء بعض الحاالت للتوزيع ب

  
 ً ، وفقا إال أنه. إلى االحتياطي العام أرباح السنةمن ٪ ١٠يجب تحويل  ،شركات المجموعةبعض ل للنظام األساسي باإلضافة لذلك، وفقا

اقتراح مجلس في حالة  العاديةلجمعية العمومية ا صادر من قبلقرار  بناًء علىيمكن إيقاف التحويل  لھذه الشركات، للنظام األساسي
  . ذلك اإلدارة

  
ً ، حيثما يكون ذلك وعليه قامت شركات المجموعة   .العاماالحتياطي ، بتحويل مبالغ إلى االحتياطي القانوني ومناسبا

  
 احتياطي إعادة التقييم    .٢٨

  
بمنح المجموعة قطعة  ١٩٩٧في عام  قامت حكومة دبي كما. ١٩٩٦مليون درھم سنة  ٥قامت المجموعة بشراء قطعة أرض بتكلفة 

تم إعادة تقييم قطعتي األرض سابقاً . أرض أخرى مجاورة لقطعة األرض الحالية، والتي تم احتسابھا بقيمة اسمية من قبل المجموعة
أن القيمة السوقية  وبما. العقارات تقييم إحدى الشركات المستقلة المتخصصة فيبواسطة  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣و ١٩٩٩خالل 

مليون درھم إلى احتياطي  ٤٧، تم إضافة فائض إعادة التقييم البالغ التواريخ تلكفي لھما لقطعتي األرض كانت أكبر من القيمة الدفترية 
  .إعادة التقييم غير القابل للتوزيع

  
ً راجع (خالل السنوات السابقة، قامت حكومة دبي بمنح الشركة قطعة أرض  حيث تم تسجيلھا ضمن الممتلكات )) ب(١٢ اإليضاح أيضا

على قطعة األرض الممنوحة  ٢٠٠١في سنة  ةسكني ووحداتمكاتب يضم عند إنشاء مبنى . واآلالت والمعدات بالقيمة االسمية
ي السنوات ، تم تحويل األرض من بند الممتلكات واآلالت والمعدات إلى بند العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة فالتأجيرألغراض 
مليون درھم إلى احتياطي إعادة التقييم غير القابل للتوزيع  ٢٠ولقد تم إضافة األرباح الناتجة من التقييم بالقيمة العادلة والبالغة . السابقة

  . في وقت التحويل
  

 احتياطي القيمة العادلة    .٢٩
  

صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة عادلة من خالل اإليرادات  مناحتياطي القيمة العادلة  يتألف
   .الشاملة األخرى

    
  



 ٤٦

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

 المقترحة أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب    .٣٠
  

عن حضور االجتماعات  مكافآتھم )مليون درھم ٤: ٢٠١٢(مليون درھم  ٦ والبالغةأعضاء مجلس اإلدارة المقترحة  تمثل أتعاب
  . خدمات المھنية المقدمة من قبلھموتعويضھم عن ال

  
 ربحية السھم األساسية    .٣١

  
  :على النحو التالي لمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمةوا لمالكي الشركةاحتساب ربحية السھم األساسية على األرباح المنسوبة  يرتكز

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
      

  ٣٢١٫٣٧٢  ٨٢٢٫٣١٦    )ألف درھم(الشركة  ياألرباح المنسوبة لمالك
  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  )ألف سھم(المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

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

  االرتباطات     .٣٢
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١١٫٣٢٨  ٦٠٫٢٩٩  لزمة تعاقدية ومُ  - رأسمالية ارتباطات
   ======  ======  
  

   .  مستودع في مجمع دبي لالستثمار نشاءإل الشركات التابعة ارتباط من جانب إحدى علىبشكل رئيسي  االرتباطاتتشتمل ھذه 
  

 االلتزامات الطارئة    .٣٣
  

 ٣١(مليون درھم  ٤٨٩بمبلغ  ئتالفات مشتركةالأصدرت الشركة ضمانات تجارية لبنوك تجارية مقابل قروض وسلفيات ممنوحة 
 نظراً لقيام المجموعة باحتساب االئتالفات المشتركة وفقاً لحقوق الملكية، لم .)مليون درھم ٥٥١): كما ھو ُمعاد بيانه: (٢٠١٢ديسمبر 

   .الموحدتم إدراج القروض التي تم إصدار ھذه الضمانات التجارية مقابلھا ضمن بيان المركز المالي ي
  
قام العميل برفع دعوى ، ١٩ ھو مبين في اإليضاحكما  العميلضد برفعھا تابعة الشركة ال قامتالتي  القانونية الدعوىاإلشارة إلى ب

خسائر ل ية مما ترتب عليه تكبد العميلالشركة التابعة قد أخلت بالتزاماتھا التعاقدية بموجب االتفاقمدعياً أن محكمة دبي االبتدائية  أمام
ضد  مقابلةدعوى  برفع الشركة التابعة بصورة منفصلة قامتكما  .شراء حق االنتفاع باألرضتتجاوز بصورة كبيرة سعر  فادحة

 أمام منظورة الدعوى ال تزال. ذات الصلة يةبموجب االتفاقالعميل أنھا قد أخلت بالتزاماتھا  إدعاء نتيجةأضرار  لما لحق بھا منالعميل 
 .االبتدائيةمحكمة دبي 

  
غير العميل  دعاوىالشركة التابعة أن جميع عتقد تالشركة التابعة،  حصلت عليھاالقانونية الرسمية التي  االستشارةإلى  استناداً 

ً  موضوعية أنھا  و مجحفةالعميل  دعاوىأن  الشركة التابعة ترى. موضوعيةبال تتسم ضد دعاوى العميلالشركة التابعة  عدفو وأن تماما
 .١٩ ھو مبين في اإليضاحمحكمة دبي االبتدائية ضد العميل كما  من قبللحكم الصادر في تنفيذ ا لمماطلةل أسلوب يستخدمه العميل

  
 اإليجارإيجارات عقود     .٣٤

  
  عقود اإليجار كمؤجر

  
المدينة بموجب  اإليجارعقود  لدفعاتوفيما يلي الحد األدنى . تشغيلية إيجارتقوم المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود 

  :غير القابلة لإللغاء اإليجارعقود 
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٥٤٫٨٠٦  ٣٥٥٫٣١٢  أقل من سنة
  ١٫٥٥٨٫٤٢٥  ١٫٨٠٧٫٠٦٦  بين سنة وخمس سنوات
  ١٫٨٠٦٫١٣٨  ٢٫٢٥٩٫٧٢١  أكثر من خمس سنوات

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



 ٤٧

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة     .٣٥
  

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

  
  :ةالقيمة اإلجمالية للمعامالت الھامة مع األطراف ذات عالقة خالل السن فيما يلي

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٣٫٠٣٣  -  إنشاء مبنى المركز الرئيسي
  -  ١١١٫٣٠٦  )١٧راجع اإليضاح ( بيع عقار استثماري

  ======  =====  
  

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

  ١٤٫٦٦٠  ١٦٫٩٥١ )أعضاء مجلس اإلدارة المقترحةبما في ذلك أتعاب(امتيازات قصيرة األجل
  ١١١  ١٢٧  تعويضات نھاية الخدمة

  = ==  ===  
  
 مسيطرةالحصص غير ال  .٣٦

    

وترتب على ھذا االستحواذ زيادة . م.م.في مشاريع ذ ٪٧٫٠٢، استحوذت الشركة على حصة إضافية تبلغ ٢٠١٣في ديسمبر  )١(
قامت المجموعة عند االستحواذ باالعتراف بنقص في الحصص غير المسيطرة بمبلغ . ٪٧٢٫٠٢إلى  ٪٦٥حصتھا من 

 . مليون درھم ٢٧٫١
 

 .م.م.شركة اإلمارات أللواح الزجاج المسطح ذفي  ٪٥على حصة إضافية تبلغ  المجموعة، استحوذت ٢٠١٣ يونيوفي  )٢(
لمجموعة عند االستحواذ باالعتراف بنقص قامت ا. ٪٦٧٫٢٨إلى  ٪٦٢٫٢٨وترتب على ھذا االستحواذ زيادة حصتھا من 

 . مليون درھم ١٤٫٤في الحصص غير المسيطرة بمبلغ 
  

، لم يكن لدى المجموعة أي حصص غير مسيطرة ھامة بصورة فردية في أي من الشركات التابعة الخاصة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
  بھا

  
  األحكام والتقديرات المحاسبية   .٣٧

  
السياسات والتقديرات المحاسبية الھامة الخاصة بالمجموعة وتطبيق ھذه  واإلفصاح عنقامت اإلدارة بمراجعة تطوير واختيار 

   :فيما يلي التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة المستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. السياسات والتقديرات
  

  ات االستثمارية تقييم العقار
  

ً للقيمة العادلةتقوم المجموعة بتقييم العقارات االستثمارية  تقييم مستقلة خارجية لديھا المؤھالت المھنية المناسبة  اتوتقوم شرك. وفقا
 التقييم اتشرك وضعتھاحول طرق التقييم التي معلومات  ١٢يتضمن اإليضاح . والمعترف بھا بتقييم معظم العقارات بشكل سنوي

  . في االعتبار الخارجية
  

  تقييم المخزون العقاري 
  

جزء كبير من  ويتألف. العقاري تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة المخزون
تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق ذات طبيعة خاصة  إن. لبيعبغرض اعقارات قيد التطوير  منلمجموعة ل العقاري مخزونال

عندما تم استخدام طريقة التدفقات النقدية . المتعلقة باألحكام الھامة ولذلك ال يمكن تحديدھا بدقة واألموروتنطوي على عدم اليقين 
  . المخصومة لتقدير صافي القيمة القابلة للتحقيق، قامت اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية بناء على أحدث معلومات متاحة

  



 ٤٨

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )ابعت(إيضاحات 
  

   )تابع(األحكام والتقديرات المحاسبية   .٣٧
  

  انخفاض قيمة الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة والموجودات األخرى
  

ً  الشھرة التجارية اختباريتم  ً خسائر انخفاض القيمة  القيمةنخفاض في ال من تعرضھا للتحققسنويا ويتم تسجيلھا بالتكلفة ناقصا
إن اختبار انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير المبلغ القابل لالسترداد ). راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة(المتراكمة 

  .للوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشھرة التجارية لھا
  

وحقوق توزيع المنتج وبراءة االختراع والعالمات التجارية الفنية قييم الموجودات غير الملموسة مثل الخبرة إلى ذلك، يتم ت باإلضافة
وذلك  القيمةنخفاض في ال من تعرضھا للتحققدة والموجودات األخرى مثل الممتلكات واآلالت والمعدات محد إنتاجيةالتي لھا أعمار 
ن تقييم انخفاض قيمة ھذه الموجودات يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة  لالسترداد إ. مؤشر على انخفاض القيمة في حالة وجود

  .للوحدة المنتجة للنقد
  

  إيرادات العقود 
  

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

  . لذلك، قد تزيد مبالغ إيرادات العقود أو تنقص من فترة إلى أخرى. األحداث والوصول إلى قرارات بشأن الشكوك
  

  مخصصات االلتزامات الطارئة في مستحقات المشاريع 
  

من أجل االعتراف بتكلفة العقارات المباعة، يتعين على اإلدارة أن تقوم بوضع تقديرات إلجمالي تكلفة المشروع مع األخذ باالعتبار أن 
امات الطارئة بصورة مبدئية كنسبة من اللتزلمخصصات  رصدويتم . تاريخ التقريرفي  كافة حسابات المشروع قد ال يتم االنتھاء منھا

  . مع استمرار أعمال إنجاز المشروع الموضوعة ألحكامإلى اة ويتم تعديلھا الحقاً استناداً إجمالي تكلفة المشروع المتوقع
  

  التقديرات واألحكام األخرى 
  

  .التجاريةالمجموعة بوضع أحكام ھامة عند تقدير قابلية استرداد الذمم المدينة إدارة تقوم 
  

بناًء على المعلومات الحالية، من المحتمل أن يخضع التقييم الحالي واألحكام المستخدمة من قبل اإلدارة كما ھو مبين أعاله إلى 
ت وفي حال اختلف. بھذه التقييماتالخاصة  التابعة لھاتعديالت ھامة في السنة المالية التالية نظراً للتغيرات في التقديرات واالفتراضات 

بصورة وبيان المركز المالي للسنوات التالية  األرباح أو الخسائرتأثر بيان يأن  ه من المحتملفإن التابعة لھاالتقديرات واالفتراضات 
  .جوھرية

  
  األدوات المالية    .٣٨

  
  مخاطر االئتمان

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

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    
      

  ٩٦٫١٧٣  ١٠٧٫٤٣٤  استثمارات
  ٦٦٫١٤٣  ٦٦٫١٢٩  يجارات طويلة األجلمدينة إلذمم 
  -  ١٤٢٫٢٧٠  عقود إيجارات تمويلية طويلة األجلمدينة لذمم 

  ١٫٣٧٥٫٤٧٤  ١٫٥٢٠٫٩٧٢  ذمم مدينة تجارية
  ٥٨٠٫١٢٧  ٥٩١٫٠٢٨  ذمم مدينة أخرى
  ٤٤٥٫٧١٧  ٤٧٥٫٢٦٧  النقد لدى البنك

  ------- ------  ------- ------  
  ٢٫٥٦٣٫٦٣٤  ٢٫٩٠٣٫١٠٠  القيمة الدفترية

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



 ٤٩

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية     .٣٨
  

  )تابع( مخاطر االئتمان
  

 فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلية في تاريخ التقرير
  :حسب المنطقة الجغرافية

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    
      

 ً   ١٫٢٢٦٫٤٧٤  ١٫٤٨٦٫٣٠٣  محليا
  ٩٠٫٣٥٤  ١٢٨٫٠٠٧  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ٥٨٫٦٤٦  ٤٨٫٩٣٢  مناطق أخرى 
   ------------ ---  ------- -------  
  ١٫٣٧٥٫٤٧٤  ١٫٦٦٣٫٢٤٢  
 ========  =======  

  
التمويلية في تاريخ التقرير فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة لعقود اإليجار 

  :حسب نوع العميل
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم 

  ُمعاد بيانھا    
      

  ٤٨٣٫١٤٢  ٤٨٠٫١٦٦  المقاوالت
  ٣٣٤٫٤١٦  ٤٨٧٫٤٣٧  العقارات

  ٥٥٧٫٩١٦  ٦٩٥٫٦٣٩  أخرى 
  --------- ------  --------------  
  ١٫٣٧٥٫٤٧٤  ١٫٦٦٣٫٢٤٢  
  ========  =======  
  

  :أعمار الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير فيما يلي
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٣  
  انخفاض القيمة  اإلجمالي  انخفاض القيمة  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 ُمعاد بيانھا ُمعاد بيانھا      
          

ً ٣٠ - ٠قصيرة األجل    -  ١٤٩٫١٤٩  -  ٢٥٤٫٧٧٨  يوما
  -  ١٧٠٫٤٨٨  -  ١٤٩٫٩٧٦  يوماً  ٩٠ - ٣١
  -  ١٣٦٫٩٣٤  -  ١٢١٫٥٩١  يوماً  ١٨٠ - ٩١
  -  ١٩٣٫٦٣٧  -  ٢٢٨٫٧٩٨  يوماً  ٣٦٥ -١٨٠

  )١٣٢٫٠٣٠(  ٨٥٧٫٢٩٦  )١٠٠٫٢٣٢(  ٨٦٦٫٠٦١  أكثر من سنة
  -- ----------- --   -------------- -   ----------- ---   ------- -------  
  ١٣٢٫٠٣٠(  ١٫٥٠٧٫٥٠٤  )١٠٠٫٢٣٢(  ١٫٦٢١٫٢٠٤(  
  ========  =======  =======  =======  
  
  
  
  
  



 ٥٠

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية     .٣٨
  

  )تابع( مخاطر االئتمان
  

  :فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية خالل السنة
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    
      

  ٩٨٫٣٩٧  ١٣٢٫٠٣٠  يناير ١الرصيد في 
  ٥١٫٢٣٣  ١٫٨٥٠  خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا

  -  )١٩٫٥٦٠(  عكس خسائر انخفاض القيمة
  )١٧٫٦٠٠(  )١٤٫٠٨٨(   المشطوبة خسائر انخفاض القيمة 

  -------- ----  --------- --  
  ١٣٢٫٠٣٠  ١٠٠٫٢٣٢  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

يتم استخدام حساب المخصصات فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية لقيد خسائر انخفاض القيمة ما لم تكن المجموعة مقتنعة بأنه من 
  . غير الممكن استرداد المبالغ المستحقة، عندھا يعتبر المبلغ غير قابل لالسترداد ويتم شطبه

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

  . الوفاء بالتزاماته عنأي من األطراف المقابلة  عجزتتوقع إدارة المجموعة 
  

  .يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودولية حسنة السمعة
  

  مخاطر السيولة
  
  : ا يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة باستثناء تأثير اتفاقيات التسويةفيم
  

              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  القيمة   ألف درھمبـ

  الدفترية
التدفقات النقدية 

  التعاقدية
  خالل 

  سنة واحدة
  من سنة

  إلى سنتين
  من سنتين إلى 
  خمس سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

              
          المطلوبات المالية غير المشتقة

  )٢٨٫٣٣٩(  )٥٤٤٫٥٥٢(  )٣٧٣٫٢٣٢(  )١٫١٩٤٫٨٣٨( )٢٫١٤٠٫٩٦١( ١٫٩٧٥٫٦٣٤  *القروض والسلفيات
  -  -  -  )١٫٠٤٨٫٦٨٥( )١٫٠٤٨٫٦٨٥( ١٫٠٤٨٫٦٨٥  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  -  )٤٠٫٤٢٨(  )١٦٫٨٣٤(  )٨٫٨٦٧( )٦٦٫١٢٩( ٦٦٫١٢٩ مطلوبات أخرى طويلة األجل

           المطلوبات المالية المشتقة
  -  -  -  )٩٫٠٢٢( )٩٫٠٢٢( ٩٫٠٢٢  عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 ٢٨٫٣٣٩(  )٥٨٤٫٩٨٠(  )٣٩٠٫٠٦٦(  )٢٫٢٦١٫٤١٢( )٣٫٢٦٤٫٧٩٧( ٣٫٠٩٩٫٤٧٠(  
              ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  القيمة   ُمعاد بيانھا – ألف درھمبـ

  الدفترية
التدفقات النقدية 

  التعاقدية
  خالل 

  سنة واحدة
  من سنة

  إلى سنتين
  من سنتين إلى 
  خمس سنوات

  أكثر من
  سنوات ٥

           
              المطلوبات المالية غير المشتقة

  )٧٧٫١٧٤(  )٦٦١٫٦١٥(  )٣٧٣٫٠٣٩(  )١٫٣١١٫٧٠٩(  )٢٫٤٢٣٫٥٣٧(  ٢٫٢٢٦٫٢٨٦  القروض والسلفيات
  -  -  -  )١٫٠٨٥٫٣٧٧(  )١٫٠٨٥٫٣٧٧(  ١٫٠٨٥٫٣٧٧  الدائنة التجارية واألخرى الذمم

  -  )١٤٫٤٥٨(  )٢٧٫٦٣٤(  )٣٣٫٧٨٧(  )٧٥٫٨٧٩(  ٧٥٫٨٧٩  مطلوبات أخرى طويلة األجل
              المطلوبات المالية المشتقة

  -  -  -  )١٣٫١٥٨(  )١٣٫١٥٨(  ١٣٫١٥٨  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  ٧٧٫١٧٤(  )٦٧٦٫٠٧٣(  )٤٠٠٫٦٧٣(  )٢٫٤٤٤٫٠٣١(  )٣٫٥٩٧٫٩٥١(  ٣٫٤٠٠٫٧٠٠(  
          

ً راجع *    ).٢(٢٣اإليضاح  أيضا
  



 ٥١

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(األدوات المالية     .٣٨

  
  مخاطر السوق

  
  مخاطر العمالت 

  
  التعرض لمخاطر العمالت

  
  : القيم االسمية استناداً إلىفيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية 

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف يورو  ألف يورو  
      

  ١٫٧٩٣  ٣٫٤٥٦  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٤  ٢٢  النقد لدى البنك  

  )٤٫٢٠٠(  )٥٫٣١٠(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 ----------  ---------  

  )٢٫٣٧٣(  )١٫٨٣٢(  إجمالي التعرضات
  ----------  ----------  

  )٢٫٣٧٣(  )١٫٨٣٢(  صافي التعرض
  ======  =====  
  

    :تم تطبيق أسعار الصرف التالية خالل السنة
  الفوري الصرف سعر    الصرفمتوسط سعر      
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٤٫٨٥  ٤٫٨٧  ٤٫٧٢  ٤٫٩٣  اليورو
  ===  ===  ===  ===  

  
  تحليل الحساسية

  
  . األرباح أو الخسائرديسمبر لم يكن له تأثير ھام على  ٣١إن التقلب المحدود في سعر صرف الدرھم مقابل اليورو في 

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
تقوم المجموعة بإدارة تعرضھا الناتج . التي تخضع للفائدة إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا

 ً   .عن التقلبات في أسعار الفائدة من خالل استخدام األدوات المالية المشتقة، حيثما يكون مناسبا
  

  :فيما يلي البيان الموجز ألسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع للفائدة كما في تاريخ التقرير
           

  القيمة الدفترية            
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  ُمعاد بيانھا    

      األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  ٨٦٫٦٨٦  ٨٨٫١٥٩  الموجودات المالية 
  )٦٠٫٧٢٠(  )٤٣٫٧٨٩(  المطلوبات المالية

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

  ٩٤٫٧٠٨  ٣٧٫٩٨٣  الموجودات المالية
  )٢٫١٦٥٫٥٦٦(  )١٫٩٣١٫٨٤٥(  المطلوبات المالية

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



 ٥٢

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(األدوات المالية     .٣٨

  
  )تابع(مخاطر السوق 

  
  )تابع( مخاطر أسعار الفائدة

  
  الفائدة الثابتةتحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات أسعار 

  
بالرغم من قيام المجموعة باحتساب بعض الموجودات والمطلوبات المالية ذات األسعار الثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

لك، ال عالوة على ذ. األرباح أو الخسائرالخسائر، فإن التغير المحدود في معدالت الفائدة في تاريخ التقرير لن يكون له تأثير ھام على 
  . تقوم المجموعة بتحديد األدوات المشتقة كأدوات تحوط وفقاً لنموذج احتساب التحوط للقيمة العادلة

   
  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

  
األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة ) نقص/(زيادة كان سيؤدي إلىفي أسعار الفائدة بتاريخ التقرير  نقطة أساس ١٠٠إن التغير بمقدار 

لتحليل على نفس تم إجراء ا. إن التحليل أدناه يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى، وعلى وجه التحديد أسعار العمالت األجنبية. أدناه
  .٢٠١٢األساس لسنة 

  
  )الخسائر(األرباح أو            

  نقص بمعدل  بمعدل زيادة  التأثير بألف درھم إماراتي
  نقطة أساس ١٠٠  نقطة أساس ١٠٠  
      
  ١٨٫٩٣٨  )١٨٫٩٣٨(  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

      
  ٢٠٫٧٠٩  )٢٠٫٧٠٩(  ُمعاد بيانھا - ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ======  =====  

  

  للموجودات والمطلوبات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة القيمة العادلة
  

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١ تقارب قيمتھا الدفترية في الُمقاسة بالتكلفة المطفأة مطلوبات الماليةالموجودات ولإن القيمة العادلة ل
  

  القطاعات حولالتقارير     .٣٩
  

تعمل وحدات األعمال . لدى المجموعة أربعة قطاعات كبيرة كما ھو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة
ويوضح الموجز أدناه . في قطاعات مختلفة وتتم إدارة كل قطاع على حده وذلك ألنھا تتطلب استراتيجيات مختلفة اإلستراتيجية

  :العمليات في كل قطاع من القطاعات المعلنة للمجموعة
  

وتنفيذ عقود تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع البناء واإلنشاءات  :  التصنيع والمقاوالت
 األلمنيومومنتجات وإنتاج وتوزيع منتجات األلبان والمنتجات الدوائية  اإلنشاءات

  المسحوبة وأثاث المختبرات 
      

استراتيجية في حصص أقلية في شركات تحت التأسيس وفي  استثمارات :   االستثمارات
األولية واالستثمار في السندات والمحافظ االستثمارية واألسھم  االكتتابات العامة

  .المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة
       

  .تطوير مشاريع عقارية للتأجير وبيع وحدات عقارية مطورة :  العقارات
  

قياس األداء بناًء على أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح ھو أھم عامل  يتم. إن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مبينة أدناه
ھناك معامالت قليلة بين القطاعات ويتم تسعير أي . لتقييم نتائج بعض القطاعات الخاصة ببعض المنشآت التي تعمل في ھذه المجاالت

 .معاملة وفقاً ألسعار السوق االعتيادية



 

 ٥٣

  اتھا التابعةوشرك. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( القطاعات حولالتقارير     .٣٩
  

   المعلنةالقطاعات  حولالتقارير   
  ألف درھم        

  
  

  االستثمارات         التـصنيـع والمقاوالت    
  

 اإلجمـالـي          العقارات          
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ ٢٠١٢  ٢٠١٣ ٢٠١٢  ٢٠١٣ ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
  معاد بيانھا    معاد بيانھا    معاد بيانھا    معاد بيانھا    

                 قطاعات األعمال 

                 
  ٢٫١٨٩٫٧٥٣  ٢٫٤٢٣٫٠٦٢  ٥٨٣٫٩١٤  ٩١١٫٦٣٤  ٥٥٫٥٧١  ٧٥٫٥٦١  ١٫٥٥٠٫٢٦٨  ١٫٤٣٥٫٨٦٧  اإليرادات

                  
  ٤٩٫٣٠٩  ٨٤٫٥٠٩  ٨٫٨٧٦  ٤٢٫٩٣١  ٨٫٧٩٧  ٤٫١٥٤  ٣١٫٦٣٦  ٣٧٫٤٢٤ إيرادات التمويل واإليرادات األخرى

                  
  )٢٠٠٫٦٢٤(  )١٠٣٫٦٠٨(  )١١١٫٢١٥(  )٤٧٫٦٩٨(  )١٦٫٠٠٥(  )٨٫١٩٦(  )٧٣٫٤٠٤(  )٤٧٫٧١٤(  مصروفات التمويل

                  
  أرباح من تقييم العقارات االستثمارية 

  ١٤٣٫١٩٣  ٤١٩٫٠٤٤  ١٤٣٫١٩٣  ٤١٩٫٠٤٤  -  -  -  -  قيمة العادلةبال
   -----------   ----------   -----------   ----------   -----------   ----------   -----------   ----------  

  ٣٢١٫٣٧٢  ٨٢٢٫٣١٦  ٣٥٠٫٧٧١  ٨٤٦٫٠٨٧  ٣٧٫٨٧١  )٨٫١٩٥(  )٦٧٫٢٧٠(  )١٥٫٥٧٦( أرباح القطاع المعلنة 

 =======  =======  =======  =======  =======  =======  ========  =======  
  ١٢٫٣٥٨٫٠٦٤ ١٢٫٦٢٠٫٩٧٣  ٧٫٩٩٠٫٤٩٤  ٨٫٣٥٣٫٤٧٨ ١٫٢٩٥٫٨٢٧ ١٫٣٢٣٫٨٨٤ ٣٫٠٧١٫٧٤٣ ٢٫٩٤٣٫٦١١ موجودات القطاع المعلنة

  =======  =======  =======  =======  =======  =======  ========  ========  
  ٣٫٤٠٠٫٧٠٠  ٣٫١٦٣٫٤٦٦  ١٫٥٢٦٫٢٣٤  ١٫٣٢٩٫٠٠٤  ٣١٩٫٧٣٦  ٤٠٥٫٠٢٧  ١٫٥٥٤٫٧٣٠  ١٫٤٢٩٫٤٣٥ مطلوبات القطاع المعلنة

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

 .الخليجي األخرى ترجع إيرادات المجموعة المكتسبة، بصورة رئيسية، للمعامالت التي يتم تنفيذھا داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون
  
  



 

 ٥٤

  التابعة وشركاتھا. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
   تأثير التغير في السياسة المحاسبية    .٤٠
  

المنتھية في  للسنة  الموحد وبيان التدفقات النقدية للمجموعة األرباح أو الخسائربيان  يلخص الجدول التالي التعديالت التي أجريت على
نتيجة التغير في السياسة المحاسبية  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و ٢٠١٢يناير  ١وبيان المركز المالي الموحد كما في  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  .الموحد الدخل الشامللم يكن للتغير في السياسة المحاسبية تأثير على بيان . ٣لالئتالفات المشتركة كما ھو مبين في اإليضاح 
  

  الموحد األرباح أو الخسائربيان 
   

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ة في ـــالمنتھيللسنة   
        
   ً   امعاد بيانھال  التعديـــل  كما تم بيانھا سابقا
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
        

  ١٫٢٥٠٫٦٨٩  )١٤٩٫٤٣٦(  ١٫٤٠٠٫١٢٥  بيع بضائع وخدمات
  ٤٨٤٫٤٩٨  )١٢٫٥٤٤(  ٤٩٧٫٠٤٢  إيرادات إيجارية
  ٢٦٤٫٨١٤  )١٦٧٫٢٤٠(  ٤٣٢٫٠٥٤  إيرادات العقود

  ٩٣٫٨٨٦  )٢٢٫٥٧٥(  ١١٦٫٤٦١  بيع عقارات 
  ١٤٣٫١٩٣  )٧٫٩٧٤(  ١٥١٫١٦٧  قيمة العادلة عقارات استثمارية بالرباح من تقييم األ

  ١٤٫٩٥٧  -  ١٤٫٩٥٧  قيمة العادلة بال استثماراتمن تقييم  الخسائر
  ١٤٫٩٨٧  -  ١٤٫٩٨٧  )صافي( – استثماراتاألرباح من بيع 

  ١٤٫٨٦٢  -  ١٤٫٨٦٢  رباح األإيرادات توزيعات 
  ٥١٫٠٥٨  ٥١٫٠٥٨  -  الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

      
  ٢٫٣٣٢٫٩٤٤  )٣٠٨٫٧١١(  ٢٫٦٤١٫٦٥٥  إجمالي اإليرادات

        
  )١٫٤٧٢٫٣٥٤(  ٢٦٠٫٧٩٤  )١٫٧٣٣٫١٤٨(  التكاليف التشغيلية المباشرة

  )٤٥٠٫٧٥٢(  ٣٩٫٨٢٤  )٤٩٠٫٥٧٦(  المصروفات اإلدارية والعمومية
  )٢٠٠٫٦٢٤(  ٢٥٫٣٤٦  )٢٢٥٫٩٧٠(  مصروفات التمويل
  ٩٫٤٩٨  )٣٫٠٣٧(  ١٢٫٥٣٥  إيرادات التمويل

  ٣٩٫٨١١  )١٤٫٢١٦(  ٥٤٫٠٢٧  اإليرادات األخرى
        
  ٢٥٨٫٥٢٣  -  ٢٥٨٫٥٢٣   السنةرباح أ

        
   .المقارنةلم يكن للتغير في السياسة المحاسبية تأثير على ربحية السھم لفترة 

  
  الموحدالتدفقات النقدية بيان 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ة في ـــالمنتھيللسنة   
        
   ً   امعاد بيانھال  التعديـــل  كما تم بيانھا سابقا
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
        

  ٥٦٠٫٣٠٠  )١٠١٫٠٧٨(  ٦٦١٫٣٧٨  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
  )٢٩٫١٥٨(  ٥٧٫٥١١  )٨٦٫٦٦٩(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

  )١٣٠٫١٥٦(  )٥٫٧٨٨(  )١٢٤٫٣٦٨(  صافي النقد من األنشطة التمويلية  
  ٤٠٠٫٩٨٦  )٤٩٫٣٥٥(  ٤٥٠٫٣٤١  النقد وما يعادله صافي الزيادة في

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٥

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(إيضاحات 
  
   )تابع(تأثير التغير في السياسة المحاسبية    .٤٠

  
  بيان المركز المالي الموحد  

  
  

  ٢٠١٢يناير  ١كما في  ٢٠١٢ديسمبر٣١كما في  
  كما تم بيانھا  

  سابقاً 
  

  التعديل
  

  المعاد بيانھا
  كما تم بيانھا

  سابقاً 
  

  التعديل
  

  المعاد بيانھا
         الموجودات غير المتداولة

  ١٫٨٣٩٫٣٣٦  )٩٢٩٫٦٨١(  ٢٫٧٦٩٫٠١٧  ١٫٧٥٠٫٠٠٥  )٨٧٥٫٣٠٠(  ٢٫٦٢٥٫٣٠٥  والموجودات البيولوجية الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٢٠٥٫١٦١  )١٢٫٢٧٥(  ٢١٧٫٤٣٦  ١٣٤٫٠٠٢  )١٣٫٤٤٣(  ١٤٧٫٤٤٥  الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة

  ٣٫٨٢٦٫١١٧  )١٥١٫٠٣٧(  ٣٫٩٧٧٫١٥٤  ٤٫٠٨٧٫٠٩٦  )١٦٦٫١١١(  ٤٫٢٥٣٫٢٠٧  االستثمارية العقارات
  ٣٧٫٢٢٤  )٤٣٫٤٤٦(  ٨٠٫٦٧٠ ٢١٫٧٨٧ )٢٩٫٥٠٧(  ٥١٫٢٩٤ عقارات للتطوير
  ٧٢٨٫٥١٠  ٧٢٥٫٩٣٤  ٢٫٥٧٦  ٦٥٤٫٨٠٧  ٦٥٢٫٢٣١  ٢٫٥٧٦  لحقوق الملكية شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاًاستثمارات في 
  -  )١٥٫٨٣٤(  ١٥٫٨٣٤  -  )١٣٫٨٤١(  ١٣٫٨٤١  األجل ةطويل ةإيجار تمويليد وذمم مدينة لعق

  ١٫٢٣٠٫٣٤٦  )٥٧٫٥٤٨(  ١٫٢٨٧٫٨٩٤  ١٫٢٠٦٫٧٧٢  )٦٣٫٠٠٥(  ١٫٢٦٩٫٧٧٧  المخزون
             الموجودات المتداولة

  ١٫٠٨٣٫٣١٨  )٤٫٨٤٣(  ١٫٠٨٨٫١٦١  ٩٩٣٫٢٠٠  )١٧(  ٩٩٣٫٢١٧  المخزون
  ٧٩٦٫٦٨١  )٥(  ٧٩٦٫٦٨٦  ٦٠٠٫٩٩١  -  ٦٠٠٫٩٩١  أو الخسائر  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  ١٫٢٤٦٫١١٦  )٩٦٫٠٩٢(  ١٫٣٤٢٫٢٠٨ ١٫١٤٩٫٢٢٢ )٤٦٫٦٩٥(  ١٫١٩٥٫٩١٧ الذمم المدينة التجارية
  ٥٦٠٫٠٧٥  )٢١٢٫٥٣٤(  ٧٧٢٫٦٠٩  ٤٢٤٫٠٧١  )٨٧٫٢٧٨(  ٥١١٫٣٤٩  خرى األمدينة الذمم المستحق من أطراف ذات عالقة وال

  ٢٥٩٫٥٠٥  )٢٧٫٧٧٥(  ٢٨٧٫٢٨٠  ٤٤٧٫٤١٥  )٣٣٫٣٢٥(  ٤٨٠٫٧٤٠  النقد لدى البنك وفي الصندوق 
             المطلوبات غير المتداولة

  )٧٩٠٫٣٥٧(  ٦٧٫٦٨٠  )٨٥٨٫٠٣٧(  )١٫٠٣٨٫٦٥٥(  ٤٠٢٫٤٩٨  )١٫٤٤١٫١٥٣(  ذمم دائنة وقروض طويلة األجل
              المطلوبات المتداولة
  )١٫٦٦٨٫٩٠١(  ٤٠٥٫٢٠٣  )٢٫٠٧٤٫١٠٤(  )١٫٢٦٣٫٥١٠(  ١٤٫٥٥٣  )١٫٢٧٨٫٠٦٣(  القروض المصرفية 

  )١٫١٥٤٫٢٦٠(  ٣٥٢٫٢٥٣  )١٫٥٠٦٫٥١٣(  )١٫٠٩٨٫٥٣٥(  ٢٥٩٫٢٤٠  )١٫٣٥٧٫٧٧٥(  ذات عالقة والمستحق إلى أطراف الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
            حقوق الملكية

  )٤٩٢٫٩١١(  ٢٠٫١٢٨  )٥١٣٫٠٣٩(  )٥٤٤٫٥٩٦(  ٢٠٫١٢٨  )٥٦٤٫٧٢٤(    االحتياطي القانوني
  )٨٢٨٫٣٦٣(  ٢٫٥٤٠  )٨٣٠٫٩٠٣(  )٨٧٢٫٩٣٥(  ٢٫٥٤٠  )٨٧٥٫٤٧٥(  االحتياطي العام

 )٣٫٣١١٫٤٥١(  )٢٢٫٦٦٨(  )٣٫٢٨٨٫٧٨٣(  )٣٫٢٥٧٫٢٢٣(  )٢٢٫٦٦٨(  )٣٫٢٣٤٫٥٥٥(  األرباح المحتجزة 
  ٣٫٥٦٦٫١٤٦  -  ٣٫٥٦٦٫١٤٦  ٣٫٣٩٣٫٩١٤  -  ٣٫٣٩٣٫٩١٤ صافي التأثير

  
  
  


