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 ش.م.ع. وشركاتها التابعةدبي لالستثمار 
 

  الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 )غير مدققة( يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
 أشهر المنتهية في الستةفترة  أشهر المنتهية في الثالثة فترة  

 يونيو 30          يونيو 30           

 2015 2016 2015 2016 إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      

 466.483 449.827 233.231 226.697  بيع بضائع 
 352.626 424.215 187.429 217.194  إيجاريةإيرادات 

 217.952 235.503 89.953 138.116  إيرادات العقود
 21.126 1.425 7.558 -  بيع عقارات 

 - 86.139 - 86.139 10 رباح من تقييم عقارات استثمارية وفقاً للقيمة العادلة األ
 20.137 (27.828) 40.888 (27.144)  العادلةمن تقييم استثمارات وفقاً للقيمة  األرباح)الخسائر(/

 13.995 6.210 13.995 6.210  عقارات استثمارية بيعرباح من األ
 15.020 (2.346) 13.044 (712)  ()صافي –ستثمارات األرباح من بيع ا)الخسائر(/

 الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة 
 37.558 7.246 31.137 6.454  وفقاً لحقوق الملكية

 19.970 4.609 4.536 3.997  رباح األتوزيعات إيرادات 
 (4.833) 186.632 (4.833) - 23 من استبعاد شركات تابعة  األرباح/)الخسائر(

  ------------ ----------- -------------- ------------- 
 1.160.034 1.371.632 616.938 656.951  إجمالي اإليرادات

      
 (529.198) (714.669) (343.753) (375.434) 6 المباشرة التكاليف التشغيلية

 (168.316) (185.217) (95.586) (97.890) 7 العموميةدارية واإل المصروفات
 (39.296) (44.200) (11.926) (22.890)  مصروفات التمويل
 30.767 33.902 15.202 13.908  إيرادات التمويل

 47.418 41.428 35.228 36.619 8 اإليرادات األخرى 
  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 501.409 502.876 216.103 211.264  أرباح الفترة
  ======   ====== === ===  ====== 

      منسوبة إلى: الاألرباح 
 505.621 515.910 223.438 218.362  مالكي الشركة

 (4.212) (13.034) (7.335) (7.098)  غير المسيطرة الحصص
  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 501.409 502.876 216.103 211.264  أرباح الفترة 
  ==== ==  ====== === ===  ====== 

      ربحية السهم
 0 .12 0 .13 0 .06 0 .05 16 درهم() ربحية السهم األساسية

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

 الموجزة الموحدة. المرحلية المالية المعلوماتمن هذه  جزءاً  17إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتها التابعة
 

  الموجز الموحد ة األخرىالشامل اإليراداتبيان 
 )غير مدققة( يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 
 
 أشهر المنتهية في الستةفترة  أشهر المنتهية في الثالثةفترة   

 يونيو 30          يونيو 30           

  2016 2015 2016 2015 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      

 501.409 502.876 216.103 211.264  أرباح الفترة 
      

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

لالستثمارات بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة 
 (11.009) (42.438) (11.009) (1.399)  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ----------- ----------- ----------- ----------- 
 (11.009) (42.438) (11.009) (1.399)  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

  ----------- ----------- ----------- ----------- 
 490.400 460.438 205.094 209.865  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  ====== ====== ====== ====== 
      
      منسوبة إلى:ال

 498.271 478.069 216.088 216.963  الشركة  مالكي
 (7.871) (17.631) (10.994) (7.098)   الحصص غير المسيطرة

  ----------- ----------- ----------- ---------- 
 490.400 460.438 205.094 209.865  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

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

 الموجزة الموحدة. المرحلية المالية المعلوماتمن هذه  جزءاً  17إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 دبي لالستثمار ش.م.ع. وشركاتها التابعة
 

  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 )غير مدقق( يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
 يونيو 30 المنتهية في الستة أشهرفترة   
  2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 501.409 502.876  أرباح الفترة
    تسويات ـل : 
 51.781 56.511  االستهالك 

 739 923  موجودات غير ملموسة إطفاء
 2.000 -  عداتممتلكات وآالت وم خسائر انخفاض قيمة

 (3.200) 464  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  (األرباحالخسائر/)
 - (7.275) (21لقيمة العادلة قبل االستحواذ على شركة تابعة )راجع إيضاح ألرباح من تقييم الحصة الحالية وفقاً لا

 (15.020) 2.346  )صافي( –من بيع استثمارات  (األرباحالخسائر/)
 - (86.139)  لقيمة العادلة وفقاً لاألرباح من تقييم عقارات استثمارية 

 (13.995) (6.210)  عقارات استثماريةاألرباح من بيع 
 (37.558) (7.246)  الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 (20.137) 27.828  لقيمة العادلةوفقاً لمن تقييم استثمارات  (األرباحالخسائر/)
 4.833 (186.632)  تابعة شركات من استبعاد  /الخسائر(األرباح)

 (178.000) -  تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق عكس مخصص
 (27.613) -  أرباح من شراء بسعر منخفض 

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

 265.239 297.446  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    

    التغيرات في: 
 82.745 10.091  وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -
 312.071 60.482  الذمم المدينة التجارية واألخرى -
 (28.501) (43.895)  المخزون  -

 (15.150) (2.697)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى -
 (8.000) (8.000)  أتعاب مجلس اإلدارة المدفوعة

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

 608.404 313.427  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
  ---------------  -------------  

    األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 
 صافي  –سيطرة/غير مسيطرة الثمن المدفوع لالستحواذ على حصص م

 12.134 (70.564)  (21و 20)راجع اإليضاحين  المستحوذ عليه النقدمن 
 8.001 (230.811)  صافي الحركة في عقارات استثمارية وعقارات للتطوير

 (29.000) (30.358)  حيازة ممتلكات وآالت ومعدات 
 32.765 4.919  ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصالت من استبعاد 

 32.757 -  (23)راجع اإليضاح  متحصالت من استبعاد شركات تابعة
  -----------------  -----------  

 56.657 (326.814)  األنشطة االستثمارية الناتج من (/المستخدم في) صافي النقد
  -----------------  -----------  

    األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من
 (240.912) 11.676  صافي الحركة في القروض المصرفية والذمم الدائنة 

 (2.850) (13.472)  الحصص غير المسيطرةصافي الحركة في 
 23.529 21.697  صافي الحركة في االستثمارات في شركات زميلة

 (458.439) (485.945)  توزيعات األرباح المدفوعة
 12.753 119  صافي الحركة في الودائع المرهونة

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

 (665.919) (465.925)  المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد
  -----------------  ----------------  

    

 (858) (479.312)  في النقد وما يعادلهلنقص ا صافي
    

 835.698 1.178.491  يناير  1النقد وما يعادله في 
  ----------------  --------------  

 834.840 699.179  يونيو  30النقد وما يعادله في 
  ====== == ====== == 

    ما يلي:مالنقد وما يعادله  يتألف
 853.076 411.942  الصندوق وحسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك النقد في

 327.771 684.176  ودائع قصيرة األجل لدى البنوك )باستثناء الودائع المرهونة(
 (346.007) (396.939)  سحوبات مصرفية على المكشوف وقروض بموجب إيصاالت أمانة وفواتير مخصومة 

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

  699.179 834.840 
  ===== === ===== === 
 

 جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 17إلى  9شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ت
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 الموجز الموحد في حقوق الملكية بيان التغيرات
 )غير مدققة(  يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 

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

 

 
 رأس 
 المال  

 
عالوة 

 سهم األ

 
احتياطي 

  رأس المال

 
حتياطي اال

  القانوني

 
 االحتياطي 

 العام 

 
 احتياطي 

 إعادة التقييم 

 احتياطي 
 القيمة 
 العادلة 

 توزيعات 
 األرباح

 المقترحة 

أتعاب أعضاء 
مجلس اإلدارة 

 المقترحة 

 
 األرباح

 المحتجزة 

 
 اإلجمالي 

 الفرعي 

الحصص 
غير 

 المسيطرة

 
 

 اإلجمالي
              

 10.537.830 432.520 10.105.310 3.807.468 8.000 687.658 (147.977) 67.000 1.061.561 775.730 25.502 46 3.820.322 2015يناير  1الرصيد في 
 501.409 (4.212) 505.621 505.621 - - - - - - - - - أرباح الفترة 

              

              األخرى  اإليرادات الشاملة
ر في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة صافي التغي

 (11.009) (3.659) (7.350) - - - (7.350) - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة من خالل 
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ------------ ----------- ----------- ------------ 

 (11.009) (3.659) (7.350) - - - (7.350) - - - - - - للفترة األخرى إجمالي اإليرادات الشاملة
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ------------ ------------- ------------ ------------- 

 490.400 (7.871) 498.271 505.621  - (7.350) - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ------------ ------------- ----------- ------------- 

المعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرة ضمن 
              حقوق الملكية

              المالكين والتوزيعات عليهمالمساهمات من 
 (458.439) - (458.439) - - (458.439) - - - - - - - مدفوعة أرباح توزيعات

 - - - - - (220.219) - - - - - - 229.219 أسهم منحة مصدرة

 (7.874) (7.874) - - - - - - - - - - - تابعة مدفوعة من شركات أرباح توزيعات
 ------------ -------- --------- ------------ ----------- ------------ ------------ -------------- ----------- ------------ -------------- ---------- ------------- 

 (466.313) (7.874) (458.439) - - (687.658) - - -   - 229.219 ليهمعإجمالي المساهمات من المالكين والتوزيعات 
 ------------ -------- --------- ------------ ----------- ------------ ------------ -------------- ----------- ------------ -------------- ----------- -------------- 

              التغيرات في حصص الملكية
 103.489 103.489 - - - - - - - - - - - استحواذ واستبعاد شركات تابعةعند 

 (13.247) (19.476) 6.229 6.229 - - - - - - - - - عند االستحواذ على حصص غير مسيطرة 

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

 90.242 84.013 6.229 6.229  - - - - -   - إجمالي التغير في حصص الملكية في شركات تابعة

 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------- --------- -------- ------------- ---------- ------------- 
 (376.071) 76.139 (452.210) 6.229 - (687.658) - - - - - - 229.219 إجمالي المعامالت مع المالكين

 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------- --------- -------- ------------- ---------- ------------- 
              التحركات األخرى

 (8.000) - (8.000) - (8.000) - - - - - - - -  المدفوعةأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 ------------ ------- ------------ ----------- ------------ --------- ------------ -------- ---------- -------- ------------- ----------- ----------- 

 (8.000) - (8.000) - (8.000) - - - - - - - - إجمالي التحركات األخرى 
 -------------- ------ ----------- ----------- -------------- --------- -------------- --------- ---------- -------------- ---------------- ------------ ---------------- 

 10.644.159 500.788 10.143.371 4.319.318 - - (155.327) 67.000 1.061.561 775.730 25.502 46 4.049.541 2015يونيو  30الرصيد في 
 ======== === ===== ====== ======== ===== ======== ======  ===== ======== ========= ======= ========= 
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 وشركاتها التابعةدبي لالستثمار ش.م.ع 
 

 )تابع( الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
 )غير مدققة( يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 

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

 

 
 رأس 
 المال  

 
عالوة 

 سهم األ

 
احتياطي 

  رأس المال

 
حتياطي اال

  القانوني

 
 االحتياطي 

 العام 

 
 احتياطي 

 إعادة التقييم 

 احتياطي 
 القيمة 
 العادلة 

 توزيعات 
 األرباح

 المقترحة 

أتعاب أعضاء 
مجلس اإلدارة 

 المقترحة 

 
 األرباح

 المحتجزة 

 
 اإلجمالي 

 الفرعي 

الحصص 
غير 

 المسيطرة
 

 اإلجمالي
              

 11.199.383 487.567 10.711.816 4.201.404 8.000 485.945 (191.097) 67.000 1.174.719 890.756 25.502 46 4.049.541 2016يناير  1الرصيد في 
 502.876 (13.034) 515.910 515.910 - - - - - - - - - أرباح الفترة 

              

              األخرى  اإليرادات الشاملة
 مة العادلة لالستثمارات بالقيمةر في القيصافي التغي

 (42.438) (4.597) (37.841) - - - (37.841) - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة من خالل 
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ------------ ------------ ---------- ------------- 

 (42.438) (4.597) (37.841) - - - (37.841) - - -   - للفترة األخرى إجمالي اإليرادات الشاملة
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 460.438 (17.631) 478.069 515.910 - - (37.841) - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ------------ ------------- ------------- ------------- 

              

المسجلة مباشرة ضمن  المعامالت مع المالكين،
              حقوق الملكية

              المساهمات من المالكين والتوزيعات عليهم
 (485.945) - (485.945) - - (485.945) - - - - - - - مدفوعة أرباح توزيعات
 (450) (450) - - - - - - - - - - - تابعة مدفوعة من شركات أرباح توزيعات

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

 (486.395) (450) (485.945) - - (485.945) - - -   - - إجمالي المساهمات من المالكين والتوزيعات عليهم
 ------------ -------- --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------- ----------- ------------ -------------- ----------- -------------- 

              التغيرات في حصص الملكية 
 (9.496) (9.496) - - - - - - - - - - - االستحواذ من قبل شركة تابعة عند 

 عند االستحواذ على حصص غير مسيطرة 
 (5.359) (4.962) (397) (397) - - - - - - - - - (20إيضاح )

 147.877 147.877 - - - - - - - - - - - (21عند االستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 

 1.070 1.070 - - - - - - - - - - - مساهمة في رأسمال شركة تابعة
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- -------- ------------- ---------- ------------- 

 134.092 134.489 (397) (397)  - - - - - - - - إجمالي التغير في حصص الملكية في شركات تابعة
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ -------------- --------- -------- ------------- ----------- ------------- 

 (352.303) 134.039 (486.342) (397) - (485.945) - - - - - - - إجمالي المعامالت مع المالكين
 ------------ --------- ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ -------------- --------- -------- ------------- ----------- ------------- 

              التحركات األخرى

 (8.000) - (8.000) - (8.000) - - - - - - - -  المدفوعةأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 - - - 45.000 - - - (45.000) - - - - - (24خرى )راجع إيضاح التحركات األ

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

 (8.000) - (8.000) 45.000 (8.000) - - (45.000) - - - - - إجمالي التحركات األخرى 
 -------------- ------ ----------- ----------- ------------- ------------ -------------- ------------- ----------- -------------- ---------------- ------------ ---------------- 

 11.299.518 603.975 10.695.543 4.761.917 - - (228.938) 22.000 1.174.719 890.756 25.502 46 4.049.541 2016يونيو  30الرصيد في 
 ======== === ===== ====== ======= ===== ======== ======  ===== ======== ========= ======= ========= 

 
 جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 17إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 

 9 

 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 )غير مدققة(  2016 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 
 معلومات حول الشركة   .1

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

المنتهية  الستة أشهرلفترة و 2016 يونيو 30المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  المعلوماتهذه  تتألف. 1995يوليو  16 بتاريخ
بـ "المجموعة"( باإلضافة إلى  معةمجت اركة وشركاتها التابعة )يشار إليهلشمن المعلومات المالية لفي ذلك التاريخ )"الفترة الحالية"( 

 مشتركة.ال والترتيباتحصة المجموعة في الشركات الزميلة 
 

التطوير العقاري ألغراض البيع والتأجير وأنشطة المقاوالت والتصنيع والتجارة في منتجات  تزاول المجموعة بصورة أساسية أنشطة
 .إدارة الموجودات واالستثمارات الماليةواألعمال المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات  لقطاعات مختلفة باإلضافة إلى

 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.28171المسجل للشركة هو ص.ب إن العنوان 
 
 بيان التوافق  .2

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

تم أن ت السنوية الكاملة، ويجبالموحدة الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية المرحلية المالية  المعلوماتهذه 
 .2015ديسمبر  31في  للمجموعة للسنة المنتهية الموحدة المالية البياناتقراءتها جنباً إلى جنب مع 

 
   السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
من قبل الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة المرحلية المالية  هذه المعلومات إعداد عند المطبقةإن السياسات المحاسبية 
 . ي ذلك التاريخللسنة المنتهية فو 2015ديسمبر  31ي كما ف الموحدةالمالية  هابياناتالمجموعة عند إعداد 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية

 

هذه المعلومات المالية  فيإن السياسات المحاسبية والتصنيفات ومبادئ قياس الموجودات والمطلوبات المالية المطبقة من قبل المجموعة 
ديسمبر  31ي كما ف الموحدةالمالية  هابيانات فيالمرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات والمبادئ المطبقة من قبل المجموعة 

البيانات المالية الموحدة  في 3و 2يتم اإلفصاح عنها بصورة تفصيلية في اإليضاحين في ذلك التاريخ. للسنة المنتهية و 2015
 ي ذلك التاريخ.للسنة المنتهية فو 2015ديسمبر  31ي للمجموعة كما ف

 
 واألحكام  التقديراتاستخدام  .4

 
يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك 
 التقديرات.

 
ت المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشك في صحة التقديرات إن األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسا

 . في ذلك التاريخللسنة المنتهية و 2015ديسمبر  31ي كما فهي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
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 األدوات المالية  .5
 

 إدارة المخاطر المالية
 

التي تم اإلفصاح عنها في البيانات  سياساتالهداف واأل مع تلك متوافقةإدارة المخاطر المالية ب المتعلقة إن أهداف وسياسات المجموعة
 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 2015ديسمبر  31المالية الموحدة كما في 

 
 تقييم األدوات المالية

 
هذه  وضعتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في 

 قياسات:ال
 

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

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

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

 
على مدخالت ال  هاتقييمأساليب األدوات التي تشتمل  كافةغير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على  المدخالت التي تكون: 3المستوى 

على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم  هامملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير  معطياتترتكز على 
 إلظهاراالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة  وأالتعديالت  تكون تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث

 بين األدوات. االختالفات
 

التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة  دناه تحليالً لألدوات الماليةيقدم الجدول أ
 تصنيف قياس القيمة العادلة:فيه يتم  الذيالعادلة 

 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى    2016 يونيو 30
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     
     الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 1.700.648 257.065 1.052.480 391.103 من خالل األرباح أو الخسائر
     

     الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 296.933 296.217 - 716 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ------------ -------------- ------------ -------------- 
 391.819 1.052.480 553.282 1.997.581 
 ======= ======== ======= ========  

 
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى    2015 ديسمبر 31
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 1.688.287 257.065 1.051.775 379.447 من خالل األرباح أو الخسائر
     

     الموجودات المالية بالقيمة العادلة
 387.400 376.090 - 11.310 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 ----------- ------------- ----------- ------------- 
 390.757 1.051.775 633.155 2.075.687 
 ====== ======= ====== ======= 
 



 

 11 

 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة(  2016 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 
  )تابع( األدوات المالية .5

 

 3في المستوى  لقياسات القيم العادلة للموجودات المالية تسوية
 

 2016 2015 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 542.553 633.155 يناير  1في  كما
 75.276 - اإلضافات عند دمج أعمال
 58.172 10.245 المشتريات خالل الفترة

باع خالل الفترة سترد/الم   (36.242) (47.680) الم 
   الخسائر المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى

 (11.009) (42.438) القيمة العادلة )غير محقق(صافي التغير في 
   األرباح المدرجة ضمن األرباح من تقييم استثمارات وفقاً للقيمة العادلة

 )4.079 - صافي التغير في القيمة العادلة )غير محقق 
 عند االستحواذ  3التحويل خارج المستوى 

 - (2.320) 
 ----------- ----------- 
 630.509 553.282 يونيو  30في  كما
 ====== ====== 

 

 .2والمستوى  1المستوى  في قياسات القيم العادلة تحويالت بين ةأي تكن هناكلم 
 

 أساليب التقييم 
 

ً  3تم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية ضمن المستوى  ديسمبر  31السنة المنتهية في المستخدمة في نفس األساس واالفتراضات ل وفقا
2015.  

 

   التكاليف التشغيلية المباشرة .6

 فترة الستة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30           يونيو 30            

  2016 2015 2016 2015 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      تتضمن ما يلي:
 411.375 385.207 197.336 211.872  مواد مستهلكة 

 14.625 1.184 5.294 -  تكلفة عقارات مباعة 
 82.801 80.395 42.477 37.790  تكاليف الموظفين                                 

 74.072 77.024 35.943 38.565 (االستهالكالمصروفات المباشرة للمصنع )باستثناء 
 37.495 39.927 18.430 21.334  االستهالك

حصة حكومة دبي من األرباح المحققة لشركة 
 48.120 56.151 25.276 29.852  (10تابعة )راجع إيضاح 

عكس مخصص تخفيض قيمة المخزون إلى 
 (178.000) - - -  (12صافي القيمة القابلة للتحقيق )راجع إيضاح 

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

 المصروفات اإلدارية والعمومية  .7

 فترة الستة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30           يونيو 30            

  2016 2015 2016 2015 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      تتضمن ما يلي:
 97.085 102.547 49.095 51.951  تكاليف الموظفين                                 

 21.042 21.089 13.681 12.610  مصروفات البيع والتسويق
 14.286 16.584 7.308 9.630  االستهالك
             ==== == == = ====  ===== 
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 أخرى إيرادات .8

 

( 21مليون درهم من تقييم الحصة الحالية بالقيمة العادلة قبل االستحواذ على شركة تابعة )راجع إيضاح  7.3تتضمن أرباح بقيمة 
 تأمينباإلضافة إلى مطالبة مليون درهم(  27.6: أرباح الشراء بسعر منخفض بقيمة 2015يونيو  30)فترة الستة أشهر المنتهية في 

 مليون درهم. 8بقيمة 
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجية  .9

 

 الستة)فترة مليون درهم  30.36موجودات المجموعة مبلغ إلى ضافات اإل، بلغت 2016يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
يمتها استبعاد/ إعادة تصنيف موجودات يبلغ صافي ق، تم عالوة على ذلك. مليون درهم( 29 :2015يونيو  30أشهر المنتهية في 

 (. 23 )راجع أيضاً إيضاح 2016يونيو  30كما في  كموجودات محتفظ بها للبيع مليون درهم 97.40الدفترية 
 

 العقارات االستثمارية    .10
 

تم بناء تلك  إلى أطراف أخرى. المؤجرة والمنشآت الملحقة منشآت البنية التحتيةتشتمل العقارات االستثمارية بصورة رئيسية على 
عليهما من تم الحصول تين في منطقة جبل علي الصناعية( الواقع 0100-597رقم و 0100-598أرض )رقم  على قطعتي العقارات

من دفع إيجار العشر سنة. تم إعفاء المجموعة  99طويل األجل قابل للتجديد وغير قابل لإللغاء لمدة  إيجارعقد موجب حكومة دبي ب
 لمشروعا من المحققة من صافي األرباح ٪20 بتوريد ما نسبته، 2009فبراير  1اعتباراً من على أن تقوم بعد ذلك،  سنوات األولى،
 بي.إلى حكومة د

 
شركة تقييم مستقلة  وعة على قيم عادلة لجميع المراحل. وقد تم إجراء هذا التقييم من قبلحصلت المجم، 2015ديسمبر  31كما في 

ً لدليل التقييم الصادر من قبل المعهد الملكي للمقيمين القانونيين  خذ األ معباستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة مسجلة وفقا
 المحققة المستحقة إلى حكومة دبي اعتباراً  من صافي األرباح ٪20 بـ المقدرة حصةالباالعتبار التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن 

 . 2009 فبرايرمن 
 

ادة تصنيف إع، بناًء على التغير في استخدام العقارات من البيع إلى التأجير إلى أطراف أخرى، بالحالية قامت اإلدارة خالل الفترة
مليون درهم إلى عقارات استثمارية. وعليه، تم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة  301.9قيمته الدفترية  بلغتمخزون 

مليون درهم ضمن بيان األرباح والخسائر الموحد. عالوة على ذلك، قامت المجموعة باالستحواذ على  86.1العادلة للعقارات البالغ 
 مليون درهم خالل الفترة الحالية. 242.9يمة عقارات بق

 
 .23و 21راجع كذلك اإليضاحين 
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 االستثمارات      .11

 يونيو 30                                               
2016 

 ديسمبر 31
2015   

  يونيو 30
2015 

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

 اإليرادات من خالل  استثمارات بالقيمة العادلة
 :الشاملة األخرى

   

 437.965 387.400 296.933 غير مدرجةسندات ملكية  -
 ----------- ----------- ----------- 

                                                 (1) 296.933 387.400 437.965 
 ======  ======  ====== 
    

    العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:استثمارات بالقيمة 
 431.621 379.447 391.103 سندات ملكية مدرجة محتفظ بها للمتاجرة -
 1.347.946 1.308.840 1.309.545 مدرجة غيروصكوك  ومحافظ وسندات ملكية سندات -
 ------------- ------------- ------------- 

                                                (2) 1.700.648 1.688.287 1.779.567 
 === ==== ======= = ====== 
    

    التوزيع الجغرافي لالستثمارات 
    

 874.250 818.719 864.896 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 460.228 468.634 414.066 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 883.054 788.334 718.619 دول أخرى 
 -------------- ------------- ------------- 

                                                      (1(+)2) 1.997.581 2.075.687 2.217.532 
 ======== ======= ======= 

 

 المخزون   .12
 

مليون  1.795بمبلغ في سياق األعمال االعتيادية  قيد التطوير بغرض البيععلى عقارات  2016 يونيو 30يشتمل المخزون كما في 
العقارات من أجل  المتكبدة لتطوير والمصروفاتمثل تكاليف األراضي هو ما يو مليون درهم( 1.458: 2015 ديسمبر 31)درهم 

على خطط  بناءً  األجلالعقارات كمخزون طويل  تلكبيعها وقامت بتصنيف لوي المجموعة تطوير هذه العقارات تنبيعها الحقاً. 
 نجاز/التطوير المستقبلي. اإل
 

 .21و 10راجع أيضاً اإليضاحين 
 

العقارات قيد التطوير صافي القيمة القابلة للتحقيق الخاصة ب بناًء على مراجعة قامت اإلدارة، 2015يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
إن تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق ذات  مليون درهم تم رصده خالل السنوات السابقة. 178، بعكس مخصص بمبلغ البيعبغرض 

طبيعة افتراضية وتنطوي على شكوك وأمور ذات صلة بأحكام هامة، ولذلك ال يمكن تحديدها بدقة. عندما تم استخدام التدفقات النقدية 
 م القابلة للتحقيق، تم تقدير التدفقات النقدية من قبل اإلدارة بناًء على أحدث معلومات متاحة.    المخصومة لتقدير صافي القي

 

  الذمم المدينة التجارية  . 13
 

الذي و، (مليون درهم 222: 2015ديسمبر  31) مليون درهم 222على مبلغ  2016يونيو  30تشتمل الذمم المدينة التجارية كما في 
يمثل الرصيد المتبقي من الثمن مستحق القبض فيما يتعلق بعملية البيع التي قامت بها شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م. 

سنة. قامت الشركة التابعة  90)"العميل"( لحق االنتفاع بقطعة أرض تقع في مجمع دبي لالستثمار لمدة  عميل)"الشركة التابعة"( إلى 
ية ضد العميل السترداد المبلغ المستحق وقد أصدرت محكمة دبي االبتدائية حكماً لصالح الشركة التابعة. قام العميل برفع دعوى قضائ

 الحكم لدى محكمة دبي لالستئناف.  فباستئنا
 

للتطوير ذ.م.م. بغرض إدارة  باليسيدستم االتفاق بين الشركة والعميل على التسوية الودية وتم تأسيس ائتالف مشترك باسم شركة 
مشروع يتم تنفيذه على قطعة األرض المذكورة. يخضع االئتالف المشترك حالياً إلدارة الشركة وتم االتفاق على سداد المبلغ المستحق 

 من خالل التدفقات النقدية الناتجة عن بيع المشروع. 
 

 .  22ضاح بناء على ذلك، تم تأجيل اإلجراءات القانونية. راجع أيضاً إي
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .14

 

 : خالل الفترة فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة
  

 أشهر الستةفترة  فترة الثالثة أشهر  
 يونيو 30 المنتهية في يونيو 30 المنتهية في  

 2016 2015 2016 2015 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 8.422 4.700 4.211 1.000 إيجار أرض وإيجارات أخرى 
     

      :الرئيسيينتعويضات موظفي اإلدارة فيما يلي 
 7.185 8.016 2.995 4.316 امتيازات قصيرة األجل 

 64 205 32 104 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 == = = == = == = == 

 
 النقد لدى البنك وفي الصندوق  .15

 

 

 يونيو 30
 2016 

 ألف درهم  
 )غير مدققة(

 ديسمبر 31
 2015  

  ألف درهم
 )مدققة(

 يونيو 30
 2015 

 ألف درهم  
 )غير مدققة(

    
 1.903 1.517 1.890 نقد في الصندوقال

 822.023 396.269 371.103 داخل اإلمارات العربية المتحدة )حسابات جارية( بنكالالنقد لدى 
 دول مجلس  –خارج اإلمارات العربية المتحدة  بنكالالنقد لدى 

 13.044 24.505 8.262 التعاون الخليجي )حسابات جارية(
 أخرى دول  –النقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة 

 16.106 60.722 30.687 حسابات جارية()
  مليون درهم 19.99بمبلغ  ودائعودائع قصيرة األجل )بما في ذلك 

 345.442 1.017.842 704.166 ك(وبنالمرهونة لدى درهم(  مليون 20.11: 2015ديسمبر  31)
 -------------- ------------ ------------- 
 1.116.108 1.500.855 1.198.518 
 ======== ======= ======= 

 
 ربحية السهم األساسية  .16
 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو  30           

 فترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو  30            

 2016 2015 2016 2015 
     

 صافي األرباح المنسوبة إلى مالكي 
 505.621 515.910 223.438 218.362 الشركة )ألف درهم(

 4.049.541 4.049.541 4.049.541 4.049.541  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )آالف(
 ========  ======= ========  ======= 

 
  القروض المصرفية  .17

 
تجارية مقدمة سنوات ويتم ضمان تلك القروض بموجب مجموعة ضمانات  سبعالقروض المصرفية من ثالث إلى سداد تتراوح فترات  

وتخصيص وثائق تأمين على المخزون والذمم المدينة التجارية والممتلكات واآلالت والمعدات  رهونات على بعضمن الشركة و
 بصورة عامةقديم ضمان تجاري، تكون مسؤولية الشركة مقتصرة عندما يتم ت موجودات المجموعة ورهن على الودائع المصرفية.

 على حصتها في أسهم الشركة المقترضة.
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 دبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة(  2016يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 

  سندات الصكوك   .18
 

شهادات صكوك  بإصدار وهي شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م. للشركة ، قامت إحدى الشركات التابعة2014 فبرايرفي 
سنوات ويستحق سداد هذا المبلغ في فبراير  5مليون درهم إماراتي( لمدة  6.1.101)ما يعادل  مليون دوالر أمريكي 300مبلغ ب

. تمت هيكلة برنامج الصكوك على أنه وكالة وتم إدراجه في ناسداك دبي وبورصة أيرلندا. تتضمن شروط الترتيب تحويل 2019
خاصة وهي شركة دبي آي بي صكوك ليمتد بعض الموجودات المحددة )موجودات الوكالة( الخاصة بالشركة إلى شركة ذات أغراض 

شركة تطوير مجمع دبي )"الم صدر"(، والتي تم تأسيسها إلصدار شهادات صكوك. فعلياً، ظلت موجودات الوكالة تحت سيطرة 
 ذ.م.م شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار، والتي سوف تواصل إداراتها. في حال أي عجز في التدفقات النقدية، تعهدت لالستثمار ذ.م.م

الموجودات. تخضع شهادات  علىبتمويل هذا العجز إلى حاملي شهادات الصكوك. ليس لحاملي شهادات الصكوك حق الرجوع 
سنوياً ويتم سدادها على أقساط نصف سنوية. سوف يقوم الم صدر بأداء األرباح من العائدات  ٪4.291الصكوك لمعدل ربح ثابت يبلغ 
  المحققة من موجودات الوكالة. 

 

 المقترحة وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارةتوزيعات األرباح       .19
 

، بناًء على اقتراح أعضاء مجلس وافق المساهمون ،2016أبريل  13بتاريخ  المنعقدلجمعية العمومية لالسنوي جتماع االخالل  (1)
 ، والتي تم دفعها خالل الفترة الحالية.٪12 بواقععلى توزيعات أرباح نقدية  اإلدارة،

 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ، وافق المساهمون على 2016أبريل  13بتاريخ  المنعقدلجمعية العمومية لجتماع السنوي االخالل  (2)
 ، والتي تم دفعها خالل الفترة الحالية.2015ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  8 المقترحة البالغة

 

 االستحواذ على حصص غير مسيطرة      .20
 

. بعد االستحواذ في شركتها التابعة الحالية المال كابيتال ش.م.خ ٪2.40استحوذت الشركة خالل الفترة الحالية على حصة إضافية تبلغ 
 .٪63.26على حصة إضافية، ارتفعت حصة مساهمة الشركة في المال كابيتال ش.م.خ إلى 

 

 على شركة تابعةستحواذ اال      .21
 

الخاضعة لسيطرة مشتركة الحالية في شركتها  ٪20على حصة إضافية تبلغ  2016أبريل  12اعتباراً من استحوذت المجموعة 
" شركة ذ.م.م أصبحت "االستثمارات العقاريةاإلضافي أن  االستحواذ نتج عناالستثمارات العقارية ذ.م.م من شريك االئتالف المشترك. 

تثمار في شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية وتم التوحيد بالطريقة المباشرة. تابعة للمجموعة وعليه، تم إيقاف االعتراف باالس

 فيما يلي تأثير عمليات االستحواذ على البيانات المالية الموحدة في تاريخ االستحواذ:
 

 الشركة المستحوذ عليها
   

االستثمارات 
 العقارية ذ.م.م.

 ٪20   النسبة المستحوذ عليها
 درهمألف    

    القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها:
    

 601.341   الموجودات غير المتداولة

 147.305   الموجودات المتداولة

 (74.998)   المطلوبات غير المتداولة 

 (180.729)   المطلوبات المتداولة 
   ---------------- 

 492.919   المستحوذ عليهاصافي الموجودات القيمة العادلة ل
   ======== 
    

 98.000   )أ( –ثمن الشراء 

 239.769   زائداً: القيمة الدفترية للحصة الحالية
   --------------- 

 337.769   إجمالي الثمن

 (345.044)  ناقصاً: حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها
   ----------------- 

قيمة العادلة قبل االستحواذ األرباح من تقييم الحصة الحالية وفقاً لل
 7.275   )مدرجة ضمن اإليرادات األخرى(

   ======= 

 32.795   النقد المستحوذ عليه )ب(
   -------------- 

 (65.205)   )ب( –)أ(  الخارجصافي النقد 
   ======== 
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 التابعةدبي لالستثمار ش.م.ع وشركاتها 
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة(  2016يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 
 االلتزامات الطارئة     .22

 
تسهيالت ائتمانية ممنوحة لشركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لطريقة حقوق أصدرت الشركة ضمانات تجارية لبنوك تجارية مقابل 

 .مليون درهم( 252.50: 2015ديسمبر  31)درهم ال شيء بمبلغ الملكية 
 
قام العميل برفع دعوى ، 13 هو مبين في اإليضاحكما  العميلضد برفعها تابعة الشركة ال قامتالتي  القانونية الدعوىاإلشارة إلى ب

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

 ذات الصلة.  يةبموجب االتفاقالعميل أنها قد أخلت بالتزاماتها  ادعاء نتيجةأضرار  منلما لحق بها العميل 
 

للتطوير ذ.م.م. بغرض إدارة  باليسيدستم االتفاق بين الشركة والعميل على التسوية الودية وتم تأسيس ائتالف مشترك باسم شركة 
مشروع يتم تنفيذه على قطعة األرض المذكورة. يخضع االئتالف المشترك حالياً إلدارة الشركة وتم االتفاق على سداد المبلغ المستحق 

 من خالل التدفقات النقدية الناتجة عن بيع المشروع. 
 

 .  13ضاح بناء على ذلك، تم تأجيل اإلجراءات القانونية. راجع أيضاً إي
 

     األرباح من استبعاد شركات تابعة وموجودات محتفظ بها للبيع .23

 
لنقل عمليات مزرعة المرموم إلنتاج األلبان ذ.م.م. والموزع  هيئات ذات عالقةمع  التفاقالمجموعة خالل الفترة الحالية  توصلت

الخاص بها "يونايتد سيلز بارتنرز ذ.م.م. )"الشركات التابعة"( خالل إطار زمني متفق عليه وإعادة قطعة األرض. وبالتالي، وافقت 
ل نقل قيمة التعويض من خال سدادقد تم هذا، و .المهدرة األرباحواألرض واآلالت والمعدات  قيمةعلى تعويض يتضمن  تلك الهيئات

وجودات ومطلوبات الشركات م رض بقيمة معادلة والتي تم تسجيلها ضمن العقارات االستثمارية. عالوة على ذلك، تم تصنيفملكية أ
 أقل. على أنها محتفظ بها للبيع وتم تسجيلها بالقيم الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما التابعة

 
 احتياطي إعادة التقييم .24

 
األرباح مليون درهم إلى  45البالغ الخاص باألراض  تقييمالإعادة  احتياطيإضافة بشكل مباشر تم ، 23باإلشارة إلى اإليضاح 

 المحتجزة.
 

 االرتباطات الرأسمالية     .25

 
 مليون درهم( 31: 2015ديسمبر  31)مليون درهم  46لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية تعاقدية بمبلغ ، 2016 يونيو 30كما في 

 جديدة. تتعلق بصورة رئيسية بمشاريع/استثمارات 
 

 التقارير حول القطاعات .26

 
للمجموعة. تعمل وحدات األعمال  االستراتيجيةكما هو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال  رئيسيةقطاعات  ثالثةلدى المجموعة 
العمليات في  التالي الملخصيوضح نها تتطلب استراتيجيات مختلفة. أل ختلفة وتتم إدارة كل قطاع على حدةفي قطاعات م االستراتيجية

 كل قطاع من القطاعات المعلنة للمجموعة:
 

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

 . األلمنيوم المسحوبة وأثاث المختبرات
   

تحت التأسيس  ائتالفات مشتركةقلية في األفي حصص  استراتيجيةاستثمارات  :  االستثمارات
هيكلة وأسهم محتفظ بها ألغراض استثمارية سندات ومحافظ وفي  ومنتجات م 

 المتاجرة.
    

 تطوير مشاريع عقارية للتأجير وبيع وحدات عقارية مطورة. : العقارات
 

أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح هو إيرادات و إن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مبينة أدناه. يتم قياس األداء بناًء على
التي تعمل في هذه المجاالت. هناك معامالت قليلة بين  األخرى بعض المنشآتبالنسبة لأهم عامل لتقييم نتائج بعض القطاعات 

 ة وفقاً ألسعار السوق االعتيادية. معامل ةالقطاعات ويتم تسعير أي
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 لالستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة دبي
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة(  2016 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 

 )تابع( التقارير حول القطاعات   .26
 ألف درهمب                      

 القطاعات التشغيليةمعلومات حول 
     

 اإلجمـالـي            العقارات             االستثمارات          اوالتــالتـصنيـع والمق         قطاعات األعمال 

 

 أشهر المنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
         

 1.164.867 1.098.861 396.625 431.216 55.571 (19.320) 712.671 686.965 اإليرادات

 - 86.139 - 86.139 - - - - عادلةال لقيمةوفقاً ل أرباح من تقييم العقارات االستثمارية

 (4.833) 186.632 - - - - (4.833) 186.632 من استبعاد شركات تابعة  (الخسائر)/ األرباح
 ------------ ----------- ------------ --------- ----------- ----------- -------------- ------------- 

 1.160.034 1.371.632 396.625 517.355 55.571 (19.320) 707.838 873.597 إجمالي اإليرادات 
         

 (707.198) (714.669) (112.080) (124.098) - - (595.118) (590.571) التكاليف التشغيلية المباشرة
 (168.316) (185.217) (13.872) (26.507) (43.613) (43.453) (110.831) (115.257) المصروفات اإلدارية والعمومية

 عكس مخصص تخفيض قيمة المخزون إلى صافي 
 178.000 - 178.000 - - - - - القابلة للتحقيقالقيمة 

 (39.296) (44.200) (17.606) (18.243) (3.987) (7.690) (17.703) (18.267) مصروفات التمويل

 78.185 75.330 39.083 24.291 27.151 34.112 11.951 16.927 أخرىإيرادات التمويل وإيرادات 
 ----------- --------- ----------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 501.409 502.876 470.150 372.798 35.122 (36.351) (3.863) 166.429 أرباح الفترة

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

 505.621 515.910 470.150 374.351 34.258 (33.574) 1.213 175.133 مالكي الشركة

 (4.212) (13.034) - (1.553) 864 (2.777) (5.076) (8.704) الحصص غير المسيطرة
 ----------- --------- ---------- --------- ----------- ----------- ----------- ---------- 

 501.409 502.876 470150 372.798 35.122 (36.351) (3.863) 166.429 أرباح الفترة

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

 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 
 2015 يونيو 30 2015 يونيو 30 2015 يونيو 30 2015 يونيو 30 
         

 15.254.130 15.700.291 8.843.404 9.580.313 3.409.948 3.016.379 3.000.778 3.103.599 موجوداتال
 ======== ======= ======== ======= ======== ======= ======== ======== 

 4.054.747 4.400.773 1.683.755 2.055.274 1.059.422 1.008.977 1.311.570 1.336.522 مطلوباتال
 ======== ======= ======== ======= ======== ======= ======== ======== 
  

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

   


