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  ٩  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  دبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموح

  
  
 
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٦١ إلى ١٣من صفحة تشكل اإليضاحات المرفقة 
    

  إيرادات تشغيلية

  
  
  
  

٢٠٢٠   
  ألف درهم

  ٢٠١٩   
  ألف درهم

          

 ٤٬٣٩٩٬٢١٧        ٤٬٦٧٠٬٥٦٢         ٢١  اإليرادات 
 (٣٬١٠٨٬٣١٠)    (٣٬٥٩٩٬٢٩٨)      تكلفة المبيعات

  

  

  
    

 ١٬٢٩٠٬٩٠٧    ١٬٠٧١٬٢٦٤    إجمالي الربح
  ١٣٦٬٥٤١      ١٥٩٬١٢٣  ٢٢  إيرادات تشغيلية أخرى

 (٩٧٥٬٦٠٢)      (٧٩٤٬١٤٢)  ٢٣  مصاريف عمومية وإدارية وبيعية
 (٣٢٬٨٢٠)      (٣٢٬٨٢١)  ١٢  إطفاء حق استخدام االصل

 (٣١٬٣٠١)     (٢٩٬٠٧٢)  ١٣٬١٤  االستهالك
 -    (٥٠٬٤٩٠)  ١٣  مخصص انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

 (١٢٤٬٣٧٤)    (١٬٣٢٥٬٠٥٩)  ٨  مخصص انخفاض قيمة عقارات للتطوير
 (٤١٬٣٢٤)    (١٤٦٬٧١٨)  ٧  تدني الذمم المدينة التجارية  مخصص

  

  
  

    

 ٢٢٢٬٠٢٧    (١٬١٤٧٬٩١٥)     يةالتشغيل/ (الخسارة) الربح 
ربح بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  الخسارة 
   

١١٥٬٩٣٤    
 

- 

 ٩٨٬٠١١    ٧٥٬٨٠٣  ٢٤  إيرادات أخرى
  ١٥٠٬٧٤٣      ٤٦٬٣١٥  ٢٥  إيرادات تمويل
 (٢٩٠٬٩٩٩)     (٢٣٦٬٠٩٩)  ٢٦  تكاليف تمويل

ربح من القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من 
  خالل الربح أو الخسارة

٣٣٬٩١٠  ١١    - 

 (٢١٦٬٦٦١)    ٧٢٬٥٨٠  ٢٧  ) ضريبة القيمة المضافةمخصص/ ( عكس
  

 
   للسنة الخسارة

  

(١٬٠٣٩٬٤٧٢)  
  

(٣٦٬٨٧٩) 

 
  دخل الشامل اآلخر:ال

  
  

    

  العناصر التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
  

  
    

 العادلة من خالل الخسارة بالقيمةتقيييم 
  األخر استثمارات حقوق الملكية ذات الدخل الشامل

  
١١  

  
(٤٣٬٤٥٩)  

    
- 

 (٣٦٬٨٧٩)    (١٬٠٨٢٬٩٣١)    للسنة  ةالشامل الخسارةمجموع 
  
  

  الربح للسهم
  

  
    

  
  

  األساسي والمخفض (درهم)
(٠٫١٧١٨)  ٣٣  

  

(٠٫٠٠٦١) 
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    ١٠               شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  ٢٠٢٠سمبر دي ٣١للسنة المنتهية في  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٦١إلى  ١٣من صفحة تشكل اإليضاحات المرفقة 
   

 
  احتياطي القيمة   أرباح محتجزة  احتياطي قانوني  رأس المال  

 
 

 
  المجموع

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
  العادلة 

  ألف درهم
  ألف درهـم

            
 ١٤٬١٠٩٬٧٣١  -  ٧٬١٥٦٬٢٣٤ ٩٠٣٬٤٩٧ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
 (٣٦٬٨٧٩)  -  (٣٦٬٨٧٩)      خسارة السنة
 - - - - -  ل األخرالدخل الشام

  (٣٦٬٨٧٩)   -   (٣٦٬٨٧٩)  - -  مجموع الدخل الشامل للسنة
            
            

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
٦٬٠٥٠٬٠٠

٧٬١١٩٬٣٥٥  ٩٠٣٬٤٩٧  ٠  -  
١٤٬٠٧٢٬٨٥٢ 

            
 (١٬٠٣٩٬٤٧٢)  - (١٬٠٣٩٬٤٧٢)  -  -  خسارة السنة

 (٤٣٬٤٥٩) (٤٣٬٤٥٩)  -  _  _  الدخل الشامل االخر

  _  _  دخل الشامل للسنةمجموع ال
 

(١٬٠٣٩٬٤٧٢) 
 

(٤٣٬٤٥٩)  
 

(١٬٠٨٢٬٩٣١) 
  

  (٤٣٬٤٥٩)  ٦٬٠٧٩٬٨٨٣  ٩٠٣٬٤٩٧  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 

١٢٬٩٨٩٬٩٢١ 
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      ة دبي ش.م.ع.شركة داماك العقاري
  ١١         

  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  التدفقات النقدية الموحدبيـان 
  

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم   

       التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 
   (٣٦٬٨٧٩) (١٬٠٣٩٬٤٧٢)   للسنة / الربح(الخسارة)

       تعديالت لـ :
   ٣١٬٣٠١   ٢٩٬٠٧٢   )١٣و١٤واستثمارات عقارية (إيضاح  استهالك ممتلكات ومعدات 

   ٣٢٬٨٢٠   ٣٢٬٨٢١   ) ١٢إطفاء حق استخدام األصل (إيضاح 
   ١٢٬٩٩٨   ٦٬٧٧٠   )١٦مخصص مكافأت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح   
   ٦٬٢٣١   ٥٬٠٣٦   )١٩إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك (إيضاح   
  ٨٨١  ٦١٠   ممتلكات ومعدات خسائر بيع   

   ١٢٤٬٣٧٤  ١٬٣٢٥٬٠٥٩   )٨مخصص انخفاض قيمة العقارات للتطوير (إيضاح 
  -  ٥٠٬٤٩٠   ) ١٣مخصص انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات (إيضاح  

   ٤١٬٣٢٤ ١٤٦٬٧١٨   )٧مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية (إيضاح 
  ٢١٦٬٦٦١ (٧٢٬٥٨٠)   )٢٧ إيضاح(عكس) / مخصص ضريبة القيمة المضافة (

   ٢٩٠٬٩٩٩   ٢٣٦٬٠٩٩   )٢٦تكاليف تمويل (إيضاح   
  (١٥٠٬٧٤٣)  (٤٦٬٣١٥)   ) ٢٥ حاإيرادات تمويل (إيض

  - (١١٥٬٩٣٤)   مكاسب بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
سارة ح أو الخربح من القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الرب

   )١١(إيضاح 
 

(٣٣٬٩١٠) 
 
-  

  -  (٢٣٬٣٢٩)   مكاسب من إعادة شراء شهادات الصكوك  

 ٥٠١٬١٣٥   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 

٥٦٩٬٩٦٧  
  ٦٦٬٤٥٦ ٨٣٢٬٥٠٠   في الذمم المدينة التجارية وأخرى  النقص

  (٤٣٧٬١٠٥)  ٤١٩٬١٩٠   عقارات التطوير (الزيادة)/النقص في 
  (٢٦٨٬٧٣٥) (٥٤٢٬٩١٢)   في ذمم تجارية دائنة وأخرى  النقص

  (٢٤٦٬٥٨٣) (٣٠٣٬٥٥٢)   النقص في مبالغ مدفوعة مقدًما من عمالء
 (١١٬٠٦١)  (١٦٬٩٧٥)       )١٦مكافأت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين (إيضاح 

  (٣٢٧٬٠٦١) ٨٨٩٬٣٨٦  في األنشطة التشغيلية )المستخدمالناتج /( صافي النقد
  

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  (١١٬٣٤٨)   (٧٬٩٠٦)   )١٣شراء ممتلكات ومعدات (إيضاح 

  (٨٦٬٦٨٠)   ٥٥٬٨٣٧   )١١االستثمار المالي (إيضاح  في )الزيادة(/  النقص
  -  ٥٧٣٬١٥٩  بح أو الخسارةمتحصالت من بيع استثمار مالي بالقيمة العادلة في الر

  - (٢٩٣٬٠٠٠)   )٩استثمار في شركة زميلة (إيضاح 
   ١٨٤٬٨٧٣   ١٤١٬١٤٨   )١٠في موجودات مالية أخرى (إيضاح  النقص

   ١٤٣٬٢٣٠   (٤٤٦٬٩١٧)   (زيادة) / نقص في الودائع ذات أجل استحقاق أصلي يزيد عن ثالثة أشهر 
   ١٥٣٬٠٨١ ٤٨٬٠٧٢   فائدة مقبوضة

  -  (٩١٥٬٧٧٠)   استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اقتناء

  ٣٨٣٬١٥٦  (٨٤٥٬٣٧٧)   األنشطةاالستثمارية  الناتج/  (المستخدم) دصافي النق
  
  
  
  
  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٦١إلى  ١٣من صفحة تشكل اإليضاحات المرفقة 
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                   ١٢                                                                               م.دبي ش. العقاريةشركة داماك 
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل بيـان التدفقات النقدية الموحد

 
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 مالف دره الف درهم   

   ٢٢٠٬٣٥٩   -   )١٨الُمحصل من قروض بنكية (إيضاح
  (٣٦٥٬٠٢٩)   (٣٩٧٬٧٠٨)   )١٨سداد قروض بنكية (إيضاح 

  (٩٩٤٬٧٥٤)   (٢٠٣٬٦٩٤)   )١٩استرداد وإعادة شراء شهادات صكوك (إيضاح 
  (٣١٬٩٠٨)  (٢٨٬٠٥٦)   )١٢سداد التزامات اإليجار الرئيسية (إيضاح 

   (٢٩٦٬٣٤٥)  (٢٣٧٬٩٤٠)   تكاليف تمويل مدفوعة 

 (١٬٤٦٧٬٦٧٧)  (٨٦٧٬٣٩٨)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
       
 

 (١٬٤١١٬٥٨٢)  (٨٢٣٬٣٨٩)   صافي النقص في النقد وما يعادله 
 

  ٥٬٥٤٢٬٨٨٩  ٤٬١٣١٬٣٠٧   )٦النقد وما يعادله في بداية السنة (إيضاح 

  ٤٬١٣١٬٣٠٧  ٣٬٣٠٧,٩١٨   )٦النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح 
   

  
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٦١إلى  ١٣من صفحة تشكل اإليضاحات المرفقة 
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  ١٣  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةالموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

 

  عامة معلومات -١

، مساهمة عامةكشركة  ١٩٧٦يونيو  ٢٠) في دبي بتاريخ أو "الشركة األم" ("الشركة"كة داماك العقارية دبي ش.م.ع.شرتأسست 

بي، كما أنها مدرجة في سوق دبي المالي. بموجب رخصة تجارية صادرة في د تمارس عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدةو

  بي، اإلمارات العربية المتـحدة.، د٢١٩٥. ص.بفي  المسجلالشركة مكتب يقع 

  جواني ("رئيس مجلس اإلدارة").اهمي الشركة هو السيد حسين سيعد أكبر مس

  

  تطوير العقارات في الشرق األوسط.أنشطة  بشكل رئيسي "المجموعة") معًا( تمارس الشركة األم وشركاتها التابعة
  
  لتزاموبيان اال أساس اإلعداد  -٢

 االلتزام بيان ٢٫١
 اإلماراتلة دوداد البيانات المالية الموحدة بما يتفق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واألحكام السارية للقوانين في تم إع

  العربية المتحدة.
 

بشأن الشركات التجارية  ٢٠١٥لسنة  ٢بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 
. الشركة بصدد مراجعة أحكام جديدة وسيتم تطبيق متطلباتها ٢٠٢١يناير  ٢ودخلت التعديالت حيز التنفيذ في  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧في 

 في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ
 

 أسـاس اإلعداد ٢٫٢
رار كمنشأة مستمرة، وهي على قناعة بأن المجموعة تمتلك القدرة أجرت إدارة المجمـوعة تقديراً على قدرة المجموعة على االستم

لالستمرار في عملها في المستقبل المنظور، كما لم يرد لعلم اإلدارة وجود أي ظروف غير مؤكدة ذات تأثير جوهري يمكن أن تثير 
  ية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.شكوك مباشرة حول قدرة المجموعة على االستمرارية. وعليه، فقد تم إعداد البيانات المال

  
  أساس القياس 

 
تثناء بعض األدوات المالية  ةلقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باس القيمة العادلة في ب المقاس

  ادلة للمقابل الممنوح للسلع والخدمات.نهاية كل فتـرة تقرير. وتستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة الع
  

من معاملة منتظمة بين  ه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ض يتم قبض عر الذي س تُعرف القيمة العادلة بالس
رة أو أكان مق عر يمكن مالحظته بطريقة مباش وق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان الس اركين في الس تخمش دام دراً باس

لوب تقييم آخر. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، تأخذ المجموعة بعين االعتبار تلك العوامل  التي  أس
  يأخذها المشاركون في السوق بعين االعتبار عند تسعير األصل أو المطلوب في تاريخ القياس. 

  

بناًء على مدى وضوح  ٣أو  ٢أو  ١العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المستوى  إضافة إلى ذلك، تُصنف طرق قياس القيمة
  المدخالت بالنسبة لطرق قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لطرق قياس القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

  

  ر المدرجة (غير المعدّلة) لموجودات أو مطلوبات في أسواق نشطة وهي المدخالت المستنبطة من األسعا ١طرق قياس المستوى
 والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛

  توى توى  ٢طرق قياس المس تخدمة في المس عار المدرجة المس تنبطة من البيانات عدا عن األس والمالحظة  ١وهي المدخالت المس
 باشرة أو غير مباشرة؛ وللموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة م

  وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات غير مستنبطة من البيانات الملحوظة. ٣طرق قياس المستوى 
 

ي (الدرهم) وهي عملة إعداد البيانات المالية للمجموعة. ويتم إعداد  تُعرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالدرهم اإلماراتـ
المجموعة بالعملة المحلية ذات الصلة، كونها عمالت البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس فيها المنشأة البيانات المالية لمنشآت 

 أعمالها (العملة الوظيفية).
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  ١٤  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  

 عداد وبيان االمتثال (تتمة)أساس اإل     .٢
  (تتمة) أسـاس اإلعداد   ٢٫٢

  تتمة)( القياسأساس 
 ،٢٠٢٠") باعتباره وباًء خالل مارس WHOالذي أعلنته منظمة الصحة العالمية (" ،١٩-Covidفي ضوء االنتشار السريع لـ 

مع  لعالم،اة وعمليات اإلغالق التام في معظم بلدان واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة اضطرابات كبيرة بسبب قيود السفر العالمي
 قامت المجموعة بتقييم اآلثار المحتملة لتفشي المرض،تداعيات سلبية على االقتصاد العالمي والحياة االجتماعية. نظًرا لحجم تفشي 

. نظرت المجموعة في تأثير ١٩-Covidالمرض على عملياتها بسبب القيود التي وضعتها الحكومات المختلفة لكبح أو تأخير انتشار 
 من الصعب تحديد تأثير المؤكدة،في هذه البيانات المالية الموحدة. بالنظر إلى التطور المستمر للوباء ومدته غير  ١٩-Covidتفشي 

رات المستقبلية. تالجائحة على الفترات المستقبلية. ستواصل المجموعة مراقبة الوضع وتقييم تأثيره على البيانات المالية الموحدة للف
قامت اإلدارة بتقييم السيولة والتمويل للمجموعة على أنهما مرضيان وترى البيانات المالية وأداء المجموعة كأساس للمجموعة 

  لالستمرار على أساس مبدأ االستمرارية.

 المعاييـر وتفسيرات وتعديالت الجديدة      ٢٫٣
 ٢٠٢٠كانون الثاني  ١رية المفعول من معايير وتفسيرات وتعديالت وتحسينات جديدة سا  )أ(

 

تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي أصبحت سارية المفعول في 
لمبالغ المدرجة للفترات الحالية ، في هذه البيانات المالية. ومع ذلك ، لم يكن لهذه المعايير أي تأثير مادي على ا ٢٠٢٠يناير  ١أو بعد 

  والسابقة ، اما النها ليست ذات صلة بأنشطة المجموعة أو تتطلب محاسبة تتفق مع السياسات المحاسبية الحالية للمجموعة.
  

 التغييرات في السياسات - ٨عرض البيانات المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي • 
  ٢٠٢٠يناير  ١اعتباًرا من  -التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  -المحاسبية 
  

اللذان يستخدمان  ٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
ن ة إلعداد التقارير المالية واإلطار المفاهيمي للتقارير المالية ، ويوضحان متى تكوتعريفًا ثابتًا لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولي

 حول المعلومات غير المادية. ١المعلومات جوهرية ويدمجان بعض اإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 )٣تعريف األعمال (تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية • 
 

. ٢٠٢٠يناير  ١سارية بشكل إلزامي لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  ٣كانت التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
في تحديد ما إذا كان االستحواذ  ٢٠٢٠يناير  ١طبقت المجموعة التعريف المعدل لألعمال لعمليات االستحواذ التي تحدث في أو بعد 

 دمج األعمال. ٣وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية يتم المحاسبة عنه 
 

 )١٦ -(تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ١٩-امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد • 
 

لمحاسبة المستأجرين عن لتوفير وسيلة عملية  ١٦، تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠٢٠يونيو  ١اعتباًرا من 
 وتلبية المعايير التالية: ١٩-COVIDامتيازات اإليجار التي تنشأ كنتيجة مباشرة لوباء 

يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل المقابل لعقد اإليجار الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي   )أ(
 يسبق التغيير مباشرة؛

   ؛ و ٢٠٢١يونيو  ٣٠فيض في مدفوعات اإليجار فقط على المدفوعات المستحقة أصالً في أو قبل يؤثر التخ   )ب(
  (ج) ال يوجد أي تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار

  

كان امتياز  ايمكن احتساب االمتيازات اإليجارية التي تفي بهذه المعايير وفقًا للمنفعة العملية ، مما يعني أن المستأجر ال يقيّم ما إذ
في  ١٦اإليجار يفي بتعريف تعديل عقد اإليجار. يطبق المستأجرون متطلبات أخرى في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  .المحاسبة عن االمتياز
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  ١٥  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة)٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةالموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

  
 أساس اإلعداد وبيان االمتثال (تتمة)  -٢
 

  المعاييـر وتفسيرات وتعديالت الجديدة  ٢٫٣
  
 ٢٠٢٠يناير  ١اعتباًرا من  -اإلطار المفاهيمي المعدل للتقارير المالية • 

  

ة ( بة الدولي ايير المحاس س مع در مجل ع اIASBأص رارات وض ي ق تخدامه ف يتم اس ا س ا منقًح اًرا مفاهيميً أثر ) إط ايير ب لمع
  فوري. تشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:

 

 زيادة مكانة اإلشراف في هدف إعداد التقارير المالية -
 إعادة الحكمة كعنصر من عناصر الحياد -
 تحديد الكيان المسؤول عن التقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزًءا من كيان -
 مراجعة تعريفات األصول والخصوم -
 إزالة حد االحتمالية لالعتراف وإضافة إرشادات حول االستبعاد من الدفاتر وإضافة إرشادات على أسس قياس مختلفة، و -
النص على أن الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء األساسي وأنه، من حيث المبدأ ، يجب إعادة تدوير اإليرادات والمصروفات في  -

  مالءمة البيانات المالية أو التمثيل الصادق لها. الدخل الشامل اآلخر حيث يعزز ذلك
  

  ميزات الدفع المسبق مع تعويض سلبي وتعديل المطلوبات المالية) -) األدوات المالية (تعديل ٢٠١٤( ٩المعيار الدولي للتقارير المالية • 
  

والمعيار الدولي إلعداد  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩ إصالح معيار سعر الفائدة (تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية• 
  )٧التقارير المالية 

  

الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع  -االستثمارات في المشاريع المشتركة (تعديل  ٢٨معيار المحاسبة الدولي • 
  المشتركة)

  

، الترتيبات  ٣ة إلعداد التقارير المالية (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم للمعايير الدولي ٢٠١٨ - ٢٠١٥التحسينات السنوية على دورة • 
،  ٢٣ضرائب الدخل ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢، ومعيار المحاسبة الدولي  ١١المشتركة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  تكاليف االقتراض)
  

  الخطة أو تقليصها أو التسوية)تعديل  -(تعديل  ١٩ IASمنافع الموظفين • 
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  ١٦  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةالموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

  
 أساس اإلعداد وبيان االمتثال (تتمة)  -٢

 ) تتمةالمعاييـر وتفسيرات وتعديالت الجديدة (  ٢٫٣
 

ولم يتم تطبيقها مبكًرا  ٢٠٢٠يناير  ١يالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد للسنة المالية التي تبدأ في (ب) معايير وتفسيرات وتعد

.من قبل المجموعة  

ارية س هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر
 سبية المستقبلية التي قررت المجموعة عدم تطبيقها في وقت مبكر. وأهمها كما يلي:المفعول في الفترات المحا

، ومعايير  ٩(التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  IBOR" من برنامج ٢"المرحلة  -إصالح معيار سعر الفائدة •
، والمعايير الدولية إلعداد التقارير  ٤، والمعايير الدولية للتقارير المالية  ٧، والمعايير الدولية للتقارير المالية  ٣٢المحاسبة الدولية 

  ؛ ٢٠٢١يناير  ١سارية اعتباًرا من  -) ١٦المالية 

  . ٢٠٢٠يناير  ١يسري من  -)٣٧تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -العقود المرهقة  •

يسري مفعولها  -) ١٦عائدات قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي الممتلكات واآلالت والمعدات: ال •
  ؛ ٢٠٢٢يناير  ١اعتباًرا من 

يسري  -) ٤١ IASو  ١٦ IFRSو  ٩ IFRSو  ١ IFRS(تعديالت على  ٢٠٢٠-٢٠١٨ IFRSالتحسينات السنوية على معايير • 
                                                                                                   ؛ و ٢٠٢٢يناير  ١من 

  ؛ ٢٠٢٢يناير  ١يسري اعتباًرا من  -) ٣اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 ٢٠٢٣يناير  ١يسري من  -) ١ى معيار المحاسبة الدولي تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديالت عل• 

 ٢٠٢٣يناير  ١يسري من  -) ١تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

ذه ال د أن ه ديالت وال تعتق دة والتع بية الجدي ايير المحاس ذه المع أثير ه يم ت ا بتقي ة حاليً وم المجموع أثير تق ا ت يكون له ديالت س تع
 .جوهري على البيانات المالية الموحدة

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة 
وعة أي تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجمللتطبيق ، وقد ال يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 

 في فترة التطبيق األولي

  ىأخر

ال تتوقع المجموعة أي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، ولكنها غير سارية المفعول بعد ، أن يكون لها 
في يونيو  -) ٢٠٢٣يناير  ١عقود التأمين (ساري المفعول من  - ١٧م المعيار الدولي للتقارير المالية رق•   تأثير مادي على المجموع

، بما في ذلك تأجيل تاريخ نفاذه  ١٧، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٢٠٢٠
 .٢٠٢٣يناير  ١إلى 

االستثمارات في  ٢٨انات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم البي ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية • 
المشاريع المشتركة المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في الموجودات بين  ١١الشركات الزميلة والمعيار الدولي للتقارير المالية 
  المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك.
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  ١٧  ش.م.ع.شركة داماك العقارية دبي 
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةالموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

  
 
 

  

  السياسات المحاسبية الهامة -٣
  

  

 أساس التوحيد ٣٫١
  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه:

من البيانات المالية المو يطرة عندما تتض ركاتها التابعة). وتتحقق الس يطرتها (ش عة لس آت الخاض ركة والمنش حدة البيانات المالية للش
  يكون للشركة:

  
 ،السلطة على المنشأة المستثمرة  
  معرضة للعوائد المتغيرة أو تمتلك حقوقًا في تلك العوائد، بسبب ارتباطها بالمنشأة المستثمرة، و  
 لى المنشأة المستثمَرة للتأثير على قيمة عوائد المنشأة المستثِمرة.القدرة على ممارسة السلطة ع  

تثمَرة أم ال إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات  أة المس يطر على المنش تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تس
  على عنصر أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.

  
 تملك الشركة أغلبية التصويت في أي من المنشآت المستثمَرة، تتحقق السيطرة للشركة عندما تكفي حقوق التصويت لمنحها عندما ال

لة  ركة جميع الحقائق والظروف ذات الص كل منفرد. وتراعي الش تثمَرة بش آت المس طة المرتبطة بالمنش قدرة عملية على توجيه األنش
من تلك الحقائق عند تقييم ما إذا كان، أو لم يكن طرة، وتتض يـ تثمَرة تكفي لمنحها الس أة المس ويت في المنش ، للمجموعة حقوق التص

  والظروف:
  
 حجم حقوق التصويت التي تحوزها الشركة بالمقارنة مع حجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت األخرين؛ 
 ف األخرى؛حقوق التصويت المحتملة للشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطرا 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
  لة طة ذات الص ركة لها، أو ليس لها، القدرة الحالية على توجيه األنش ير إلى أن الش غيرها من الحقائق والظروف األخرى التي تش

 وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن.
  

يبـدأ توحيد أي من الشركات التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف بفقد المجموعة للسيطرة على 
الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين الدخل والمصروفات للمنشأة التابعة المستحوذ عليه أو المستبعد خالل السنة في 

سائر والدخل الشامل اآلخر الموحد من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه بيان األرباح أو الخ
  المجموعة عن السيطرة على الشركة التـابعة.

  
تعود األرباح أو الخسـائر وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة واألطراف غير المسيـطرة، ويعزى مجموع الدخل 

امل اآلخر للشركات التابعة إلى مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك تسجيل عجز في رصيد األطراف الش
 غير المسيـطرة.

  
يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتالئم سياساتها المالية مع السياسات المحاسبية عند الضرورة , 

  وعة.للمجم
  

تُلغى جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الداخلية المرتبطة بالمعامالت المتبادلة 
  بين منشآت المجموعة بالكامل عند توحيد البيانات المالية.

  
  التغيرات في حصة ملكية المجموعة في الشركات التابعة القائمة

  
بة  يطرة على يتم محاس ركات التابعة، والتي ال يترتب عليها فقدان المجموعة للس ص ملكية المجموعة في الش التغيرات في حص

رية لحصص المجموعة وحصص حقوق األطراف غير المسيطرة لتعكس  الشركات التابعة كمعامالت ملكية. ويتم تعديل القيم الدفتـ
  التغيرات في حصصهم في الشركات التابعة.  
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                                                                                                 ١٨ ركة دماك العقارية دبي ش.م.ع.ش
 

  
  

  تمة)(ت ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة -٣

  

  

 (تتمة) أساس التوحيد ٣٫١
  

  التغيرات في حصة ملكية المجموعة في الشركات التابعة القائمة (تتمة)
  

يطرة والقيمة العادلة للمبلغ  ص حقوق األطراف غير المس رة في حقوق الملكية بالفرق بين مبالغ تعديل حص راف مباش يتم االعتـ
  المستلم، وتعود إلى مساهمي الشركة. المدفوع أو

  

  تقوم المجموعة عند فقدان سيطرتها على أحد الشركات التابعة:
  

 إلغاء االعتراف بالموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة؛ 
 إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير المسيطرة؛  
 عمالت المتراكمة المقيدة في حقوق الملكية؛إلغاء االعتراف بفروق ترجمة ال  
 االعتراف بـالقيمة العادلة للمقابل المستلم؛  
 االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛  
 االعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ و 
 إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المستبقاة، إعادة تصنيف حصة الشركة األم للمكونات المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر 

  على النحو المالئم.
 

  من عمليات وموجودات ومطلوبات الشركات التابعة التالية (معًا "المجموعة"): %١٠٠قامت الشركة بتوحيد نسبة 

  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس         إسم المنشأة 

المنفعة االقتصادية 

  والقانونية 

  %١٠٠  شركة قابضة  اإلمارات العربية المتحدة  * )(مركز دبي المالي العالميمية العقارية المحدودة للتنداماك 
  

   شركة تابعة وتم توحيد نتائجها في شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة. ٩٢* تتضمن الشركة القابضة 

  المساعدين

  

رة) على قرارات السياسة المالية والتشغيلية لكيان آخر، يتم تصنيفها عندما يكون للمجموعة القدرة على المشاركة (ولكن ليس السيط
كشركة زميلة. يتم إثبات الشركات الزميلة مبدئياً في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة. يتم الحقًا المحاسبة عن الشركات الزميلة 

اح وخسائر ما بعد االستحواذ والدخل الشامل اآلخر في باستخدام طريقة حقوق الملكية، حيث يتم االعتراف بحصة المجموعة من أرب
بيان الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع (باستثناء الخسائر التي تزيد عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة ما لم يكن 

  هناك التزام بتعويض تلك الخسائر).

ت بين المجموعة وشركاتها الزميلة فقط في حدود حصص المستثمرين غير يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن المعامال
ذات الصلة في الشركة الزميلة. يتم حذف حصة المستثمر في أرباح وخسائر الشركة الزميلة الناتجة عن هذه المعامالت مقابل القيمة 

العادلة لحصة المجموعة في الموجودات والمطلوبات الدفترية للشركة الزميلة. يتم رسملة أي عالوة مدفوعة لشركة زميلة فوق القيمة 
والمطلوبات الطارئة القابلة للتحديد وإدراجها في القيمة الدفترية للشركة الزميلة. عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن االستثمار 

تم بها اختبار بنفس الطريقة التي ي يتم اختبار القيمة الدفترية لالستثمار لالنخفاض في القيمة قيمته،في شركة زميلة قد انخفضت 
  الموجودات غير المالية األخرى
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  ١٩  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
 
 

  

  النقد وما يعادله ٣٫٢
  

لطلب لدى البنوك وغيرها من االستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت ا
مطروحآ منها السحب على المكشوف من البنوك وتستخدمها المجموعة في إدارة  التي تكون تواريخ استحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل

  التزاماتها قصيرة االجل.
  

  األدوات المالية  ٣٫٣
  

  الموجودات المالية
  
  تصنيف والقياسال

ليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد بموجب  راء أو البيع االعتيادية التي تتطلب تس إن الموجودات المالية هي عمليات الش
اس تاريخ  راء أو البيع االعتيادية للموجودات المالية على أس وق. ويتم قيد أو إلغاء قيد جميع عمليات الش الالئحة أو االتفاقية في الس

تثناء تلك الموجودات المالية الم افة إلى تكاليف المعاملة، باس نفة صالتداول. يتم القياس االولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة باإلض
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتُدرج تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على موجودات مالية مصنفة بالقيمة 

  لعادلة من خالل الربح أو الخسارة على الفور في بيان الربح أو الخسارة الموحد.ا
  

من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  الحقاً بالتكلفة  ٩يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ض
أة اس نموذج أعمال المنش ائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات  المطفأة أو القيمة العادلة على أس إلدارة الموجودات المالية وخص

  المالية. 
  

  يل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يكون لها تدفقات نقدية أدوات التمويل المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحص
  غ األصلي القائم، يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة؛تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبل

  

  ،يل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين من نموذج األعمال الذي يهدف إلى كالً من تحص أدوات التمويل المحتفظ بها ض
ل الدين والفائدة على المبلغ  هوالتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أص لي القائم، يتم قياس ا الحقاً األص

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
  

  يتم قياس جميع أدوات التمويل األخرى (مثل أدوات الدين المدارة على أساس القيمة العادلة، أو محتفظ بها للبيع) واإلستثمارات في
رف أن تقوم باختيار/ تحديد بدون رجوع ارة. حقوق الملكية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ومع ذلك، يمكن للمص

  عند االعتراف األولي باألصل المالي على أساس كل أصل على حدة.
  

  تثمار في حقوق الملكية غير كل نهائي بإدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالس يمكن للمجموعة القيام باختيار بش
من إندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار المحتفظ بها للتداول أو ا تري ض تبدال المحتمل المعترف به من قبل المش الس

 ، في الدخل الشامل اآلخر؛ و ٣الدولي للتقارير المالية رقم 
  لشامل ايمكن للمجموعة تحديد بشكل نهائي أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل

كل كبير عدم التطابق في  ارة إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بش ها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخس اآلخر كما تم قياس
 .المحاسبة (المشار إليها بخيار القيمة العادلة)
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  ٢٠  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ة في إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهي

  (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٣
  )تتمة(الماليةاألدوات  ٣-٣

  الموجودات المالية (تتمة)
  

لف) و  تثناء الدفعات المقدمة والس من "الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى" (باس تقع الموجودات المالية للمجموعة ض
رى" و "النقد وما يعادله" والتي تخضع لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب ما تضمنه المعيار الدولي "الموجودات المالية األخ

  .٩إلعداد التقارير المالية رقم 
  

  إعادة التصنيف
ت  نيف الموجودات المالية التي تعرض لتأثر. لإذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ المجموعة بموجبه بموجودات مالية، يتم إعادة تص

نيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر رجعي من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج  تنطبق متطلبات التص
ابقة أي تغيير على نموذج األعمال الذي تحتفظ به المجموعة  بية الس نة المالية الحالية والفترة المحاس األعمال. ولم تطرأ خالل الس

  ودات مالية، ومن ثم لم يتم إعادة التصنيف.بموج
  

ل المالي، بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا جزًءا من نموذج الوتقوم المجموعة عند ا عتراف األولي باألص
لكل فترة تقرير لتحديد ما إذا أعمال قائم أو ما إذا كانت تعكس البدء في نموذج أعمال جديد. وتعيد المجموعة تقييم نماذج أعمالها 

 كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة.
  

ائر المتراكمة المعترف به امل اآلخر، فإن األرباح أو الخس ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش تبعاد أداة الدين المقاس  اوعندما يتم اس
نيفها من ح امل اآلخر يتم إعادة تص ابقاً في الدخل الش تثمارات في حقوق س تبعاد االس ارة. وفي حال اس قوق الملكية إلى الربح أو الخس

قًا بالملكلية المحددة كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المقيدة سا
  المستبقاة. في األرباح أو الخسار، ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح

  

  وتخضع أدوات الدين المقاسبة الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر النخفاض القيمة.
  

  انخفاض القيمة
دات وتعترف المجموعة بمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة في "الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى" و "الموج

  المالية األخرى" و "النقد واألرصدة المصرفية".
  

عة قوباستثناء الموجودات المالية المشتراة وهي منخفضة القيمة أو المنشأة وهي منخفضة القيمة، فإنه يتعين قياس الخسائر االئتمانية المتو

  من خالل مخصص خسائر بقيمة تعادل:

 الزمنية والتي تنشأ من حاالت التعثر في سداد األدوات المالية المحتملة وقوعها خالل  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها

  )؛ أو١شهًرا)، (ويشار إليها بالمرحلة  ١٢شهًرا بعد تاريخ التقرير (الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  ١٢فترة 
  
 ن جميع حاالت التعثر المحتملة على مدار العمر الزمني الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية وهي التي تنشأ م

  ).٣و  ٢لألدوات المالية (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر الزمني)، (ويشار إليها بالمرحلتين 

  

مخاطر ويكون من المطلوب تكوين مخصص خسارة ائتمانية متوقعة للعمر الزمني بالكامل ألي من األدوات المالية إذا كانت 

 اإلئتمان على تلك األداة المالية قد طرأ عليها زيادة جوهرية منذ االعتراف األولي. أما بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، فيتم

شهًرا. ويتم خصم مخصص خسائر االستثمارات  ١٢قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بقيمة تعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

لية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. بالنسبة لسندات الدين بالقيمة العهادلة من خالل الدخل الشامل الما

  اآلخر، فيتم االعتراف بمخصص الخسارة في الدخل الشامل اآلخر.
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  ٢١  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  
  (تتمة)األدوات المالية  ٣-٣

  الموجودات المالية (تتمة)
وقد اختارت المجموعة قياس مخصصات الخسارة للنقد واألرصدة البنكية والموجودات المالية األخرى والذمم التجارية المدينة والذمم 

  ية المتوقعة على مدار العمر الزمني.المدينة األخرى بقيمة تعادل الخسائر االئتمان
  

تأخذ المجموعة بعين االعتبار عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وعند 

ري. ويشمل ة أو مجهود غير ضروتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المعقولة والقابلة للدعم وذات الصلة والمتوفرة بدون كلف

ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء، باالستناد إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني المدعم 

ها بشكل فردي، فيتم توالمعلومات المستقبلية. بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها على أنها ال يمكن إنخفاض قيم

تقييمها باإلضافة إلى ذلك لتحديد انخفاض القيمة على أساس جماعي. يمكن أن يشتمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة 

الذمم المدينة على خبرة المجموعة السابقة في تحصيل المدفوعات وزيادة في عدد المدفوعات المتعثر سدادها في المحفظة باإلضافة 

 التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالتعثر في سداد الذمم المدينة.إلى 
  

يتم عرض خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض والسلف بشكل منفصل في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر. 

مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان مكافئًا لتعريف درجة وترى المجموعة أن سندات الدين تنطوي على 

 االستثمار المفهوم عالميًا.

  
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

قيمة لالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باالحتماالت للقيمة الحالية لخسائر االئتمان، حيث يتم قياس هذه القيمة على أنها ا

 ةالحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تحصيلها على إثر ترجيح عد

 سيناريوهات اقتصادية.
  

 الموجودات المالية االنخفاض في

 

 ثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصليُعد األصل المالي منخفًضا القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر له تأ

عادلة لالمالي. في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين بالقيمة ا

  من خالل الدخل الشامل اآلخر هي منخفضة القيمة االئتمانية.

 

بشطب أصل مالي عندما تقدر اإلدارة أنه ال يوجد احتمال واقعي لالستفادة منه. قد تظل األصول المالية المستبعدة  تقوم المجموعة

  خاضعة للنشاط بموجب إجراءات االسترداد للمجموعة. يتم إثبات أي مبالغ مستردة في بيان الربح أو الخسارة.

  

  المطلوبات المالية 
  

 المالية إلى واحدة من فئتين وذلك اعتمادًا على الغرض الذي تم الحصول عليه من أجله. تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها
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  ٢٢  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)     -٣
  تتمة)(األدوات المالية  ٣٫٣

  المالية (تتمة) لمطلوباتا
  

  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

أو  حيتم إدراج هذه المطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الرب

  أي مطلوبات محتفظ بها للمتاجرة ولم تحدد أي مطلوبات الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد. ليس لدى المجموعة 

  مالية على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

  
  مطلوبات مالية أخرى

  تشمل المطلوبات المالية األخرى ما يلي: 

 إلى  عامالت تنسب مباشرةيتم االعتراف االولي بالقروض البنكية وشهادات الصكوك بالقيمة العادلة بالصافي من أي تكاليف م
إصدار األداة المالية. يتم قياس المطلوبات التي تحسب عليها فوائد الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، 

 والتي تضمن أن أي مصروف فائدة على مدى فترة السداد يكون بمعدل ثابت على رصيد المطلوب المدرج في بيان المركز المالي
الموحد. ألغراض كل التزام مالي ، تشتمل مصروفات الفوائد على تكاليف المعامالت األولية ، باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة 

 .الدفع عندما تكون االلتزامات مستحقة

 ت النقدية األخرىيتم االعتراف االولي بالمبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء واألرصدة التجارية والذمم الدائنة األخرى والمطلوبا 
  قصيرة األجل بالقيمة العادلة وتدرج الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة.

  
  عقارات للتطوير ٣٫٤

  

 ةتصنف العقارات المكتسبة أو المنشأة أو التي ما زالت قيد اإلنشاء بغرض البيع كعقارات للتطوير وتظهر بالتكلفة أو صافي القيمة القابل
  قق ايهما أقل.للتح

  

وتشمل التكاليف بشكل أساسي تكلفة األرض وتكلفة اإلنشاء وجميع التكاليف األخرى الالزمة لتجهيز العقار للبيع. تمثل القيمة القابلة 
طوير تللتحقق سعر البيع المقدرة في النشاط الطبيعي مطروحاً منه التكاليف المتكبدة من أجل بيع العقار. يتم تحديد تكلفة عقارات لل

المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد بالرجوع إلى التكاليف المتكبدة على العقارات المباعة إلى حد 
  العمل المنجز.

  

  يتم تضمين تكاليف القروض المتعلقة مباشرة باإلنشاءات في تكلفة هذه الموجودات.
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  ٢٣  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
    (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في إي
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣

  الممتلكات والمعدات ٣٫٥

 

اليف كتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض متراكم في القيمة. إن تكلفة الممتلكات والمعدات هي ت

  اإلنشاءات و/ أو مقابل المشتريات بجانب أي تكاليف استحواذ عارضة.

 

تتضمن التكلفة تكاليف اإلنشاءات واألتعاب المهنية. وتتضمن التكلفة بالنسبة للموجودات المؤهلة تكاليف االقتراض المرسملة بما 

لموجودات عندما تكون هذه الموجودات جاهزة لالستخدام يتماشى مع سياسة المجموعة المحاسبية. يتم بدء احتساب االستهالك لهذه ا

  المتوقع منها.
يُحتسب االستهالك حتى يتم شطب تكلفة األصل فيما عدا تكلفة أراضي التملك الحر والممتلكات قيد اإلنشـاء، وذلك بطريقة القسط الثابت 

ل وطريقة االستهالك في نهاية ك جية المقدرة والقيم المتبقيةعلى مدار عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم إجراء مراجعة على األعمار اإلنتا
  سنة مع األخذ في االعتبار أية تغيرات في التقدير المحتسب على أساس مستقبلي.

  فيما يلي األعمار اإلنتاجية مستخدمة في احتساب االستهالك:

 سنوات  

  ١٠    مباني

  ٦   أثاث وتركيبات 

  ٦    أدوات وتجهيزات مكتبيـة

  ٦    اتسيار

  

يُلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استعمال 

  األصل.

 يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أي من بنود الممتلكات والمعدات كالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية

  للموجودات ويتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.
  
   االستثمارات العقارية ٣٫٦  

هي عقارات محتفظ بها لكسب اإليجارات و / أو لزيادة رأس المال (بما في ذلك االستثمار العقاري تحت االستثمارات العقارية 
بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصلة ناقًصا االستهالك  بالتكلفة،ارات االستثمارية مبدئيًا اإلنشاء لهذه األغراض). يتم قياس العق

: العقارات االستثمارية٤٠المتراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة وفقًا لنموذج التكلفة في معيار المحاسبة الدولي  . 
 اإلنتاجية األعمارعلى أساس القسط الثابت على مدى متوسط المكتملة االستثمارات العقارية يتم تحميل االستهالك لشطب تكلفة 

  .سنة ٢٥ البالغة المقدرة
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع 

 .االقتصادية من هذه العقارات
التي يتم المحاسبة عنها بشكل منفصل تتم رسملتها ويتم شطب االستثمارات العقارية دال عنصر من بنود المصروفات المتكبدة الستب

 دالقيمة الدفترية للمكون الذي تم استبداله. تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية للبن
عتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد . يتم االاالستثمارات العقاريةالمتعلق 

 .عند تكبد المصروفات
أي منافع  بشكل دائم من االستخدام وال يتوقعاالستثمارات العقارية عند االستبعاد أو عندما يتم سحب االستثمارات العقارية يتم استبعاد 

يتم تضمين أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد العقار في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل  اقتصادية مستقبلية من البيع.
  .اآلخر الموحد في الفترة التي يتم فيها استبعاد العقار

ر بهدف ييكون هناك تغيير في االستخدام يتضح من بدء شغل المالك أو بدء التطوفقط عندما االستثمارات العقارية تتم التحويالت من 
     البيع. تتم هذه التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل
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  ٢٤  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٣

  ةاألصول الملموس قيمةنخفاض ا ٣٫٧
 

في تاريخ كل تقرير ، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك 
األصول قد تعرضت لخسارة انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر ، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل من أجل 

انخفاض القيمة (إن وجدت). عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي ، تقوم المجموعة تحديد مدى خسارة 
بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد ، عادة مشروع التطوير ، الذي ينتمي إليه األصل. عندما يمكن تحديد أساس معقول 

تخصيص أصول الشركة لوحدات توليد النقد الفردية ، أو بخالف ذلك يتم تخصيصها ألصغر مجموعة  وثابت للتخصيص ، يتم أيًضا
  من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

  
الستخدام ، يتم دير القيمة في االمبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام ، أيهما أعلى. عند تق

 خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية
  المعدلة لها.للنقود والمخاطر الخاصة باألصل التي لم يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

  
ير القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو وحدة توليد النقد) بأقل من قيمته الدفترية ، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة إذا تم تقد

 توليد النقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على الفور في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل
مجمع ، ما لم يتم إدراج األصل ذي الصلة بمبلغ معاد تقييمه ، وفي هذه الحالة يتم معالجة عكس خسارة االنخفاض في القيمة اآلخر ال

  على أنه انخفاض في إعادة التقييم.
  

المعدل لقيمته  ديرتتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى التق الحقًا،عندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة 
ولكن بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية المتزايدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها لو لم يتم االعتراف  لالسترداد،القابلة 

ى الفور لبخسارة انخفاض في القيمة لألصل (أو وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة ع
ما لم يتم إدراج األصل ذي الصلة بالمبلغ المعاد تقييمه ، وفي هذه الحالة يتم  المجمع،في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  .معالجة عكس خسارة االنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
  

  عقود اإليجار ٣٫٨
 

  عتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار باستثناء:تتم المحاسبة عن عقود اإليجار من خالل اال
 

 عقود إيجار موجودات منخفضة القيمة. و• 
  شهًرا أو أقل. ١٢عقود اإليجار لمدة • 

 

م  تحقة للمؤجر على مدى فترة اإليجار ، مع تحديد معدل الخص تُقاس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية للمدفوعات التعاقدية المس
هولة ، في وفي هذه الحالة ، يتم بالرج ل في عقد اإليجار ما لم (كما هو الحال عادة) ال يمكن تحديد ذلك بس عر المتأص وع إلى الس

مين مدفوعات اإليجار المتغيرة فقط في قياس التزام  افي للمجموعة عند بدء عقد اإليجار. يتم تض تخدام معدل االقتراض اإلض اس
شر أو معدل. في مثل هذه الحاالت ، يفترض القياس األولي اللتزام اإليجار أن العنصر المتغير سيبقى اإليجار إذا كانت تعتمد على مؤ

  دون تغيير طوال مدة اإليجار. مدفوعات اإليجار المتغيرة األخرى يتم إنفاقها كمصروفات في الفترة التي تتعلق بها.
  

  اإليجار أيًضا: عند االعتراف األولي، تشمل القيمة الدفترية للمطلوبات عقد
  المبالغ المتوقع دفعها بموجب أي ضمان للقيمة المتبقية.• 
  سعر الممارسة ألي خيار شراء ممنوح لصالح المجموعة إذا كان من المعقول بالتأكيد تقييم هذا الخيار.• 
  نهاء الجاري تنفيذه.أي غرامات مستحقة الدفع إلنهاء عقد اإليجار ، إذا تم تقدير مدة اإليجار بناًء على خيار اإل• 
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  ٢٥  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  اإليجار(تتمة) عقود ٣٫٨

  

  دتها من أجل:ويتم زيا مة،مستليتم قياس حق استخدام الموجودات مبدئيًا بمبلغ مطلوبات عقد اإليجار، ويتم تخفيضه ألي حوافز إيجار 
  

 مدفوعات اإليجار المدفوعة خالل أو قبل بدء عقد اإليجار.• 
 التكاليف األولية المباشرة المتكبدة. و• 
  مبلغ أي مخصص معترف به حيث تكون المجموعة مطالبة تعاقديًا بتفكيك أو إزالة أو استعادة األصل المؤجر.• 

  

ها في أعقاب القياس المبدئي، تزداد الت قائم ويتم تخفيض يد ال فائدة المحملة بمعدل ثابت على الرص زامات عقود اإليجار نتيجة لل
لمدفوعات اإليجار المدفوعة. يتم إطفاء موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى المدة المتبقية من عقد اإليجار أو 

  ما يعتبر أقصر من مدة عقد اإليجار. على مدى العمر االقتصادي المتبقي لألصل إذا كان نادًرا
  

 ءعندما تقوم المجموعة بمراجعة تقديرها لمدة أي عقد إيجار (ألنها، على سبيل المثال ، تعيد تقييم احتمالية ممارسة خيار تمديد أو إنها
تأجر) ، تقوم بتعديل القيمة الدفترية اللتزام اإليجار لتعكس الدفعات التي يجب القيام بها. عل تي يتم ى مدى المدة المنقحة، والالمس

ر المتغير  م المعدل. تتم مراجعة القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار بالمثل عندما تتم مراجعة العنص تخدام معدل الخص مها باس خص
م دون تغيير. في كلتا الحالت تثناء بقاء معدل الخص ر، باس تقبلية التي تعتمد على معدل أو مؤش ن يتم إجراء يلمدفوعات اإليجار المس

تخدام، مع إطفاء القيمة الدفترية المعدلة على مدى فترة اإليجار المتبقية (المعدلة).  ل حق االس تعديل مكافئ على القيمة الدفترية ألص
  إذا تم تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر، يتم االعتراف بأي تخفيض إضافي في الربح أو الخسارة.

 

  المجموعة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية لعقد اإليجار مع المؤجر ، تعتمد المحاسبة بناءا على طبيعة التعديل:عندما تعيد 
 

إذا أدت إعادة التفاوض إلى تأجير واحد أو أكثر من األصول اإلضافية بمبلغ يتناسب مع السعر المستقل لحقوق االستخدام اإلضافية • 
  ساب التعديل على أنه عقد إيجار منفصل وفقًا للسياسة المذكورة أعالهالتي تم الحصول عليها ، يتم احت

في جميع الحاالت األخرى التي تؤدي فيها إعادة التفاوض إلى زيادة نطاق عقد اإليجار (سواء كان ذلك امتدادًا لفترة اإليجار ، أو تم • 
افي واحد أو أكثر) ، تتم إعادة قياس مطلوبات اإليجار با ل إض م المطبق في تاريخ التعديل ، مع تعديل تأجير أص تخدام معدل الخص س

  أصل حق االستخدام بنفس المقدار
ل حق •  لدفترية اللتزام اإليجار وأص مة ا كل من القي جار ، يتم تخفيض  فاوض إلى انخفاض في نطاق عقد اإلي عادة الت إذا أدت إ

 العتراف بأي فرق في الربح أو الخسارة. يتم بعد ذلك تعديل التزام عقداالستخدام بنفس النسبة لتعكس اإلنهاء الكامل لعقد اإليجار مع ا
م م عليها،اإليجار للتأكد من أن قيمته الدفترية تعكس مبلغ المدفوعات المعاد التفاوض عليها على مدى المدة المعاد التفاوض  ع خص

  حق االستخدام بنفس المقدار.مدفوعات اإليجار المعدلة بالسعر المطبق في تاريخ التعديل. يتم تعديل أصل 
 

اب اختارت المجموعة حس ،للمجموعةبالنسبة للعقود التي تنقل حقًا للمجموعة في استخدام أصل محدد وتتطلب خدمات يقدمها المؤجر 
ل ، ألي خدمات يقدمها كل منفص ب بش ص أي مبلغ من المدفوعات التعاقدية ، وتحس  العقد بالكامل كعقد إيجار ، أي أنها ال تخص

  المورد كجزء من العقد
  

 التأثير على محاسبة المؤجر
  

ل  ب هذين النوعين من  كمؤجر، المجموعة،تواص غيلية وتحاس نيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تش تص
كل مختلف. ومع  يع نطاق ١٦فقد قام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ذلك،اإليجارات بش احات  بتغيير وتوس ال  المطلوبة،اإلفص

ول المؤجرة. هذا ليس له تأثير على المجموعة  ته المتبقية في األص ئة عن حص يما فيما يتعلق بكيفية إدارة المؤجر للمخاطر الناش س
  حيث ليس لديها عقود إيجار تمويلي كمؤجر خارج المجموعة.
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  ٢٦  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  )(تتمة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الم

  
السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣  

  رأس المال   ٣٫٩
  

  أو األصل المالي. يتم تصنيف األدوات المالية التي تصدرها المجموعة كحقوق ملكية فقط إلى الحد الذي ال تفي بتعريف االلتزام المالي
  لمجموعة كأدوات حقوق ملكيةيتم تصنيف األسهم العادية ل

  
 قانوني احتياطي ٣٫١٠ 
  

من أرباح السنة إلى  %١٠عمالً بأحكام قانون الشركات التجارية بدولة اإلمارات العربية المتـحدة وعقد تأسيس الشركة، يتم تحويل 
من رأس المال المدفوع. إن هذا  %٥٠االحتياطي القانوني. ويحق للشركة اتخاذ قرار بوقف ذلك التحويل إذا ما بلغ مجموع االحتياطي 

 االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون.
 

  المخصصات ٣٫١١ 

  

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قائم (قانوني أو استنتاجي) نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يطلب 

  ام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام تقديًرا موثوقًا به. من المجموعة تسوية االلتز
 

ديد االلتزامات الحالية كما في تاريخ التقرير، مع األخذ  ل التقديرات للمقابل المطلوب لتس ص هو أفض يعد المبلغ المعترف به كمخص
  بعين االعتبار المخاطر والتقديرات المحيطة بااللتزامات.

 

ص على أس ديد االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات عند قياس المخص اس التدفق النقدي المقدر لتس
  النقدية.

  

 عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينة كأصل إذا

  أن المبالغ المسددة سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق. ما تم التأكد فعالً من
  

  مكافأت نهاية الخدمة للموظفين مخصص ٣٫١٢

  

تقدم المجموعة مكافآت لنهاية خدمة موظفيها المغتربين، بحيث تحتسب عادةً على الراتب النهائي للموظف وطول مدة خدمته 

ام الحد األدنى من فتـرة الخدمة وفق المنصوص عليه في قوانين العمل بالدولة ذات الصلة بعمليات المجموعة. بالمجموعة، بشرط إتم

يستحق سداد التكاليف المتوقعة لتلك المنافع على مدار فترة العمل. وتسهم المجموعة في خطة المعاشات والتأمين الصحي الوطنية 

 (وتعديالته). ١٩٩٩لسنة  ٧دي رقم لموظفيها المواطنين وفقًا للقانون االتحا
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  ٢٧  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

  ضريبة القيمة المضافة  ٣٫١٣
تحددها السلطات الضريبية في السلطات  ) في الدفاتر على األساس التيVATيتم االعتراف بأصول / مطلوبات ضريبة القيمة المضافة (

  القضائية ذات الصلة.
  يتم إثبات المصروفات واألصول بالصافي من مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء ما يلي:

  عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب، في هذه
 لة، يتم االعتراف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند النفقات ، المعمول بها.الحا

 .عندما يتم ذكر الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرجة  
رى أو الذمم الضريبية كجزء من الذمم المدينة األخ يتم تضمين صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد أو المستحقة للسلطة

  الدائنة االخرى اآلخرين في البيانات المالية. 
خالل المسار الطبيعي للنشاط، لدى المجموعة معامالت معينة يتم تحديد ضريبة المخرجات النهائية عليها بناًء على أفضل التفسيرات 

المجموعة بتصنيف الشقق الفندقية أو الشقق الخدمية كوحدة سكنية لغرض النظر في  للقوانين المعمول بها وممارسات الصناعة. قامت
  ضريبة القيمة المضافة الناتجة.

  
   االعتراف بااليرادات ٣٫١٤

 
  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

  

نظاًما شامًال موحدًا الحتساب اإليرادات الناتجة من  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"“ ١٥يحددالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 رالعقود المبرمة من العمالء ويسود على اإلرشادات السارية في الوقت الراهن بشأن االعتراف باإليرادات التي تضمنتها العديد من المعايي

س جه الدقة منهجاً لالعتراف باإليرادات قائماً على خموالتفسيرات المختلفة ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية. ويقدم المعيار على و
  خطوات:

  

: تحديد العقد المبرم مع العميل: ويُعرف العقد بأنه اتفاقية يبرمها طرفين أو أكثر تنشأ بموجبها حقوق والتزامات ملزمة مع تحديد ١الخطوة 
  معايير هذه الحقوق وااللتزامات.

  

  متضمنة بالعقد: يتمثل أداء االلتزامات الواردة بالعقود في التعهد بتحويل بضاعة أو تقديم خدمة للعميل.: تحديد تنفيذ االلتزامات ال٢الخطوة 
 

: تحديد قيمة المعاملة: تتمثل قيمة المعاملة في المقابل الذي تتوقع المجموعة تحقيقه مقابل تحويل البضائع وتقديم الخدمات المتعهد ٣الخطوة 
  المبالغ المحصلة بالنيـابة عن الغير. بها للعميل، وذلك باستثناء

 

: تخصيص قيمة المعاملة إلى تنفيذ االلتزامات الواردة بالعقد: بالنسبة للعقود التي تتضمن تنفيذ أكثر من التزام، تقوم المجموعة ٤الخطوة 
  يفاء كل التـزام.واستحقاقه مقابل استبتخصيص قيمة كل معاملة لكل التزام بما يعبر بالتفصيل عن المقابل الذي تتوقع المجموعة تحصيله 

  

  : االعتراف باإليرادات عندما تستوفي فيه المجموعة التزاماتها.٥الخطوة 
  

  تعترف المجموعة بإيراداتها على مدار فترة زمنية عندما يتم استيفاء أي من المعايير التالية:
 تنفيذ المجموعة اللتزاماتها؛ أو استالم العميل واستفادته في الوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب  
  إذا ما أسفر تنفيذ المجموعة اللتزاماتها عن إنشاء أي أصل أو زيادة فعالية األصل، الذي يقع تحت سيطرة العميل عند إنشاء أو تعزيز

  ذلك األصل؛أو
 تخداماتها الحا تعماالت بديلة عن اس اء موجودات ينتج عنها اس فر أداء المجموعة عن إنش لية إال أن المجموعة لديها الحق في إذا لم يس

 استالم أموال عن االلتزامات التي نفذتها المجموعة حتى تاريخه. 
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  ٢٨  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  االعتراف بااليرادات (تتمة) ٣٫١٤
  

  لعقود المبرمة مع العمالء(تتمة)اإليرادات من ا
  إذا قررت المجموعة أنه قد تم تنفيذ االلتزامات في وقت معين، تقيد اإليرادات عند تحويل السيطرة على الموجودات إلى المستهلك.

المكتسب  على مبلغ المقابل عندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تسليم السلع والخدمات المتعهد بها ، فإنها تنشئ أصًال تعاقدًا بناءً 
تمل العقار تلم من العميل مبلغ اإليرادات المعترف بها ، فإن هذا يؤدي إلى التزام عقد. تش ت امن األداء. عندما يتجاوز مبلغ المقابل المس

مان. حيح أي أعمال معيبة خالل فترة الض مانات تتطلب من المجموعة تص  وفقًا للمعيار التطويرية المباعة من قبل المجموعة على ض
ترداد االلتزامات عند  ١٥الدولي للتقارير المالية  ع التزام المجموعة باس لة. يخض مانات كالتزامات أداء منفص اب هذه الض ، ال يتم احتس

  إنهاء العقد مع العمالء للعقد واللوائح السائدة في السلطات القضائية ذات الصلة.
رائب  وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل تثناء الض روط وبنود الدفع التعاقدية المتفق عليها باس تحق مع مراعاة ش تلم أو المس المس

وم الجمركية. وتقوم المجموعة بتقدير إيراداتها وفًقا لمعايير محددة بغية تحديد ما إذا كان عمل المجموعة كموِكل أو وكيل. وقد  والرس
  في جميع معامالت اإليرادات لديها.استقر قرار المجموعة على أنها تعمل بصفة موكل 

ادية إلى المجموعة ووجود إمكانية لقي س اويتم إثبات اإليرادات في البيانات المالية الموحدة بالقدر الذي يحتمل معه تدفق المنافع االقتص
  اإليرادات والتكاليف قياًسا موثوقًا به، عند الحاجة.

  

  رسوم إدرة العقارات
اس بخدمات إدارة العقارات المقدمة لمالكي تطويرات المجموعة المنجزة. ويتم االعتراف باإليرادات المتعلقة تتعلق رسوم اإلدارة باألس

  بتلك الرسوم بشكل متطابق مع عقود إدارة العقارات ويتم االعتراف بها على أساس االستحقاق في الفترة التي ترتبط بها تلك الخدمات.
  

  الدخل من الودائع
ودائع عندما يحتمل تحقق فائدة اقتصادية للمجموعة ويمكن احتساب مبلغ اإليرادات بشكل موثوق. ويتم االعتراف يقيد الدخل من ال

بالدخل من الودائع على أساس الفترات الزمنية المستحقة بالرجوع إلى مبلغ األصل والربح الفعلي أو بسعر الفائدة المطبق، وهو السعر 
  قدية المقدرة على مدار عمر األصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل عند االعتراف األولي.الذي يتم بموجبه خصم التدفقات الن

  

  إيرادات التأجير
يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تضاف التكاليف المباشرة 

وض على عقد إيجار تشغيلي وترتيبه إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وتقيد على أساس القسط الثابت على األولية المتكبدة في التفا
 مدى فترة اإليجار.

  

  األجنبية العمالت ٣٫١٥
تحويل البنود  دفي تاريخ كل تقرير، يتم إعادة تحويل البنود النقدية السائدة بعمالت أجنبية بأسعار اإلقفال السائدة في تاريخ التقرير. ويُعا

ود نغير النقدية المدرجة بقيمة عادلة سائدة بعمالت أجنبية وذلك باألسعار السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. إن الب
  غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية السائدة بعملة أجنبية ال يتم إعادة تحويلها.

 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد للفترة التي تظهر فيها تلك الفروقات.يتم إثبات فروق أسعار الصرف في 
  

  الضرائب ٣٫١٦
رائب للدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أما في غيرها من البلدان، يتم اقتطاعها في  ال تُفرض على عمليات المجموعة أية ض
ص عندما  تلمة من المجموعة. ويتم تكوين مخص ل توزيعات األرباح وبعض الفوائد المس رائب أجنبية على أص بعض الحاالت بض

رائب الحالية و ي األمر للض ركات التابعة الخارجية التي تمارس أعمالها في مناطق يتقض غيلية للش اآلجلة المترتبة من النتائج التش
ان الربح او إن المصاريف في بيخاضعة للضرائب وفقًا للتشريعات الضريبية في البلدان المعنية التي تمارس فيها المجموعة أعمالها. 

رائب امل االخر الموحد هي الض ائر والدخل الش ب  الخس تخدام نس نة الحالية باس ريبة للس ع للض المتوقع دفعها على الدخل الخاض
 ضريبية سائدة في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضرائب مستحقة الدفع تتعلق بالسنوات السابقة.

  

  القطاعات التشغيلية ٣٫١٧
م مراجعة د يترتب عنها تحقيق أرباح وتكبد خسائر. ويتيعرف القطاع التشغيلي بأنه أحد مكونات المجموعة التي ترتبط بأنشطة تجارية ق

النتائج التشغيلية التي تنتج عن القطاع التشغيلي دوريًا من قبل مجلس اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصادر التي سيتم 
ى مباشرة قارير إلى مجلس اإلدارة بنود تعزتخصيصها إلى القطاع وكذلك من أجل تقييم أدائه. وتتضمن نتائج القطاعات التي ترفع بها ت

  إلى قطاع ما مع تلك البنود التي يمكن تخصيصها وفق أساس معقول.
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  ٢٩  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

  ية للتقديرات غير المؤكدةاألحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيس .٤
 

أحكام وتقديرات وافتراضات تتعلق بالقيم الدفترية ، تتخذ اإلدارة ٣في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة التي تناولها إيضاح 
ت ذات اللموجودات والمطلوبات، وهي األحكام التي ال يتسنى الحصول عليها من مصادر أخرى. وتستند تلك التقديرات واالفتراض

  الصلة بالخبرة التاريخية وغيرها من العوامل األخرى التي تعد متصلة بها. هذا، وقد تأتي النتائج الفعلية مختلفة عن تلك التقديرات.
يتم إجراء مراجعة للتقديرات واالفتراضات المحددة باستمرار، ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 

ات رفيها إجراء التعديل على التقديرات في حال ما كان التعديل ال يؤثر سوى على تلك الفترة أو الفترات التي تم فيها إجراء التعديل والفت
 المستقبلية إذا ما كان التعديل يؤثر على كال من الفترات المستقبـلية والحالية.

  
 األحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية

بية اإلدارة في إطار تطبيق السياسات المحاس ذتهاما يلي األحكام المحاسبية الهامة، بخالف األحكام التي تتضمن تقديرات، التي اتخفي
 الهامة للمجموعة ذات التأثير الجوهري على المبالغ المعترف بها في البيـانات المالية المـوحدة.

  
  تصنيف العقارات

 
في سياق عملية تصنيف العقارات. وتكمن الحاجة للحكم لتحديد ما إذا كان العقار مؤهًال كاستثمار عقاري اتخذت اإلدارة أحكام مختلفة 

أو ممتلكات ومعدات أو عقار للتطوير. وتقوم المجموعة بإنشاء معايير تمكنها من ممارسة حكمها بما يتماشى مع تعريفات االستثمارات 
للتطوير. وتأخذ اإلدارة باالعتبار عند اتخاذ الحكم المعايير التفصيلية والتوجيهات ذات الصلة العقارية والممتلكات والمعدات والعقارات 

، كما تراعي بشكل خاص االستخدام المتوقع للعقار ٤٠و  ١٦و  ٢لتصنيف العقارات المنصوص عليها بالمعايير المحاسبية الدولية 
  المحدد من قبل اإلدارة.

  
  لعقاريةالقيمة العادلة لالستثمارات ا

 
تقدر إدارة المجموعة القيمة السوقية للعقارات بناًء على التقييمات التي قام بها مساحون مؤهلون ومستقلون ومستشارون عقاريون 

). تم تحديد القيمة RICSمؤهلون ومستقلون. تم إعداد هذه التقييمات وفقًا لمعايير التقييم الخاصة بالمعهد الملكي للمساحين القانونيين (
إلى  لمناسبة،العادلة باستخدام أساليب المقارنة واالستثمار، حيث قام الُمقيم بتحليل المعامالت االستثمارية واإليجارية القابلة للمقارنة ا

بعد أخذ االعتبار والحجم والموقع والشروط وعوامل أخرى. عند تقدير القيمة العادلة  االستثمارية،جانب الطلب ضمن محيط العقارات 
رات االستثمارية، وترى اإلدارة عند تقديـر القيمة العادلة لالستثمارات العقارية أن االستخدام الحالي للعقار يمثل أعلى وأفضل للعقا

  قيمة له.
  

  )العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمار مالي (بالقيمة
  

). قامت ١١في شركة ذات صلة (إيضاح  ٪٢٠آلخر حصة المجموعة البالغة يمثل االستثمار المالي المقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا
الخاص باالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وخلصت إلى أن المجموعة  ٢٨اإلدارة بتقييم تأثير معيار المحاسبة الدولي رقم 

. والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ، وبالتالي لم يتم احتساب االستثمار ليس لها أي تأثير جوهري في شكل المشاركة في قرارات السياسة المالية
  بصفته "مشارك".

  
  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء ١٥استيفاء آداء االلتزامات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

من أجل تحديد ما إذا قد تم استيفاء أداء االلتزامات على مدار الوقت  يقتضي على المجموعة تقييم جميع عقودها المبرمة مع العمالء
  اإليرادات.ب لالعترافأو في مرحلة زمنية معينة وذلك لتحديد الطريقة المناسبة 
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  ٣٠  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  

 تتمة)( المؤكدةالمحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير  األحكام -٤
  

 (تتمة) األحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية
  

  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء(تتمة) ١٥استيفاء آداء االلتزامات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  

قامت المجموعة بتقييم ذلك بناًء على اتفاقيات البيع والشراء المبرمة مع العمالء وأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة. وإذا  وقد
كانت العقود مبرمة من أجل تقديم موجودات عقارية للعمالء، ال تنشأ المجموعة أي أصل له استخدام بديل للمجموعة في الغالب 

بشأن الدفعات المالية ألي التزام تم االنتهاء من أداءه حتى تاريخه. وفي تلك الحاالت تقوم المجموعة بقيد تمتلك حق واجب النفاذ 
  اإليرادات على مدار مدة العقد، بينما تقيد المجموعة اإليرادات في غياب تلك الحاالت في فترة زمنية معينة.

 
  تحديد أسعار المعامالت

  

لمعامالت المتعلقة بعقودها مع العمالء بتقييم أثر أي متغير في العقد يرجع للخصومات والعقوبات أو تقوم المجموعة عند تحديد أسعار ا
وجود أي عنصر تمويل جوهري أو أي مقابل غير نقدي. عند تحديد تأثير االعتبارات المتغيرة، تستخدم المجموعة طريقة المبلغ األکثر 

حيث يتم تحديد سعر المعاملة بالرجوع إلی المبلغ الوحيد المرجح ضمن مجموعة  ١٥ية رقم احتماال بموجب المعيار الدولي للتقارير المال
  من مبالغ المقابل المحتملة.

  
  العمالء معالمبرمة  توزيع سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود

  

 االعتراف باإليراد بمرور الزمن. ترى اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة اللتزامات األداء حيث يتم
المجموعة أن استخدام أسلوب المدخالت والذي يتطلب االعتراف باإليرادات على أساس جهود المجموعة للوفاء بالتزامات األداء وهذا 

اريع من أجل المشيوفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعال. عند تطبيق طريقة المدخالت، تقوم المجموعة بتقدير تكلفة استكمال 
  تحديد مبلغ اإليرادات التي سيتم االعتراف بها.

  
  تحديد مدة اإليجار

  

اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد ، أو عقد عند تحديد مدة 
لتمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنتهاء) إال في مدة التأجير إذا كان من ال تمارس خيار إنهاء الخدمة. ال يتم تضمين خيارات ا

كد ؤالمؤكد تمديد عقد اإليجار (أو عدم إنهائه). لم يتم تضمين التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة في التزام اإليجار ألنه ليس من الم
  ؤها).بشكل معقول أن يتم تمديد عقود اإليجار (أو ال يتم إنها

  
  خصم مدفوعات اإليجار

  

تقوم المجموعة، كمستأجر، بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات لإليجارات غير المدفوعة في تاريخ التطبيق األولي عند 
  . يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض المتزايد.١٦االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 

  
معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدى مالئم ، وبضمان مماثل ، فإن األموال 

  اقتصادية مماثلة . بيئةالالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة ألصول حق االستخدام في 
  

طرف الثالث الذي حصل عليه المستأجر الفردي كنقطة بداية، معدلة لتحديد معدل االقتراض المتزايد، تستخدم المجموعة تمويل ال
  لتعكس التغيرات في شروط التمويل منذ استالم تمويل الطرف الثالث.
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  ٣١  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة) المحاسبية األحكام -٤

 (تتمة) األحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية
  

  التمييز بين اندماج األعمال واالستحواذ على األصول
  

واالستحواذ  األعمال،ر من أي الحصول على السيطرة على واحد أو أكث األعمال،تميز المجموعة معاملة أو حدثًا آخر على أنه اندماج 
بناًء على حكم اإلدارة بشأن ما إذا كانت مجموعة معينة من األصول واألنشطة تتكون من  األصول،على أصل أو مجموعة من 

مار، د دخل استثتوليأو  للعمالء،أو خدمات  ،سلعوالتي تُستخدم معًا أو ستستخدم لتوفير  المدخالت،المدخالت والعمليات المطبقة إلى تلك 
من حقوق ملكية كيان من طرف ذي عالقة.  ٪١٠٠استحوذت المجموعة على  العام،توليد دخل آخر من األنشطة العادية. خالل  أو

 لكيانين،من حقوق الملكية  ٪١٠٠استحوذت المجموعة خالل العام على  ذلك،(ت). عالوة على  ٢٠لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح 
حيث إنها ال تشكل  األصول،من طرف ثالث. تم احتساب معاملة شراء األسهم هذه على أنها استحواذ على من خالل اتفاقية شراء أسهم 

  : دمج األعمال.٣نشاًطا تجاريًا بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 
  االعتراف بالدخل من تحصيل الشقق الملغاة 
  

مستلمة من العمالء قابلة لالسترداد وفقًا لبنود المصادرة الواردة في مستندات عقد تصبح المبالغ ال العمالء،عند إنهاء أو إلغاء العقود مع 
ء العقد. االبيع األصلية ووفقًا للوائح العقارات المحلية. يتم إدراج المبالغ المصادرة كالتزام في بيان المركز المالي الموحد عند إلغاء / إنه

يثما ينطبق ح العمالء،لوحدات العقارية الملغاة / المنتهية (بعد خصم المبالغ المستردة من يتم االعتراف الحقًا بالمبالغ المصادرة على ا
  ذلك) في بيان الربح أو الخسارة المجمع بناًء على حكم اإلدارة بشأن ما إذا كانت المجموعة تتوقع أي ارتباط مستقبلي مع العميل.

 
  المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة 

 
ي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بمصادر التقديرات المستقبلية وغيرها من المصادر غير المؤكدة كما في تـاريخ التقرير، فيما يل

وضح م القادمة كماوالتي لها مخاطر جوهرية إلحداث تعديالً جوهرياً على القيم الدفتريـة للموجودات والمطلوبات خالل السـنة المالية 
  أدناه:

 
 ١٩-Covidادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين بسبب تقييم المص

 
على عملياتها على أساس منتظم. ومع ذلك ، فإن الفاشية تتطور بسرعة ، بسبب  ١٩-Covidتواصل المجموعة تقييم تأثير تفشي 

ار ية للحد من انتشعوامل مثل معدل انتقال الفيروس ، ومدة تفشي المرض واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكوم
الوباء. هناك حالة من عدم اليقين المادي حول المدة المتوقعة وتأثيرها المحتمل على االقتصاد الكلي وكذلك على عمليات المجموعة. 

قتصادية النتيجة لذلك ، من الصعب تقييم تأثير مثل هذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في هذه المرحلة ، مع األخذ في االعتبار المعلومات ا
 المحدودة المتاحة لتحديد تأثير تفشي المرض على االقتصاد والقطاع العقاري.

 
قامت المجموعة بتقييم أن الوضع الحالي سيؤثر على التقديرات الرئيسية المستخدمة في تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها للممتلكات 

ينة التجارية وموجودات العقد والتقييم العادل لالستثمارات المالية. ويرجع ذلك في للتطوير ، والخسارة االئتمانية المتوقعة من الذمم المد
لمزيد من التفاصيل. لقد مارست المجموعة  ١١و  ٨و  ٧الغالب إلى انخفاض الطلب وأسعار بيع عقارات التطوير. راجع المالحظات 

ع ييم هذه األحكام والتقديرات في فترات التقارير المستقبلية مأحكاًما مهمة في تقييم تأثير تفشي المرض ويجب أن تنظر في إعادة تق
  تطور الحالة.
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  ٣٢  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  
  المؤكدة (تتمة) األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير -٤
 

  تكلفة استكمال المشاريع
  

في تاريخ كل تقرير مالي ، تقوم المجموعة تقدير التكاليف إلكمال مشاريعها التنموية. تتطلب هذه التقديرات من المجموعة عمل تقديرات 
يرات أيًضا تكلفة ر. تتضمن هذه التقدللتكاليف المستقبلية التي سيتم تكبدها ، بناًء على العمل الذي سيتم القيام به بعد تاريخ التقري

المطالبات المحتملة من قبل المقاولين من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء. تنعكس آثار أي مراجعة لهذه 
كاليف استكمال يع لتقدير تالتقديرات في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات. تستخدم المجموعة فرقها التجارية مع مديري المشار

مشاريع للتطوير. يتم تضمين عوامل مثل التأخر في تاريخ اإلنجاز المتوقع ، والتغيرات في نطاق العمل ، والتغيرات في أسعار المواد 
  لمتطلبات.ا ، وزيادة العمالة والتكاليف األخرى في تقديرات تكلفة البناء بناًء على أفضل التقديرات التي يتم تحديثها بناًء على

  
  انخفاض قيمة المممتلكات والمعدات 

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات في تاريخ كل تقرير. يتم اختبار الممتلكات 
 قابلة لالسترداد. عند إجراء حساباتوالمعدات لالنخفاض في القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن المبالغ الدفترية قد ال تكون 

صم خالقيمة قيد االستخدام ، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المنتجة للنقد وتحديد معدل 
م احتساب فاض قيمة مبنى الجولف وتمناسب من أجل حساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. خالل العام ، قامت المجموعة بتقييم انخ

  مليون درهم إماراتي. ٥٠االنخفاض في القيمة بمبلغ 
 

  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى
 

كامل. ويتم ليتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى عندما ال يمكن تحصيل المبلغ با
إجراء هذا التقييم على أساس فردي للمبالغ الجوهرية الفردية.  يتم تقييم المبالغ غير الجوهرية بشكل فردي، اما الذمم التي فات موعد 

  استحقاقها يتم تقيمها بشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص بناءا على الخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه الذمم المدينة.
 

جموعة أن تكون هناك زيادة في مخاطر الطرف المقابل (مخاطر التخلف عن السداد) من العمالء بسبب تأثير تفشي تتوقع الم
COVID-١٩ ، 

وال سيما االنخفاض في أسعار البيع والمبالغ القابلة لالسترداد المتوقعة من عمالئها. عالوة على ذلك ، لدى المجموعة مبالغ مستحقة 
ة عن عملياتها في لبنان. نظًرا لألزمة االقتصادية السائدة في لبنان ، تتوقع المجموعة أن تكون هناك زيادة من عمالء في لبنان ناتج

في مخاطر الطرف المقابل من العمالء ، وبالتالي فقد راجعت خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة 
 األخرى.

 
لخسارة االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ومخصصات الخسائر قامت المجموعة بمراجعة ا

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون درهم في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  ١٤٧المحملة بمبلغ 
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  ٣٣  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ت حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحا
  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة) -٤

  المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة(تتمة) 
  

  انخفاض قيمة االستثمارات العقارية 
كانت هناك مؤشرات على انخفاض قيمة االستثمارات العقارية في تاريخ كل تقرير. يتم اختبار االستثمارات  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا

 العقارية لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية أعلى من قيمتها العادلة.
يضاح إ  اراتها العقارية وفق التقييم الذي أجراه خبير تقييم خارجي مستقل,قيّمت المجموعة القيمة السوقية الستثم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
١٤.  

 
  صافي القيمة المتحققة من العقارات للتطوير

حددت اإلدارة القيمة المتحققة من العقارات للتطوير بناًء على تقييمات أجراها مقيمون مستقلون ومعتمدون واستشاري عقارات. وقد تم 
ت بما يتفق مع معايير التقييم الموضوعة من قبل المعهد الملكي للمقييمين المعتمدين، كما أنها تعبر عن األوضاع إعداد تلك التقييما

  االقتصادية السائدة في تاريخ التقرير والتغيرات في خطة تطوير بعض المشروعات
ة المخصومة والتي تستند إلى نهج التدفقات النقديكانت طريقة التقييم المستخدمة لـ "عقارات قيد التطوير" هي طريقة التقييم المتبقي 

التي تحدد قيمة العقار عن طريق خصم التكاليف المقدرة إلكمال التطوير من القيمة المقدرة عند االنتهاء المشتقة من المبيعات عائدات 
المسددة  ذا يتم خصم التكلفة المقدرة غيرالممتلكات. تستلزم هذه الطريقة تقدير إجمالي المحقق من سعر البيع المتوقع للممتلكات. من ه

 ١٩-COVIDلم تتأثر "العقارات قيد التطوير" بسبب تفشي  لخدمة العقار بما في ذلك هامش المطور للوصول إلى القيمة المتبقية.
  .٢٠٢٠يسمبر د٣١كما في السنة المنتهية بسبب وجود مساحة كافية للرأس المتاحة بناًء على التقييم الخارجي الذي تم إجراؤه 

 
ن ي. وتمثل القيمة المتبقية المعروضة في صافي بنود القيمة الحالية السعر المقدر الذي قد يسدد مقابل العقار محل التقييم من أحد المطور

قدية نأو المستثمرين أصحاب القرارات الرشيدة والكفاءة. وتراعي تلك الطريقة مفهوم القيمة الزمنية للنقد بحيث تُخصم التدفقات ال
) وذلك وفق طبيعة وحجم المشروع قيد التطوير  %٢٠إلى  %١٠: من ٢٠١٩( % ٢٠ إلى  % ١٠المستقبلية بنسب تتراوح من 

  والمدى الزمني المتوقع إنجاز التطوير خالله. ويتوقع تطوير العقارات على مدار فترة زمنية تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات.
  

مة "للعقارات المكتملة" و "األراضي المحتفظ بها للتطوير" هي الطريقة المقارنة التي تستند إلى معامالت كانت طريقة التقييم المستخد
مماثلة في السوق معدلة لمخاطر السوق والمخاطر القانونية ومخاطر الممتلكات المالزمة لكل عقار. أثرت المستويات المنخفضة 

ألسعار القابلة للمقارنة التي يحددها المثمن المستقل في الوصول إلى القيمة الممكن ألنشطة المعامالت والسيولة وأسعار السوق على ا
لمزيد من  ٨ يضاحتحقيقها لهذه العقارات. وقد أدى ذلك إلى مخصص انخفاض في القيمة مقابل القيمة الدفترية لهذه العقارات. راجع ا

  التفاصيل
ر الجوهري في تقرير التقييم لتحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها للممتلكات للتطوي قدم المقيمون الخارجيون شرط عدم التأكد من التقييم

. هذا ال يعني أن التقييم غير موثوق به ١٩-COVID، بسبب انخفاض أدلة المعامالت نتيجة لظروف غير مسبوقة ناجمة عن جائحة 
ن في إطاره إعداد التقييم. نظًرا للظروف المتطورة للوباء ، م ولكنه مشمول لضمان الشفافية ولتوفير نظرة ثاقبة لسياق السوق الذي تم

المحتم أن يكون هناك عدم يقين مادي وقد تخضع االفتراضات الرئيسية التي تم أخذها في االعتبار عند تقييم العقارات المطورة للتغيير 
  خالل الفترات المستقبلية.

  
القيمة الدفترية للممتلكات للتطوير وقدمت مخصًصا إضافيًا النخفاض القيمة بمبلغ بناًء على ما ورد أعاله ، قامت المجموعة بمراجعة 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون درهم إماراتي في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة المنتهية في  ١،٣٢٥
  

. بسبب األزمة ٢٠٢٠كانون األول (ديسمبر)  ٣١في مليون درهم كما  ١٨٣تمتلك المجموعة عقارات للتطوير تقع في لبنان بقيمة 
االقتصادية السائدة في لبنان وانخفاض السيولة في سوق العقارات ، قامت اإلدارة بتقييم انخفاض القيمة على القيمة الدفترية لهذه 

قارات ض القيمة الدفترية لهذه العالعقارات المطورة بناًء على القيمة المقارنة التي يحددها الُمثمن المستقل ، مما أدى إلى كتابة بتخفي
  للتطوير.
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  ٣٤  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة) -٤
  غير المؤكـدة(تتمة)  المصادر الرئيسيـة للتقديرات

 
  القيمة العادلة لالستثمارات المالية

 
يتم قياس االستثمار المالي في شركة داماك الدولية المحدودة ، وهي جهة ذات عالقة نشاطها الرئيسي هو تطوير العقارات ، بالقيمة 

ت المجموعة باختيار غير قابل للنقض لتصنيف العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس المحتفظ بها للمتاجرة وسندات الدين. قام
 استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث يعتبر هذا أكثر مالءمة لهذه االستثمارات االستراتيجية.

 

ار المحدودة ، بناًء على مثمن ، قامت المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لالستثمار المالي في داماك لالستثم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
مليون درهم في القيمة العادلة ، على حساب التغيير في  ٤٣خارجي مستقل. نتيجة لهذه المراجعة ، أقرت المجموعة بانخفاض قدره 

 التقديرات الرئيسية المستخدمة للوصول إلى أسعار البيع المتوقعة التي تأثرت بسبب تفشي فيروس كورونا.
 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ثمارات المالية المحتفظ بها في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. في يتم قياس االست
 ، قامت المجموعة بتقييم القيمة العادلة من خالل األسعار المدرجة في األسواق النشطة.

 
 تقدير المطالبات والعمليات القانونية -اإلجراءات القانونية 

 

مجموعة بمراجعة القضايا القانونية المعلقة بعد التطورات في اإلجراءات القانونية وفي تاريخ كل تقرير مالي ، من أجل تقييم تقوم ال
الحاجة إلى المخصصات واإلفصاحات في بياناتها المالية. من بين العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن األحكام 

مطالبة أو التقييم ، والعملية القانونية والمستوى المحتمل لألضرار في الوالية القضائية التي تم فيها رفع الدعوى طبيعة التقاضي أو ال
ء اأو المطالبة أو التقييم ، وسير القضية (بما في ذلك التقدم بعد تاريخ البيانات المالية ولكن قبل إصدار تلك البيانات) ، وآراء أو آر

 ن ، والخبرة في القضايا المماثلة وأي قرار من إدارة المجموعة حول كيفية استجابتها للدعوى أو المطالبة أو التقييم.المستشارين القانونيي
 

 إنجاز المشاريع
 

 متقدر المجموعة تكلفة إنجاز المشاريع لتحديد التكلفة المنسوبة إلى اإليرادات الجاري االعتراف بها. وتتضمن تلك التقديرات تكلفة تقدي
  بنية التحتية والمطالبات المحتملة من المقاولين وتكلفة استيفاء االلتزامات التعاقدية األخرى نحو العمالء.ال
 

  العقارية واالستثماراتاألعمار االنتاجية للمتلكات والمعدات 
 

تند المقدرة لهذه األصول. تس يتم استهالك تكاليف الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية المكتملة على مدى األعمار اإلنتاجية

يلية. غاألعمار اإلنتاجية المقدرة إلى االستخدام المتوقع لألصول والتآكل المادي والقيمة المقدرة المتبقية ، والذي يعتمد على العوامل التش

  لم تأخذ اإلدارة أي قيمة متبقية ألنها تعتبر غير جوهرية
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  ٣٥  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ت حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحا

  

 تحليل القطاعات -٥
 

 
 عقاري. يتم تحديد المعلومات التي يتم إبالغها لمجلسالتطوير ال، وهو وارد في التقرير تتكون المجموعة حاليًا من قطاع تشغيلي واحد

  من خالل الموقع الجغرافي لهذه العمليات.اإلدارة لغرض تخصيص الموارد وتقييم األداء 
 

تتعلق اإليرادات ونتائج التشغيل واألصول وااللتزامات المعروضة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بقطاع التطوير العقاري في 
  المجموعة.

 

طاعات ة "القطاع المحلي" وفي بلدان أخرى "القيتم تقسيم المعلومات الجغرافية للمجموعة بين عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحد

  الدولية".
 

 
 
 
 
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  ألف درهم    

      اإليرادات
   ٤٬٢٨١٬٨٣٠   ٤٬٥٨٥٬٠٤٦  محلية
  ١١٧٬٣٨٧  ٨٥٬٥١٦  دولية

  ٤٬٣٩٩٬٢١٧  ٤٬٦٧٠٬٥٦٢  
      

      العقارات للتطوير
   ٨٬٥٢٥٬٠٥١   ٦٬٦٦٨٬٠١٣  محلية
   ١٬٠٠٢٬٢٠٢   ١٬١١٤٬٩٩١  دولية

  ٩٬٥٢٧٬٢٥٣  ٧٬٧٨٣٬٠٠٤  
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  ٣٦  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  النقد وأرصدة بنكية -٦

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    
  

  النقد في الصـندوق
  

٩٦٧ 

  
١٬٦٦٢ 

  ٣٬٤٤٥٬٩٥٧    ٢٬٣٩٩٬١٤٧  ب معلق التسليمالنقد المحتفظ به في حسا

  ٨٤٬٨٤٥    ٦٠٨٬٧٨٠  أرصدة بنكية

  ١٬١١٣٬٣٨٤    ١٬٢٣٣٬٣٤٤  ودائع ثابتة

  
  ٤٬٢٤٢٬٢٣٨  نقد وأرصدة بنكية

  

٤٬٦٤٥٬٨٤٨  

  (٩٣٤٬٣٢٠)  ودائع ثابتة باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر
  

)٤٨٧٬٤٠٣(  
  (٢٧٬١٣٨)    -  )١٨سحوبات بنكية على المكشوف (إيضاح 

  ٤٬١٣١٬٣٠٧    ٣٬٣٠٧٬٩١٨  النقد وما يعادله
  
  
  

يمثل النقد المحتفظ به في حساب معلق التسليم النقد المستلم من عمالء محتفظ به في حسابات بنكية معتمدة من هيئة التنظيم العقاري 
  افئا للنقد.التالي يعتبر نقدا ومكوب وما يتعلق بها من مقبوضات نقدية  يةلتطويرا("ريرا")، ويقتصر استعمال هذا النقد على العقارات 

 
يتم تقييم األرصدة لدى البنوك بهدف خفض مخاطر العجز في االئتمان حيث يتم االحتفاظ بهذه الموجودات لدى بنوك يجري تنظيمها 

ائر في نهاية سبشكل كبير من قبل البنوك المركزية في البلدان المعنية. وبناًء على ذلك، تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصصات الخ
 شهًرا.  ١٢فترة التقرير بمبلغ يعادل خسارة ائتمانية متوقعة لمدة 

 
فاض في قد قامت إدارة المجموعة بتقييم عدم وجود انخفللخبرة السابقة للتخلف عن السداد والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك.  نظرا

  األرصدة. القيمة، وبالتالي لم يتم تكوين أي مخصصات خسارة على هذه
  

ي فالودائع الثابتة هي أصول مالية تحتفظ بها البنوك لفترة استحقاق تقل عن ثالثة أشهر وأكثر من تاريخ اإليداع. كما في السنة المنتهية 
 ) سنويًا.٪٣إلى  ٪١: ٢٠١٩( ٪٣إلى  ٪١اكتسبت غالبية الودائع الثابتة فائدة بمعدالت تتراوح من  ،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  
: ٢٠١٩مليون درهم ( ٤١٦تحتفظ البنوك بالودائع الثابتة واألرصدة المصرفية البالغة  ،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١نة المنتهية في كما في الس

 مليون درهم) تحت رهن مقابل التسهيالت االئتمانية الصادرة للمجموعة. ٤٩٦
  

ية لتي لم يتم تسجيلها في هذه البيانات الماللجمعيات المالك، وا المصلحة النافعةتحتفظ المجموعة بحسابات مصرفية معينة من أجل 
  الموحدة.

  
مليون درهم) محتفظ به لدى البنوك  ٢،٣٣٣: ٢٠١٩مليون درهم ( ٢،١٣٣مبلغ  ،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في السنة المنتهية في 

  .التجاريةاإلسالمية والرصيد المتبقي محتفظ به لدى بنوك 
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  ٣٧  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاح

 
  ذمم تـجارية مدينة وأخرى  -٧

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ألف درهم    ألف درهم    
    

  ٤٬٣١٣٬٥٩٩   ٣٬٥٢٦٬٦٥٤  )١(ذمم مدينة غير مفوترة 

  ٢٬٩٦٥٬٠١٤    ٣٬٠٨٠٬٤٠٥  )٢(ذمم تجارية مدينة 

  )٦٥٬٤٣٢(    (٢١٢٬١٥٠)  )٣(تجارية المدينة مخصص انخفاض قيمة الذمم ال

  ٧٬٢١٣٬١٨١     ٦٬٣٩٤٬٩٠٩   

   ٦١٥٬٠٧٥     ٤٧٠٬٤٤١  سـلفيات وودائع

   ١٨١٬٨٥٩     ١٦٣٬٧٨٩  ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة وموجودات أخرى

  ٨٬٠١٠٬١١٥    ٧٬٠٢٩٬١٣٩  
  
  

لم يتم إصدار  ولكن ،المنجزلمجموعة في استالم مقابل العمل الذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير هي أصول تعاقدية تتعلق بحق ا )١(
. يتم تحويلها إلى الذمم المدينة التجارية عند إصدار فواتير وفقًا للمعالم المتفق ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فواتير بها كما في السنة المنتهية في 

  العمالء.عليها في العقود مع 
  
  
  

  فوترة خالل السنة:فيما يلي الحركة في الذمم المدينة غير الم
 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهــم   ألف درهــم  
 

  الرصيد في بداية السنة
  

٤٬٣١٣٬٥٩٩  
    

٤٬٤٤٧٬٤٧١  
   ٢٬٦٤٠٬٩١٧     ٢٬١٥٦٬٥٧٣   الزيادة نتيجة لتقدم المشروع

  (٢٬٧٧٤٬٧٨٩)     (٢٬٩٤٣٬٥١٨)   تحويل إلى الذمم التجارية المدينة
 

  الرصيد في نهاية السنة
 

٣٬٥٢٦٬٦٥٤  
  

٤٬٣١٣٬٥٩٩  
  
يوًما من تاريخ كل فاتورة لتسوية المستحقات غير  ٣٠) تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العمالء. يُسمح للعمالء بـ ٢(

  المسددة.
  
  يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة خالل السنة: فيما) ٣(

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  همألف در    ألف درهم    

  (٢٤٬١٠٨)   (٦٥٬٤٣٢)  الرصيـد في بـداية السنة

  (٤١٬٣٢٤)    (١٤٦٬٧١٨)  صافي (مخصص)/ عكس انخفاض القيمة خالل السنة

  (٦٥٬٤٣٢)    (٢١٢٬١٥٠)  الرصيد في نهاية السنة

  
إن  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قامت المجموعة بتقييم وتكوين مخصصات للذمم التجارية المدينة المشكوك في تحصيلها في السنة المنتهية في 

  مرتبطة.الكبيرة وغير التركيز مخاطر االئتمان محدود بسبب قاعدة العمالء 
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  ٣٨  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  ذمم تـجارية مدينة وأخرى(تتمة)  -٧
  

لمخاطر االئتمان بشكل أساسي بالخصائص الفردية لكل عميل. إن تركيبة قاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك  يتأثر تعرض المجموعة
  المخاطر االفتراضية لمجاالت العمل والدولة التي يعمل فيها العمالء، تتضمن تأثير أقل على مخاطر االئتمان

األرض على أقساط محددة في العقود. تتعرض المجموعة لمخاطر أبرمت المجموعة عقودًا لبيع الوحدات السكنية والتجارية وقطع 
االئتمان فيما يتعلق باألقساط المستحقة. ومع ذلك، فإن الملكية القانونية للوحدات السكنية والتجارية وقطع األرض ال يتم نقلها إلى 

موعة قسط باستمرار مما يترت عليه عدم تعرض المجالمشتري إال بعد استرداد جميع األقساط. باإلضافة إلى ذلك، يتم مراقبة مستحقات ال
 للديون المعدومة تعرًضا جوهريًا.

 
تقوم المجموعة بتكوين مخصص النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير بما يمثل تقديرها للخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالذمم 

ى عدد أيام االستحقاق السابقة لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة التجارية المدينة وغير المستحقة. تستند معدالت المخصصات إل
 ذات أنماط الخسارة المماثلة. يعكس الحساب النتائج المرجحة لالحتمال والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة

االقتصادية المستقبلية. قامت المجموعة بمعايرة في تاريخ التقرير حول األحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف 
  المصفوفة لضبط تجربة خسارة االئتمان التاريخية مع المعلومات المستقبلية المتوقعة.

  
-COVIDتتوقع المجموعة أن تكون هناك زيادة في مخاطر الطرف المقابل (مخاطر التخلف عن السداد) من العمالء بسبب تأثير تفشي 

غ مستحقة لدى المجموعة مبال ذلك، إضافة الىنخفاض في أسعار البيع والمبالغ القابلة لالسترداد المتوقعة من عمالئها. ، وال سيما اال ١٩
 من عمالء في لبنان ناتجة عن عملياتها في لبنان. نظًرا لألزمة االقتصادية السائدة في لبنان ، تتوقع المجموعة أن تكون هناك زيادة في

لى بناًء عومن العمالء ، وبالتالي فقد راجعت خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية وغيرها.  مخاطر الطرف المقابل
  مليون درهم خالل العام.١٤٧سجلت المجموعة مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ  المراجعة،هذه 

  لم تنخفض قيمتها:فيما يلي أعمار الذمم المدينة غير المفوترة والذمم التجارية المدينة التي 
  

غير مستحقة   
وال منخفضة 

  يوم ٦٠- ١  القيمة
١٢٠ – ٦١ 
  يوم

١٢١ – 
  يوم ١٨٠

 ١٨٠أكثر من 
  يوم

  

  المجموع
  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  

 ٢٬١٩٢٬٩٠٩ ١٣٨٬٢٤٠ ٣٤٠٬٣١٣١٩٦٬٧٩٣ ٣٬٥٢٦٬٦٥٤  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

٦٬٣٩٤٬٩٠٩  
  

  ٢٬٠٦٩٬٨٣٧  ١٩٧٬٠٧٩  ٢٢٣٬٦٢٨  ٤٠٩٬٠٣٨  ٤٬٣١٣٬٥٩٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

٧٬٢١٣٬١٨١  
                

  
  

  فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة:
  
  

٦٠- ١ 
  يوم

  
  يوم ١٢٠ – ٦١

  ١٨٠ – ١٢١ 
  يوم

 ١٨٠أكثر من   
  يوم

  
  المجموع

  ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  
  

  ٢,٣٩٥ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

٨٬٥١٩  
 

٣٬١٤٢  
 

١٩٨٬٠٩٤  
 

٢١٢٬١٥٠  
  
  ١٬٦٠١  ٢٠١٩ديسمبر  

  
٢٬٤٤٤  

  
٣٬٨١٧  

  
٥٧٬٥٧٠  

  
٦٥٬٤٣٢  
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  ٣٩  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  عقارات للتطوير  -٨

  ر وإنشاء متكبدة على عقارات يجري تطويرها بغرض البيع. وفيما يلي الحركة خالل السنة:تمثل العقارات للتطوير تكاليف تطوي
  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهــم  ألف درهــم  
       

   ٩٬٢١٤٬٥٢٢    ٩٬٥٢٧٬٢٥٣   الرصيد في بداية السنة

   ٣٬٥٤٣٬٠١٥    ٣٬١٧٨٬٩٨٨   إضافات 

  (٣٬١٠٥,٩١٠)    (٣٬٥٩٨٬١٧٨)   تحويل إلى تكلفة المبيعات 

  (١٢٤٬٣٧٤)   (١٬٣٢٥٬٠٥٩)   مخصص النخفاض القيمة

  ٩٬٥٢٧٬٢٥٣   ٧٬٧٨٣٬٠٠٤   الرصيد في نهاية السنة

  
  انخفاض قيمة عقارات للتطوير

بمراجعة القيمة الدفترية لألرض التي تحتفظ بها لتطويرها في المستقبل والعقارات للتطوير  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قامت اإلدارة في 
وذلك بتقييم صافي القيمة القابلة للتحصيل لكل مشروع. كان الحكم األساسي المتخذ في هذه المراجعة هو تقييم القيمة  والعقارات المنجزة

عمال ألالقابلة للتحصيل للمشروع وهو ما يتم تحديده بأسعار البيع المستقبلية وأسعار المبيعات المتوقعة وتكاليف اإلنجاز المقدرة. وتأييداً 
جريها اإلدارة، عينت اإلدارة خبير تقييم خارجي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل مشروع بما في ذلك أسعار البيع المراجعة التي ت

  المتوقعة.
على أسواق العقارات بسبب انخفاض مستويات المعامالت وانخفاض أسعار  ١٩-COVIDأثرت ظروف السوق السائدة بسبب تفشي 

ك إلى انخفاض كبير في القيمة الدفترية للممتلكات للتطوير. عالوة على ذلك ، أدت األزمة االقتصادية السوق القابلة للمقارنة. وقد أدى ذل
  في لبنان إلى انخفاض أسعار السوق القابلة للمقارنة ، مما أدى أيًضا إلى انخفاض قيمة العقارات المطورة للمجموعة في لبنان.

مراجعة التي أجراها المثمن الخارجي ، تم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ نظًرا للعوامل المذكورة أعاله واستنادًا إلى ال
: ال ٢٠١٩مليون درهم ( ٨١مليون درهم إماراتي). من هذا المبلغ ،  ١٢٤: ٢٠١٩مليون درهم إماراتي خالل العام الحالي ( ١،٣٢٥

  وعة والموجودة في لبنان.شيء) تتعلق بمخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالممتلكات التطويرية للمجم
وبالنسبة لخسائر انخفاض القيمة المعترف بها في فترات سابقة، قامت المجموعة، بناًء على مصادر معلومات خارجية وداخلية، بتقدير 

  ).٢واستنتاج أن القيمة الدفتريـة للعقارات للتطوير ذات الصلة مدرجة بشكل مالئم وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (
  

  موجودات محتفظ بها كالعقارات للتطوير
يتضمن رصيد العقارات للتطوير أرض للتطوير المستقبلي وعقارات للتطوير وعقارات منجزة محتفظ بها في المخزون. تنقسم األرصدة 

  أعاله على هذه الفئات كما يلي:
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهـم    ألف درهم    
          

   ٧٥١٬٢٦٥    ٢٬٦٨٨٬٦٧٥  يأرض محتفظ بها للتطوير المستقبل

   ٦٬٥٨٧٬٢٧٦     ٣٬٠٩٤٬٥٧٩  العقارات للتطوير

   ٢٬١٨٨٬٧١٢     ١٬٩٩٩٬٧٥٠  عقارات منجزة

  ٩٬٥٢٧٬٢٥٣    ٧٬٧٨٣٬٠٠٤  
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  ٤٠  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  ر(تتمة) عقارات للتطوي -٨

  

  موجودات محتفظ بها كالعقارات للتطوير(تتمة)
  

مليون درهم والتي تم تصنيفها سابقًا على أنها "عقارات  ٢٫٩٠٢بتقييم أن بعض العقارات التي تبلغ قيمتها  خالل السنة قامت اإلدارة 
من "عقارات  جموعة بإعادة تصنيف هذه العقاراتقيد التطوير" سيتم اعتبارها للتطوير فقط في الفترات المستقبلية ، وبالتالي قامت الم

  قيد التطوير" إلى "األراضي المحتفظ بها من أجل التنمية المستقبلية".
  

 ٪١٠٠مليون درهم إماراتي ، لالستحواذ على  ١٣٧") ، مقابل SPA، أبرمت المجموعة اتفاقية شراء أسهم (" ٢٠٢٠سبتمبر  ٢١في 
( المعروفة  Vitus Buckingham Gate Development Limited ("Vitus Buckingham")من رأس المال المصدر لشركة 

 Buckingham Gate Estates") ، وشركتها الفرعية Luxx - Buckingham Gate Development Limitedسابقًا باسم "
Limited  وكالهما تم تأسيسهما في لندن ، المملكة المتحدة ، من شركة ،Luxx PCC Limited  شركة ، وهيLondon Heritage 

Fund PC  وهي شركة خاليا محمية تأسست في غيرنسي. اعتباًرا من تاريخ ،SPA  امتلك ،Vitus Buckingham  قطعة أرض
مليون درهم  ١٣٧، لندن ، المملكة المتحدة وليس هناك أصول أخرى. بلغت تكلفة الشراء  Buckingham Gateجرداء تقع في 

ا بناًء على القيمة العادلة لقطعة األرض كما في تاريخ الشراء. كان لدى فيتوس باكنجهام أيًضا التزامات مقابل إماراتي ، وقد تم تحديده
  مليون درهم دفعته المجموعة. ١٣٧قرض من مؤسسة مالية ومساهم سابق. وقد تم تسويتها من خالل مقابل مبلغ 

  

"دمج األعمال" ، حيث ال توجد  ٣بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية قررت المجموعة أن هذا االستحواذ ال يشكل نشاًطا تجاريًا 
قامت المجموعة  لذلك،مدخالت وعمليات مطبقة على هذه المدخالت والتي لديها القدرة على المساهمة في إنشاء المخرجات. وفقًا 

المذكورة أعاله من خالل كيان تم االستحواذ عليه  باحتساب المعاملة المذكورة أعاله كحيازة أصل. نفذت المجموعة عملية االستحواذ
لمزيد من  ٢٠إيضاح وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. راجع  المحدودة،وهي شركة هيليوس فينتشر القابضة  حديثًا،

  التفاصيل.
مقابل الشراء بالكامل خالل حيث قامت المجموعة بتسوية  ،٢٠١٥دخلت المجموعة في اتفاقية لشراء بعض قطع األراضي خالل عام 

 وفقًا لخطة السداد المتفق عليها. اإلجراءات القانونية المتعلقة بتحويل حق الملكية للمجموعة جارية كما في تاريخ التقرير. العام،
  

ت العربية إلمارالم يتم رسملة تكاليف االقتراض إلى عقارات للتطوير. تبلغ القيمة الدفترية للعقارات المطورة الواقعة خارج دولة ا
  مليون درهم). ١،٠٠٢: ٢٠١٩مليون درهم ( ١،١١٥ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المتحدة كما في 

  
  أستثمار في شركة زميلة  -٩

من األسهم المباشرة في  ٪٢٥، استحوذت المجموعة على  ٢٠٢٠ديسمبر  ٢٣عمالً بالقرار الصادر عن مجلس إدارة المجموعة في 
Nine Elms S.H Co. Ltd  ،Jersey ("NESH") ليس لدى .NESH  أي أعمال أخرى بخالف امتالكها حصة فيNine Elms 

Property Ltd  ،Jersey ("NEPL") في  ٪٢٥. وبالتالي ، فإن قيمة حقوق الملكية بنسبةNESH  من قيمة األسهم في  ٪٢٥تمثل
NEPL تعمل .NEPL  في تطوير وبيع مشروع- DAMAC Towers Nine Elms London.  

  
 NESHحيث يتيح النظام األساسي لشركة  ٪٢٥من خالل مساهمتها البالغة  NESHالمجموعة أنها تتمتع بنفوذ كبير على قررت 

  القدرة على ممارسة تأثير كبير.ا ترى المجموعة أن لديه ذلك،الحق لكل مساهم في تعيين مدير لمجلس اإلدارة. بناًء على 
  لية الموحدة للمجموعة باستخدام طريقة حقوق الملكية:تم إدراج المنشأة التالية في البيانات الما

  
بلد التأسيس مكان العمل   االسم

  الرئيسي
              

نسبة حصة الملكية المحتفظ 
  ديسمبر ٣١بها كما في 

  
٢٠٢٠                             
٢٠١٩  

استثمارات في شركة زميلة 
 ٣١محتفظ بها كما في 

  ديسمبر
٢٠٢٠ 
٢٠١٩     

  الف درهم          الف درهم
  Nine Elms S.Hشركة 

  المحدودة
     - ٢٩٣٬٠٠٠  الشيء   %٢٥  جيرسي
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  ٤١  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  تتمة)(أستثمار في شركة زميلة  -٩

  المحدودة: Nine Elmsص الجدول التالي المعلومات المالية لشركة يلخ
    

  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١كما في 
  
  

  مجموع الموجودات

  الف درهم
  

١٬٩٢١٬٤٠٤ 
 (٧٩٤٬٠٦١)  مجموع المطلوبات

    
  

  ديسمبر (فترة ما بعد االستحواذ) ٣١نهاية فترة 
  

  -  إيرادات
 (٤٤٤)  صافي الخسارة

   
  موجودات مالية أخرى  -١٠

  

          
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهـم    ألف درهم    

          

   ٨٥٦٬٠٢٦    ٧١٨٬٩٩٦  حسابات ضمان محتجزة
   ١٢٬٢٤٩     ٧٬١٥٤  تأمينات نقدية

   ٢٬١١٩     ٣٬٠٩٦  أخرى

  ٨٧٠٬٣٩٤    ٧٢٩٬٢٤٦  
 

ة ا س ة من مؤس رفية مرخص ابات مص مان في حس  لتنظيم العقاريوفقًا للقوانين المعمول بها ، تحتفظ المجموعة بأموال تحت الض
")RERA مان هذه لفترة ثابتة مدتها عام واحد بعد االنتهاء من العقارات المطورة ابات الض "). يجب االحتفاظ بهذه األموال في حس

 ذات الصلة ، وعند هذه النقطة يتم تحريرها للمجموعة. تحقق هذه األموال ربًحا أو فائدة بالمعدالت التجارية ذات الصلة.
المالية األخرى على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة من التخلف عن السداد ألن هذه األصول محتفظ بها لدى  موجوداتليتم تقييم ا

 فإن إدارة المجموعة تقدر مخصص الخسارة في عليه،بنوك تخضع لرقابة عالية من قبل البنوك المركزية في البلدان المعنية. وبناًء 
شهًرا. بالنظر إلى الخبرة التاريخية في التخلف عن السداد  ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل

والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك ، قامت إدارة المجموعة بتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة ، وبالتالي لم تسجل أي مخصصات 
  خسارة على هذه األرصدة.

األموال  تلك تجنيتحتفظ البنوك بتأمينات نقدية كرهن مقابل التسهيالت االئتمانية الصادرة للمجموعة،  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  أرباًحا وتحمل فائدة بنسب تجارية سائدة.

 
: ٢٠١٩مليون درهم إماراتي ( ٣٨٠، هناك مبلغ  ،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في السنة المنتهية في   إجمالي حسابات الضمان المحتجزة  

 .العاديةون درهم إماراتي) محتفظ به لدى البنوك اإلسالمية والرصيد المتبقي محتفظ به لدى البنوك ملي ٥٠١
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  ٤٢  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  استثمارات مالية  -١١

 

 ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأ) استثمارات مالية بالقيمة الع
 

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهـم    ألف درهم    

          

  ٢٨٣٬٠٧٣   ٣٦٩٬٧٥٣  الرصيد االفتتاحي

  ٨٦٬٦٨٠    (٥٥٬٨٣٧)  (االنخفاض)/الزيادة في االستثمار

  -    (٤٣٬٤٥٩)  التغير في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

  ٣٦٩٬٧٥٣    ٢٧٠٬٤٥٧  الرصيد الختامي
 

  
من حقوق الملكية في  ٪٢٠هذا االستثمار المالي هو استثمار استراتيجي للمجموعة في شركة داماك الدولية المحدودة ، والتي تمثل 

  الطرف ذي الصلة.
  

تثمار غير محتفظ به للمتاجرة وال يحتف امل اآلخر ألن هذا االس تثمار المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش  ظيتم قياس هذا االس
بسندات الدين للتحصيل والبيع. قامت المجموعة باختيار غير قابل للنقض لتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
تثمار المالي هي قياس متكرر  تراتيجية. القيمة العادلة لالس تثمارات االس امل اآلخر حيث يعتبر هذا أكثر مالءمة لهذه االس الدخل الش

توى للقيمة العاد تخدمة في تحديد قياس القيمة العادلة ، ٣لة من المس د المس اليب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للرص . إن أس
 وكذلك العالقة المتبادلة بين المدخالت الرئيسية غير القابلة للرصد والقيمة العادلة ، مبينة في الجدول أدناه.

مبر  ٣١في  تثمار  قامت المجموعة بمراجعة ،٢٠٢٠ديس تثمار المالي في داماك لالس بناًء على مثمن  المحدودة،القيمة الدفترية لالس
تقل. نتيجة لهذه  ارة في القيمة العادلة بقيمة  المراجعة،خارجي مس اب  إماراتي،مليون درهم  ٤٣أقرت المجموعة بخس على حس

  ت بسبب تفشي فيروس كورونا.التغييرات في التقديرات الرئيسية مثل أسعار البيع المتوقعة التي انخفض
  

مدخالت مهمة ال يمكن   تقنيات التقييم المستخدمة  أدوات مالية
  مالحظتها

العالقة بين المدخالت الرئيسية غير 
  الملحوظة والقيمة العادلة

قامت المجموعة بتطبيق نهج   أدوات حقوق الملكية
  الدخل لتحديد القيمة العادلة

 النقدية المتوقعة التدفقات .١
ساس أسعار البيع علي أ

  المتوقعة.
  ٪٧معدل خصم   .٢

كلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت 
  القيمة العادلة لالستثمار المالي

 

تثماراتها من  ت المجموعة اس مليون  ٢٨٣: من ٢٠١٩مليون درهم (زادت في عام  ٣١٤مليون درهم إلى  ٣٧٠خالل العام ، خفض
 مليون درهم). ٣٧٠درهم إلى 

 

م.مليون دره ٧٫٤أساس للتدفقات النقدية المتوقعة من شأنه أن يزيد / (ينقص) الدخل الشامل اآلخر للسنة بمقدار نقطة  ١٥٠إن تغيير   

بناًء على اتفاقية شراء  DILفي  ٪٢٥، استحوذت المجموعة على حصة إضافية بنسبة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الحقًا للسنة المنتهية في 
  لمزيد من التفاصيل. ٣٥راجع إيضاح   .DICO International Ventures Company Limited  األسهم المبرمة مع شركة 
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  ٤٣  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  

  استثمارات مالية (تتمة)  -١١
  

  الربح أو الخسارة مالية بالقيمة العادلة من خالل تب) استثمارا
 

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهـم    ألف درهم    

          

  -   -  الرصيد االفتتاحي

  -    ٩١٥٬٧٧٠  اضافات

 -   (٤٥٧٬٢٢٥)  استبعادات

  -    ٣٣٬٩١٠  التغيير في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  -    ٤٩٢٬٤٥٥  الرصيد الختامي
  
  
  

 ٩٤مليون درهم ، وبورصة لندن بقيمة  ٨٠٤اق مالية مدرجة في بورصة نيويورك بقيمة استثمرت المجموعة في أور الفترة،خالل 
مليون درهم خالل  ٤٥٧ ةمليون درهم. قامت المجموعة ببيع استثمارات في أسهم بقيم ١٨مليون درهم ، وبورصة هونغ كونغ بقيمة 

، قامت  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  .الخسارة المجمع مليون درهم في بيان الربح أو ١١٥٫٩الفترة وتم االعتراف بأرباح قدرها 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المجموعة بتقييم القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم المدرجة على أساس أسعار السوق المعلنة السائدة كما في 

دلة من خالل الربح أو الخسارة مقومة مليون درهم في بيان الربح أو الخسارة. االستثمارات المالية بالقيمة العا ٣٤وأدرجت ربًحا قدره 
  :بالعمالت التالية

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
٢٠٢٠  ٢٠١٩ 

ألف درهم                           ألف درهم 

دوالر أمريكي ٤٥٠٬١٠٩  -

جنيه استرليني ٢٦٬١٤١  -

ر هونغ كونغدوال ١٦٬٢٠٥  -

 
- 

  
٤٩٢٬٤٥٥  
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  ٤٤  دبي ش.م.ع.شركة داماك العقارية 
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  الحق في استخدام الموجودات ومطلوبات االيجار  - ١٢

  

 الحق في استخدام األصول:
  

اراضي آخرين المجموع
٦٥٬١٠٠ ٦٠٬١٧٨ ١٢٥٬٢٧٨ ٢٠١٩يناير  ١كما في 
(٣٢٬٨٢٠) (٣٠٬٠٨٩) (٢٬٧٣١) إطفاء العام
٦٢٬٣٦٩ ٣٠٬٠٨٩ ٩٢٬٤٥٨ ٢٠٢٠يناير  ١كما في 

(٣٢٬٨٢١) (٣٠٬٠٨٩) (٢٬٧٣٢) إطفاء العام
٥٩٬٦٣٧ - ٥٩٬٦٣٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 

  

  مطلوبات االيجار:
 

اراضي آخرين المجموع
٦٥٬١٠٠ ٦٠٬١٧٧ ١٢٥٬٢٧٧ ٢٠١٩يناير  ١كما في 
٦٬٤١٤ ٤٬٦٨٣ ١١٬٠٩٧ سنةمصاريف الفوائد لل
(٤٣٬٠٠٤) (٣٦٬٩٨٤) (٦٬٠٢٠) مدفوعات اإليجار خالل العام
٦٥٬٤٩٤ ٢٧٬٨٧٦ ٩٣٬٣٧٠ ٢٠٢٠ يناير ١كما في 
٦٬٤٤٣ ١٬٤٥٤ ٧٬٨٩٧ مصاريف الفوائد للسنة
(٣٥٬٩٥٣) (٢٩٬٣٣٠) (٦٬٦٢٣) مدفوعات اإليجار خالل العام
٦٥٬٣١٤ - ٦٥٬٣١٤  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  

  

  مطلوبات االيجار:ل صافي القيمة الحالية
  

٢٠٢٠ ٢٠١٩
٦٬٦٢٢ ٣٤٬٤٩٨ خالل سنة واحدة 
٢٧٬١٥٢ ٢٦٬٤٨٩ ما بين سنتين الى خمس سنوات
٣١٬٥٤٠ ٣٢٬٣٨٣ بعد خمس سنوات

  
قامت المجموعة بإثبات مدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

مليون درهم).  ٨: ٢٠١٩ماليين درهم ( ٨مبلغ اإليجارات قصيرة األجل المحملة على بيان الربح والخسارة خالل السنة هو  اإليجار.
 ٣٠وينتهي في  ٢٠٢١يناير  ١عالوة على ذلك ، أبرمت المجموعة عقد إيجار خالل السنة الحالية التي سيبدأ عقد اإليجار لها من 

 فيوالتي ال تحسب مليون درهم إماراتي  ٢٥ض المجموعة كمستأجر لتدفقات نقدية مستقبلية تبلغ . من المحتمل أن تتعر٢٠٢٢يونيو 
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قياس التزام اإليجار كما في 
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  ٤٥  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  ممتلكات ومعدات  -١٣

  
آثاث    مبـاني    

  وتركيبات 
أدوات   

وتجهيزات 
  مكتبية

  المجمـوع    سيـارات  

  ألف درهـــم    ألف درهم    ألف درهـــم    ألف درهم   ألف درهم    
                    التكلفة

  ٢٨٨٬٩٦٥    ٤٬٥٥٧    ١١٥٬٨٠٢   ٧٦٬٧٤٨   ٩١٬٨٥٨  ٢٠١٩يناير  ١في 
  ١١,٣٤٨    ٣٬٦٤٩    ٤٬٥٣٨   ٢٬٩٤٢   ٢١٩  إضافات

  (١٬١٠٥)    (٢٢٢)    (٨٨٣)   -   -  استبعادات
               
  

                  

  ٢٩٩٬٢٠٨    ٧٬٩٨٤    ١١٩٬٤٥٧   ٧٩٬٦٩٠   ٩٢٬٠٧٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  ٧٬٩٠٦   ٣٠٧   ٥٬٣١١  ٢٬٢٨٨ -  إضافات

 (٦٢٩)  -  (٦١١) - (١٨)  استبعادات
           

  ٣٠٦٬٤٨٥   ٨٬٢٩١   ١٢٤٬١٥٧  ٨١٬٩٧٨  ٩٢٬٠٥٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
االستهالك المتراكم واالنخفاض 

  في القيمة:
              

 ٦٬٨٢٧  ٢٠١٩يناير  ١في 

  

٥٨٬٨٢٦  

  

٧٩٬١٦٦  

  

٣٬٣٩٧  

  

١٤٨٬٢١٦  

  ٢٣٬١٧٦    ٥٣٨    ١٠٬٩٣٥   ٣٬١٩٠  ٨٬٥١٣  محمل للسنة 
  (٢٢٤)    (٦٨)    (١٥٦)   -   -  استبعادات

                    
  ١٧١٬١٦٨    ٣٬٨٦٧    ٨٩٬٩٤٥   ٦٢٬٠١٦   ١٥٬٣٤٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ٨٬٥٤٨  محمل للسنة 

  

٢٬٦٦٩  

  

٨٬٦٧٥  

  

١٬٠٥٦  

  

٢٠٬٩٤٨  

  ٥٠٬٤٩٠    -   -   -   ٥٠٬٤٩٠  خسائر انخفاض القيمة
 (١٩)   -  -  -  (١٩)  استبعادات

                
  ٢٤٢٬٥٨٧   ٤٬٩٢٣   ٩٨٬٦٢٠  ٦٤٬٦٨٥  ٧٤٬٣٥٩  

                القيمة الدفترية
  ٦٣٬٨٩٨   ٣٬٣٦٨   ٢٥٬٥٣٧  ١٧٬٢٩٣  ١٧٬٧٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  
 

        

 ١٢٨٬٠٤٠  ٤٬١١٧  ٢٩٬٥١٢ ١٧٬٦٧٤ ٧٦٬٧٣٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
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  ٤٦  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  ممتلكات ومعدات (تتمة)  -١٣
  
  :الجولف نادي مبنىقيمة في  خفاضنا

على عملية الجولف للمجموعة بسبب انخفاض مستويات اإلشغال وانخفاض  ١٩-COVIDأثرت ظروف السوق السائدة بسبب تفشي 
هدت تدفقات اإليرادات المتأتية من  وق القابلة للمقارنة. ش عار الس اتنادي الجولف أس ار آثار الوباء. وقد أ تخفيض ى دكبيرة منذ انتش

ات في اإليرادات المدرجة  ذلك إلى انخفاض كبير في القيمة الدفترية لعملية الجولف. اعتبرت المجموعة انخفاض المبيعات والتخفيض
رات على انخفاض  ترداد هي  القيمة،في الميزانية كمؤش ترداد للمبنى الملحق به. القيمة القابلة لالس وبالتالي حددت المبلغ القابل لالس

تبعاد والقيمة قيد القيمة العاد اً تكاليف االس تخدام،لة ناقص تناداً إلى المراجعة التي  االس بب العوامل المذكورة أعاله واس أيهما أعلى. بس
 : ال شيء).٢٠١٩مليون درهم خالل العام الحالي ( ٥٠تم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة قدره  الخارجي،أجراها المثمن 

ترداد ا تند توقعات التدفقات النقدية إلى ميزانياتتجاوز المبلغ القابل لالس  لقيمة الدفترية للمبنى بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة. تس
نوات الخمس  من القيمة النهائية معدل نمو يبلغ  القادمة،الس ط  ،٪٩٫٢٥بقيمة نهائية بعد ذلك. تتض لنمو طويل األجل ا معدلوهو متوس

م الت ركة المعنية. تم خص ناعة  ،٪١١٫٢٥دفقات النقدية بمعدل لقطاع الش ة بص مما يعكس القيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاص
  والتي لم تنعكس في القيمة المستخدمة للتدفقات النقدية. المعنية،الشركة 

  يتم تلخيص انخفاض قيمة المبنى على النحو التالي.
  

القيمة الدفترية بعد 
 انخفاض القيمة

لغ القابل لالستردادالمب قيمة االنخفاض     القيمة الدفترية قبل 
 انخفاض القيمة

طبيعة الموجودات

١٧٬٧٠٠ ٥٠٬٤٩٠ ١٧٬٧٠٠ مباني ٦٨٬١٩٠
 

  االستثمارات العقارية -١٤
تمثل االستثمارات العقارية عقارات مكتملة محتفظ بها بالتكلفة مخصوًما منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة وفق نموذج 

  تكلفة وذلك بموجب المعايير الدولية إلعدادالتقارير المالية.ال
  فيما يلي الحركة خالل السنة:

  

   
   

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    
          

       التكلفة:
  ٢٠٣٬١١٤  ٢٠٣٬١١٤  ٢٠١٩ يناير ١في 

       
  ٢٠٣٬١١٤   ٢٠٣٬١١٤  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في 

  
   االستـهالك المتراكم:

  
  

    
  (١٤٬٢١٨)   (٢٢٬٣٤٣)  يناير ١في 

  (٨٬١٢٥)   (٨٬١٢٤)  المحمل للسنة
 (٢٢٬٣٤٣)  (٣٠٬٤٦٧)  الرصيد في نهاية السنة

  ١٨٠٬٧٧١   ١٧٢٬٦٤٧  القيمة الدفترية



 

 
��������	

  ٤٧  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  

  ارات العقارية (تتمة)االستثم -١٤
  

ات مثل القيم اإليجاري من افتراض تثمار والذي يتض لوب القابل للمقارنة واالس تثمارية وفقًا لألس  ةتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االس
بة ٪٨٫٣: ٢٠١٩( ٪٨الحالية والمقدرة بعائد مكافئ يبلغ حوالي  غور بنس وفًقا تم إجراء التقييم  ).٪١٠: ٢٠١٩( ٪٢٤) ومعدل ش

ائدة كلل و وفقا في دبي واإلمارات العربية المتحدة. المتبناةللتقييم  RICSلمعايير  ادية الس ما قوانين واللوائح وتعكس الظروف االقتص
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في السنة المنتهية في 

  

  
 ٢٩٨: ٢٠١٩مليون درهم ( ٢٠٧لة ، بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المكتملة واالراضي ذات الص٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وفي 

مليون درهم) وفق تقييم أجراه خبير طرف خارجي مستقل. وتقع االستثمارات العقارية في اإلمارات العربية المتحدة، وتصنف ضمن 
  في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ٣المستوى 

  
  

 ٣٠: ٢٠١٩مليون درهم ( ٣٣ العتراف بمبلغالل السنة، تم إجميع العقارات االستثمارية التي تحتفظ بها المجموعة مدرجة للتأجير. خ
مليون درهم) في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد فيما يتعلق بإيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية. بلغت 

مليون  ٧: ٢٠١٩ماليين درهم (٧٫٤ مارية  مصروفات التشغيل المباشرة بما في ذلك اإلصالحات والصيانة الناشئة عن العقارات االستث
، لم تكن هناك قيود على تحقيق العقارات االستثمارية أو تحويل الدخل وعائدات التخلص ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  .درهم)

  منها. عالوة على ذلك، ال توجد التزامات لبناء أو تطوير أو شراء العقارات االستثمارية.
  
  
  

  رأس المـال-١٥
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
  ألف درهـم    ألف درهم    

درهم لكل  ١األسهم المرخصة المصدرة والمكتتبة والمدفوع قيمتها بالكامل بقيمة 
   ٦٫٠٥٠٫٠٠٠  سـهم

  
٦٫٠٥٠٫٠٠٠ 
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  ٤٨  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  ذمم تجارية دائنة وأخرى  -١٦

  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ألف درهم    ألف درهم    
  ٨٠٧٬٩٥٤  ٦٨٩٬٤٨٧    ذمم تجارية
   ١٬١٧١٬٢٢٨  ٨٤١٬٥٨٦  مستحقات 

   ١٬٠٢٤٬١٨٧    ١٬٠٧٠٬٦٩٦  )١(محتـجزات دائنة 
   ٧٥٬٠٠٠    -  مقابل مؤجل لدفعات أراضي

  ٣١٥٬٥٦٤   ١٧٤٬٨٣١  )٢(ذمم دائنة أخرى 
   ٥١٬٦٥٧    ٤١٬٤٥٢  )٣(مة للموظفين مخصص تعويض نهاية الخد

  ٣٬٤٤٥٬٥٩٠    ٢٬٨١٨٬٠٥٢  
  

تتضمن المحتجزات مبالغ مستحقة لمقاولين محتفظ بها لمدة سنة من تاريخ االنتهاء من المشروع وحتى انقضاء فترة تحمل مسؤولية  )١(
 من العمل المنجز. %١٥إلى  %٥أخطاء التنفيذ، وتتراوح تلك المبالغ المحتجزة ما بين 

  
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
    ألف درهم      ألف درهم  

  ٥٢٠٬٣٨٠   ٥٠١٬٢٦٧  شهر  ١٢خالل  مستحقةمحتجزات مبالغ 
  ٥٠٣٬٨٠٧   ٥٦٩٬٤٢٩  شهر ١٢مستحقة بعد محتجزات مبالغ 

  ١٬٠٢٤٬١٨٧    ١٬٠٧٠٬٦٩٦  
 

  تسوية المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية )٢(
 

  
  ٢٠٢٠ يناير  ١

  (أ)

  
التدفقات النقدية 

  )(ب

  
  لتغيرات األخرىا
  (ج) 

ديسمبر  ٣١  
٢٠٢٠  

  (أ)
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم  
 

 ٥٣٬٢٣٥  ذمم دائنة أخرى
 

(٢٣٧٬٩٤٠) 
 

٢٣٦٬٠٩٩  
 

٥١٬٣٩٤  
 

  يمثل الرصيد في بداية السنة ونهاية السنة مخصص تكاليف التمويل المتضمن في الذمم الدائنة األخرى.  )أ(
  ن التدفقات النقدية الموحد تكاليف التمويل المدفوعة خالل السنة.تمثل التدفقات النقدية في بيا  )ب(
 تتمثل التغيرات األخرى في تكاليف تمويل محملة على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحد خالل السنة.  )ج(
 

 فيما يلي الحركة في مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة: )٣(
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ألف درهم    درهمألف     
 ٤٩٬٧٢٠   ٥١٬٦٥٧  الرصيد في بداية السنة

 ١٢٬٩٩٨    ٦٬٧٧٠  محمل للسنة
 (١١٬٠٦١)    (١٦٬٩٧٥)  مبالغ مدفوعة خالل السنة

 ٥١٬٦٥٧    ٤١٬٤٥٢  الرصيد في نهاية السنة
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  ٤٩  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر 
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

  دفعات مقدما من العمالء  -١٧
   .تمثل الدفعات المقدمة من العمالء مبالغ مالية مستلمة من العمالء مقابل بيع عقارات لم يتم قيد إيراداتها بعد

 
  فيما يلي الحركة خالل السنة:

 
      ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
      

  
 ألف درهــم  ألف درهــم

   ٢٬٦١٧٬٨١١    ٢٬٣٧١٬٢٢٨  الرصيد في بداية السنة
  ٤٬٢٣٠٬٧٨٤     ٤٬٤٨١٬٨٤٤  خالل العام المسبقةالمبالغ المحصلة / الفواتير 

  (٤٬٣٥٥٬٦٢٢)    (٤٬٦٢٩٬٨٠٦)  / اإليرادات المعترف بها خالل السنةمبالغ الفواتير
  (١٢١٬٧٤٥)     (١٥٥٬٥٩٠)  )٢٢الدخل التشغيلي اآلخر المعترف به خالل السنة (إيضاح 

  ٢٬٣٧١٬٢٢٨    ٢٬٠٦٧٬٦٧٦  لسنةالرصيد في نهاية ا
  

  

  قروض بـنكية  -١٨
  

      ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهــم  ألف درهــم      
   ٥٢٢٬٥٤٣    ١٢٤٬٨٣٤  تسهيالت بنكيـة

   ٢٧٬١٣٨    -  )٦سحوبات على المكشـوف (إيضاح 
  ٥٤٩٬٦٨١    ١٢٤٬٨٣٤  
  

مليون درهم إماراتي) مستحق  ١٣٨: ٢٠١٩ماراتي (كان هناك مبلغ ال شيء درهم إ ،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أ) كما في السنة المنتهية في 
  العادية.لدى البنوك اإلسالمية والرصيد المتبقي لدى البنوك 

  

  فيما يلي تفاصيل التسهيالت البنكية للمجموعة:ب) 

  بنوك ومؤسسات مالية إسالمية
 سالمية:لدى المجموعة التسهيالت التمويلية التالية المتوافقة مع الشريعة لدى مؤسسة مالية إ 
  ٢٠٢٠سنويًا، ويستحق في  %٣٫٢٥أشهر إيبور زائد  ٣مليون درهم لدى أحد البنوك التجارية بمعدل  ٢٥٠تسهيل إجارة بقيمة ،

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وقد تم سداد التسهيل بالكامل كما في 
  

  البنوك والمؤسسات المالية التجارية
  ة غيـر المضمونة والتي تحمل فوائد لدى بنوك ومؤسسات مالية تجارية:كان لدى المجموعة القروض والتسهيالت التمويلية التالي

  سنويًا، ويستحق في  %٣٫٧٥ليبور زائد ثالثة أشهر مليون درهم مع بنك تجاري بمعدل فائدة  ٢٧٦تسهيل قرض متجدد ألجل بقيمة
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القرض بالكامل كما في تم سداد   .٢٠٢٠

  سنويًا، ويستحق في  %٣٫٧٥ليبور زائد ثالثة أشهر يون درهم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة مل ٣٦٧تسهيل قرض ألجل بقيمة
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون كما في  ٢٤٢تم سداد . ٢٠٢٢

  تم سداد هذا القرض ٢٠٢٠سنويًا، ويستحق في  %٣٫٥مليون درهم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة ثالثة أشهر إيبور زائد  ٦٧قرض ألجل بقيمة ،
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١امل كما في بالك
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  ٥٠  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

  قروض بـنكية (تتمة)  -١٨
  

مليون درهم)  ٢٬٢٤٥: ٢٠١٩درهم ( مليون ١٬٣٤٦، تعاقدت المجموعة على تسهيالت بنكية بقيمة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   ج)
مليون درهم) غيـر  ١٬٣٠٤: ٢٠١٩مليون درهم ( ٨٤١في شكل اعتمادات مستندية وضمانات. وتبقى من هذا التسهيل مبلغ قدره 

  مستغًال كما في تاريخ التقريـر.
  

 ٣٦٩ة سوقية تبلغ د) التسهيالت غير الممولة مضمونة بشكل أساسي برهون عقارية على بعض العقارات المملوكة للمجموعة بقيم
والتعهدات على الحسابات المصرفية والودائع المجمعة  للشركة،وضمانات الشركات  )،مليون درهم ٤٧٠: ٢٠١٩مليون درهم (

  مليون درهم). ٥٢١: ٢٠١٩مليون ( ٤١٦بالدرهم اإلماراتي. 
  :٢٠٢٠مبر ديس ٣١يلي بيان سداد القروض المصرفية للمجموعة كما في السنة المنتهية في  مافي  ه)

   
  ٢٠٢٠ 

  

٢٠١٩  
 ألف درهــم    ألف درهــم    

   ٤٢٤٬٨٤٧    ١٢٤٬٨٣٤  عند الطلب أو خالل سنة واحدة

   ١٢٤٬٨٣٤     -  في السنة الثـانية والثالثة

  ٥٤٩٬٦٨١    ١٢٤٬٨٣٤  
 

  حدة.التدفقات النقدية من التسهيالت البنكية صافي مدفوعات القروض في قائمة التدفقات النقدية المو تمثل و)
 
  ٢٠٢٠يناير  ١  

  
   )١(التدفقات النقدية 

  
  التغيرات األخرى

  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم  

  ٥٢٢٬٥٤٣  تسهيالت بنكية
 

(٣٩٧٬٧٠٩) 
 

-  
 

١٢٤٬٨٣٤  
  

  شهادات صكوك  -١٩
  

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
 ألف درهــم    ألف درهــم 

   ٣٬٣٠٥٬٦٨٦   ٣٬٠٧٨٬٦٦٣  شهادات صكوك

   (١٣٬٧٧٥)    (٨٬٧٣٩)  كاليف إصدار غير مطفأةت

  ٣٬٢٩١٬٩١١    ٣٬٠٦٩٬٩٢٤  القيمة الدفترية
 

  الحركة في تكاليف اإلصدار غير المطفأة كما يلي:
  

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
 ألف درهــم    ألف درهــم 

   ٢٠٬٠٠٦    ١٣٬٧٧٥  الرصيد بداية السنة

 -    -       المحمل خالل السنة

  (٦٬٢٣١)     (٥٬٠٣٦)  خالل السنة تكاليف مطفأة

  ١٣٬٧٧٥    ٨٬٧٣٩  الرصيد في نهاية السنة
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  ٥١  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
  (تتمة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  تتمة) (شهادات صكوك  -١٩

  
 ١٬٨٣٨مليون دوالر أمريكي ( ٥٠٠)  بقيمة "الشهادات"أصدرت المجموعة شهادات ائتمان صكوك ( ،٢٠١٧أبريل  ٢٠في 

هي الُمصدر والوصي وفقًا إلعالن الثقة و  Alpha Star Holding III Limited. ٢٠٢٢) تستحق في عام مليون درهم
DRED  هي كفيل. الشهادات مدرجة في البورصة األيرلندية وناسداك دبي. يتم تنظيم الصكوك على أساس وكالة الخدمات التي

  .DREDوجبها وكيل الخدمة نيابة عن الُمصدر عقود اإلجارة (التأجير) والمرابحة مع يبرم بم
 

يحق لحاملي الشهادات من وقت آلخر ("حاملي الشهادات") تلقي مدفوعات معينة ناشئة عن حصة ملكية غير مجزأة في أصول 
ـ األمانة وسيحتفظ الوصي بهذه األصول االستئمانية بناًء على الثقة المطلقة ل  لشهاداتاالسمية ل لقيمةاحاملي الشهادات بالتناسب وفقًا ل
 التي يحملها كل حامل شهادة وفقًا إلعالن الثقة وشروط وأحكام الشهادات.

  سنوياً. %٦٫٢٥يحصل حاملي الشهادات على عائد بمعدل 
 

مية  كوك التي تحمل القيمة االس هادات الص راء ش  ١١٨٫٣مليون دوالر أمريكي ( ٣٢٫٢خالل الفترة ، قامت المجموعة بإعادة ش
  مليون درهم إماراتي) بخصم.

  مليون درهم)  ١٫٤٧٠مليون دوالر أمريكي ( ٤٠٠شهادة صكوك ثقة ("الشهادات") بمبلغ  ٢٠١٨أبريل  ١٨أصدرت المجموعة في
إقرار الجهة المصدرة لتلك الشهادات والوصي عليها بموجب  هي Alpha Star Holding V Limited ٢٠٢٣تستحق في 

. إن هذه الشهادات مدرجة في بورصة أيـرلندا لألوراق هي الجهة الضامنة بالوصاية، بينما شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة
تم إعداد الشهادات على أساس اتفاقية خدمات يبرم بموجبها وكيل الخدمات لصالح جهة اإلصدار ونيابة عنها . المالية وناسداك دبي

ويحق لحاملي الشهادات ("حاملي الشهادات") من وقت  أجيـر) ومرابحة مع شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة.عقود إجارة (ت
آلخر استالم دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ملكية غيـر مجزأة في موجودات الثقة التي يحتفظ بها الوصي بموجودات الثقة 

لحة حاملي الشهادات كل حسب نسبته في القيمة االسمية للشهادات وفقاً إلقرار لمصعلى وجه الحصر المذكورة على سبيل الثقة 
 .الوصاية وشروط وأحكام الشهادات

  
  سنويًا %٦٫٦٢٥يحصل حاملي الشهادات على عائد بمعدل 

مية  كوك التي تحمل القيمة االس هادات الص راء ش  ١٠٨٫٧(مليون دوالر أمريكي  ٢٩٫٦خالل الفترة ، قامت المجموعة بإعادة ش
  .مليون درهم إماراتي) بخصم.

  يستحق سداد شهادات الصكوك على النحو التالي:
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهــم    ألف درهــم 
       

   -                    -  شهًرا ١٢مبلغ مستحق التسوية خالل 
   ٣٬٢٩١٬٩١١    ٣٬٠٦٩٬٩٢٤  شهًرا ١٢مبلغ مستحق التسوية بعد 

  ٣٬٢٩١٬٩١١   ٣٬٠٦٩٬٩٢٤ 
  

  تسوية المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية

  
يناير  ١

٢٠٢٠  
  

  )١(التدفقات النقدية 
  

  )٢(التغيرات األخرى 
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم  

  ٣٬٠٦٩٬٩٢٤   (١٨٬٢٩٣)   (٢٠٣٬٦٩٤)  ٣٬٢٩١٬٩١١  شهادات صكوك
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  ٥٢  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاح

  
  تتمة) (شهادات صكوك  -١٩

  
مليون درهم مقابل مدفوعات  ٢٢٧) التدفقات النقدية من شهادات الصكوك تمثل إعادة شراء رصيد شهادات الصكوك القائم بقيمة ١(

  النقدية الموحد. مليون درهم في قائمة التدفقات ٢٠٤نقدية بقيمة 
أو الخسارة والدخل  إلى بيان الربحوالربح من اعادة شراء شهادات صكوك المطفأة التغيرات األخرى تكاليف اإلصدار  تمثل )٢(

  الموحد خالل السنة. االخرالشامل 
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  -٢٠
" ٢٤ف ذو عالقة كما وردبالمعيار المحاسبي الدولي رقم "تبرم المجموعة معامالت مختلفة مع شركات ومنشآت تستوفي تعريف طر

. تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت خاضعة لملكية مشتركة و/أو إدارة وسيطرة مشتركة، اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة
مات المستلمة/المقدمة من/إلى وشركاء تلك الشركات والمنشآت وأفراد إدارتها العليا. تضع اإلدارة الشروط واألحكام للمعامالت والخد

 األطراف ذات العالقة وكذلك تقرر ما يرتبط بجميع المصاريف األخرى وهي متماثلة إلى حد كبير مع نفس الشروط واألحكام السائدة
بل ق في نفس الوقت بشأن معامالت مقارنة مع أطراف خارجية. تتم الموافقة على سياسات تحديد األسعار وشروط جميع المعامالت من

  اإلدارة.
  

  فيما يلي طبيعة المعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة والمبالغ المتضمنة في تلك المعامالت:
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    

        األطراف األخرى ذات العالقة
  (٨٦٬٦٨٠)    ٥٥٬٨٣٧  )١(استثمار في داماك الدولية المحدودة 

 -  )(٢٩٣٬٠٠٠  Nine Elms SH Co Ltd(٢) االستثمار في 
  ٤٬٨٣٦    ٤٬٨٣٦  )٣(أتعاب خدمات مساندة 

 (٢٨٥٬٠٠٠)   -  )٤شراء قطعة أرض (
 -  (٩٬٨٤٣)  )٥االستحواذ على شركة تابعة (

  

  المحدودة) استثمارات في داماك الدولية ١(
مليون  ٨٧: زيادة قدرها ٢٠١٩درهم (مليون  ٥٥٫٨استثماراتها في داماك الدولية المحدودة بمبلغ  خالل العام خفضت المجموعة 

  ).١١(االيضاح درهم) ، وهي كيان ذو صلة يخضع لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة. 
  Nine Elms SH Co Ltd) االستثمار في ٢(
مليون درهم إماراتي ، من  ٢٩٣مقابل  Nine Elms SH Co Ltdفي شركة  ٪٢٥استحوذت المجموعة خالل العام على حصة  

  ).٩، وهي كيان مرتبط يخضع لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة. (ايضاح  Nine Elms S.R Co Ltdشركة 
  ) أتعاب خدمات مساندة٣(

مليون درهم) مقابل خدمات دعم مقدمة إلى داماك الدولية المحدودة وشركة  ٤٫٨: ٢٠١٩مليون درهم ( ٤٫٨تلقت المجموعة خالل السنة 
  ).٢٤قة خاضعتان لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة (إيضاح دايكو لالستثمارات ذ.م.م، وهما منشأتان ذات عال

  :) شراء قطعة أرض٤(
من رأس المال المصدر لشركة  ٪١٠٠") لالستحواذ على SPA، وقعت المجموعة اتفاقية شراء أسهم (" ٢٠١٩سبتمبر  ٨في 

Zenica Property Development LLC  وPathfinder Property Development LLC األغراض  ("المركبات ذات
، طرف ذو صلة.  DICO Property CO. LLC" المؤسسة في دبي يمتلك كل منهم قطعة أرض) من شركة SPVsالخاصة" أو "

تم تحديدها على أساس القيم العادلة النسبية لقطع األراضي كما في تاريخ الشراء. مليون درهم إماراتي ،  ٢٨٥بلغت تكلفة االستحواذ 
  يس هناك مبالغ مستحقة كما في نهاية السنة.تم دفع المبلغ بالكامل ول

 ) االستحواذ على شركة تابعة:٥(
 Helios Venture Holdingمن رأس المال المصدر لشركة  ٪١٠٠، استحوذت المجموعة على  ٢٠٢٠سبتمبر  ١٥في 

Limited .وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية ، عن طريق تحويل حصة من رئيس المجموعة ،  
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  ٥٣  كة داماك العقارية دبي ش.م.عرش
 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  مكافأة أفراد اإلدارة العليا

إفصاحات األطراف ذات  ٢٤يوضح التالي مكافأة اإلدارة العليا لكل فئة من الفئات التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  .لعالقةا
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    

  ١٠٬٨٦٩   ٧٬٩٥٨  الرواتب والمنافع القصيرة األجل األخرى للموظفين
  ٥٥٧    ٤١٠  منافع أخرى طويلة األجل 

  ١١٬٤٢٦    ٨٬٣٦٨  
  

 إيرادات   –٢١

 يتم االعتراف بااليرادات بمرور الوقت والنقطة الزمنية على النحو التالي:

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ألف درهم    ألف درهم    

  ٤٬٢٦٢٬٦٤١    ٤٬٥٦٦٬٢٤٧  مرور الوقت

  ١٣٦٬٥٧٦    ١٠٤٬٣١٥  النقطة الزمنية

  ٤٬٣٩٩٬٢١٧    ٤٬٦٧٠٬٥٦٢  
  

 
بلغ المبلغ اإلجمالي لسعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء غير الواجبة أو المستوفاة  ،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في السنة المنتهية في 

مليون درهم إماراتي). ستعترف المجموعة بهذه اإليرادات مع تحقيق تقدم في  ٨٬٢٣١: ٢٠١٩رهم إماراتي (مليون د ٤،٢٣٦جزئيًا 

 سنوات القادمة. ٤إلى  ١والذي من المتوقع أن يحدث خالل  المشروع،

 

 إيرادات تشغيلية أخرى  –٢٢
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ألف درهم ألف درهم    

  ١٢١٬٧٤٥    ١٥٥,٥٩٠   )١٧إيرادات من إلغاء وحدات (إيضاح 

  ١٤٬٧٩٤    ٣٬٥٣٢  غرامات من عمالء متأخرة في السداد

  ٢    ١  تسجيل وحدات ورسوم تحويل

  ١٣٦٬٥٤١    ١٥٩٬١٢٣  
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  ٥٤  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  اريف عمومية وإداريـة وبيعيةمص – ٢٣

  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    

   ٣٨٠٬٣٥٩   ٢٨٩٬٨٦٤  رواتب ومنافع الموظفين
  ٣١٨٬١٣٠    ٢٥٠٬٤٣٨  إعالن وترويج للمبيعات

   ٨٤٬٢٩٨    ١٣٣٬٠٩٦  إصالحات وصيانة
   ٣١٬٣٥٤    ٢١٬٣٢٣  إيجار ورسوم تراخيص

   ٥٥٬١٨٣    ٣٧٬٤٤٧  أتعاب قانونية ومهنية
  ٣٣٬٦٥٤    ١٤٬٢٤٥  واتصاالت سفر

   ١٨٬٢٤٧    ١٥٬٩١٧  مصاريف بنكية
   ١٢٬٣٣٨    ٩٬٦٣٦  تأمين

  ١٩٤    ٢٤  مصاريف ضريبية
 -   ١٬٥٤٠  مساهمات اجتماعية

   ٤١٬٨٤٥   ٢٠٬٦١٢  أخرى
  ٩٧٥٬٦٠٢   ٧٩٤٬١٤٢  

  
  إيرادات أخرى  ٢٤-

   ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    

  ٦٠٬٩١٠    ٣٠٬٤٢٠  رسوم إدارة عقارات
   -    ٢٣٬٣٢٩  مكاسب من إعادة شراء شهادات الصكوك

 ٤٬٨٣٦   ٤٬٨٣٦  )٢٠أتعاب خدمات مساندة (إيضاح 
  ٣٢٬٢٦٥    ١٧٬٢١٨  أخرى

  ٩٨٬٠١١    ٧٥٬٨٠٣  

  إيرادات تمويل  -٢٥
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    

  ٩٥٬٧٩٧    ٢١٬٨٨٨  بنوك ومؤسسات مالية إسالمية
  ٥٤٬٩٤٦    ٢٤٬٤٢٧  بنوك ومؤسسات مالية تجارية

  ١٥٠٬٧٤٣    ٤٦٬٣١٥  
  

  تكاليف تمويل  -٢٦
   ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    

  ٢٤١٬٧٧٤    ٢٠٨٬٨٨٢  بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

  ٣٨٬١٢٨    ١٩٬٤١٩  بنوك ومؤسسات مالية تجارية

  ١١٬٠٩٧    ٧٬٧٩٨  فوائد التزام عقد االيجار

  ٢٩٠٬٩٩٩    ٢٣٦٬٠٩٩  
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  ٥٥  .م.عكة داماك العقارية دبي ششر
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  مخصص قيمة الضريبة المضافة -٢٧

  

) ، وبعد FTAقدمت المجموعة إفصاًحا طوعيًا عن التزامات ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة االتحادية للضرائب ( العام،خالل 
فيدرالية بإجراء تقييم على اإلفصاح الطوعي المقدم من المجموعة ، مما أدى إلى انخفاض المسؤولية عن ذلك قامت هيئة الضرائب ال

مليون درهم في بيان  ١٠١قامت اإلدارة بعكس التزامات ضريبة القيمة المضافة إلى حد  وبالتالي،المبلغ الذي تحمله المجموعة. 
  الربح أو الخسارة المجمع.

  

المخرجات التي سيتم تحميلها على بعض العمالء وقدمت -القيمة المضافة  المجموعة تقييم موقفها من ضريبة  أعادت ،٢٠٢٠خالل عام 

  مليون درهم إماراتي. ٨٫٧هذا الصدد بمبلغ  فيالهيئة االتحادية للضرائب إلى إفصاًحا طوعيًا عن التزام ضريبة القيمة المضافة 

  

بتحميل التزام  وقامت ٢٠١٨يناير  ١قًحا للعقود الموقعة والدفعات المفوترة / المستلمة قبل أجرت المجموعة تقييًما من ،إضافة الى ذلك

 ٣١مليون درهم إماراتي كمحملة على بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة المنتهية في  ٩٫٧ضريبة القيمة المضافة اإلضافية بمبلغ 

  ة السعودية.عملياتها في المملكة العربيبفيما يتعلق  ٢٠٢٠ديسمبر 
  

  مطلوبات محتـملة  .٢٨

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ألف درهم    ألف درهم    

          

  ٩٤١٬٣٧٠  ٦٠٧٬٧٨٠  كفاالت بنكية
  

لدى المجموعة مطلوبات محتملة بشأن الكفاالت البنكية المصدرة في سياق األعمال االعتيادي والذي ال يتوقع أن تنشأ على إثرها 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مطلوبات جوهرية كما في 

مختلفة في سياق العمل المعتاد. بناًء على مراجعة الرأي المقدم من قبل الفريق  مشاريع بناءب تتعلق معينة وقد قدم المقاولون مطالبات 

. لدى ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قامت اإلدارة بتقييم أنه لن تنشأ التزامات جوهرية غير متوفرة كما في السنة المنتهية في  الداخلي،القانوني 

مجموعة أيًضا مطالبات معينة من العمالء واألطراف األخرى التي تكون اإلدارة لها. مع الرأي القائل بأنه ال يتوقع أن تدفع المجموعة ال

 أي تدفقات نقدية خارجة مقابل هذه القضايا والمطالبات القانونية.

"المخصصات والمطلوبات  ٣٧المحاسبة الدولي  اختارت المجموعة عدم تقديم اإلفصاحات الكاملة على النحو المطلوب في معيار

تالي تكون وبالعليها،  قضاء ومتنازعللتخضع  التزال القانونيةالطارئة واألصول المحتملة" حيث ترى اإلدارة أنه نظًرا ألن المطالبات 

 المعلومات ضارة بموقفهم من هذه المسائل. هذه

  التعهدات  -٢٩

  ى خدمات لتطوير وإنشاء موجودات ضمن التطويرات قيد التنفيـذ.تُصنف التعهدات الخاصة باالستحواذ عل
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف درهم    ألف درهم    

 ٣٬٣٢٢٬٧٧٨    ١٬٦٨٩٬٠٣٠   متعاقد عليه

 
 المجموعة كطرف مؤجر –تعهدات اإليجار التشغيلية 

  راتها التعاقدية عن سنة واحدة.أبرمت المجموعة اتفاقيات إيجار على محفظة استثماراتها العقارية والتي ال تزيد فت
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  ٥٦  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر

 (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

  األدوات المالية -٣٠
 

 أهم السياسات المحاسبية  (أ)

 بما في ذلك معايير االعتراف وأساس القياس وأساس االعتراف مطبقة،التم اإلفصاح عن تفاصيل السياسات واألساليب المحاسبية الهامة 

في  ٣باإليرادات والمصروفات فيما يتعلق بكل فئة من فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأداة حقوق الملكية في إيضاح 

  .البيانات المالية الموحدة.

 

  فئات األدوات المالية  (ب)
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
  ألف درهم   رهمألف د   

   
   الموجودات المالية

 
  

   
  

   بالتكلفة المطفأة
 

١١٬٣٧٤٬٩٥٤ 
   

١٢٬٧٣٩٬٧٤٠  

 
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

   الدخل الشامل االخر

 
٢٧٠٬٤٥٧ 

   
٣٦٩٬٧٥٣ 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

٤٩٢٬٤٥٥  
   

-  

   ١٣٬١٠٩٬٤٩٣   ١٢٬١٣٧٬٨٦٦ 

  لوبات مالية مط
 ٦٬٠٣٦٬٦٧٢   بالتكلفة المطفأة

  
٧٬٣٢٨٬٨٩٦ 

   
 القيمة العادلة لألدوات المالية  (ج)

القيمة العادلة هي الثمن الذي قد يُقبض مقابل بيع أحد الموجودات أو تحويل أحد المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين بالسوق 

  ك بين القيمة الدفترية وفق طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. في تاريخ القياس. قد ينشأ الفارق بناًء على ذل

 

  تُحدد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي:

 ذات واق سيتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات الشروط واألحكام المعيارية والتي يتم تداولها في أ

  عند نهاية التداول في تاريخ التقريرفي السوق المدرجة  الشراءنشطة بالرجوع إلى أسعار  سيولة

 ت ايتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقًا لنماذج التسعير المقبولة بشكل عام استنادًا إلى تحليل التدفق

  .ثلةالمتداولين لألدوات المماار المستمدة من معامالت السوق الحالية التي يمكن مالحظتها وأسعار النقدية المخصومة باستخدام األسع
  

تصنف  ,تعتبر اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة
تصنف االستثمارات المالية و  .٣أ) في المستوى  ١١من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح  االستثمارات المالية بالقيمة العادلة

 .١ب) في المستوى  ١١بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إيضاح 
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  ٥٧  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
  تتمة)( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  

 إدارة المخاطر المالية -٣١
  

ومخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة  السوق،مثل مخاطر  محددة،تقوم اإلدارة بمراجعة المخاطر المالية الشاملة التي تغطي مجاالت 
  ، واالستثمار النقدي الزائد.

 ر.تتسم حالة المجموعة بشأن التعرض للمخاطر المالية المحددة أدناه بالثبات المستم

  

 (أ) مخاطر السوق

  

مخاطر السوق هي المخاطر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار 

وات من األدالسوق، مثل مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفـائدة، مما سيؤثر على دخل المجموعة أو حجم ملكيتها لألدوات المالية. تتض

المالية المتأثر بمخاطر السوق قروض تحمل فوائد ومبالغ مقترضة وودائع وموجودات مالية بقيمةعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

إن الهدف من وراء إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن معايير وأسس مقبولة مع تحقيق 

  العوائد. الحد األعلى من
 

  
نقطة أساس المطبقة على سعر السوق ألوراق الملكية المدرجة المفصح عنها كاستثمار مالي بالقيمة  ١٠٠إن الزيادة أو النقصان بمقدار 

 مليون درهم. ٤٫٩العادلة من خالل الربح أو الخسارة قد ينتج عنها زيادة أو نقصان في صافي خسارة المجموعة بمقدار 
  

  عة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.ال تصدر المجمو
  

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة  (ب)
 

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك كون أن المجموعة تقترض/ تودع األموال بأسعار فائدة معومة. يتناول فصل إدارة 
  وبات المالية.تعرض المجموعة ألسعار الفائدة للموجودات والمطل ذا اإليضاحمخاطر السيولة من ه

 

  حساسية أسعار الفائدة تحليل 
 

ديسمبر  ٣١تم تحديد تحليل الحساسية أدناه على أساس التعرض ألسعار الفائدة لألدوات المالية غير المشتقة كما في السنة المنتهية في 
 .للسنة بالكاملن مستحقًا . تم إعداد التحليل على افتراض أن مبلغ األصول / المطلوبات القائمة في تاريخ التقرير كا٢٠٢٠

 

نقطة أساس كزيادة أو نقص عندما يتم إعداد التقارير الداخلية لمخاطر أسعار الفائدة لإلدارة والذي يمثل التقدير  ٥٠تم إستخدام ما يعادل 
  الموضوعي للتغير المحتمل بسعر الفائدة وفق تقدير اإلدارة. 

 

نقطة أساس مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن أرباح المجموعة للسنة  ٥٠في حالة إرتفاع / إنخفاض أسعار الفائدة بـ 
مليون درهم)، وهو ما يرجع أساًسا إلى  ٧٫٢ :٢٠١٩مليون درهم ( ٩٫٢ستنخفض / سترتفع بمبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  ئدة متغيرة. المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة تعرضها ألدوات مالية بأسعار فا
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  ٥٨  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةالموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

  
  تتمة)( الماليةإدارة المخاطر  -٣١

  
  إدارة مخاطر العمالت األجنبية  (ج)

 
نقطة أساس بالدرهم اإلماراتي مقابل العمالت  ٥٠٠زيادة أو نقصان بمقدار يوضح الجدول التالي تفاصيل حساسية المجموعة تجاه 

 .األجنبية ذات الصلة

 
 

 .روبية الهندية والدينار الكويتي* تشمل األنواع األخرى اليورو واليوان الصيني وال
 

لدى المجموعة أيًضا معامالت وأرصدة بالعمالت األجنبية األخرى بالدوالر األمريكي أو العمالت المربوطة بالدوالر األمريكي 
 تمثل ال لذلك، (الدرهم اإلماراتي والريال السعودي والدينار البحريني والريال القطري ودوالر هونج كونج والدينار األردني). نتيجة

  المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية مخاطر كبيرة للعمالت للمجموعة.
  

 بينما عملة التقارير هي الليرة اللبنانية. األمريكي،لدى المجموعة عمليات في لبنان وعملتها الوظيفية هي الدوالر  ،إضافة الى ذلك
ارتفع معدل التضخم في لبنان ومن  ،٢٠٢٠ة بالدوالر األمريكي. منذ بداية عام وتجدر اإلشارة إلى أن الليرة اللبنانية لم تعد مرتبط

  المتوقع أن يستمر في المستقبل.
 

أخذت المجموعة في االعتبار التأثير اإلضافي تجاه التعرض لخسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة 
  تفاصيللمزيد من ال ٧األخرى. راجع إيضاح 

 
   (د) إدارة مخاطر االئتمان

  
تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. تبنت  

 بًا،مناسا كان ذلك حيثم كافية،المجموعة سياسة التعامل فقط مع األطراف المقابلة ذات الجدارة االئتمانية والحصول على ضمانات 
كوسيلة للتخفيف من مخاطر الخسارة المالية الناتجة عن التخلف عن السداد. يتم إجراء التقييم االئتماني المستمر على الحالة المالية 

  للذمم المدينة التجارية.
  

ية من خسائر وهي صاف الموحدة،ت المالية المسجلة في البيانا المالية،باستثناء االستثمارات  المالية،تمثل القيمة الدفترية للموجودات 
  لمزيد من التفاصيل. ٦وإيضاح  ٧أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان. راجع إيضاح  القيمة،انخفاض 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٢٠١٩ 

  
٢٠٢٠ 

 
 

ألف درهم                           ألف درهم 

جنيه استرليني ١٬٣٩٥  -

آخرين ١١٣  ١١

 
١١ 

  
١٬٥٠٨ 
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  ٥٩  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية -٣١

  
  إدارة مخاطر السيولة  (هـ)

  

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق اإلدارة. تدير المجموعة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات 
ة تواريخ ت النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقمن خالل المراقبة المستمرة للتدفقا احتياطي،كافية وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض 

  استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
  

  جداول مخاطر السيولة والفائدة 
  

 توضح الجداول التالية بالتفصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة لمطلوباتها المالية غير المشتقة. تمثل الجداول أدناه التدفقات
ومة للمطلوبات المالية بناًء على أقرب تاريخ يمكن مطالبة المجموعة فيه بالدفع. يتكون الجدول فقط من التدفقات النقدية غير المخص

  النقدية الرئيسية:

 المجمــوع

 

 سنوات ٥إلى  ٣

 

سنة إلى سنتين

 

 أقل من سنة

   
  

  
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١        
  

٢٬٩٤٣٬٠٣٩ 
   

٣٠٨٬٣٥٠ 
   

٤٢٠٬٨٩٦ 
    

٢٬٢١٣٬٧٩٣ 
   

  أدوات ال تحمل فوائد
  ثابتة أدوات تحمل فوائد   -   ١٬٧١٩٬١٧٦ ١٬٣٥٩٬٤٨٧ ٣٬٠٧٨٬٦٦٣
  أدوات تحمل فوائد متـغيرة   ١٢٤٬٨٣٤   - - ١٢٤٬٨٣٤

٢٬٣٣٨٬٦٢٧   ٢٬١٤٠٬٠٧٢ ١٬٦٦٧٬٨٣٧ ٦٬١٤٦٬٥٣٦   

  
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المجمــوع
  

 سنوات ٥إلى  ٣
سنة إلى   

 سنتين
  

 ل من سنةأق
    

     ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم
  : ٢٠١٩ديسمبر  ٣١          
  

٣٬٥٩٦٬٢٢٨ 
    

٣٥٢٬١٧١ 
    

٣١٨٬٠٧٦ 
    

٢٬٩٢٥٬٩٨١ 
   

  أدوات ال تحمل فوائد
  أدوات تحمل فوائد ثابتة   -   -  ٣٬٣٠٥٬٦٨٦  ٣٬٣٠٥٬٦٨٦
  فوائد متـغيرةأدوات تحمل    ٤٢٤٬٨٤٧   ١٢٤٬٨٣٤  -  ٥٤٩٬٦٨١

٣٬٣٥٠٬٨٢٨  ٤٤٢٬٩١٠  ٣٬٦٥٧٬٨٥٧  ٧,٤٥١٬٥٩٥   
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   ٦٠  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر المالية (تتمة) -٣١

  جداول مخاطر السيولة والفوائد (تتمة)
  

تالية تفاصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بخصوص موجوداتها المالية غير المشتقة. كما تم إعداد هذه تظهر الجداول ال
الجداول بناًء على االستحقاقات التعاقدية غير المخصومة للموجودات المالية باستثناء عندما تتوقع المجموعة أن التدفقات النقدية 

  :سوف تحدث في فترة مختلفة
  

  
سنوات ٥إلى  ٣  المجمــوع سنة إلى سنتين  أقل من سنة    
ألف درهم   ألف درهم ألف درهم      ألف درهم 

   :٢٠١٩ديسمبر  ٣١      
١٠٬٧٥٥٬٩٦٢  -  -   ١٠٬٧٥٥٬٩٦

٢ 
  أدوات ال تحمل فوائد  

١٢٨٬٣١٣  ١٬٩٨٣٬٧٧٨  ٣٢٠٬٣٧٧ دوات تحمل فوائد أ   ١٬٥٣٥٬٠٨٨  
  متـغيرة

١٢٨٬٣١٣  ١٢٬٧٣٩٬٧٤٠  ٣٢٠٬٣٧٧   ١٢٬٢٩١٬٠٥
٠ 

    

 
 

 . إدارة مخاطر رأس المال٣٢
 

تدير المجموعة رأس المال بحيث تحرص على قدرة منشآت بالمجموعة على استمرارية أعمالها، وفي ذات الوقت تحقيق أعلى عائد 
رصدة الدين والملكية. يشتمل هيكل رأس مال المجموعة على الدين، الذي ممكن للمساهمين من خالل الحصول على أفضل مستوى أل

والنقد وما يعادله وحقوق الملكية العائدة إلى مالكي المجموعة، وتتضمن رأس  ،١٩و ١٨يتضمن القروض المفصح عنها في إيضاحي 
  .ـة الموحدمال مصدر، واحتياطيات، وأرباح مستبقاة كما ورد في بيان التغيرات في حقوق الملكي

  
   

 ـوعالمجمـ
 

سنوات ٥إلى  ٣
 

سنة إلى سنتين
أقل من 

  سنة
 

    
ألف درهم   ألف درهم ألف درهم   ألف درهم     

  : ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١         

٩٬٤١٢٬٣٦٤ - -
 ٩٬٤١٢٬٣٦

٤ 
  أدوات ال تحمل فوائد  

١٬٩٦٢٬٥٩٠  
 

 ٣٥٬٧٢٠  
 

 ٤٠٠٬٣٢٢  
 

  ١٬٥٢٦٬٥٤
٨  
 

أدوات تحمل فوائد   
  متـغيرة

١٠٬٩٣٨٬٩  ٤٠٠٬٣٢٢ ٣٥,٧٢٠ ١١٬٣٧٤٬٩٥٤
١٢ 
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  ٦١  كة داماك العقارية دبي ش.م.عشر
  (تتمة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
  الربح للسهم -٣٣

  
لسنة. السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية قيد اإلصدار خالل خسارة ايتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم بتقسيم 

  لم يكن هناك أية أدوات أو بنود أخرى قد يترتب عليها تأثير مخفف على احتساب األرباح للسهم.
  
  ٢٠٢٠ 

  
٢٠١٩ 

  (٣٦٬٨٧٩)   )١٬٠٣٩٬٤٧٢(   للسنة (ألف درهم) الخسارة
  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠    ٦٬٠٥٠٬٠٠٠   المعدل المتوسط لعدد األسهم العادية (ألف)

  (٠٫٠٠٦١)   )٠٫١٧١٨(   بالدرهم)أساسي ومخفض ( –الربح لكل سهم عادي 
  
  

  أرقام مقارنة - ٣٤
 

تم إعادة تجميع أرقام العام الماضي أو إعادة تصنيفها حيثما كان ذلك ضروريًا لجعلها قابلة للمقارنة مع أرقام العام الحالي. عمليات 
 إعادة التجميع وإعادة التصنيف هذه ليست جوهرية.

  
  

  الحدث الالحق -٣٥
 

 DICO International شركةأبرمت المجموعة اتفاقية شراء أسهم مع  ،٢٠٢١مارس  ٤لس اإلدارة المؤرخ وفقًا لقرار مج
Ventures Company Limited من األسهم في داماك الدولية المحدودة ٪٢٥على  لالستحواذ DIL) ( مليون دوالر  ٧٨مقابل

. قامت المجموعة حاليًا بتصنيف استثمارها االستراتيجي ٪٤٥إلى  ٪٢٠من  DILزادت حصة المجموعة في شركة  وعليه،أمريكي. 
  كاستثمار مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. DILفي حقوق الملكية في  ٪٢٠بنسبة 

 
 

 اعتماد البيانات المالية الموحدة - ٣٦
 

من قبل مجلس اإلدارة والمصادقة على إصدارها في  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 .٢٠٢١مارس  ٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 




