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ي  ة د  ) ش.م.ع(شركة داماك العقار

 

ر املراجعة واملعلومات املالية    (غ مدقق)  املرحلية املوحدة املوجزةتقر

ية   ر املن ة الثالثة أش   ٢٠٢١مارس  ٣١لف

  

ات تو   الصفحات  جدول ا

    

ر حول مراجعة املعلومات املالية    ١  املرحلية املوحدة املوجزةتقر

    

  ٢  املرح املوحد املوجزبيان املركز املا 

    

سارة  ح أو ا   ٣  املرح املوحد املوجزبيان الر

    

  ٤  بيان الدخل الشامل املرح املوحد املوجز

    

ات  حقوق امللكية    ٥  املرح املوحد املوجزبيان التغ

    

  ٦  املرح املوحد املوجزبيان التدفقات النقدية 

    

  ٢٤  - ٧  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

  

  



  
  

  

ر حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية   تقر

  إ السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

ي ( ة د   )ش.م.عشركة داماك العقار

ي   د

ية املتحدة   اإلمارات العر
  

  مقدمـة

ة (املرفق  املوجز املوحد املرح قمنا بمراجعة بيان املركز املا  ا")  الشـــركة(")  ش.م.علشــركة داماك العقار عة اوشــر موعة")،   التا ـــ "ا ـــــ ـ ــ ــ  بـــ
ً
ا معا شـــار إل  ٣١كما  (

ــلة  املرحلية املوحدة املوجزة  بياناتالو   ٢٠٢١ مارس ــ ـــ ــ ـ ــــــارة لذات الصـــ ـ ــ ــ ســ ح أو ا ـــــــامل ، لر ــ ـــ ات  حقوق امللكيةوالدخل الشـ ة الثالثة  ،اآلخر، والتغ والتدفقات النقدية لف

خ ية بذلك التار ر املن ية أخرى   أش يضاحات تفس ذه املعلومات املالية املرحلية وفًقا  و اس الدو رقم    معيارلل. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض  ر :  ٣٤ا التقار

نا. املالية املرحلية ذه املعلومات املالية املرحلية بناًء ع مراجعتنا إن مسؤولي شأن  تاج    . إبداء است
  

  نطاق املراجعـة

 للمعيــار الـدو حول عمليــات املراجعــة رقم 
ً
ــا  ال  مراجعــة املعلومـات املـاليــة املرحليــة، " ٢٤١٠لقــد قمنــا بمراجعتنــا وفقــا ـــــأة يجر ــ ــــ ــ شـ ــــتقــل للم ـــ ــ ـ ــــابـات املســـ ــــ ــ ســــ ". مـدقق ا

ــــ من و  ـ ل رئ ـــ شــ ــــارات،  ــــتفسـ ن  تتضـــــمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام بإجراء اإلسـ جراءات املســـــؤول تباع إجراءات تحليلية و ية، و ــــ اسـ عن األمور املالية وا

ا من نطاق القيام بالتدقيق وفق ر ـــل جو ــ ــ ــ ــــ ــ ــول ع تأكيد حول جميع مراجعة أخرى. إن نطاق املراجعة أقــ صـ ا ال تمكننا من ا ، فإ التا ــــة للتدقيق، و ــــ ــ ــ ــ  للمعاي الدوليـــ
ً
ا

ا. شأ ا التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق  ي امـة ال يمكن أن ي   األمور ال
  

تـاج   االست

ن لنـا مـا يـدعونـا إ اإلعتقـاد بـأن املعلومـات املـال ب  إ مراجعتنـا، لم ي
ً
نـادا ــ ــ ــ ــــ ــ ــ اسـ ــ ــ ــــ ــ ـاسـ  للمعيـار ا

ً
ـة، وفقـا ر و ـا، من جميع النوا ا يـة املرحليـة املرفقـة لم يتم إعـداد

  .٣٤الدو رقم 
  

  أمور أخرى 

ية  لقد   ســم    ٣١تم تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة للســنة املن    ٢٠٢٠د
ً

ا من قبل مدقق حســابات آخر أبدى رأًيا غ معدال . عالوة  ٢٠٢١ مارس  ٣٠  شــأ

يــة   املرحليــة املوحــدة املوجزة املعلومــات املــاليــة  لقــد تم مراجعــة ،ع ذلــك ر املن ــــ ــ ــــ ــ ة الثالثــة أشـ ــابــات من قبــل مــدقق ٢٠٢٠ مــارس ٣١للمجموعــة لف ـ ــ ــ ــــ ــ  أبــدىآخر  حسـ

تاًج    .٢٠٢٠مايو  ٢١غ معدل   ااست
  

ت آند توش (الشرق األوسط)     ديلو

   

    

    

    

    أحمدأكبـر 

    ١١٤١د: رقم القي

    ٢٠٢١ يوما ١٥

ي   د

ية املتحدة    اإلمارات العر

  

  
ا كور (،  )١١٤١لسادة أ أحمد (ا ن س التح ( ١١٦٤)، محمد جالد (٨٠٩)، جورج نجم (٩٩٥س د القوت  )،   ٧٢٦)، معتصم مو الدجا (٨٧٢)، مو الرم (٧١٧)، محمد خم اده محمد ول )،  ١٠٥٦(  ع

ادمانابها أشارا ( ك (٧٠١راما  جداول مدق ٣٨٦)، سم مد دون  ات قانونيون مق ة المتـحدة. ) مدققو حسا ات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات الع   الحسا
  

ق األوسط)   ت آند توش (ال ل   د
ة    ٦، الطابق ٣بنا

ر    إعمار سك
  داون تاون د 

  ٤٢٥٤ص.ب: 
  د  

ة المتحدة    اإلمارات الع
  

  + ٩٧١) ٠( ٤ ٣٧٦ ٨٨٨٨هاتف: 
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ي (ش.م.ع) ة د   ٣ شركة داماك العقار

سارة  ح أو ا   (غ مدقق)  املرح املوحد املوجز بيان الر

ية   ر املن ة الثالثة أش   ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

  مارس  ٣١يناير إ  ١  إيضاحات  

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر) ٣(     ر)  ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)    

م      م   ألف در   ألف در

        

    ١٬٢٢٩٬٢٣١  ٦٤٢٬٢٢٦  ٢١ اإليرادات

لفة املبيعات    )  ٩١٧٬٠٣٧(  )٥٠٣٬٥٢٣(   ت

       

ح      ٣١٢٬١٩٤  ١٣٨٬٧٠٣   اجما الر

شغي اآلخر      ١٧٬٠٧٨  ٣٬٦٤٣  ٢٢ الدخل ال

ة والبيعية ف العمومية واالدار   )  ٢٢١٬٩٤٩(  ) ٣١١٬٩٥١(  ٢٣ املصار

  )  ٨٬٢٠٥(  )٦٨٣(  ١٢ موجودات  ستخدامحق اإطفاء 

ات،  الك ممتل ة معدات اس ثمار   )  ٧٬٤٥٠(  ) ٥٬٦٩٠(  ١٤ ، ١٣ وعقارات اس

ر   )١٣٠٬٠١٤(  -   مخصص انخفاض قيمة العقارات للتطو

ة مخصص   ) ٥٢٬٥١٦(  ) ٥٩٬٥٢٩(  ٧ االنخفاض  قيمة الذمم املدينة التجار

       

شغيلية  سارة ال   ) ٩٠٬٨٦٢(  ) ٢٣٥٬٥٠٧(   ا

ح من سارة  الر ح أو ا ثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر   -  ٧٣٬٥٤٤     اس

    ٢٥٬٦١٨  ٢٨٬٢٨٢  ٢٤ أخرى  إيرادات

ل     ٢٠٬٤٦٥  ٤٬٠١٦  ٢٥ إيرادات التمو

ل  اليف التمو   )  ٦١٬٣٤٨(  ) ٥٦٬٢٨٢(  ٢٦ ت

سارة حصة  صا  ات الزميلة ا   -  )٣٬٦٧٥( ٩ من الشر

سارة  ة ا   )١٠٦٬١٢٧(  ) ١٨٩٬٦٢٢(   للف

       

م سارة للس        ا

ف ةاألساسي م)  ضةوا   ) ٠٫٠١٧٥(  )٠٫٠٣١٣(  ٢٩ (در

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذه  ل اإليضاحات املرفقة جزًءا ال يتجزأ من    .املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية ش

   



  
  

ي (ش.م.ع) ة د   ٤ شركة داماك العقار
  

  (غ مدقق)  املرح املوحد املوجز  الدخل الشاملبيان 

ية   ر املن ة الثالثة أش    ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

  مارس  ٣١يناير إ  ١  إيضاحات  

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر) ٣(     ر)  ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)    

م      م   ألف در   ألف در

        

ة  سارة للف   )١٠٦٬١٢٧(  ) ١٨٩٬٦٢٢(    ا

        

  -  -   :الدخل الشامل اآلخر

سارة  البنود ح أو ا ا إ الر يف        ال لن يتم إعادة تص

       

اح ثمار  أدوات حقوق امللكية    أر ددة / (خسائر) القيمة العادلة من االس بالقيمة العادلة من   ا

  ) ١٣٬٨٦٣(  ١٣٤٬١١٢  ١١ خالل الدخل الشامل اآلخر 

سارةاجما  ة  الشاملة ا   )١١٩٬٩٩٠(  ) ٥٥٬٥١٠(   للف

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذه  ل اإليضاحات املرفقة جزًءا ال يتجزأ من    .املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية ش

  

  



  
مة عامة) ي (مسا ة د   ٥ شركة داماك العقار

ات  حقوق امللكية    (غ مدقق)  املرح املوحد املوجز بيان التغ

ية   ر املن ة الثالثة أش   ٢٠٢١مارس  ٣١لف

  

ي   رأس املال   اح محتجزة  احتياطي القيمة العادلة   احتياطي قانو موع   أر   ا

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

            

    ١٤٬٠٧٢٬٨٥٢    ٧٬١١٩٬٣٥٥  -  ٩٠٣٬٤٩٧  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠   ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد  

ة سارة للف   )١٠٦٬١٢٧(  )١٠٦٬١٢٧(  -  -  - ا

  )  ١٣٬٨٦٣(  -  ) ١٣٬٨٦٣(  -  - الدخل الشامل اآلخر 

سارة الشاملةاجما  ة  ا   )  ١١٩٬٩٩٠(  )  ١٠٦٬١٢٧(  ) ١٣٬٨٦٣(  -  - للف

    ١٣٬٩٥٢٬٨٦٢    ٧٬٠١٣٬٢٢٨  )  ١٣٬٨٦٣(  ٩٠٣٬٤٩٧  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ مدقق)(غ  ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد  

           

  ١٢٬٩٨٩٬٩٢١  ٦٬٠٧٩٬٨٨٣  ) ٤٣٬٤٥٩(  ٩٠٣٬٤٩٧  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ ٢٠٢١يناير  ١الرصيد  

ة سارة للف   )١٨٩٬٦٢٢(  )١٨٩٬٦٢٢(  -  -  - ا

  ١٣٤٬١١٢  -  ١٣٤٬١١٢  -  - الدخل الشامل اآلخر 

سارة الشاملةاجما  ة ا   ) ٥٥٬٥١٠(  )١٨٩٬٦٢٢(  ١٣٤٬١١٢  -  - للف

ل عند  ثمارالتحو بعاد اس   -  ) ٨٤٬٥٩٦(  ٨٤٬٥٩٦  -  -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  اس

  ١٢٬٩٣٤٬٤١١  ٥٬٨٠٥٬٦٦٥  ١٧٥٬٢٤٩  ٩٠٣٬٤٩٧  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد  

           

  

  

  

  

  

  

  

ذه  ل اإليضاحات املرفقة جزًءا ال يتجزأ من    .املرحلية املوحدة املوجزة املعلومات املالية ش

  



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٦ عامة)شركة داماك العقار

  (غ مدقق)  املرح املوحد املوجز بيان التدفقات النقدية 

ة  ية  لف ر املن   ٢٠٢١مارس  ٣١الثالثة أش
  

  

  مارس  ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر) ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)    

م      م  ألف در   ألف در

شغيلية شطة ال        التدفقات النقدية من األ

سارة  ةا   )١٠٦٬١٢٧(  )١٨٩٬٦٢٢(   للف

       :عديالت لـ

ات واملعدات  الك املمتل ة اس ثمار    ٧٬٤٥٠  ٥٬٦٩٠   )١٤و  ١٣ إيضا(والعقارات االس

   ٨٬٢٠٥  ٦٨٣   )١٢(إيضاح موجودات  ستخدام حق اإطفاء 

ن (إيضاح  دمة للموظف اية ا ض  عو    ٣٬٠٤٥  ٤٬١٠١   )١٦مخصص 

وك (إيضاح  ادات الص اليف اإلصدار ع ش    ١٬٢٥٩  ١٬٢٥٩   )١٩إطفاء ت

ر   ١٣٠٬٠١٤  -   مخصص انخفاض قيمة العقارات للتطو

ة املدينة (إيضاح     ٥٢٬٥١٦  ٥٩٬٥٢٩   )٧مخصص انخفاض قيمة الذمم التجار

ل ( اليف التمو    ٦١٬٣٤٨  ٥٦٬٢٨٢   )٢٦ إيضاحت

ل ( إيرادات    )٢٠٬٤٦٥(  )٤٬٠١٦(   )٢٥ إيضاحالتمو

سارةحصة  صا  ات الزميلة ا   -  )٣٬٦٧٥(   من الشر

ح  قق الر سارةغ ا ح أو ا ثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الر   -  )٤١٬٩٦٩(    من القيمة العادلة الس

اح) وك ( خسائر / (أر ادات الص   )١٢٬٨٨٨(  ٣٦٥   )٢٤ إيضاحإعادة شراء ش

       

شغيلية قبل  شغيليةالتدفقات النقدية ال ات ال ات  املوجودات واملطلو    ١٢٤٬٣٥٧  ) ١١١٬٣٧٣(   التغ

ة املدينة واألخرى  النقص    ٨٩٬٥٦٢  ٤٥٨٬٢٦٢    الذمم التجار

ادة رالنقص  ال /) (الز    ٢٢٬٥٢٣  )٤٨٬١٤٨(   عقارات للتطو

ة الدائنة والذمم الدائنة األخرى النقص / (ال ادة) الذمم التجار   ) ٢٣٬٠٦٧(  ٧٠٬٠٥٥   ز

ادة   )٨٩٬٩٤٦(  ٢٢٠٬٢٨٧   قدمات من العمالء امل(النقص)  / الز

دمة املدفوع للموظف اية ا ض     )٢٬٥٤٢(  )٢٬١٣٥(   )١٦(إيضاح  نعو

شغيلية  شطة ال   ١٢٠٬٨٨٧  ٥٨٦٬٩٤٨   صا النقد الناتج من األ

       

ة ثمار شطة االس        التدفقات النقدية من األ

ات واملعدات (إيضاح  شراء    )٣٬٣٦٢(  )٢٬٥٢٣(   )١٣املمتل

ادة  ثمارات املالية، بالصا الز   -  )١٬٥٩١٬٧٨٥(   االس

ات الزميلة ثمار  الشر   -  )٥٠٨٬٦٢٠(   االس

   ١٦٥٬٥٧٨  ٦٨٬٣٣٩    املوجودات املالية األخرى  النقص

ر النقص د عن ثالثة أش ع ذات أجل استحقاق أص يز    ٧٠٬١٢٦  ١١٥٬٤٤٨    الودا

   ٢١٬٥٨٦  ٤٬٢٣٨   فائدة مستلمة

) / الناتج صا النقد ة (املستخدم  ثمار شطة االس   ٢٥٣٬٩٢٨  )١٬٩١٤٬٩٠٣(   من األ

       

لية شطة التمو        التدفقات النقدية من األ

   )٢٧٦٬٥١٦(  -   سداد القروض البنكية

وك ادات الص عادة شراء ش داد و   )٤٦٬٦٢٥(  )٩٢٬٥٤٥(   اس

ة امات اإليجار زء الرئ من االل    )٧٬٤٩٣(  -   سداد ا

ل املدفوعة  اليف التمو    )١٠٬٦٤٩(  )٥٬٤٩٣(   ت

لية النقد املستخدم صا  شطة التمو   )٣٤١٬٢٨٣(  )٩٨٬٠٣٨(   األ

       

عادله(النقص) / صا  ادة  النقد وما     ٣٣٬٥٣٢  )١٬٤٢٥٬٩٩٣(   الز

ة عادله  بداية الف    ٤٬١٣١٬٣٠٧  ٣٬٣٠٧٬٩١٨   النقد وما 

ة (إيضاح  اية الف عادله     ٤٬١٦٤٬٨٣٩  ١٬٨٨١٬٩٢٥   )٦النقد وما 

 

ذه  ل اإليضاحات املرفقة جزًءا ال يتجزأ من    .املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية ش



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٧ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   ٢٠٢١مارس  ٣١لف

  

 معلومات عامة  .١

ي (تأسست شركة  ة د ي   )ش.م.عشركة داماك العقار عمل  دولة اإلمارات  ١٩٧٦يونيو  ٢٠("الشركة" أو "الشركة األم")  د مة عامة و كشركة مسا

ية املتحدة بموجب  ة الصادرة العر ي.  الرخصة التجار ي املاإن د ل عنوان ، و الشركة مدرجة  سوق د ا امل ي، اإلمارات ٢١٩٥ ص.بو مكت ، د

ية املتحدة ("اإلمارا ية املتحدة")العر  .ت العر
 

س مجلس اإلدارة")إن  ي ("رئ وا ن   و كب مسا الشركة. السيد حس
 

سية شطة الرئ موعة") ل تتمثل األ ا مجتمعة بـ "ا شار إل ا ( عة ل ات التا ر العقاري لشركة األم والشر    الشرق األوسط. أعمال التطو
  

تم    ٢٧    صدر ام القانون االتحادي رقم  ب  ٢٠٢٠لسنة    ٢٦املرسوم بقانون اتحادي رقم     ٢٠٢٠س عض أح ة   ٢٠١٥لسنة    ٢تعديل  ات التجار شأن الشر

ديدة  إن الشركة بصدد  .  ٢٠٢١يناير    ٢ودخلت التعديالت ح التنفيذ    ام ا ا  موعد أقصاه سنة واحدة م  واعتمادمراجعة األح خ دخول  متطلبا ن تار

 التعديالت ح التنفيذ.

 

يان   .٢  االمتثـالأسس اإلعداد و

 بيان االمتثال  ١-٢

اسة الدو رقموفًقا مل املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية تم إعداد  ر املالية املرحلية: ٣٤ عيار ا اسبة  التقار   الدو الصادر عن مجلس معاي ا

ا تتوافق أيًضا مع املتطلبات  ةكما أ  .٢٠١٥لعام  ٢ القانون االتحادي رقم  السار
 

ا  املرحلية املوحدة املوجزة املعلومات املالية ال تتضمن  جب قراء املة و ة  البيانات املالية املوحدة ال للمجموعة جميع املعلومات واإلفصاحات املطلو

ية     جنًبا إ جنب سم    ٣١مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املن ة. من    أن   . باإلضافة إ٢٠٢٠د  ٢٠٢١مارس    ٣١إ    ٢٠٢١يناير    ١نتائج الف

ست بالضرورة  ية  ل ا للسنة املالية املن سم  ٣١مؤشرا ع النتائج ال يمكن توقع  .٢٠٢١د

  

 أساس اإلعداد  ٢-٢

عض املوجودات املالية املدرجة إما بالقيمة العادلة  املرحلية املوحدة املوجزةتم إعداد املعلومات املالية  ناء  خية باست لفة التار للمجموعة وفًقا ملبدأ الت

ل ع ش خية  لفة التار ند الت س سارة.  ح أو ا ام ع القيمة من خالل الدخل الشامل اآلخر ("الدخل الشامل اآلخر") أو بالقيمة العادلة من خالل الر

دمات. العادلة للمقابل امل   قدم مقابل السلع وا
 

سارة والدخل الشامل اآلخر لم ح أو ا ية   املرح املوحد املوجز يتأثر بيان الر ر املن ة الثالثة أش ا  ٢٠٢٠مارس  ٣١و  ٢٠٢١مارس  ٣١لف رً جو

 بموسمية النتائج.
 

ر للمجموعة.  مللمجموعة بآالف در  املرحلية املوحدة املوجزة املعلومات املالية تم عرض  م") و عملة التقار ب ("ألف در املبالغ إ أقرب ألف، يتم تقر

اتما لم يذكر خالف ذلك. يتم إعداد البيانات املالية  ل شركة من شر لية  ل موعة بالعمالت ا عت ذات العالقةا ئة االقتصادية  عملة، وال  الب

عمل ف ذه األساسية ال  شآت ا    (العملة الوظيفية). امل
  

 
  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٨ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف

 

ية  . ٣ اس ص السياسات ا امة م  ال

ذه  سية املستخدمة  إعداد  ية الرئ اس املستخدمة  إعداد البيانات  السياساتمع  املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية تتوافق السياسات ا

ية   سم  ٣١املالية املوحدة للمجموعة للسنة املن عض البيانات املا٢٠٢٠د ناء تطبيق  ا، باست ديدة و املعاي املعدلة، ، واإليضاحات املرفقة  لية ا

اال  ن أدناه.لل سرى العمل  الية ع النحو املب ة ا   ف

  

ات التعديالت و العاي و امل  ١-٣  ديدةاتفس

ديدة واملعدلة املطبقة بدون أي تأث عداد ااملعاي الدولية إل   )أ( ر املالية ا ري لتقار  املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية ع  جو
  

عد    إلعدادتم تطبيق املعاي الدولية   ة ال تبدأ  أو  ات السنو ة للف ديدة واملعدلة التالية، وال أصبحت سار ذه  ٢٠٢١يناير    ١املالية ا املعلومات ،  

ر املالية املعدلة أي تأث املرحلية املوحدة املوجزةاملالية  ذه املعاي الدولية للتقار ري . لم يكن لتطبيق  ة  جو الية والسنوات ع املبالغ املدرجة للف ا

ا السابقة ولكن قد يؤثر  بات املستقبلية.تطبيق ت  ع محاسبة املعامالت أو ال
 

 ر املالية رقمع  عديالت اس الدو رقم و ، ٩ املعيار الدو إلعداد التقار ر املالية رقم، ٣٩املعيار ا واملعيار ، ٧ واملعيار الدو إلعداد التقار

ر املالية رقمالدو  ر املالية رقم، ٤ إلعداد التقار  املعياري. معدل الفائدة اإلصالحات عمن  ٢املتعلقة باملرحلة  ١٦ واملعيار الدو إلعداد التقار
 

عد    )ب( ة املفعول  ا لم تصبح سار ديدة واملعدلة قيد اإلصدار ولك ر املالية ا  املعاي الدولية إلعداد التقار

عد. لم تقم  ة املفعول  ا لم تصبح سار ا ولك ديدة واملعدلة التالية ال تم إصدار موعة بالتطبيق املبكر للمعاي ا   ا
  

ديدة واملعدلة ر املالية ا   املعاي الدولية إلعداد التقار

ة  ات سنو ة لف سار

عد   تبدأ  أو 
    

اس الدو رقم عديالت ع  ات واآلالت واملعدات ١٦املعيار ا   ٢٠٢٢يناير  ١  املتعلقة باملتحصالت قبل االستخدام املقصود. املمتل
  

    

اس الدو رقم  ات الطارئة واملوجودات الطارئة ٣٧عديل ع املعيار ا صصات واملطلو قة. ا   ٢٠٢٢يناير  ١  املتعلقة بالعقود املر
    

ر املالية رقم  ي ٣عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار   ٢٠٢٢يناير  ١  : دمج األعمال املتعلقة باإلشارة إ اإلطار املفا
  

    

ة ع  نات السنو ر املالية التحس   ٢٠٢٢يناير  ١  ٢٠٢٠-٢٠١٨دورة املعاي الدولية إلعداد التقار
  

    

اس الدو رقم  ية ٨عديالت ع املعيار ا اس ات  التقديرات واألخطاء ا ية والتغي اس   ٢٠٢٣يناير  ١   السياسات ا
  

    

اس الدو رقم  ا متداولة أو غ متداولة عرض البيانات املالية ١عديالت ع املعيار ا ات ع أ يف املطلو   ٢٠٢٣يناير  ١  املتعلقة بتص
  

    

ر املالية رقم  ن ١٧عديل ع املعيار الدو إلعداد التقار   ٢٠٢٣يناير  ١  عقود التأم
  

    

ر املالية  ن  ٤عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار ر  عقود التأم تمديد اإلعفاء املؤقت من تطبيق املعيار الدو إلعداد التقار

  ٢٠٢٣يناير  ١  ٩املالية 
  

    

اس الدو رقم  اص باملعاي الدوليةو  عرض البيانات املالية ١عديالت ع املعيار ا ر املالية  يان املمارسة ا   ٢٠٢٣يناير  ١  ٢إلعداد التقار
  

    

ر املالية   اس الدو رقم    البيانات املالية املوحدة  ١٠عديل ع املعيار الدو إلعداد التقار ات   ٢٨واملعيار ا ثمارات  الشر االس

كة ع املش ة بيع أو  شأن  الزميلة واملشار مةمعا ن باملوجودات املسا ثمر   من املس

ـان  خ السر تم إرجاء تار

  ألجل غ مس 

  

ذهتتوقع اإلدارة   ديدة     اعتماد  ات والتعديالت ا ة التطبيق    للمجموعة    املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  املعاي والتفس وأنه قد ال   األوف

تب ع اعتماد ات  ي ديدة والتفس ري والتعديالت    ذه املعاي ا ة التطبيق   املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  ع    أي تأث جو للمجموعة.  ف

 .   األو

  

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٩ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
 

ية  . ٣ اس ص السياسات ا امة (تتمة)  م  ال

عة املوحدة  ٢-٣  تفاصيل الشركة التا

ا ١٠٠قامت الشركة بتوحيد  شار إل عة املدرجة أدناه ( ات الشركة التا موعة"): مًعا٪ من عمليات وموجودات ومطلو   بـ "ا
  

شأة س   اسم امل سية   بلد التأس شطة الرئ   األ

املنفعة القانونية حصة 

  واالقتصادية

ةداماك للت دودة نمية العقار مركز ( ا

ي املا العاملي   *)د

ية املتحدة   ٪١٠٠  شركة قابضة  اإلمارات العر

  

عة ٩٣* تضم الشركة القابضة  ا  شركة  ،شركة تا ة داماك تم توحيد نتائج دودة للتنمية العقار ي املا العاملي( ا   .)مركز د

  

اطر املالية   ٣-٣  إدارة ا

ية  تتوافق  نة  البيانات املالية املوحدة للسنة املن اطر املالية للمجموعة مع تلك املب داف وسياسات إدارة ا سم  ٣١أ  .٢٠٢٠د

 

ية   .٤ اس ام ا ةاألح ر و سية  ا  للتقديرات غ املؤكدةواملصادر الرئ

ية للمجموعة اس اضات  ،عند تطبيق السياسات ا ام وتقديرات واف ن ع اإلدارة اتخاذ أح ات ال ال  شأن يتع ية للموجودات واملطلو القيم الدف

ولة من مصادر أخرى.  تتوفر اضاتو س ند التقديرات واالف ا س عت ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية  املتعلقة  ة السابقة وعوامل أخرى  إ ا

ذه التقديرات سق . عن  ام والتقديرات ت ةاألح ر و مع تلك املستخدمة  إعداد  املرحلية املوحدة املوجزةاملستخدمة  إعداد املعلومات املالية  ا

ية   ة للمجموعة للسنة املن سم  ٣١البيانات املالية املوحدة السنو ة أدناه:، وذلك ٢٠٢٠د ات املو ناء التغي  باست

 

ات الزميلة ثمار  الشر  االس

ور  اإليضاح  و مذ ة ،٩كما  موعة خالل الف ناشيونال ليمتد٪ من حقوق امللكية  داماك ٢٥ع  استحوذت ا ناشيونال ليمتد("داماك  ان ")  ان

شأة ذات عالقة( ناًء عليه ،)م موعة  داماك  ،٢٠٢١مارس  ٣١كما   ،و ناشيونال ليمتدزادت حصة ا إعادة  ما ترتب ع ذلك٪ ٤٥٪ إ ٢٠من  ان

ات الزميلة ثمار  الشر ثمار  املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إ االس يف من االس قامت اإلدارة لقد . التص

اسبة  كة: ٢٨الدو رقم بتقييم تأث معيار ا ع املش ات الزميلة واملشار ثمارات  الشر ت  االس موعة وان ري إ أن ا شأةع تتمتع بتأث جو  ، امل

ثمار ع أنه " ساب االس ثمار  ومن ثم فقد تم اح  ".شركة زميلةاس

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٠ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ة  ية  لف ر املن   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١الثالثة أش
  

 تاالقطاعتحليل   .٥

شغي واحد   موعة حالًيا من قطاع  ًراتتألف ا عد به تقر ر العقاري. يتم تحديد املعلومات املقدمة إ مجلس اإلدارة لغرض تخصيص املوارد ُ و التطو ، و

ل أسا من خالل املوقع  ش ذه العمليات. وتقييم األداء  غرا ل  ا
 

ات املعروضة   شغيل واملوجودات واملطلو ر العقارات   املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزةتتعلق اإليرادات ونتائج ال للمجموعة بقطاع تطو

موعة.  ا
 

ية امل ن العمليات  دولة اإلمارات العر غرافية للمجموعة ب " وعمليات  يتم تقسيم املعلومات ا   "دولية". بلدان أخرى تحدة. "مح
  

  مارس ٣١يناير إ  ١  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(   ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در

      اإليرادات

   ١٬١٩٦٬٧١٤  ٦١٦٬٦٩٦  محلية

   ٣٢٬٥١٧  ٢٥٬٥٣٠  دولية

  ١٬٢٢٩٬٢٣١  ٦٤٢٬٢٢٦  

      

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در

ر        العقارات للتطو

   ٦٬٦٦٨٬٠١٣  ٦٬٦٩٧٬٣٩٧  محلية

   ١٬١١٤٬٩٩١  ١٬١٣٣٬٧٥٥  دولية

  ٧٬٧٨٣٬٠٠٤  ٧٬٨٣١٬١٥٢  

  

 النقد واألرصدة البنكية  .٦

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

   ٩٦٧  ٤٬٧٨٧ النقد  الصندوق 

تفظ به  حساب ضمانالنقد     ٢٬٣٩٩٬١٤٧  ٢٬٠٢٢٬٦٧٠ ا

   ٦٠٨٬٧٨٠  ١٩٧٬٢٤٩ أرصدة بنكية

ع الثابتة    ١٬٢٣٣٬٣٤٤  ٨٤٤٬٥٢٤ الودا

     

  ٤٬٢٤٢٬٢٣٨  ٣٬٠٦٩٬٢٣٠ البنكيةالنقد واألرصدة 

ر د عن ثالثة أش ع ثابتة ذات أجل استحقاق أص يز   )٩٣٤٬٣٢٠(  )٨١٨٬٨٧٢( ودا

ات البنكية ع املكشوف و   -  ) ٣٦٨٬٤٣٣( )١٨(إيضاح  ال

عادلهالنقد    ٣٬٣٠٧٬٩١٨  ١٬٨٨١٬٩٢٥ وما
  

تفظ به لدى البنوك  تفظ به  حساب الضمان النقد املستلم من العمالء وا يئة تنظيم العقارات من عتمدةامليمثل النقد ا قتصر استخدام . و قبل 

رذا النقد ع العقارات  عت  للتطو التا  ا املقبوضات النقدية، و ددة ال تتعلق  عادلها  .كنقد وما 

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١١ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية إيضاحات حول 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

 النقد واألرصدة البنكية (تتمة)  .٦

ا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة من   ا لدى بنوك تخضع لرقابة عالية التع   يتم تقييم األرصدة لدى البنوك ع أ ذه املوجودات محتفظ  السداد ألن 

سا عادل ا ر بمبلغ  ة التقر اية ف سارة   ناًء عليه، تقدر اإلدارة مخصص ا ة  البلدان املعنية. و  ١٢ئر االئتمانية املتوقعة ملدة من البنوك املركز

ًرا.  ش
 

التا التع   شأن السابقة التجارببالنظر إ  الية للبنوك، قامت اإلدارة بتقييم عدم وجود انخفاض  القيمة، و يفات االئتمانية ا السداد والتص

ذه األرصدة. ل أي مخصصات خسارة ع   لم 
 

ة استحقاق تقل عن تمثل  ا البنوك لف ع الثابتة موجودات مالية تحتفظ  د عن الودا ت  اوتز س ر، اك خ التقر خ اإليداع. كما  تار ر من تار ثالثة أش

اوح من  ع الثابتة فائدة بمعدالت ت ا.٣٪ إ ١: ٢٠٢٠٪ (٢٪ إ ١الودا  ٪) سنوً
 

ركما  تحتفظ البنوك  خ التقر ع  تار م ( ٥٦١الثابتة واألرصدة البنكية البالغة بالودا سم  ٣١مليون در م)  ٤١٦: ٢٠٢٠د ونةمليون در مقابل   مر

يالت االئتمانية الصادرة للمجموعة. س  ال
 

موعة بحسابات بنكية معينة للمصا  ذه  النفعيةتحتفظ ا ا   يل  .املوحدة املوجزة املعلومات املالية املرحليةالتحادات املالك، وال لم يتم 
 

ر،  خ التقر ناك  تار م ( ١٫٧٤٩مبلغ ان  سم  ٣١مليون در م) محتفظ به لدى البنوك اإلسالمية ٢٫١٣٣: ٢٠٢٠د نما ُيحتفظ بمليون در الرصيد ، ب

  املتبقي لدى البنوك التقليدية.

  

ة املدينة واألخرى   .٧  الذمم التجار

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

ا فوات     ٣٬٥٢٦٬٦٥٤  ٣٬٣٣٤٬٤٧٤ )١(ذمم مدينة لم يصدر 

ة املدينة    ٣٬٠٨٠٬٤٠٥  ٢٬٧٦٩٬٤٠١ )٢( الذمم التجار

ة املدينة ركة  مخصص انخفاض قيمة الذمم التجار   )٢١٢٬١٥٠(  )٢٧١٬٦٧٩( )٣( ا
     

  ٦٬٣٩٤٬٩٠٩  ٥٬٨٣٢٬١٩٦  

عسلف    ٤٧٠٬٤٤١  ٤٤٤٬٣٤٥ وودا

  ١٦٣٬٧٨٩  ٢٣٤٬٥٨٤ ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدًما وموجودات أخرى 

 ٧٬٠٢٩٬١٣٩  ٦٬٥١١٬١٢٥  
 

ر فوات )١( موعة  استالم مقابل العمل املنجز ولكن لم يتم تحر ا فوات  موجودات عقد تتعلق بحق ا خ  الذمم املدينة ال لم يصدر  به  تار

ا إ الذمم  ل ر. يتم تحو ة املدينة التقر عاقدًيا مع العمالء.عند إصدار الفواتالتجار ا    وفق األسس املتفق عل
 

ة املدينة لذمم تمثل ا )٢( سمح للعمالء بمدة التجار ُ ة املستحقات غ املسددة. ٣٠املبالغ املستحقة من العمالء.  سو ل فاتورة ل خ   يوًما من تار
 

ة املدينة:فيما ي  )٣( ركة  مخصص انخفاض قيمة الذمم التجار  ا

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    مألف   ألف در   در
      

ة / السنة   )٦٥٬٤٣٢(  )٢١٢٬١٥٠( الرصيد  بداية الف

ة / السنة   )١٤٦٬٧١٨(  )٥٩٬٥٢٩( صا مخصص انخفاض القيمة خالل الف

ة / السنة اية الف   )٢١٢٬١٥٠(  )٢٧١٬٦٧٩( الرصيد  

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٢ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ة الثالثة  ية  لف ر املن   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١أش

  

ر  .٨  عقارات للتطو

ة  ركة خالل الف انت ا ا للبيع.  ر يد املتكبدة ع العقارات ال يجري تطو ش ر وال اليف التطو ر ت : ماتمثل العقارات للتطو  ي
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

ة / السنة    ٩٬٥٢٧٬٢٥٣  ٧٬٧٨٣٬٠٠٤ الرصيد  بداية الف

   ٣٬١٧٨٬٩٨٨  ٥٥١٬٢٠٠ االضافات

لفة املبيعات ل إ ت   )٣٬٥٩٨٬١٧٨(  )٥٠٣٬٠٥٢( التحو

  )١٬٣٢٥٬٠٥٩(  - مخصص انخفاض القيمة

ة / السنة اية الف   ٧٬٧٨٣٬٠٠٤  ٧٬٨٣١٬١٥٢ الرصيد  
  

ا كعقارات  تفظ  راملوجودات ا  للتطو

ر والعقارات  ر املستقب والعقارات قيد التطو ا للتطو تفظ  ر األرا ا زون. يتم تقسيم  املشيدةيتضمن رصيد العقارات للتطو ا  ا تفظ  ا

:  األرصدة أعاله إ الفئات ع النحو التا
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

ر املستقب ا للتطو تفظ     ٢٬٦٨٨٬٦٧٥  ٢٬٦٨٨٬٨٤٥ األرا ا

ر    ٣٬٠٩٤٬٥٧٩  ٣٬٢٠٥٬٩٢٨ عقارات قيد التطو

   ١٬٩٩٩٬٧٥٠  ١٬٩٣٦٬٣٧٩ عقارات منجزة

 ٧٬٧٨٣٬٠٠٤  ٧٬٨٣١٬١٥٢  
  

اليف اال ر.  لم يتم رسملة ت اض إ عقارات للتطو ية للعقارات    القيمةق رالدف ية املتحدة كما     للتطو  ٢٠٢١مارس    ٣١الواقعة خارج دولة اإلمارات العر

م ( ١٬١٣٤ بلغت سم  ٣١مليون در م) ١٬١١٥: ٢٠٢٠د   .مليون در

  

ثمار    .٩ اتاس  زميلةال الشر

و ليمتد ٪ ٢٥تمثل حصة حقوق امللكية البالغة  ش  رت ليمتد٪ من حقوق امللكية  ٢٥سبة  ج ، شركة ناين إملس إس أ ، ناين إملس برو ، ج

يع  ال  ر و  .داماك تاورز ناين إملس لندن  –مشروع عمل  تطو
 

ة م مع    ،٢٠٢١مارس    ٤    ووفًقا لقرار مجلس اإلدارة املؤرخ  ،خالل الف موعة اتفاقية شراء أس يأبرمت ا ومبا شرز  ناشونال في و ان صول ليمتد    داي ل

سبة  ناشيونال ليمتد٪  ٢٥ع حصة إضافية ب م، مما نتج عنه إجما حقوق امللكية.   ٢٨٧مقابل  داماك ان ناشيونال ليمتدمليون در إ   داماك ان

ثم أعادت٪. ٤٥ يف االس موعة تص ات زميلة بمبلغ  املدرجار املا ا ثمار  شر م. ٢٢٩بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إ اس   مليون در

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٣ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

ثمار   .٩  (تتمة)  شركة زميلة اتاس

شآت التالية   قة حقوق امللكية: املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية تم إدراج امل   للمجموعة باستخدام طر

س مقر العمل    االسم  بلد تأس

  الرئ

ا كما   تفظ  ا كما   سبة حصة امللكية ا ثمارات  شركة زميلة محتفظ    اس

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس   ٣١ سم  ٣١  ٢٠٢١مارس   ٣١  ٢٠٢٠د   ٢٠٢٠د

م          م   ألف در   ألف در

و ليمتد  ش    ٢٩٣٬٠٠٠  ٢٩٢٬١٢٨  ٪٢٥  ٪٢٥  ج  ناين إملس إس إ

ناشيونال ليمتد ايمان   داماك ان رة    -  ٥١٣٬١٦٧  ٪٢٠  ٪٤٥  جز
  

ات الزميلة بمبلغ  ة  حصة  صا خسارة الشر موعة خالل الف م ( ٤لت ا سم  ٣١مليون در ء).٢٠٢٠د   : ال 
  

 املوجودات املالية األخرى   .١٠

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

   ٧١٨٬٩٩٦  ٦٤٧٬٨٤٥ حسابات ضمان محتجزة

   ٧٬١٥٤  ٨٬٤٦٠  تأمينات نقدية

  ٣٬٠٩٦  ٤٬٦٠٢ آخر

 ٧٢٩٬٢٤٦  ٦٦٠٬٩٠٧  
  

موعة بأموال  ا، تحتفظ ا ن املعمول  يجب االحتفاظ ، حيث الضمان  حسابات بنكية مرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري   حسبان وفًقا للقوان

ورةذه األموال  حسابات الضمان   ا    املذ ة ثابتة مد اء من العقارات املطورة    سنةلف ذه ا  ، وعندذات العالقةعد االن ا للمجموعة. تحقق  ر يتم تحر

اًحااألموال  ة  أر  .ذات العالقةأو فائدة باملعدالت التجار
 

ذه التع  ا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة من املالية األخرى ع أ املوجوداتيتم تقييم  ا لدى بنوك تخضع لرقابة  املوجوداتالسداد ألن  محتفظ 

عادل ا صارمة ر بمبلغ  ة التقر اية ف سارة   موعة تقدر مخصص ا ناًء عليه، فإن إدارة ا ة  البلدان املعنية. و سائر االئتمانية من البنوك املركز

ة    ١٢ملدة  املتوقعة   ًرا. بالنظر إ ا موعة بتقييم عدم وجود انخفاض   السابقة للتع  السدادش الية للبنوك، قامت إدارة ا يفات االئتمانية ا والتص

ذه األرصدة.  ل أي مخصصات خسارة ع  التا لم     القيمة، و

  

ونة  بتأمينات نقدية م  ، تحتفظ البنوك ٢٠٢١مارس    ٣١   يالت االئتمانية الصادرة للمجموعة ر س ة    وتحققمقابل ال ًحا أو فائدة باملعدالت التجار ذات ر

ر، العالقة خ التقر م ( ٣٣٤مبلغ ان .  تار سم  ٣١مليون در م) محتفظ به لدى بنوك  ٣٨٠: ٢٠٢٠د ان إسالميةمليون در نما  الرصيد املتبقي ، ب

 محتفظ به لدى بنوك تقليدية.

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٤ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

ثمار ما  .١١   اس

ثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أ)    اس
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

  ٣٦٩٬٧٥٣  ٢٧٠٬٤٥٧ الرصيد االفتتا

ثمارات) ( بعاد اس ثمارات إضافية / (اس   )٥٥٬٨٣٧(  ٥٥٤٬٢٦٥ )١اس

  )٤٣٬٤٥٩(  ١٣٤٬١١٢ التغ  القيمة العادلة  الدخل الشامل اآلخر 

اف به /  ات زميلةمل االع ثمار  شر يفه إ االس   -  )٢٢٩٬٣٢٠( )٢( معاد تص

تامي   ٢٧٠٬٤٥٧  ٧٢٩٬٥١٤ الرصيد ا
  

ية   .١ ة املن موعة ع أداة حقوق امللكية املدرجة املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٢٠٢١مارس  ٣١خالل الف ، استحوذت ا

م ( ٥٥٤بمبلغ  سم  ٣١مليون در ء). كما  ٢٠٢٠د موعة  لت، ٢٠٢١مارس  ٣١: ال  احا م (مليو  ١٧٥ القيمة العادلة بمبلغ  أر  ٣١ن در

سم  ء).٢٠٢٠د  : ال 

 

ة .٢ موعة ع  ،خالل الف ناشيونال ليمتد٪ إضافية من حقوق امللكية  ٢٥استحوذت ا داماك حصة ملكية عامة  وجود مما نتج عنه  داماك ان

ناشيونال ليمتد و ما ترتب عليه٪ ٤٥إ  ان ثمار املا بالقيمة العادل و يف من االس ثمار   إعادة التص ة من خالل الدخل الشامل اآلخر إ االس

ات الزميلة بمبلغ  م. عالوة ع ذلك ٢٢٩الشر ة ،مليون در ا  تكبدت ،خالل الف موعة خسارة  القيمة العادلة قدر ممليون  ٤١ا بناًء ع  در

سم  ٣١جراه مثمن مستقل (أالتقييم الذي  ممليون  ٤٣: ٢٠٢٠د   ).در

  

سارة  ب) ح أو ا ثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر   اس

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

  -  ٤٩٢٬٤٥٥ الرصيد االفتتا

  ٩١٥٬٧٧٠  ١٬٥١٠٬٤٥٤  إضافات

بعادات   )٤٥٧٬٢٢٥(  )٢٤٣٬٦١٤( )٣( اس

سارةالتغ  القيمة العادلة  ح أو ا   ٣٣٬٩١٠  ٤١٬٩٦٩ )٤( من خالل الر

تـامي   ٤٩٢٬٤٥٥  ١٬٨٠١٬٢٦٤ الرصيد ا
  

موعة .٣ ثمرت ا ل أسا  اس ورك.  ش ورصة نيو ة  أوراق مالية مدرجة  بورصة لندن و ة، خالل الف موعة  قامتخالل الف يع ا ثمارات ب اس

م ٢٤٤ حقوق امللكية بمبلغ  لت ، مليون در احو ا  أر م   ٣٢قدر سارة املرح املوحد املوجزمليون در ح أو ا  .بيان الر

 

موعة  .٤ م املدرجة ع أساس أسعار السوق املعلنة السائدة كما  ل بإجراء تقييمقامت ا ثمارات  األس ، ٢٠٢١مارس  ٣١لقيمة العادلة لالس

لت اًحا بقيمة  و سارة ٤٢أر ح أو ا م  بيان الر  . املرح املوحد املوجز مليون در

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٥ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ة الثالثة أ ية  لف ر املن   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١ش
  

ةو  موجودات ستخداماحق  .١٢ مات اإليجار  االل

موع     ا

م      ألف در

   تفاصيلال

لفة    :الت

  ١٢٥٬٢٧٨ (مدقق) ٢٠٢٠يناير  ١ 

سم  ٣١    ١٢٥٬٢٧٨ (مدقق) ٢٠٢٠د

  ١٢٥٬٢٧٨ (غ مدقق) ٢٠٢١مارس  ٣١ 

   

اكم طفاءال ا    :امل

  ٣٢٬٨٢٠ (مدقق) ٢٠٢٠يناير  ١ 

مل للسنة   ٣٢٬٨٢١ ا

سم  ٣١    ٦٥٬٦٤١ (مدقق) ٢٠٢٠د

ة مل للف   ٦٨٣ ا

  ٦٦٬٣٢٤ (غ مدقق) ٢٠٢١مارس  ٣١ 

   

ية    القيمة الدف

  ٥٨٬٩٥٤ (غ مدقق) ٢٠٢١مارس  ٣١ 

سم  ٣١    ٥٩٬٦٣٧ (مدقق) ٢٠٢٠د

  

ة غ املسددة كما  قيمة مات اإليجار ة / اية االل   - السنة: الف
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  التفاصيل   ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

  ٩٣٬٣٧٠  ٦٥٬٣١٤  الرصيد االفتتا

ف الفائدة  ة / للسنةمصار   ٧٬٨٩٧  ١٬٥٧٥ )٢٦(إيضاح  للف

ة ةخالل ا مدفوعات إيجار   )٣٥٬٩٥٣(  - / للسنة لف

تـامي   ٦٥٬٣١٤  ٦٦٬٨٨٩ الرصيد ا

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٦ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

ات واملعدات  . ١٣   املمتل
 

  

ي      أثاث وتركيبات  مبا

أدوات ومعدات  

ية موع   سيارات   مكت   ا

م    م   ألف در م   ألف در م   ألف در م   ألف در   ألف در

لفة             :الت

  ٢٩٩٬٢٠٨  ٧٬٩٨٤  ١١٩٬٤٥٧  ٧٩٬٦٩٠  ٩٢٬٠٧٧ ٢٠٢٠يناير  ١ 

  ٧٬٩٠٦  ٣٠٧  ٥٬٣١١  ٢٬٢٨٨  - االضافات

بعادات ال ا   ) ٦٢٩(  -  ) ٦١١(  -  )١٨( س
  

  

           

سم  ٣١    ٣٠٦٬٤٨٥  ٨٬٢٩١  ١٢٤٬١٥٧  ٨١٬٩٧٨  ٩٢٬٠٥٩ (مدقق)  ٢٠٢٠د

  ٢٬٥٢٣  ٤٦٣  ١٬٧٧٢  ٢٨٨  - االضافات

بعادات ال ا   ) ٤٩٠(  ) ٤٩٠(  -  -  - س

  ٣٠٨٬٥١٨  ٨٬٢٦٤  ١٢٥٬٩٢٩  ٨٢٬٢٦٦  ٩٢٬٠٥٩ (غ مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
  

  

           

اكم الك امل            وانخفاض القيمة:  االس

  ١٧١٬١٦٨  ٣٬٨٦٧  ٨٩٬٩٤٥  ٦٢٬٠١٦  ١٥٬٣٤٠ ٢٠٢٠يناير  ١ 

مل    ٢٠٬٩٤٨  ١٬٠٥٦  ٨٬٦٧٥  ٢٬٦٦٩  ٨٬٥٤٨ للسنةا

  ٥٠٬٤٩٠  -  -  -  ٥٠٬٤٩٠ القيمة انخفاضخسائر 

بعادات    )١٩(  -  -  -  )١٩( اس
  

           

سم  ٣١    ٢٤٢٬٥٨٧  ٤٬٩٢٣  ٩٨٬٦٢٠  ٦٤٬٦٨٥  ٧٤٬٣٥٩ (مدقق)  ٢٠٢٠د

ة  مل للف   ٣٬٦٥٩  ٤٥٠  ١٬٧٣٢  ٦٤٥  ٨٣٢ ا

بعادات    ) ٤٩٠(  ) ٤٩٠(  -  -  - اس

  ٢٤٥٬٧٥٦  ٤٬٨٨٣  ١٠٠٬٣٥٢  ٦٥٬٣٣٠  ٧٥٬١٩١ (غ مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
  

           

ية             القيمة الدف

  ٦٢٬٧٦٢  ٣٬٣٨١  ٢٥٬٥٧٧  ١٦٬٩٣٦  ١٦٬٨٦٨ (غ مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١ 

سم  ٣١    ٦٣٬٨٩٨  ٣٬٣٦٨  ٢٥٬٥٣٧  ١٧٬٢٩٣  ١٧٬٧٠٠ (مدقق)  ٢٠٢٠د

  

ة  .١٤ ثمارات العقار  االس

لف تمثل  اكم وأي خسائر انخفاض  القيمة بموجب نموذج الت الك امل لفة ناقًصا االس ا بالت ة عقارات مكتملة محتفظ  ثمار ة وفًقا العقارات االس

ر املالية.  للمعاي الدولية إلعداد التقار
 

: ة / السنة كما ي ركة خالل الف   ا
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   مدقق) (غ   

م    م  ألف در   ألف در

لفة:      الت

ة / السنة   ٢٠٣٬١١٤  ٢٠٣٬١١٤ الرصيد  بداية الف

ة / السنة اية الف   ٢٠٣٬١١٤  ٢٠٣٬١١٤ الرصيد  
     

اكم الك امل       االس

ة / السنة   ٢٢٬٣٤٣  ٣٠٬٤٦٧  الرصيد  بداية الف

مل ة / السنةل ا   ٨٬١٢٤  ٢٬٠٣١ لف

ة / السنة اية الف   ٣٠٬٤٦٧  ٣٢٬٤٩٨ الرصيد  

ية  يةصا القيمة الدف   ١٧٢٬٦٤٧  ١٧٠٬٦١٦ القيمة الدف



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٧ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

 رأس املال  .١٥
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
     

امل بقيمة  ا واملدفوعة بال ب  ا واملصدرة واملكت م املصرح  م ١األس م للس   ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ در
  

ة دائنة وأخرى   .١٦  ذمم تجار
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

ة الدائنة    ٦٨٩٬٤٨٧  ٨٠٢٬٢٢٦  الذمم التجار

  ٨٤١٬٥٨٦  ٨٣٩٬٤١٩  ستحقات امل

  ١٬٠٧٠٬٦٩٦  ١٬٠٢٩٬٢٩٦  )١( دائنةمحتجزات 

  ١٧٤٬٨٣١  ٢٢٤٬٩٢٧  ذمم دائنة أخرى 

ن  دمة للموظف اية ا ض  عو   ٤١٬٤٥٢  ٤٣٬٤١٨  )٢(مخصص 

 ٢٬٨١٨٬٠٥٢  ٢٬٩٣٩٬٢٨٦  
  

ا ملدة  )١( ن وال يتم االحتفاظ  تجزة املبالغ املستحقة للمقاول ة املسؤولية عن العيوب  سنةشمل املبالغ ا اء من املشروع ح انقضاء ف عد االن

ن  ون ب  ٪ من العمل املنجز.١٥٪ و ٥وعادة ما ت
  

ة / السنة ع الن )٢( ن خالل الف دمة للموظف اية ا ض  عو ركة  مخصص  :ا  حو التا

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

ة / السنة    ٥١٬٦٥٧  ٤١٬٤٥٢ الرصيد  بداية الف

مل ة / السنةل ا   ٦٬٧٧٠  ٤٬١٠١ لف

ة / السنة    )١٦٬٩٧٥(  ) ٢٬١٣٥( املدفوعات خالل الف

ة / السنة اية الف   ٤١٬٤٥٢  ٤٣٬٤١٨ الرصيد  

 

 مبالغ مقدًما من العمالء  .١٧

امات من العمالء  مقدًما املدفوعةاملبالغ تمثل  عد. بيعلقاء  من العمالء مستلمةعاقدية ال ا  اف بإيرادا  عقارات لم يتم االع
 

ة / السنة:فيما ي  ركة خالل الف   ا
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

ة / السنة    ٢٬٣٧١٬٢٢٨  ٢٬٠٦٧٬٦٧٦ الرصيد  بداية الف

ة / السنة مبالغ محصلة / مقدمات مفوترة   ٤٬٤٨١٬٨٤٤  ٨٥٣٬٩٣٣ خالل الف

ة / السنةقيمة مفوترة /  ا خالل الف ف    )٤٬٦٢٩٬٨٠٦(  ) ٦٣٠٬٠٠٣( إيرادات مع

شغي اآلخر  ة / السنةالدخل ال ف به خالل الف   )١٥٥٬٥٩٠(  ) ٣٬٦٤٣( )٢٢(إيضاح  املع

ة / السنة اية الف   ٢٬٠٦٧٬٦٧٦  ٢٬٢٨٧٬٩٦٣ الرصيد  



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٨ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

 قروض بنكية  .١٨
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در

يالت بنكية    ١٢٤٬٨٣٤  ١٢٤٬٨٣٤ س

ات ع املكشوف (إيضاح    -  ٣٦٨٬٤٣٣ )٦و

 ١٢٤٬٨٣٤  ٤٩٣٬٢٦٧  
  

يالت قرض ألجل غ مضمونة بفائدة تبلغ    )أ س موعة  م مع بنك تجاري    ٣٦٧لدى ا ر ليبور زائد    ٣فائدة  بمعدل  مليون در ا٣٫٧٥أش ستحق   ،٪ سنوً و

م كما   ٢٤٢وقد تم سداد  ٢٠٢٢السداد    .٢٠٢١مارس  ٣١مليون در

ة  )ب موعة  عاقدت ،خالل الف يالت ع ا ات بنكيةس م ( ٣٧٢كشوف بمبلغ ع امل و سم  ٣١مليون در ء). كما  ٢٠٢٠د مارس  ٣١: ال 

يالت ان  ،٢٠٢١ س موعة  ات بنكيةلدى ا ممليون  ٤ع املكشوف غ مستخدمة تبلغ  و  .در

موعة ٢٠٢١مارس  ٣١كما    )ج يالت بنكية بقيمة  بالتعاقد ع ، قامت ا م ( ١،٠٩٦س سم  ٣١مليون در ل   ١٬٣٤٦: ٢٠٢٠د م)  ش مليون در

اخطابات ائتمان وضمانات  م ( ٧٧٨ تبقى م سم  ٣١مليون در ر.  ٨٤١: ٢٠٢٠د خ التقر م) غ مستخدمة كما  تار  مليون در
 

ة ع عقارات معينة مملوكة للمجموعة بقيمة سوقية إن   )د ون عقار ل أسا بر ش يالت غ املمولة مضمونة  س م ( ٣٨٧ تبلغال  ٣١مليون در

سم  م)، وضمانات  ٣٦٩: ٢٠٢٠د ة مقدمةمليون در ع  تجار دات ع حسابات بنكية وودا ع ا من الشركة، و م ٥٦١تبلغ مجموع  ٣١( مليون در

سم  م). ٤١٦: ٢٠٢٠د  مليون در

ر: البنكيةفيما ي بيان سداد القروض   )ه خ التقر  للمجموعة  تار
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

  ١٢٤٬٨٣٤  ٤٩٣٬٢٦٧ عند الطلب أو خالل سنة

  

ادات صكوك  .١٩  ش
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   مدقق) (غ   

م    م  ألف در   ألف در
      

وك ادات ص   ٣٬٠٧٨٬٦٦٣  ٢٬٩٨٦٬٤٨٣ ش

اليف إصدار غ مطفأة   )٨٬٧٣٩(  )٧٬٤٨٠( ت

ية   ٣٬٠٦٩٬٩٢٤  ٢٬٩٧٩٬٠٠٣ القيمة الدف
  

 

اليف اإلصدار غ املطفأة: ركة  ت   فيما ي ا
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م ألف    م  در   ألف در
      

ة / السنة   ١٣٬٧٧٥  ٨٬٧٣٩ الرصيد  بداية الف

ة / السنة   )٥٬٠٣٦(  )١٬٢٥٩( مطفأة خالل الف

ة / السنة اية الف   ٨٬٧٣٩  ٧٬٤٨٠ الرصيد  



  
  

مة  ي (مسا ة د   ١٩ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف

  

ادات صكوك  .١٩   (تتمة) ش

   ل    ٢٠ ادات") بقيمة  ٢٠١٧أبر وك ("الش ادات ائتمان ص موعة ش ي  ٥٠٠، أصدرت ا م   مليون دوالر أمر ادات")  مليون)  ١٬٨٣٨( در  ("الش

ولدنج  .  ٢٠٢٢ستحق  عام   ة اإلصدار    ليمتد  ٣إن ألفا ستار  نما    ،والو وفًقا إلعالن الثقة  ج دودة ب ر العقاري ا شركة داماك للتطو

يإن  .   الطرف الضامن ادات مدرجة  البورصة األيرلندية وناسداك د ا ، و الش م بموج دمات ال ي الة ا وك ع أساس و تم تنظيم الص

) واملر  صدر عقود اإلجارة (التأج
ُ
دمة نيابة عن امل دودةابحة مع  وكيل ا ر العقاري ا ي املا العاملي،  شركة داماك للتطو ام  مركز د . يحق 

ادات") تلقي مدفوعات معينة ناشئة عن حصة ملكية غ مجزأة  موجودات األمانة وسيحتفظ الو  ادات من وقت آلخر ("حام الش الش

ا ئمانية بناًء ع الثقة املطلقة  ادات بالتناسب وفًقا ذه املوجودات االس اداتم الش اال  للقيمة االسمية للش ادة  يتمتع  ل حامل ش

ادات. ام الش  وفًقا إلعالن الثقة وشروط وأح
 

ادات ع  ا.٦٫٢٥بمعدل  عائديحصل حاملو الش  ٪ سنوً
 

ة،  وك ال تحمل القيمة االسمية  أعادتخالل الف ادات الص موعة شراء ش ي ( ٢٫٥ا م) ٩مليون دوالر أمر  عالوة. مليون در
  

  ل  ١٨ ادات") بقيمة ٢٠١٨أبر وك ("الش ادات ائتمان ص موعة ش ي ( ٤٠٠، أصدرت ا ستحق   ١٫٤٧٠مليون دوالر أمر م)  مليون در

ولدنج  .  ٢٠٢٣عام   صدر والو وفًقا إلعالن    ليمتد  ٥ألفا ستار 
ُ
نما    ،الثقة امل ةشركة داماك  ب دودة  للتنمية العقار . الضامن الطرف    ا

يإن   ادات مدرجة  البورصة األيرلندية وناسداك د دمة نيابة ، و الش ا وكيل ا م بموج دمات ال ي الة ا وك ع أساس و تم تنظيم الص

) واملرابحة مع  صدر عقود اإلجارة (التأج
ُ
ةداماك شركة عن امل دودة للتنمية العقار ادات من وقت آلخر (ا ام الش "حام . يحق 

ئمانية بناًء  ذه املوجودات االس ادات") تلقي مدفوعات معينة ناشئة عن حصة ملكية غ مجزأة  موجودات األمانة وسيحتفظ الو  الش

ادات بالتناسب وفًقا   ام الش اداتع الثقة املطلقة  اال    للقيمة االسمية للش ادة وفًقا إلعالن الثقة وشر   يتمتع  ام ل حامل ش وط وأح

ادات.  الش
 

ادات ع  ا.٦٫٦٢٥بمعدل  عائديحصل حاملو الش  ٪ سنوً
 

ةخالل  ا الف وك بقيمة اسمية قدر ادات ص موعة شراء ش ي ( ٢٢٫٦، أعادت ا م)  ٨٣مليون دوالر أمر  .عالوةمليون در
 

وك: فيما ي استحقاق سداد        ادات الص   ش

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

ر ١٢مبلغ مستحق السداد خالل    -  - ش

عد  ر ١٢مبلغ مستحق السداد    ٣٬٠٦٩٬٩٢٤  ٢٬٩٧٩٬٠٠٣ ش

 ٣٬٠٦٩٬٩٢٤  ٢٬٩٧٩٬٠٠٣  

  

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٢٠ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ر  ة الثالثة أش ية  لف   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١املن
  

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة   .٢٠

م اسة الدو رقم  ت و وارد  معيار ا ف الطرف ذي الصلة كما  عر شآت ال تقع ضمن  ات وامل موعة معامالت مع الشر إفصاحات األطراف : ٢٤ا

كة و / أو إدارة ذات العالقة اضعة مللكية مش شآت ا ون األطراف ذات العالقة من امل ا وموظفي اإلدارة ا وسيطرة. تت ا كة وشر ن. تقرر مش سي لرئ

دمات املستلمة / املقدمة من / إ األطراف ذات العالقة باإلضافة إ الرسوم األخرى ال  إ ام املعامالت وا نفس الشروط   عيدحد    اإلدارة شروط وأح

سع وشروط جميع املعأطراف أخرى السائدة  نفس الوقت للمعامالت املماثلة مع   امالت من قبل اإلدارة.. يتم اعتماد سياسات ال

  

امة مع األطراف فيما ي    :اواملبالغ املتضمنة  ذات العالقةطبيعة املعامالت ال
  

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در

شآت س مجلس اإلدارة امل اضعة لسيطرة رئ         ا

ثمار   ناشيونال ليمتداالس   -  ٢٨٦٬٥٠٠    )٩(إيضاح  )١( داماك ان

  ١٬٢٠٩  ١٬٢٠٩    )٢( رسوم خدمات الدعم

ثمار املا   ١٣٬٨٦٣  ٤١٬١٣٧    )٩(إيضاح  خسارة من التقييم العادل لالس
  

سبة ع حصة  االستحواذ ) ١(  من داماك انفستمنت ليمتد :٪ ٢٥ب

موعة  م شركة داماك  ٢٥ع  ٢٠٢١مارس  ٤ استحوذت ا م. انفستمنت ليمتد٪ من أس ل األس ق تحو ايمان، عن طر رة  لة  جز ، و شركة م

لفةبلغت  ا  ٢٨٧الشراكة  ت م، تم تحديد خبناًء ع التقييم الذي أجراه مثمن مستقل للشركة مليون در امل وال توجد   تار الشراء. تم دفع املقابل بال

 .٢٠٢١مارس  ٣١مبالغ مستحقة كما  
 

 رسوم خدمات الدعم    )٢(

موعة  ة، تلقت ا م ( ١٫٢خالل الف ناشيونال ليمت ١٫٢: ٢٠٢٠ مارس ٣١مليون در م) مقابل خدمات الدعم املقدمة إ داماك إن و د و مليون در دي

س مام.م.، ذ. انفستمن س مجلس اإلدارة. و ن لسيطرة رئ ن خاضعت شأت  م
 

ن سي افآت موظفي اإلدارة الرئ  م

ل فئة من الفئات    ل إجما ل ش نة  ن للمجموعة مب سي افآت موظفي اإلدارة الرئ اسة الدو رقمإن م   إفصاحات األطراف ذات العالقة.:  ٢٤  معيار ا
  

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در
        

ة األجل  ن األخرى قص   ٢٬٣٢٣  ١٬٨٢٦   الرواتب ومزايا املوظف

لة األجل    ١٢١  ٩٦   فوائد أخرى طو

    ٢٬٤٤٤  ١٬٩٢٢  

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٢١ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ة  ية  لف ر املن   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١الثالثة أش
  

  اإليـرادات  .٢١

ا اإليرادات  إن  ف  التا ع مدار الوقت أو  وقت محدداملع ة    :مو
  

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در
        

  ١٬١٩٦٬٧١٥  ٦١٠٬٦٩٧   الوقت ع مدار 

  ٣٢٬٥١٦  ٣١٬٥٢٩    وقت محدد

    ١٬٢٢٩٬٢٣١  ٦٤٢٬٢٢٦  

  

شغيلية أخرى   .٢٢   إيرادات 
 

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در
        

   ١٧٬٠٧٨  ٣٬٦٤٣   )١٧, صا (ايضاح  الدخل من إلغاء الوحدات

  

يعية  . ٢٣ ة و دار ف عمومية و   مصار
 

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در
        

ن اليف املوظف    ٩٤٬٨٠٥  ٧٨٬١١٠   ت

ق  سو ف البيع وال   ٧٣٬١٨٣  ١٥٧٬١١٤   مصار

  ١٧٬٦٩٤  ٣٨٬٩٣٥   اإلصالحات والصيانة

خيص   ٥٬٨٠٤  ٦٬٠٢٦   رسوم اإليجار وال

نية عاب قانونية وم   ١٠٬٤٢٢  ١٣٬٢٥٠   أ

  ٧٬٠٧٥  ٢٬٤٤٦   واالتصاالت السفر 

  ٢٬٣٧٧  ٤٬٠٤٥   البنكيةالرسوم 

ن   ٢٬٥٦٥  ١٬٨٥٠   تأم

مات االجتماعية   ٥٠٠  ١٢٥   املسا

  ٧٬٥٢٤  ١٠٬٠٥٠   آخر

    ٢٢١٬٩٤٩  ٣١١٬٩٥١  

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٢٢ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

ف) إيرادات  .٢٤   بالصا - أخرى  / (مصار
 

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در
        

ات    ٨٬٧٧٥  ١٣٬٨٨٩   رسوم إدارة املمتل

   ١٬٢٠٩  ١٬٢٠٩   )٢٠ إيضاحرسوم خدمات الدعم (

ح  سارة) / الر وك من(ا ادات الص   ١٢٬٨٨٨  ) ٣٦٥(   إعادة شراء ش

اح  عات األر   -  ٩٬٥٣٠    إيرادات توز

  ٢٬٧٤٦  ٤٬٠١٩   أخرى 

    ٢٥٬٦١٨  ٢٨٬٢٨٢  
  

ل  .٢٥   إيرادات التمو
 

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در
        

   ١٠٬٢٩١  ٨٢٩   البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

  ١٠٬١٧٤  ٣٬١٨٧   البنوك واملؤسسات املالية التقليدية

    ٢٠٬٤٦٥  ٤٬٠١٦  

  

ل  .٢٦ اليف التمو   ت
 

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در
        

   ٥٢٬٧٥٠  ٥٢٬٤٣٠   البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية

   ٦٬٣٤٦  ٢٬٢٧٧   البنوك واملؤسسات املالية التقليدية

ةالفائدة ع  امات اإليجار   ٢٬٢٥٢  ١٬٥٧٥   )١٢(إيضاح  االل

    ٦١٬٣٤٨  ٥٦٬٢٨٢  

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٢٣ عامة)شركة داماك العقار
  

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف
  

ات الطارئة  .٢٧   املطلو
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م    م  ألف در   ألف در
      

  ٦٠٧٬٧٨٠  ٧٧٨٬١٧٤ كفاالت بنكية
 

موعة لدى  ات ا االصادرة  سياق األعمال العادية وال  البنكيةبالضمانات تتعلق مطلو تب عل ة كما   يتوقع أال ي ر امات جو   .٢٠٢١مارس  ٣١ال
 

،  بخصوصمطالبات معينة باملقاولون تقدم  ي الداخ ق القانو ع بناء مختلفة  سياق العمل املعتاد. بناًء ع مراجعة الرأي املقدم من قبل الفر مشار

ر.  خ التقر ة غ مسبوقة كما  تار ر امات جو شأ ال موعة أيًضا  إنقامت اإلدارة بتقييم أنه لن ت ا ا مطالبات معينة من العمالء واألطراف األخرى لد

سددترى اإلدارة أنه ال يتوقع ال  ذه القضايا واملطالبات القانونية. أن  موعة تدفقات نقدية مقابل    ا

  

دات  .٢٨   التع

دات شاء ب التع ر و رات قيد التنفيذ: موجوداتاالستحواذ ع خدمات تطو   مصنفة تحت التطو
  

سم  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١     ٢٠٢٠د

  (مدقق)   (غ مدقق)   

م ألف    م  در   ألف در
      

ا    ١٬٦٨٩٬٠٣٠  ١٬٢٠٢٬٣٤٨ متعاقد عل
  

دات شغي  ع موعة كمؤجر -عقود اإليجار ال  ا

ا سنة واحدة. ات التعاقد عل ة ال ال تتجاوز ف ا العقار ثمارا موعة عقود إيجار ع محفظة اس   أبرمت ا

 

م   .٢٩ حية الس  ر

ة. لم تكن  م العادية املصدرة خالل الف ة ع املتوسط املر لعدد األس ح الف ففة بقسمة ر م األساسية وا حية الس ساب ر ناك أدوات أو يتم اح

م. ُتحدثأخرى يمكن أن  بنودأي  حية الس ا مخفًفا ع حساب ر ً   تأث
  

  مارس ٣١يناير إ  ١    

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ر)  ٣(     ر) ٣(  أش   أش

  (غ مدقق)  (غ مدقق)     

م      م  ألف در   ألف در
        

ة سارة للف م) ا   )١٠٦٬١٢٧(  )١٨٩٬٦٢٢(   (ألف در

م العادية (باأللف)   ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠   املتوسط املر لعدد األس

م العادية حية األس فف ةاألساسي - ر م) ةوا   )٠٫٠١٧٥(  ) ٠٫٠٣١٣(   (در

  

   



  
  

مة  ي (مسا ة د   ٢٤ عامة)شركة داماك العقار

  املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

ية   ر املن ة الثالثة أش   (تتمة) ٢٠٢١مارس  ٣١لف

  

 القيمة العادلة لألدوات املالية  . ٣٠

عرف 
ُ

تم بالقيمة العادلة  ل  قبضهالسعر الذي س ات ضمنلبيع أصل أو دفعه لتحو خ القياس.  أحد املطلو ن  السوق  تار ن املشارك معاملة منظمة ب

ية  ن القيمة الدف شأ فروق ب خية وتقديرات القيمة العادلة.وفق لذلك يمكن أن ت لفة التار قة الت  طر
 

رمي التا لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية من خالل تقنية الت سلسل ال موعة ال  قييم:ستخدم ا
 

ات مماثلة.١املستوى  شطة ملوجودات أو مطلو  : أسعار مدرجة (غ معدلة)  األسواق ال
 

ا ٢املستوى  ة: تقنيات أخرى يمكن مالحظة جميع مدخال ر و ات ا لة ذات التأث ل مباشر أو غ مباشر. ،ع القيمة العادلة امل ش  سواء 
 

ستخدم املدخالت ٣املستوى  ة: التقنيات ال  ر و ات ا ند إ بيانات السوق  ذات التأث س لة وال ال   .القابلة للمالحظةع القيمة العادلة امل
  

ا  و  ف  ات املالية املع ية للموجودات واملطلو ا العادلة. كما   وجزةاملرحلية املوحدة املاملعلومات املالية عت اإلدارة أن القيم الدف  ٣١تقارب قيم

ثمارات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الواردة  اإليضاح  ،٢٠٢١مارس  يف االس ا املستوى  ١١تم تص  ٣١( ١أ ع أ

سم   ثمارات املالية بالقيمة٣أ مصنف  املستوى    ١١: إيضاح  ٢٠٢٠د يف االس سارة املدرجة  إيضاح    ). تم تص ح أو ا ب ع    ١١العادلة من خالل الر

ا املستوى  سم  ٣١( ١أ ا املستوى  ١١: إيضاح ٢٠٢٠د   ).١ب مصنفة ع أ

  

ات  يتم إجراء أيةلم  ن املستو الت ب ية   ٣و  ٢و  ١تحو ة املن ية   ٢٠٢١مارس  ٣١خالل الف سم  ٣١والسنة املن  .٢٠٢٠د

 

 املقارنة  أرقام  . ٣١

ا   يف ة السابقة أو إعادة تص الية.    حسب الضرورة من أجل  تم إعادة تجميع أرقام الف ة ا ا قابلة للمقارنة مع أرقام الف تب علم  جعل يف   ي إعادة التص

ات  حقوق امللكية والتدفقات النقدية.املوجزة أي تأث ع البيانات املرحلية املوحدة  سائر والدخل الشامل اآلخر والتغ اح أو ا   لألر

  

 ١٩-تأث جائحة كوفيد  . ٣٢

ورونا  وس  اء ف ل مباشر ٢٠٢٠عام  بدايات)  ١٩-وفيد( املستجدأثر تف و ات.  ش ان للأو غ مباشر ع جميع الشر املفروضة تداب ولقد 

شار الحتواء ا ا الفوري  هن اتأثر نتاج السلع  جميع أنحاء العالم ومن املر أن يؤدي ع عد ذلك ، األمر الذي ألقى بظالله ع الشر د و سالسل التور

دمات.  شاط االقتصادي إ انخفاض الطلب ع العديد من السلع وا ات النظر انخفاض ال ن ع جميع الشر تع شاط  و اسات انخفاض ال ع ا

ل أ ش عمل  موعة  ر املالية. نظًرا ألن ا ر العقاراتاالقتصادي ع التقار ا  ان من املالحظفقد    ،سا  تطو ً ال تزال اإلدارة   ،ومع ذلك  ،قص املدى  تأث

موعة  ا توقعات معقولة بأن ا شأة مستمرة  املستقبل املنظور.ب تتمتعلد افية لالستمرار كم  املوارد ال

 

وفيد ذه املرحلة من الزمن ةال تزال غ وا ١٩-وحيث أن مدى وتأث جائحة  ذه العواقب ، ف  س من املمكن تقدير مدة  ا ل ل موثوق وصعو  ،ش

ذ ات املستقبلية. بالنظر إ النتائج غ املتوقعة ل موعة للف ا ع املركز املا ونتائج ا ائحةباإلضافة إ تأث موعة ع مدار عام ، ه ا ستمر ا فس

ا  ومواصلة  مراقبة وتقييم الوضع      ٢٠٢١ ا وتقديرا ام ة  عديل أح ر و سارة االئتمان املتوقعةا وعوامل االقتصاد   ،بما  ذلك املدخالت املستخدمة 

ة ،الك ثمار ر والعقارات االس    ،حسب الضرورة ،وتقييم العقارات للتطو

  

وافقة ع  . ٣٣  املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  امل

ية   املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية تمت املوافقة ع  ر املن ة الثالثة أش حمن قبل مجلس اإلدارة  ٢٠٢١مارس  ٣١لف ا  ب والتصر إصدار

 .٢٠٢١مايو  ١٥


