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  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  



  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

   الموحدة  الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات
  ٢٠١٢مارس  ٣١
  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١  الموجزة الموحدة المالية المرحلية المعلوماتالحسابات المستقلين حول مراجعة  تقرير مدققي

  ٢  الموحد  الدخل الموجزبيان 

  ٣  الموحد الموجز بيان الدخل الشامل

  ٤  الموجز الموحد المركز المالي بيان 

  ٥  الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية

   ٦  الموحد الموجز لتغيرات في حقوق الملكيةا بيان

  ١٢ - ٧   المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتحول  إيضاحات

  





 ٢

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

    الموحد الموجز بيان الدخل
  )ةغير مدقق(مارس  ٣١في  المنتھية الثالثة أشھر فترةل

    
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في      
  مارس ٣١                
  ٢٠١١  ٢٠١٢    إيضاح  
  ألف درھم   ألف درھم       
          

  ٣٢٣٫٨٢٤  ٣٧٤٫١٤١    ٧  بيع بضائع وخدمات
  ١٤٤٫٦٦١  ١٠٤٫٤٠٩    إيرادات العقود
  ٢٢٫٥١٥  -      )بما في ذلك عقارات التطوير( بيع عقارات

  ١١٣٫٢٢٥  ١١٣٫٤٧١      إيجاريةإيرادات 
  ٣٣٫٢١٧  -    ١٢  رباح من تقييم عقارات استثمارية وفقاً للقيمة العادلةاأل

  )٥٫٣٩٩(  ١٨٫٥١٠      من تقييم استثمارات وفقاً  للقيمة العادلة )الخسائر/(األرباح
  ٢٤٥  ٦٫٥٢٨      )ةصافي( – استثماراتاألرباح من بيع 

  ١٠٫٣٧١  ٧٫٨٤٧     رباح األتوزيعات إيرادات
       --------- --    ----------   

  ٦٤٢٫٦٥٩  ٦٢٤٫٩٠٦      إجمالي اإليرادات
      ------- ----    -----------   
          

  )٤٣٣٫٧٩١(  )٣٨١٫٢٣٨(    ٨  المباشرة التكاليف التشغيلية
  )١٠٠٫٧٦٨(  )١١١٫٢٥٢(    ٩  العموميةدارية واإل المصروفات

  )٢٣٫٩٦٧(  )٤٧٫٠١٥(      مصروفات التمويل
  ٥٫٠٠٠  ١٫٦٩٣      إيرادات التمويل

  ١١٫٣٦٥  ١٢٫٨٨٧    ١٠  اإليرادات األخرى
      ---------   ----------   

  ١٠٠٫٤٩٨  ٩٩٫٩٨١      أرباح الفترة 
      = ====   ======  
          

          : منسوبة إلىاألرباح 
  ١٠١٫٠٩٤  ١٠٧٫٤٨١      مالكي الشركة

  )٥٩٦(  )٧٫٥٠٠(      الحصص غير المسيطرة
      ----------   ----------   

  ١٠٠٫٤٩٨  ٩٩٫٩٨١      أرباح الفترة 
      == ===   ======  

          ربحية السھم
  ٠٫٠٣  ٠٫٠٣    ١٨  ) درھم(ربحية السھم األساسية 

       ====   ====  
          
  .الموحدةالموجزة  المرحلية المالية المعلوماتمن ھذه  جزءاً  ١٢إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من   



 ٣

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

    الموحد الموجز الشامل بيان الدخل
  )غير مدققة(مارس  ٣١المنتھية في  الثالثة أشھر لفترة

    
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في       
  مارس ٣١                  
        ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم   ألف درھم         
            

  ١٠٠٫٤٩٨  ٩٩٫٩٨١        الفترة  أرباح
        

            : اإليرادات الشاملة األخرى
          

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

  ١٠٠٫٤٩٨  ٩٩٫٩٨١      إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
   ======  ======  

          
            : منسوبة إلى

  ١٠١٫٠٩٤  ١٠٧٫٤٨١        الشركة  مالكي
  )٥٩٦(  )٧٫٥٠٠(         الحصص غير المسيطرة

        ----------   ----------   
  ١٠٠٫٤٩٨  ٩٩٫٩٨١        إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

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

  .الموحدةالموجزة  المرحلية المالية المعلوماتمن ھذه  جزءاً  ١٢إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   





 ٥

  وشركاتھا التابعة. ع.م.دبي لالستثمار ش
  

    الموحد الموجز التدفقات النقديةبيان 
  )غير مدقق(مارس  ٣١في  المنتھية الثالثة أشھر لفترة

    

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في      
  مارس ٣١                 
   ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم   

      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ١٠٠٫٤٩٨  ٩٩٫٩٨١   أرباح الفترة
       : تسويات لـ 
  ٣٧٫٢٦٢  ٤٤٫٣٩٩   االستھالك 
  ١٫١٢٢  ٥٫٢٧١   ملموسةخسائر انخفاض قيمة موجودات غير / اإلطفاء

  )٢٠٢(  )٧٤(   األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
  )٢٤٥(  )٦٫٥٢٨(   صافي –األرباح من بيع استثمارات 
  )٣٣٫٢١٧(  -   لقيمة العادلة بااستثمارية األرباح من تقييم عقارات 

  ٥٫٣٩٩  )١٨٫٥١٠(   لقيمة العادلةبا من تقييم استثماراتالخسائر )/األرباح(
   ---- ------ -   ---- ----- -    

  ١١٠٫٦١٧  ١٢٤٫٥٣٩  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
       

       : التغيرات في
  )٣٦٫٨٩١(  ٣٨٫٨٤١   االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -
  ٣٢٫١٤٥  )١٣٫٠٧٧(   الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ٢٫٣١٥  ٢٢٫٠٦٠   المخزون  -
  )٨٩٫٠٩٨(  )٣٩٫٧٣٨(   الذمم الدائنة التجارية واألخرى -
   ---- ------ -   ---- ----- -    

  ١٩٫٠٨٨  ١٣٢٫٦٢٥   األنشطة التشغيلية صافي النقد من
   ---- ------ -   -------- -    

       األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )٢١٫٥١١(  )٢٢٫٠٦٤(   للتطويروالعقارات  ستثماريةاال العقارات صافي الحركة في

  )٣٧٫١١٦(  )٦٣٫٢٠٩(   ممتلكات وآالت ومعدات حيازة 
  ١٫٠٢٤  ١٫٥٨٤   ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصالت من استبعاد 

  )٥٠٠(  ٤٠١   اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسةصافي 
   ---- ------ -   ---- ----- -    

  )٥٨٫١٠٣(  )٨٣٫٢٨٨(  األنشطة االستثماريةالمستخدم في صافي النقد
   ---- ------ -   ---- ----- -    

       األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من
  )٦٧٫٦٢٧(  )٣٧٫٩١٣(   صافي الحركة في القروض المصرفية والذمم الدائنة 

  ٦٦٧  )٦٫٦٥٦(   صافي الحركة في الودائع المرھونة
  -  )٣٫١٥٦(   صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

   ---- ------ -   ---- - -- --- -    
  )٦٦٫٩٦٠(  )٤٧٫٧٢٥(  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

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

  )١٠٥٫٩٧٥(  ١٫٦١٢   في النقد وما يعادله )النقص/(صافي الزيادة
      

  )٢١٠٫٧٥٧(  )٣٤٨٫٦٥٧(   يناير  ١النقد وما يعادله في 
   ---- -- - -- ----   ---- -- -- - -- -     

  )٣١٦٫٧٣٢(  )٣٤٧٫٠٤٥(   مارس  ٣١النقد وما يعادله في 
   ---- -- - -- ----   ---- - ------ -    

  :ما يلييشتمل النقد وما يعادله على 
 

     

  ١٣٢٫٨٣٧  ١٣٥٫١٤٣   لدى البنوك وتحت الطلب النقد في الصندوق وحسابات جارية
  ١٧٠٫٥٤١  ١٠٤٫٣٠٢   )المرھونةالودائع باستثناء ( ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

  )٦٢٠٫١١٠(  )٥٨٦٫٤٩٠(   وقروض بموجب إيصاالت أمانة وفواتير مخصومة  على المكشوف مصرفية سحوبات
   ------------    -- -- -- ----- -    
   )٣١٦٫٧٣٢(  )٣٤٧٫٠٤٥(  
   =======   = ======  
  

  .الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتمن ھذه  اً جزء ١٢إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 ٦

  ع وشركاتھا التابعة.م.دبي لالستثمار ش
  الموجز الموحد الملكيةلتغيرات في حقوق ا بيان

  ) غير مدققة(مارس  ٣١المنتھية  في  الثالثة أشھر فترةل
  

   ألف درھم                      ----------------------------- -------- -------- --------- الشركة  لمالكيالمنسوبة حقوق الملكية  ----- -------------------------------- -- - --- ------------ ------                                                     
    

  
  رأس المال  

  
عالوة 
  أسھم 

  
االحتياطي 
  القانوني 

  
احتياطي 
  مال رأس ال

  
  

 االحتياطي العام 

  
حتياطي ا

 إعادة التقييم 

  احتياطي 
  القيمة 
  العادلة 

  توزيعات 
  األرباح

  المقترحة 

أعضاء  أتعاب
مجلس اإلدارة 

  المقترحة 

  
  األرباح

  المحتجزة 

  
  المجموع

  الفرعي 

  
الحصص غير 

  المسيطرة

  
  

  اإلجمالي
                    

  ٩٫١٨٧٫٤٢٣  ٧٣٦٫٤٩٢  ٨٫٤٥٠٫٩٣١  ٣٫٣١٠٫٥٠٠ ٥٫٠٠٠ ٢١٤٫٢٢٤ )٤٥٫٠٠٠( ٦٧٫٠٠٠ ٨١٠٫٥٦٤  ٢٥٫٥٠٢ ٤٩٢٫٧٠٠ ٤٦ ٣٫٥٧٠٫٣٩٥ ٢٠١١يناير١في الرصيد 
                    

                            إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ١٠٠٫٤٩٨  )٥٩٦(  ١٠١٫٠٩٤  ١٠١٫٠٩٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 

  ------  ---  ------  ------  ------  ------  -----  ------  -----  ---------- -   -----------  -------   ------------  
  ١٠٠٫٤٩٨  )٥٩٦(  ١٠١٫٠٩٤  ١٠١٫٠٩٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة 

  -------------- ---- -----------  ----------  ----------- --------- ------------ ----------- --------  --------------  --------- ----   ----------  -------- -----  
  ٩٫٢٨٧٫٩٢١  ٧٣٥٫٨٩٦  ٨٫٥٥٢٫٠٢٥  ٣٫٤١١٫٥٩٤  ٥٫٠٠٠  ٢١٤٫٢٢٤  )٤٥٫٠٠٠(  ٦٧٫٠٠٠  ٨١٠٫٥٦٤  ٢٥٫٥٠٢  ٤٩٢٫٧٠٠  ٤٦  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  ٢٠١١مارس  ٣١الرصيد 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  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
                    

                            للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٩٩٫٩٨١  )٧٫٥٠٠(  ١٠٧٫٤٨١  ١٠٧٫٤٨١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة

  ------  ---  ------  ------  ------  ------  -----  ------  -----  ---------- -   -----------  ---------  ---------  
  ٩٩٫٩٨١  )٧٫٥٠٠(  ١٠٧٫٤٨١  ١٠٧٫٤٨١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

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

المعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرة 
  ضمن حقوق الملكية

                          

                            المساھمات من المالكين والتوزيعات عليھم
عكس أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة 

  )٢٠اإليضاح راجع (
 
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٢٫٥٠٠(  

  
٢٫٥٠٠  

  
-  

  
-  

  
-  

  )٣٫١٥٦(  )٣٫١٥٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات مدفوعة من قبل الشركات التابعة
  ------  ---  ------  ------  ------  ------  -----  ------  --------  ---------- -   -----------  ---------  ---- ------  

  إجمالي المساھمات من المالكين 
  والتوزيعات عليھم

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٢٫٥٠٠(  

  
٢٫٥٠٠  

  
-  

  
)٣٫١٥٦(  

  
)٣٫١٥٦(  

  ------  -----  ------  ------  ------  ------  -----  ------  ---------  ---------  -------  ------ ----  ---------  
  )٣٫١٥٦(  )٣٫١٥٦(  -  ٢٫٥٠٠  )٢٫٥٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  إجمالي المعامالت مع المالكين

  ----------- ---  -----   -----------   ----------   -----------  ---------   -----------   -----------  ---------   --------------   --------------   -----------  -------- -----  
  ٩٫١٥٤٫٤٩٤  ٦٢٧٫١١٠  ٨٫٥٢٧٫٣٨٤  ٣٫٣٩٨٫٧٦٤  -  ١٧٨٫٥٢٠  )٥٦٫٧٨٥(  ٦٧٫٠٠٠  ٨٣٠٫٩٠٣  ٢٥٫٥٠٢  ٥١٣٫٠٣٩  ٤٦  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  ٢٠١٢مارس  ٣١الرصيد في 

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

      
  . في نھاية السنة إجراء تلك التحويالتحيث سيتم  ٢٠١٢مارس  ٣١الحتياطي القانوني لفترة الثالثة أشھر المنتھية في باح إلى اأر تحويللم يتم 

  
. الموجزة الموحدةالمرحلية  المالية المعلوماتمن ھذه  جزءاً  ١٢إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 ٧

  ع وشركاتھا التابعة.م.دبي لالستثمار ش
  

   الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
  ) غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال

 
 معلومات حول الشركة    ١

  
 ١٦ في ١٩٩٥ لسنة ٤٦وزاري رقم القرار الاإلمارات العربية المتحدة بموجب دولة في ") الشركة(" .ع.م.تأسست دبي لالستثمار ش

في ذلك المنتھية  أشھر الثالثةولفترة  ٢٠١٢ مارس ٣١في كما  المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتتشتمل ھذه . ١٩٩٥يوليو 
وحصة المجموعة في الشركات ") المجموعة"بـ  ينمجتمع ميشار إليھ(الشركة وشركاتھا التابعة  على كل من") الفترة الحالية("التاريخ 

  .عليھا بصورة مشتركة المسيطرالزميلة والشركات 
 

التطوير العقاري ألغراض البيع والتأجير وأنشطة المقاوالت والتصنيع والتجارة في منتجات  أنشطة تزاول المجموعة بصورة أساسية
  .السندات والمحافظ وسندات الملكيةاالستثمار في لقطاعات مختلفة باإلضافة إلى 

 
 .متحدة، اإلمارات العربية ال، دبي٢٨١٧١ ب.إن العنوان المسجل للشركة ھو ص

  
   بيان التوافق   ٢

  
ً الموجزة الموحدة المرحلية مالية ال المعلوماتتم إعداد ھذه   ال تشتمل ."التقارير المالية المرحلية" ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا

تھا جنباً إلى جنب مع تم قراءأن ت السنوية الكاملة، ويجبالموحدة المالية  على كافة المعلومات الالزمة للبياناتالمالية  المعلومات ھذه
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية للمجموعة الموحدة المالية المعلومات

  
     الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد المعايير والتفسيرات   ٣

  
لم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه الجديدة التي لم يتم تفعيلھا بعد ولذلك من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات  ھناك عدد
المالية  المعلوماتليس من المتوقع أن يكون ألي من ھذه المعايير تأثير ھام على . المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات

  : الموحدة للمجموعة، باستثناء ما يليالمرحلية الموجزة 
  

لية الدولية يحل من معايير التقارير الما ١١المعيار رقم إن  :الترتيبات المشتركةلية الدولية من معايير التقارير الما ١١المعيار رقم 
أو  ٢٠١٣يناير  ١ويسرى على الفترات السنوية التي تبدأ في  الحصص في االئتالفات المشتركة ٣١محل المعيار المحاسبي الدولي 

دولية يضع مبادئ إلعداد التقارير المالية من قبل المنشآت التي لھا لية المن معايير التقارير الما ١١المعيار رقم إن . بعد ذلك التاريخ
كما يصف الترتيب المشترك إما كعملية مشتركة أو ائتالف ) أي ترتيبات مشتركة(حصة في ترتيبات خاضعة لسيطرة مشتركة 

ية الدولية احتساب ھذا االستثمار باستخدام لمن معايير التقارير الما ١١المعيار رقم فيما يتعلق باالئتالفات المشتركة، يتطلب . مشترك
ً باحتساب استثماراتھا في االئتالفات المشتركة باستخدام طريقة التوحيد التناسبي. طريقة حقوق الملكية إن . تقوم المجموعة حاليا

  . لية الدوليةمن معايير التقارير الما ١١المعيار رقم المجموعة حالياً بصدد تحديد تأثير تطبيق 
  

    السياسات المحاسبية الھامة   ٤
  

من قبل الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة المرحلية المالية  المعلوماتھذه  إعداد عند المطبقةإن السياسات المحاسبية 
  . ي ذلك التاريخللسنة المنتھية فو ٢٠١١ديسمبر  ٣١ي كما ف الموحدةالمالية  ھابياناتالمجموعة عند إعداد 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية

  
 المعلوماتفي ھذه القياس للموجودات والمطلوبات المالية المطبقة من قبل المجموعة  ومبادئوالتصنيفات إن السياسات المحاسبية 

 ٣١ي كما ف الموحدةالمالية  ھابياناتمن قبل المجموعة في المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھي نفس السياسات والمبادئ المطبقة 
البيانات المالية  في ٣و  ٢ويتم اإلفصاح عنھا بصورة تفصيلية في اإليضاحين . ٢٠١١ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتھية فو ٢٠١١ديسمبر 

  .ي ذلك التاريخللسنة المنتھية فو ٢٠١١ديسمبر  ٣١ي كما ف الموحدة للمجموعة
   



 ٨

  ع وشركاتھا التابعة.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
  ) غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  

   التقديرات  ٥
  

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 
وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك . تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

  .التقديرات
  

إن طبيعة ومصداقية المعلومات . الحالية، أصبح الحصول على القيمة العادلة الموثوقة يمثل أحد التحديات الكبرى الظروفظل في 
المتاحة لدى اإلدارة والتي تلزم لوضع التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة تختلف بصورة كبيرة وبذلك فھي تؤثر على درجة الشك في 

  .   لقيمة العادلةصحة التقديرات المتعلقة با
  

إن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشك في صحة التقديرات 
  . ٢٠١١ديسمبر  ٣١ھي نفسھا التي تم تطبيقھا عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
   اطر المالية إدارة المخ  ٦

  
 ٣١ فيإن أھداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة كما 

  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١١ديسمبر 
  

   بيع البضائع والخدمات   ٧
  

 على الوفاءبموجب ھذه المذكرة قيع مذكرة تفاھم مع أحد العمالء، وافق العميل بتوالمجموعة ائتالف مشترك لدى الحالية،  الفترةخالل 
وعليه، تم االعتراف بإيرادات تبلغ . في السنوات السابقةبشكل كامل بااللتزامات مقابل الخدمات المطلوبة والتي لم يتم االستفادة منھا 

  . في الفترة الحالية) حصة المجموعة(مليون درھم  ٥٤
  

  المباشرة   يةتكاليف التشغيلال   ٨
  

  فيفترة الثالثة أشھر المنتھية        
  مارس ٣١             

      ٢٠١١  ٢٠١٢  
ألف درھم     ألف درھم             
        : ما يلي تتضمنھي و

  ٤٦٫٨٥٥  ٤٥٫٢٤٨    موظفين                              التكاليف 
  ٢٧٫٥٠٩  ٣٣٫٧٣١      ستھالكاال

                ======  =====  
 

 عمومية  الدارية واإلمصروفات ال  ٩
  

  فيفترة الثالثة أشھر المنتھية        
  مارس ٣١             

      ٢٠١١  ٢٠١٢  
ألف درھم     ألف درھم             
          :تتضمن ما يليھي و

  ٥٤٫٢٦٣  ٤٩٫٩٧٤                                  موظفينالتكاليف 
  ٩٫٧٥٣  ١٠٫٦٦٨      ستھالكاال
      ====  =====  

  
  إيرادات أخرى  ١٠

  
من بيع الخردة إيرادات و التصنيعتأجير منشآت  منعلى اإليرادات اإليجارية المكتسبة من قبل شركة تابعة تشتمل اإليرادات األخرى   

  . الشركات التابعة للمجموعةالعديد من  قبل
   



 ٩

  ع وشركاتھا التابعة.م.دبي لالستثمار ش
  

  )تابع(الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
  ) غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات البيولوجية   ١١

  

فترة الثالثة (مليون درھم  ٦٣بلغت إضافات المجموعة إلى الموجودات مبلغ  ،٢٠١٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في  خالل
 ٤٠٫٧شترك بمبلغ ائتالف مبما في ذلك اإلضافات إلى الموجودات من قبل ) مليون درھم ٣٧: ٢٠١١مارس  ٣١أشھر المنتھية في 

  .مليون درھم
  
  االستثمارية   العقارات   ١٢

  

 يتم بناء ھذه العقارات االستثمارية على قطعتي. إلى أطراف أخرىتشتمل بصورة رئيسية على منشآت التصنيع التي يتم تأجيرھا 
 واللتين تم الحصول عليھما من حكومة دبي) الواقعتين في منطقة جبل علي الصناعية ٥٩٦-٠١٠٠و رقم  ٥٩٨-٠١٠٠رقم (أرض 

 من دفع إيجار العشر سنوات األولىتم إعفاء المجموعة . سنة ٩٩عقد إيجار طويل األجل قابل للتجديد وغير قابل لإللغاء لمدة بموجب 
   .للمشروع المحققةمن صافي األرباح  ٪  ٢٠يتم دفع  ٢٠٠٩فبراير  ١واعتباراً من 

  

قيد المرحلة الثامنة  ضمن ٢مستودعات المشروع  تزال أعمال تطوير وال. احليتم تطوير األراضي المؤجرة من حكومة دبي على مر
لى تقييم للتطوير من قبل ، حصلت المجموعة ع٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في ). ١٣راجع اإليضاح (التنفيذ كما في نھاية الفترة الحالية 

ين القانونيين والتي أخذت باالعتبار التدفقات النقدية شركة تقييم مستقلة مسجلة وفقاً لدليل التقييم الصادر من قبل المعھد الملكي للمساح
    .٢٠٠٩من صافي األرباح المحققة المستحقة إلى حكومة دبي اعتباراً من فبراير ٪ ٢٠ نسبةالخارجة الناتجة عن الحصة المقدرة ب

  
  عقارات للتطوير   ١٣

  

الشركات التابعة بغرض  إحدىمن قبل ة أساسية على التكاليف المتكبدة بصور ٢٠١٢مارس  ٣١تشتمل العقارات للتطوير كما في 
ً على التكلفة . )١٢ يضاحاإلراجع (. الثامنة في مجمع دبي لالستثمارالمرحلة  ضمن ٢مشروع المستودع  تطوير كما تشتمل أيضا

  .مشترك لتشييد جرين كوميونيتي ويست في مجمع دبي لالستثمارالمتكبدة من قبل ائتالف 
  

      ستثماراتاال   ١٤
  ٢٠١١مارس  ٣١    ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١                                                
  ألف درھم  ألف درھم           ألف درھم                                                           

  )غير مدققة(   ) مدققة(  )غير مدققة(  
        

        استثمارات مبينة بالقيمة العادلة
        :من خالل األرباح أو الخسائر

  ٣٧٧٫٦١٣  ٣٤٨٫٧٣١  ٣٣١٫٣٩٤  سندات ملكية مدرجة محتفظ بھا للمتاجرة -
  ٨٦٥٫٧٧٧  ٤٤٧٫٩٥٥  ٤٥١٫٤٨٩  محافظ وسندات ملكية غير مدرجة -
  ----------  ----------  --------- ---  

                                         )١٫٢٤٣٫٣٩٠  ٧٩٦٫٦٨٦  ٧٨٢٫٨٨٣  )١  
   ======   ======  =======  
        

        استثمارات مبينة بالقيمة العادلة
        :من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ٥٤٦٫٨٨٠  ٤٩٢٫٠٨٦  ٤٩٢٫٠٨٦  سندات ملكية غير مدرجة -
  --------- --  ----------  ----------  

                                        )٥٤٦٫٨٨٠  ٤٩٢٫٠٨٦  ٤٩٢٫٠٨٦  )٢  
 ======  ======  ======  

        
  ٢٠١٢مارس  ٣١  

  ألف درھم  
  )غير مدققة(

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
   ألف درھم

 )مدققة(

  ٢٠١١مارس  ٣١
  ألف درھم  

 )غير مدققة(
       التوزيع الجغرافي لالستثمارات 

  ٨٧٠٫٤٢٤  ٥٢١٫٣٦٦  ٥١١٫٤٣٥  اإلمارات العربية المتحدةدولة 
  ٣٢٨٫٨٧٧  ٣٣٠٫٧٦٨  ٣٢٤٫٨٣٨  األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 

  ٥٩٠٫٩٦٩  ٤٣٦٫٦٣٨  ٤٣٨٫٦٩٦  دول أخرى 
  --------- ----   ------------  -------- ---- 

                                                )١٫٧٩٠٫٢٧٠  ١٫٢٨٨٫٧٧٢  ١٫٢٧٤٫٩٦٩  )٢) + (١  
  ========  =======  ======= 



 ١٠

  ع وشركاتھا التابعة.م.دبي لالستثمار ش
  

  )  تابع(الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  المخزون    ١٥

  
مليون درھم  ٢٫٠٨٢بمبلغ في سياق األعمال االعتيادية  محتفظ بھا للبيععلى عقارات  ٢٠١٢مارس  ٣١يشتمل المخزون كما في 

ً و ،)مليون درھم ٢٫٠٧٩: ٢٠١١ ديسمبر ٣١( وي وتن. تمثل تكاليف األراضي والنفقات المتكبدة لتطوير العقارات من أجل بيعھا الحقا
التطوير /على خطط االنجاز بناءً  األجلارات كمخزون طويل غرض بيعھا وقامت بتصنيف بعض العقالمجموعة تطوير ھذه العقارات ب

  . المستقبلي
  

قامت اإلدارة بمراجعة قيمة المخزون والعقارات قيد التطوير للبيع لتقييم التخفيض المطلوب في القيمة، إن وجد، إلى ما يعادل صافي 
تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق ذات طبيعة افتراضية وتنطوي على شكوك وأمور ذات صلة بأحكام  إن. القيمة القابلة للتحقيق

عندما تم استخدام التدفقات النقدية المخصومة لتقدير صافي القيمة القابلة للتحقيق، تم تقدير التدفقات . ھامة، ولذلك ال يمكن تحديدھا بدقة
  ).    ٥ اإليضاحراجع أيضاً (أحدث معلومات متاحة  النقدية من قبل اإلدارة بناًء على

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ١٦

  
  : خالل الفترة فيما يلي المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة

                  
  فيفترة الثالثة أشھر المنتھية    

  مارس ٣١           
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٦٫١٤٣  -  إنشاء مبنى المركز الرئيسي   
   ======  =====  
  

      فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
      : بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة

      
  ٣٫٤٤٩  ٢٫٧٦٤ امتيازات قصيرة األجل-
  ٢٦  ٢٦  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين   -
  === ==  ====  

  
  الصندوق النقد لدى البنك وفي   ١٧

  
  مارس ٣١  

 ٢٠١٢  
  ألف درھم  

  )غير مدققة(

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١١   

   ألف درھم
 )مدققة(

  مارس ٣١
 ٢٠١١  

  ألف درھم  
 )غير مدققة(

        
  ١٫٦٢٧  ١٫٢٣٥  ١٫٥١٠  نقد في الصندوقال

  داخل اإلمارات العربية المتحدة  بنكالنقد لدى 
  )حسابات جارية(

  
١٢٤٫٦١٩  

  
٩١٫٤٣٦  

  
١٢٦٫٣١٥  

دول مجلس التعاون  –خارج اإلمارات العربية المتحدة  بنكالنقد لدى 
  )حسابات جارية(الخليجي 

  
٩٫٠١٤  

  
٣٫٨٤٢  

  
٤٫٨٩٥  

   مليون درھم ٥٩٫١٨بما في ذلك وديعة بمبلغ (ودائع قصيرة األجل 
  )مرھونة لدى بنك) درھم مليون ٥٢٫٥٢: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(

  
  

١٦٣٫٤٨٢  

  
  

١٩٠٫٧٦٧  

  
  

٢٠١٫٤١٠  
  ------- ----  ---------- ---------- 
  ٣٣٤٫٢٤٧  ٢٨٧٫٢٨٠  ٢٩٨٫٦٢٥  
  ======  ======  ====== 

  
  
  



 ١١

  ع وشركاتھا التابعة.م.دبي لالستثمار ش
  

  )  تابع(الموجزة الموحدة المرحلية المالية  المعلوماتحول  إيضاحات
  ) غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  السھم األساسية ربحية   ١٨

  فيفترة الثالثة أشھر المنتھية   
  مارس ٣١           

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
     

  ١٠١٫٠٩٤  ١٠٧٫٤٨١  )ألف درھم(صافي األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة 
     

  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  ٣٫٥٧٠٫٣٩٥  )آالف(المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
   ========   ======= 
  

  المصرفية  القروض   ١٩
  

ورھونات تجارية على بعض بموجب مجموعة ضمانات  سنوات ويتم ضمانھا عشرةإلى  ثالثةتتراوح فترات القروض المصرفية بين 
 واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائروالممتلكات واآلالت والمعدات بنود المخزون والذمم المدينة التجارية 

عند تقديم ضمانات تجارية فإن التزام الشركة  .موجودات المجموعةبعض التأمين على  وثائقوالتنازل عن تثمارية والعقارات االس
  ). ٢١ اإليضاحراجع (يكون في الغالب محدوداً بنسبة حصتھا في أسھم الشركة المقترضة 

  

  وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات األرباح المقترحة       ٢٠
  
٪ ٥وافق المساھمون على توزيعات أرباح نقدية بنسبة  ،٢٠١٢أبريل  ٢٣اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  خالل )١(

 . المقترحة من قبل مجلس اإلدارة
 

درھم للسنة المنتھية  مليون ٢٫٥البالغة وعضاء مجلس اإلدارة المقترحة أل تعاباألقرر مجلس اإلدارة خالل الفترة الحالية عكس  )٢(
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  
      االلتزامات الطارئة  ٢١

  
تم إدراج القروض . ممنوحة لشركات تابعة وائتالفات مشتركة وسلفيات قروض مقابللبنوك تجارية  الشركة ضمانات تجارية أصدرت

  . التي تم إصدار ھذه الضمانات التجارية مقابلھا ضمن بيان المركز المالي الموحد
  

  االرتباطات الرأسمالية      ٢٢
  

 مليون ٨١٩: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٢مارس  ٣١درھم كما في  مليون ٨٢٢لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية تعاقدية بمبلغ 
  . الجديدة االستثمارات/تتعلق بصورة رئيسية بالمشاريع )درھم

  
  اتالقطاع حول التقارير   ٢٣

  
تعمل . لدى المجموعة بصورة عامة أربعة قطاعات كما ھو مبين أدناه وتمثل ھذه القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة

يوضح الملخص . االستراتيجية في قطاعات مختلفة ويتم إدارتھا بصورة منفصلة ألنھا تتطلب استراتيجيات مختلفة األعمالوحدات 
  :من قطاعات المجموعة التالي العمليات في كل قطاع

   
والمنتجات  وتنفيذ عقود اإلنشاءاتواإلنشاءات البناء  مشاريع المستخدمة فيتصنيع وبيع المواد  :            والمقاوالت التصنيع

  المسحوبة وأثاث المختبرات  منيومواألل ومنتجات الدوائية
  

  منتجات األلبان وتوزيع إنتاج:   البضائع االستھالكية
  

   ةالعام اتاالكتتاب وفيفي شركات تحت التأسيس  في حصص أقلية استراتيجية استثمارات:   ستثماراتاال
  .ة واالستثمار في السندات والمحافظ االستثمارية واألسھم المحتفظ بھا ألغراض المتاجرةاألولي  

  .وبيع وحدات عقارية مطورة تطوير مشاريع عقارية للتأجير:   العقارات
  
 أھم من الربح أن اإلدارة ترى حيث القطاع أرباح على بناء األداء قياس يتم. أدناه مبينة قطاع كل بعمليات المتعلقة المعلومات إن

 القطاعات بين قليلة معامالت ھناك توجد. المجاالت ھذه في تعمل التي المنشآت ببعض الخاصة القطاعات بعض نتائج تقييم عوامل
ً  معاملة أية تسعير ويتم   .االعتيادية السوق ألسعار وفقا



 ١٢

   ع وشركاتھا التابعة.م.دبي لالستثمار ش
   
    )تابع(الموحدة الموجزة  المرحلية المالية المعلوماتحول  إيضاحات 
  ) غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في   
  

  ) تابع(ات القطاع حول التقارير   ٢٣
  

  التشغيلية القطاعات
  

  المعلنة القطاعات حول معلومات
                                    

  ألف درھم                                    

  
  

 التـصنيـع والمقاوالت
  البضائع االستھالكية

  االستثمارات فسريعة التصري
  

 العقارات
  تمت التيحذف المعامالت 

 اإلجمـالـي            القطاعاتفيما بين 
  ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ 

                         قطاعات األعمال 
  ٦٠٩٫٤٤٢  ٦٢٤٫٩٠٦  )٨٫٧٣٨(  )١٢٫٠٦٨(  ١٤٧٫٩٢٨  ١١٧٫٦٥٣  ١٢٫١٢٧  ٤٥٫٩٧٦  ٢٢٫١٦٠  ٢٦٫٤٥٨  ٤٣٥٫٩٦٥  ٤٤٦٫٨٨٧  اإليرادات

                          
  ١٦٫٣٦٥  ١٤٫٥٨٠  )١٧٫٩٤٥(  )١٦٫٤٣٧(  ٣٫٥٩٦  ٥٫٥٩٧  ٢٢٫٣٤٣  ١٧٫٨٣٨  ٨٢١  ٩٨٦  ٧٫٥٥٠  ٦٫٥٩٦ ىالتمويل واإليرادات األخر إيرادات

  )٢٣٫٩٦٧(  )٤٧٫٠١٥(  ١٧٫٩٤٥  ١٣٫٤٣٧  )٢٧٫٠١٧(  )٢٤٫٥٣٠(  ١٧٫٠٧٨  )٢٫٦٧٥(  )٢٤٩(  )٣٢٠(  )٣١٫٧٢٤(  )٣٢٫٩٢٧(  مصروفات التمويل
  ٣٣٫٢١٧  -   -   -   ٣٣٫٢١٧ -  -  -  -  -  -  -  وفقاً للقيمة العادلة لعقارات االستثماريةاتقييم أرباح من 

                         
  ١٠٠٫٤٩٨  ٩٩٫٩٨١  )٨٫٢٧١(  )١٣٫٠٠٠(  ٧٧٫٦٩٠ ٥١٫٤١١  ٥٥٫٨٠٠ ٤٨٫٦٥٠  )٥١٤(  ١٣٠  )٢٤٫٢٠٧( ١٢٫٧٩٠   المعلنةأرباح القطاع 

                         
  ١٤٫١١٧٫٣١٧  ١٣٫٥١٨٫٥٧٤  )٣٫٥٣٥٫٥٤١(  )٣٫٨٢٢٫٠٧٥(  ٧٫٥٥٦٫٥١٧  ٧٫٥٨٨٫٣٣٢  ٥٫٨٨٦٫٤٢٨  ٥٫٦٧٥٫٦٥٤  ٧٢٫٩٩٧  ٧٥٫٣٩٩  ٤٫١٣٦٫٩١٦  ٤٫٠٠١٫٢٦٤ المعلنةموجودات القطاع 
  ٤٫٨٢٩٫٣٩٦  ٤٫٣٦٤٫٠٨٠  )١٫٥٢٨٫٨٤٠(  )١٫٥٨٣٫٢٠٠(  ٢٫٤٧٢٫٨٨٠  ٢٫٤٧٤٫٤٣٨  ٧٧٩٫٧١١  ٤٨٣٫٧٣٢  ٣٢٫٩٤٢  ٣٦٫٤٦٧  ٣٫٠٧٢٫٧٠٣  ٢٫٩٥٢٫٦٤٣ المعلنةمطلوبات القطاع 

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

  

  
  
  
  


