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 )غير مدقق(  املرحلي املوحد املوجز بيان الربح أو الخسارة 
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 إيضاحات 

 فترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر  30املنتهية في 

 تسعة اشهرفترة ال

 سبتمبر  30املنتهية في 

  2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(   

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم   

      

   3,651,582  2,393,850   1,279,515   1,015,872 21 اإللرادا  

   (2,823,702) (1,686,397)   (1,014,550) (669,692)  ةئلةة املبيعا 

      

   827,880   707,453   264,965   346,180  اجمالي الربح 

   46,417   125,654   8,141   89,650 22 التش يلي اتخر الدخل 

   ( 541,154) ( 1,087,854)   ( 185,647) ( 391,673) 23 املصاريف العمومية واالدارية والبيعية

   (24,615) (2,055)   (8,205) (682) 12 إطةاء موجودا  حق االس خداج

   (22,032) (17,051)   (7,224) (5,721)  استهالك مم لئا   معدا  و  ارا  استثمارية

 ( 966,345) - ( 528,491) - 8 مخصص ااخةاا قيمة الع ارا  لل طوير

 ( 226,076) (25,199) ( 51,218) 35,556 7  لى الذم  املدلنة ال جاريةمخصص الخسار    س / )خص ( 

      

   ( 905,925) (299,052)   ( 507,679)  73,310  الربح / )الخسارة( التشغيلية

مد الربح   / مد    )الخسار (  العادلة  بال يمة  مالية  استثمارا  

 59,679 ( 74,218) ( 2,608) (  249,812) 11  خالر الربح أو الخسار 

   54,879   84,346   14,472 27,811 24 بالصافي - إلرادا  أخر  

   38,813   8,944   8,995 3,324 25 إلرادا  ال مويل

   ( 178,750) (143,872)   (57,793) (41,606) 26 ال مويل ةئاليف 

 - (8,258) - (2,905) 9 مد الشركا  الزميلة الخسار حصة في صافي 

      

 ( 931,304) (432,110) ( 544,613) (189,878)  الخسارة قبل الضريبة 

 - (48,405) - - 30 مصروف ضريبة الدخل

      

 ( 931,304) (480,515) ( 544,613) (189,878)  الخسارة للفترة

      

      الخسارة للسهم 

 ( 0.1539) (0.0794) ( 0.0900) (0.0314) 29 )درع (  وا(خةضة ةاألساسي 
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 )غير مدقق(  املرحلي املوحد املوجز  الدخل الشاملبيان 

   2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال

 

  

 إيضاحات 

 فترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر  30املنتهية في 

 تسعة اشهرفترة ال

 سبتمبر  30املنتهية في 

  2021 2020 2021 2020 

 مدقق()را   )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(   

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم   

      

 ( 931,304) (480,515) ( 544,613) (189,878)  الخسارة للفترة

      

      :الدخل الشامل اآلخر

      التل لد ل   إ اد  ةصنية ا إلى الربح أو الخسار   البنود

      

ربح    / أدوا  ح و  )خسار (  في  االستثمار  مد  العادلة  ال يمة 

 ( 43,459) 239,890 - ( 1,335) )أ(  11 بال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر  ا(حدد املل ية 

 ( 974,763) (240,625) ( 544,613) (191,213)  للفترة الشاملة الخسارة اجمالي
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 )غير مدقق(  املرحلي املوحد املوجز بيان التغيرات في حقوق امللكية 

 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال

 

 املجموع أرباح محتجزة احتياطي القيمة العادلة احتياطي قانوني  رأس املال 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      

   14,072,852   7,119,355 - 903,497 6,050,000   2020لنالر  1الرصيد في 

 ( 931,304)  ( 931,304) - - - الخسار  للة   

 ( 43,459) - ( 43,459) - - الدخل الشامل اتخر

 (  974,763) ( 931,304) ( 43,459) - - للفترة الخسارة الشاملةاجمالي 

 13,098,089 6,188,051 (  43,459) 903,497 6,050,000 )غير مدقق(  2020سبتمبر  30الرصيد في 

      

 12,989,921 6,079,883 ( 43,459) 903,497 6,050,000 2021لنالر  1الرصيد في 

 ( 480,515) ( 480,515) - - - الخسار  للة   

 239,890 - 239,890 - - الدخل الشامل اتخر

 (240,625) (480,515) 239,890 - - للفترة الخسارة الشاملةاجمالي 

 - (  84,596) 84,596 - - بال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر استبعاد استثمارال يويل  ند 

   12,749,296 5,514,772   281,027 903,497 6,050,000 2021سبتمبر  30الرصيد في 
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 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 

 سبتمبر  30يناير إلى  1  

  2021 2020 

 أ  ر( 9) أشهر(  9)  

 )را  مدقق(  )غير مدقق(   

 ألف درع  ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 ( 931,304) ( 432,110)  الخسار  للة    قبل الضريبة

    :تعدلال  لـ

   22,032 17,051  ( 14و  13 إلضاري)والع ارا  االستثمارية استهالك املم لئا  واملعدا  

   24,615 2,055  ( 12إطةاء موجودا  حق االس خداج )إلضاح 

  7,169 8,949  (16مخصص تعويض  هالة الخدمة للموظةان )إلضاح 

  3,777 3,777  ( 19إطةاء ةئاليف اإلصدار  لى   ادا  الصئوك )إلضاح 

   298 -  الخسار  مد استبعاد مم لئا  ومعدا  

 966,345 -  (8)إلضاح  مخصص ااخةاا قيمة الع ارا  لل طوير 

   226,076 25,199  ( 7مخصص ااخةاا قيمة الذم  ال جارية املدلنة )إلضاح 

   178,750 143,872  ( 26 إلضاحةئاليف ال مويل )

  (38,813) ( 8,944)  ( 25 إلضاحال مويل ) إلرادا 

 2,071 157,222  (11الخسار  مد ال يمة العادلة الستثمارا  مالية بال يمة العادلة مد خالر الربح أو الخسار  )إلضاح 

 - 8,258  ( 9)إلضاح  مد الشركا  الزميلة الخسار حصة في صافي 

 - (37,919)  ( 24إلرادا  ةوزيعا  األرباح )إلضاح 

 ( 22,153) 6,031  ( 24 إلضاحإ اد   راء   ادا  الصئوك ) )أرباح(خساير / 
    

 438,863 (106,559)  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

   512,767 1,597,105  في الذم  ال جارية املدلنة واألخر   الن ص

   104,880 (338,906)  لل طوير ع ارا  الي فالن ص  /( الزياد )

   (277,519) (22,442)  ي الذم  ال جارية الداينة والذم  الداينة األخر  ف الن ص

 ( 324,218) 751,598  ي امل دما  مد العمالء ف)الن ص(  / الزياد 

  (11,091) (6,380)  ( 16)إلضاح  ان تعويض  هالة الخدمة املدفور للموظة

 443,682 1,874,416  األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  (6,958) (13,096)  ( 13املم لئا  واملعدا  )إلضاح   راء

 ( 300,372) (2,769,348)  ( 11الدخل الشامل اتخر )إلضاح و استثمار مالي بال يمة العادلة مد خالر الربح أو الخسار   االس يواذ  لى

 - (286,650)  استثمار في  ركا  زميلة

 313 -  بي  املم لئا  واملعدا 

 272,980 545,365  ( 11بي  استثمار مالي بال يمة العادلة في الربح أو الخسار  )إلضاح  ايدا  

   130,983 315,069  املالية األخر   املوجودا في  الن ص

 ( 906,578) 197,001  الودائ  ذا  أجل اس ي ا  أصلي لزيد  د ثالثة أ  ر  الزياد ( في/ ) الن ص

 - 37,919  ةوزيعا  األرباح املس لمة

   41,145 14,958  فايد  مس لمة

 ( 768,487) ( 1,958,782)  األنشطة االستثماريةاملستخدم في  صافي النقد
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

   (276,516) -  سداد ال روا البن ية

   (176,900) (467,605)  اس  داد وإ اد   راء   ادا  الصئوك 

  (23,024) -  سداد ال،زء الري م ل مد االل زاما  اإللجارية 

   (127,118) (116,528)  ةئاليف ال مويل املدفو ة  

 ( 603,558) (584,133)  األنشطة التمويلية النقد املستخدم فيصافي 
    

   (928,363) (668,499)  في النقد وما يعادله النقص  صافي

   4,131,307 3,307,918  الن د وما يعادله في بدالة الة    

 3,202,944 2,639,419   (6يعادله في  هالة الة    )إلضاح الن د وما 
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 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 
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 معلومات عامة .1

كشركة مساعمة  امة وتعمل في دولة اإلمارا    1976  لوايو  20)"الشركة" أو "الشركة األج"( في دبي في     ركة داماك الع ارية دبي )مساعمة  امة(ةأسست  

  دبي  اإلمارا  2195  ص.بعو  م  بها املس،ل   نوان    و الشركة مدرجة في سو  دبي املاليإن  دبي.    الرخصة ال جارية الصادر  فيالعربية امل يد  بموجب  

 .العربية امل يد  )"اإلمارا  العربية امل يد "(
 

 في الشر  األوسط. في أ مار ال طوير الع اري شركة األج والشركا  ال ابعة ل ا )يشار إليها مج معة بـ "ا(،مو ة"( لل ة مثل األنشطة الري سية
 

  تعيانة     ث   2021لوايو    8  في"( مد منصب ري س مجلس إدار  الشركة    كبا  مساعمل الشركة السيد حسان س،واني )"  كبا  مساعمل الشركةاس  ار  

 .ا(،مو ةإدار  مجلس لري س والسيد  لي مار هللا بنجاب اايًبا  (،لس اإلدار  ري ًساالسيد فارو  أرجومااد 

 

 بشأنه عرض االستحواذ النقدي املشروط وتوصية مجلس اإلدارة

ا )"العرا"( مد  ركة  ت الشركة األج  ةل    2021لوايو    8في  
ً
 خاض    القةذا     طرف)"م دج العرا"( وهي    ااةست كو ليم د  مابل رًضا ا دًلا مشروط

 . س  درع  لئل  1.30امل ب ان مد خالر  را  مد املساعمان األقلية  ل با  مساعمل الشركة مد اجل االس يواذ  لى حصةملل ية مش  كة 
 

 قدرو     2021أك وبر    28في     ةاريخ ال  ريربعد  ةل ت الشركة  
ً

لخض  العرا لشروط    بييث  درعًما لئل س   مد قبل م دج العرا  1.40 رًضا معدال

بخصوص مستشاريه املاليان وال ااوايان املس  لان  أراء  باال  بار  مجلس اإلدار  )"مجلس اإلدار "(    ويأخذ وأحئاج معينة كما عو موضح في اإل الن إلى السو .  

أن ةئون  روط العرا  لى   والظروف االق صادلة العامة  لى املد  ال ريب  جنًبا إلى جنب م  الوض  الن دي الحالي للشركة وال زاماتها    روط العرا

يع زج م دج   و لى إثر قبور العرا مساعمل الشركة ب بور العرا.    أوص ى مجلس اإلدار  باإلجمار   2021أك وبر    28في     وفً ا لذلكو مناسبة ومع ولة.  

 "(. سو  دبي املاليالعرا  طب أس   داماك مد سو  دبي املالي ش.ج.ر )"

 

 االمتثـال أسس اإلعداد وبيان  .2

 بيان االمتثال  2-1

  الدولي الصادر  د مجلس معالا  ا(حاسبة   ال  ارير املالية املرحلية:  34  الدولي رق   بةعيار ا(حاسوفً ا مل  املرحلية املوحد  املوجز املعلوما  املالية  ة  إ داد  

 . 2015لعاج  2في ال ااون االةيادي رق   الساريةكما أ ها ة وافق ألًضا م  امل طلبا  
 

البيااا  املالية املوحد  الئاملة ويجب قراءتها    التل ة  ضيها  إلفصاحا واللمجمو ة جمي  املعلوما     املرحلية املوحد  املوجز املعلوما  املالية  ال ة ضمد  

  س  م     30إلى    2021لنالر    1ا ايج الة   . مد    أن  . باإلضافة إلى2020ديسم      31م  البيااا  املالية املوحد  للمجمو ة للسنة املنتهية في    جنًبا إلى جنب

 . 2021ديسم     31ل ست بالضرور  من را  لى الن ايج التل لم د ةوقع ا للسنة املالية املنتهية في  2021

 

 أساس اإلعداد 2-2

العادلة    للمجمو ة وفً ا ملبدأ ال ئلةة ال اريخية باس ثناء بعض املوجودا  املالية املدرجة إما بال يمة  املرحلية املوحد  املوجز ة  إ داد املعلوما  املالية  

لم ابل امل دج م ابل مد خالر الدخل الشامل اتخر أو بال يمة العادلة مد خالر الربح أو الخسار . تستند ال ئلةة ال اريخية بشئل  اج  لى ال يمة العادلة ل

 السل  والخدما . 
 

جوعرًيا   2020  س  م     30و    2021  س  م     30املنتهية في    تسعة ا  ر لة    ال  املرحلي املوحد املوجز  ل أثر بيان الربح أو الخسار  والدخل الشامل اتخر  ل 

 بموسمية الن ايج. 
 

املبالغ إلى أقرب ألف  ل   ة ريب  )"ألف درع "( وهي  ملة ال  ارير للمجمو ة.    ع للمجمو ة بآالف در   املرحلية املوحد  املوجز  املعلوما  املالية  ة   را  

الب ئة االق صادلة     ملة  والتل تع     ذا  العالقةا(،مو ة بالعمال  ا(حلية    لئل  ركة مد  ركا ما ل  لذكر خالف ذلك. ل   إ داد البيااا  املالية  

 ة الوظيةية(. )العمل املنشآ  األساسية التل تعمل فيها عذو 
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 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال

 

 الهامة ملخص السياسات املحاسبية . 3

املس خدمة في إ داد البيااا    السياسا م     املرحلية املوحد  املوجز املعلوما  املالية  ة وافق السياسا  ا(حاس ية الري سية املس خدمة في إ داد عذو  

لية ال،دلد  واملعالا  املعدلة    واإللضاحا  املرف ة بها  باس ثناء ةطبيق بعض البيااا  املا2020ديسم      31املالية املوحد  للمجمو ة للسنة املنتهية في  

 ة    الحالية  لى النيو املبان أدااو. لل سر  العمل بهاالتل 

 

 جديدة التفسيرات التعديالت و العايير و امل 3-1

 املرحلية املوحد  املوجز املعلوما  املالية  لى  جوعري ل  ارير املالية ال،دلد  واملعدلة املطب ة بدون أي ةأثا   داد ااملعالا  الدولية إل  (أ)
 

املعلوما    في عذو  2021لنالر    1املالية ال،دلد  واملعدلة ال الية  والتل أصبيت سارية للة  ا  السنوية التل ةبدأ في أو بعد    إل دادة  ةطبيق املعالا  الدولية  

الحالية والسنوا   لى املبالغ املدرجة للة       جوعري . ل  ل د ل طبيق عذو املعالا  الدولية لل  ارير املالية املعدلة أي ةأثا   املرحلية املوحد  املوجز املالية  

  لى مياسبة املعامال  أو ال  ة با  املس  بلية. ةطبي  ا الساب ة ول د قد لنثر 
 

واملعيار     7  واملعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية رق    39املعيار ا(حاسول الدولي رق   و    9  املعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية رق  لى    تعدلال  •

 املعياري. معدر الةايد  اإلصالحا   لىمد  2امل عل ة باملرحلة  16 واملعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية رق   4   ارير املالية رق الدولي إل داد ال
 

املعالا  الدولية إل داد  و   19-اإل ةاءا  اإللجارية امل  ةبة  لى ةةش ل جايية كوفيدبشأن    16تعدلال   لى املعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية رق     (ب)

 ال  ارير املالية ال،دلد  واملعدلة قيد اإلصدار ول نها ل  ةصبح سارية املةعور بعد 

 الا  ال،دلد  واملعدلة ال الية التل ة  إصدارعا ول نها ل  ةصبح سارية املةعور بعد. ل  ة   ا(،مو ة بال طبيق املب ر للمع
 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

سارية لفترات سنوية 

 تبدأ في أو بعد 
  

 2022لنالر  1 امل عل ة بامل يصال  قبل االس خداج امل صود.  املم لئا  واتال  واملعدا  16املعيار ا(حاسول الدولي رق  تعدلال   لى 
 

  

 2022لنالر  1 امل عل ة بالع ود املرع ة. ا(خصصا  واملطلوبا  الطارية واملوجودا  الطارية 37تعدلل  لى املعيار ا(حاسول الدولي رق  
  

 2022لنالر  1 دمج األ مار امل عل ة باإل ار  إلى اإلطار املةاعيمل : 3تعدلال   لى املعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية رق  
 

  

 2022لنالر  1 2020-2018دور  املعالا  الدولية إل داد ال  ارير املالية ال يس نا  السنوية  لى 
 

  

 2023لنالر  1  ال  دلرا  واألخطاء ا(حاس يةالسياسا  ا(حاس ية وال  يا ا  في  8تعدلال   لى املعيار ا(حاسول الدولي رق  
 

  

 2023لنالر  1 امل عل ة ب صنيف املطلوبا   لى أ ها م داولة أو را  م داولة   را البيااا  املالية 1تعدلال   لى املعيار ا(حاسول الدولي رق  
 

  

 2023لنالر  1   ود ال أمان 17تعدلل  لى املعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية رق  و     ود ال أمان  17املعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية رق  
  

واالل زاما  النا ئة    باملوجودا ضرايب الدخل امل عل ة بالضرايب املنجلة امل عل ة    12  رق   تعدلال   لى معيار ا(حاسبة الدولي

 2023لنالر  1  د معاملة واحد  
 

  

ةمدلد اإل ةاء املنقت مد ةطبيق املعيار الدولي إل داد ال  ارير     ود ال أمان   4تعدلال   لى املعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية  

 2023لنالر  1 9املالية 
 

  

 2023لنالر  1 2بيان املمارسة الخاص باملعالا  الدولية إل داد ال  ارير املالية و   را البيااا  املالية 1تعدلال   لى املعيار ا(حاسول الدولي رق  
 

  

االستثمارا  في الشركا    28واملعيار ا(حاسول الدولي رق     البيااا  املالية املوحد   10تعدلل  لى املعيار الدولي إل داد ال  ارير املالية  

 مد املستثمريد باملوجودا  املساعمةمعال،ة بي  أو  بشأن  الزميلة واملشاري  املش  كة

ة  إرجاء ةاريخ السريـان 

 ألجل را  مسمى 

 

وأاه قد ال ل  ةب  األوليف    ال طبيق في للمجمو ة  املرحلية املوحد  املوجز املعلوما  املالية املعالا  وال ةسا ا  وال عدلال  ال،دلد  في  ا  ماد عذو  اإلدار  ة وق

 للمجمو ة. في ف    ال طبيق األولي.  املرحلية املوحد  املوجز املعلوما  املالية  لى  أي ةأثا  جوعري عذو املعالا  ال،دلد  وال ةسا ا  وال عدلال    لى ا  ماد

  



 
 

 9 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 الهامة )تتمة(  ملخص السياسات املحاسبية . 3

 التابعة املوحدة تفاصيل الشركة  3-2

 بـ "ا(،مو ة"(: مًعا٪ مد  مليا  وموجودا  ومطلوبا  الشركة ال ابعة املدرجة أدااو )يشار إليها 100قامت الشركة ب وحيد 
 

 األنشطة الري سية  بلد ال أس س  اس  املنشأ 

املنةعة ال ااواية  حصة 

 واالق صادلة 

    ركة داماك لل طوير الع اري ا(حدود 

 املالي العاملي* مركز دبي 

 ٪100  ركة قابضة  اإلمارا  العربية امل يد 

 

 .ة  ةوحيد ا ايج ا في  ركة داماك لل طوير الع اري ا(حدود    ركة ةابعة  104* ةض  الشركة ال ابضة 

 

 إدارة املخاطر املالية  3-3

 . 2020ديسم    31البيااا  املالية املوحد  للسنة املنتهية في ة وافق أعداف وسياسا  إدار  ا(خاطر املالية للمجمو ة م  ةلك املب نة في 

 

 للتقديرات غير املؤكدة واملصادر الرئيسية  الجوهريةاألحكام املحاسبية  .4

ا  التل ال ال ي  الدف  لة للموجودا  واملطلوب  بشأن ل عان  لى اإلدار  اةخاذ أحئاج وة دلرا  واف  اضا       ند ةطبيق السياسا  ا(حاس ية للمجمو ة

إلى الخ    الساب ة و وامل أخر  تع    ذا  صلة. قد ةخ لف الن ايج الةعلية   امل عل ة بها تستند ال  دلرا  واالف  اضا و بس ولة مد مصادر أخر .   ة وفر

ال  دلرا .   عذو  وال  دلرا   ةتسق   د  املالية    ال،وعريةاألحئاج  املعلوما   إ داد  في  املوجز املس خدمة  املوحد   إ داد   املرحلية  في  املس خدمة  ةلك  م  

 باس ثناء ال  يا ا  املوضحة أدااو:   وذلك 2020ديسم     31نة املنتهية في البيااا  املالية املوحد  السنوية للمجمو ة للس

 

 االستثمار في الشركا  الزميلة 

   (منشأ  ذا   القة"( ) اا  اا يواار ليم د)"داماك  اا  اا يواار ليم دمد ح و  املل ية في داماك ( 9)إلضاح ٪ 25 لى  اس يوذ  ا(،مو ة خالر الة   

إ اد  ال صنيف مد االستثمار    ما ةرةب  لى ذلك٪  45٪ إلى  20مد    اا  اا يواار ليم دزاد  حصة ا(،مو ة في داماك    2021  س  م    30كما في     وبناًء  ليه

  ةأثا  معيار ا(حاسبة  قامت اإلدار  ب  ييل د  في املوجودا  املالية املدرجة بال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر إلى االستثمار في الشركا  الزميلة.  

الزميلة واملشاري  املش  كة:  28الدولي رق    في الشركا   ب أثا  جوعري  إلى أن ا(،مو ة  وااتهت    االستثمارا   ومد ث  ف د ة  احتساب    املنشأ  لى  ة م   

 ". ركة زميلةاستثمار في االستثمار  لى أاه "

  



 
 

 10 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املوحدة املوجزةاملرحلية إيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 ت االقطاعتحليل  .5

  وعو ال طوير الع اري. ل   ةيدلد املعلوما  امل دمة إلى مجلس اإلدار  ل را ةخصيص املوارد ُيعد به ة ريًراة ألف ا(،مو ة حالًيا مد قطار تش يلي واحد  

 أساس ل مد خالر املوق  ال، رافي ل ذو العمليا . وة يي  األداء بشئل 
 

 للمجمو ة ب طار ةطوير الع ارا  في ا(،مو ة.   املعلوما  املالية املرحلية املوحد  املوجز ب  املدرجةة علق اإللرادا  وا ايج التش يل واملوجودا  واملطلوبا   
 

 "دولية".  بلدان أخر  ل   ة سي  املعلوما  ال، رافية للمجمو ة بان العمليا  في دولة اإلمارا  العربية امل يد . "ميلي" و مليا  في 
 
 

 سبتمبر 30املنتهية في  تسعة اشهر فترة ال سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم  

     اإللرادا  

   3,594,728   2,250,091   1,256,412   964,647 ميلية

   56,854   143,759   23,103   51,225 دولية 

 1,015,872 1,279,515   2,393,850 3,651,582   

     

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30   

 )مدقق(  )غير مدقق(    

 ألف درع  ألف درهم    

     الع ارا  لل طوير 

   6,668,013 7,043,448   ميلية

   1,114,991   1,078,462   دولية 

   8,121,910 7,783,004 

 

 النقد واألرصدة البنكية  .6

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  
   

   967   16,862 الن د في الصندو  

   2,399,147   1,718,036 ا(ح ةظ به في حساب ضمانالن د 

   608,780   521,445 أرصد  بن ية 

   1,233,344   1,120,395 الودائ  الثاب ة 

   

 4,242,238  3,376,738 البن ية الن د واألرصد  

 ( 934,320) ( 737,319) ا  ر ثالثةودائ  ثاب ة ذا  أجل اس ي ا  أصلي لزيد  د 

 3,307,918 2,639,419 هوما يعادلالن د 
 

ي  صر اس خداج . و مد قبل عيئة ةنظي  الع ارا  املع مد لمثل الن د ا(ح ةظ به في حساب الضمان الن د املس ل  مد العمالء وا(ح ةظ به لد  البنوك 

 . كن د وما يعادله ا(حدد  التل ة علق بها امل بوضا  الن دلة  وبال الي يع     لل طويرعذا الن د  لى الع ارا  

  



 
 

 11 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 النقد واألرصدة البنكية )تتمة( .6

السداد ألن عذو املوجودا  مي ةظ بها لد  بنوك ةخض  لرقابة  الية مد  ال عث  في األرصد  لد  البنوك  لى أ ها ذا  مخاطر اي مااية منخةضة مد  ٌة ي 

   ًرا.  12ااية امل وقعة ملد  البنوك املركزية في البلدان املعنية. وبناًء  ليه  ة در اإلدار  مخصص الخسار  في  هالة ف    ال  رير بمبلغ يعادر الخساير االي م
 

السداد وال صنيةا  االي مااية الحالية للبنوك  قامت اإلدار  ب  يي   دج وجود ااخةاا في ال يمة  وبال الي ال عث  في    بشأن  الساب ة  ال جارببالنظر إلى  

 ل  تس،ل أي مخصصا  خسار   لى عذو األرصد .
 

وأكث  مد ةاريخ اإللدار. كما في ةاريخ ال  رير  اكتس ت الودائ    تسعة ا  ر الودائ  الثاب ة موجودا  مالية ةي ةظ بها البنوك لة    اس ي ا  ة ل  د  ةمثل  

 ٪( سنوًيا. 3٪ إلى 1: 2020٪ )1٪ إلى 0.5الثاب ة فايد  بمعدال  ة  اوح مد 
 

م ابل التس يال    مرعواةمليون درع (    416:  2020ديسم      31مليون درع  )  587  ةبلغبودائ  ثاب ة وأرصد  بن ية    ةاريخ ال  ريركما في  ةي ةظ البنوك  

 االي مااية الصادر  للمجمو ة. 
 

الرصيد  ب نما ُلي ةظ بمليون درع (    2.133:  2020ديسم      31مليون درع  )  1.367لد  البنوك اإلسالمية    بل ت قيمة الن د وما يعادلهفي ةاريخ ال  رير   

 امل ب ي لد  بنوك ة ليدلة.

 

 الذمم التجارية املدينة واألخرى  .7

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  
   

   3,526,654  3,033,660 ( 1)ذم  مدلنة ل  لصدر بها فواةا  

   3,080,405   1,787,721 (2) ال جارية املدلنةالذم  

 ( 212,150) ( 237,349) ( 3) ال جارية املدلنة الذم خسار  مخصص 
 

 
 

 4,584,032   6,394,909 

 470,441   428,407 سلف وودائ  

 163,789 388,379 ذم  مدلنة أخر  ودفعا  م دًما وموجودا  أخر  

 5,400,818 7,029,139 
 

 

ة علق بيق ا(،مو ة في اس الج م ابل العمل املنجز ول د ل  ل   ةيرير فواةا  به في     ودموجودا     فيالذم  املدلنة التل ل  لصدر بها فواةا   ة مثل   (1)

   وفق األسس امل ةق  ليها تعاقدًلا م  العمالء. ند إصدار الةواةاال جارية املدلنة ةاريخ ال  رير. ل   ةيويل ا إلى الذم  
 

 لوًما مد ةاريخ كل فاةور  لتسوية املس ي ا  را  املسدد .  30سمح للعمالء بمد  املبالغ املس ي ة مد العمالء. يُ ال جارية املدلنة ةمثل الذم   (2)
 

 الذم  ال جارية املدلنة: مخصص خسار الحركة في فيما للي  (3)

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  
   

 ( 65,432) (212,150) الرصيد في بدالة الة    / السنة

 ( 146,718) (25,199) مخصص ااخةاا ال يمة خالر الة    / السنة

 ( 212,150) ( 237,349) الرصيد في  هالة الة    / السنة 

  



 
 

 12 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 عقارات للتطوير  .8

 الحركة خالر الة    / السنة كما للي: كاات ةمثل الع ارا  لل طوير ةئاليف ال طوير والتش يد امل  بد   لى الع ارا  التل لجري ةطويرعا للبي . 
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

   9,527,253   7,783,004 الرصيد في بدالة الة    / السنة

   3,178,988 2,016,997 االضافا 

 ( 3,598,178) ( 1,678,091) ال يويل إلى ةئلةة املبيعا 

 ( 1,325,059)  - مخصص ااخةاا ال يمة

 7,783,004 8,121,910 الرصيد في  هالة الة    / السنة 
 

م  طرف ثالث لشراء قط    2021س  م      21أبرمت ا(،مو ة اةةاقية بي  و راء )"اةةاقية بي  و راء "( ب اريخ     2021س  م      30خالر الة    املنتهية في  

 باةةاقية البي  والشراء مليون درع  فيما ل علق  309 1لد  ا(،مو ة ال زاج م ب ي ب يمة كان   . في ةاريخ ال  رير مليون درع 500 1أرا )"األرا"( ب يمة 

 بشئل قااوني إلى ا(،مو ة. مل ية كل قطعة أراةيويل  م    ند السداد قيدعاوس    

 

 ع ارا  لل طوير ااخةاا قيمة ال

  يي  صافي ب  املنجز ال يمة الدف  لة لألراض ل ا(ح ةظ بها لل طوير املس  بلي والع ارا  قيد ال طوير والع ارا     ب عدللقامت ا(،مو ة     2021س  م      30في  

 مليون درع (. 1,325: 2020 ديسم   31مخصص ااخةاا في ال يمة ب يمة ال ش لء )  وقد أسةر ال عدلل  د ةئويد ال يمة املم د ةي ي  ا لئل مشرور
 

 بها كع ارا  لل طويرا(ح ةظ  املوجودا 

ا(ح ةظ بها في ا(خزون. ل   ة سي    املنجز ل ضمد رصيد الع ارا  لل طوير األراض ل ا(ح ةظ بها لل طوير املس  بلي والع ارا  قيد ال طوير والع ارا   

 الرصيد إلى فئا   لى النيو ال الي: 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  درهم ألف  

   2,688,675 2,821,073 األراض ل ا(ح ةظ بها لل طوير املس  بلي

   3,094,579  3,438,094   ارا  قيد ال طوير

   1,999,750   1,862,743   ارا  منجز 

 8,121,910 7,783,004 

 

س  م      30للع ارا  لل طوير الواقعة خارج دولة اإلمارا  العربية امل يد  كما في  ل  ل   رسملة ةئاليف االق  اا إلى   ارا  لل طوير. ال يمة الدف  لة  

 مليون درع (.  1,115: 2020ديسم    31مليون درع  ) 1,078هي  2021

 

 زميلةال الشركاتاستثمار في  .9

   جا س ل  التل بروبرةاز ليم د إملزاالد ٪ مد ح و  املل ية في 25نسبة    جا س ل إس أتش كو ليم د إملزفي  ركة االد ٪ 25ةمثل حصة ح و  املل ية البال ة 

 . لندن  إملزداماك ةاورز االد  –مشرور تعمل في ةطوير وبي  
 

دالئو اا  اا واار أبرمت ا(،مو ة اةةاقية  راء أس   م      2021مارس    4  في  ووفً ا ل رار مجلس اإلدار  املنرخ   2021س  م      30في  املنتهية    خالر الة   

مليون درع   مما ا ج  نه إجمالي ح و  املل ية.   287م ابل  داماك اا  اا يواار ليم د٪ في  25للحصور  لى حصة إضافية بنسبة ليم د  فينشرز كومباني

بال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر إلى استثمار في  ركا    املدرجار املالي  ا(،مو ة ةصنيف االستثم  أ اد ٪.  45إلى    داماك اا  اا يواار ليم دفي  

 مليون درع .  229زميلة بمبلغ 
 



 
 

 13 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 )تتمة( في شركة زميلة اتاستثمار  .9

 للمجمو ة باس خداج طري ة ح و  املل ية:  املرحلية املوحد  املوجز املعلوما  املالية ة  إدراج املنشآ  ال الية في 

 

 االسم 

بلد تأسيس مقر  

 العمل الرئيس ي

 استثمارات في شركة زميلة محتفظ بها كما في  نسبة حصة امللكية املحتفظ بها كما في

 2020ديسمبر   31 2021 سبتمبر  30 2020ديسمبر   31 2021  سبتمبر   30

 ألف درهم  ألف درهم     

 293,000 290,153 ٪25 ٪25 جا س ل  إس إتش كو ليم د زاالد إمل

 - 510,559 ٪20 ٪45 جزير  كالمان  داماك اا  اا يواار ليم د 

 293,000 800,712    الرصيد الختامي 
 

 : ال ش لء(. 2020ديسم      31مليون درع  ) 8حصة في صافي خسار  الشركا  الزميلة بمبلغ  2021س  م    30املنتهية في س،لت ا(،مو ة خالر الة    
 

 املوجودات املالية األخرى  .10

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

   718,996   401,327 مي جز حسابا  ضمان 

   7,154   11,144 عامشية ودائ  

 3,096   1,706 رخر

 414,177 729,246 
 

لجب االح ةاظ    حيث  الضمان في حسابا  بن ية مرخصة مد منسسة ال نظي  الع اري   في حسبان وفً ا لل وااان املعمور بها  ةي ةظ ا(،مو ة بأموار  

ل   ةيريرعا للمجمو ة. ةي ق عذو عا    و ندذا  العالقةبعد االاتهاء مد الع ارا  املطور     سنةلة    ثاب ة مدتها    املذكور بهذو األموار في حسابا  الضمان  

 .ذا  العالقةجارية أو فايد  باملعدال  ال  أرباًحااألموار 
 

مي ةظ بها لد  بنوك ةخض  لرقابة   املوجودا السداد ألن عذو  ال عث  في  املالية األخر   لى أ ها ذا  مخاطر اي مااية منخةضة مد    املوجودا ل   ة يي   

خساير االي مااية  مد البنوك املركزية في البلدان املعنية. وبناًء  ليه  فءن إدار  ا(،مو ة ة در مخصص الخسار  في  هالة ف    ال  رير بمبلغ يعادر ال صارمة

ر  ا(،مو ة ب  يي   دج وجود ااخةاا وال صنيةا  االي مااية الحالية للبنوك  قامت إدا  الساب ة لل عث  في السداد  ًرا. بالنظر إلى الخ       12امل وقعة ملد   

 في ال يمة  وبال الي ل  تس،ل أي مخصصا  خسار   لى عذو األرصد . 
 

ربًيا أو فايد  باملعدال  ال جارية   وةي قم ابل التس يال  االي مااية الصادر  للمجمو ة  املرعواة  بالودائ  بال امش    2021  س  م    30في  كما  ةي ةظ البنوك  

 . العالقةذا  
 

الرصيد امل ب ي مي ةظ به    ب نما كان  مليون درع ( مي ةظ به لد  بنوك إسالمية  380:  2020ديسم      31مليون درع  )  182مبلغ  كان  في ةاريخ ال  رير   

 لد  بنوك ة ليدلة.
 

  



 
 

 14 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 ـة مالي اتاستثمار  .11

 :ةاريخ ال  ريرفي  أرصد  االستثمارا  املالية املدرجة بال يمة العادلة مد خالر الربح أو الخسار  وال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر فيما للي
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 270,457 890,055 )أ([ 11االستثمارا  املالية بال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر ]

 492,455 1,950,188 )ب([  11االستثمارا  املالية بال يمة العادلة مد خالر الربح أو الخسار  ]

 2,840,243 762,912 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية  أ( 
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 369,753 270,457 الرصيد االف  اري 

 ( 55,837) 609,028 ( 1استثمارا  إضافية / )استبعاد استثمارا ( )

 ( 43,459) 239,890 الشامل اتخر ال  ا  في ال يمة العادلة في الدخل 

 - (229,320) ( 2) ملغى اال   اف به / معاد ةصنيةه إلى االستثمار في  ركا  زميلة

 270,457 890,055 الرصيد الخ امي
 

 

  اس يوذ  ا(،مو ة  لى أدا  ح و  املل ية املدرجة بال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر بمبلغ  2021 س  م   30خالر الة    املنتهية في  .1

609  ( في  2020ديسم      31مليون درع   العادلة بمبلغ    أرباحا(،مو ة    س،لت   2021  س  م    30: ال ش لء(. كما  ال يمة  )  281في   31مليون درع  

 : ال ش لء(. 2020ديسم   
 

داماك  حصة مل ية  امة في  وجود  مما ا ج  نه    داماك اا  اا يواار ليم د٪ إضافية مد ح و  املل ية في  25خالر الة     لى  اس يوذ  ا(،مو ة   .2

عادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر إلى االستثمار في  إ اد  ال صنيف مد االستثمار املالي بال يمة ال  وعو ما ةرةب  ليه٪  45إلى    اا  اا يواار ليم د

بناًء  لى    درع مليون    41ا(،مو ة خسار  في ال يمة العادلة قدرعا    ة بد    خالر الة       مليون درع .  الو   لى ذلك  229الشركا  الزميلة بمبلغ  

مليون درع     85ة  إ اد  ةصنيف الخساير امل  اكمة البال ة     خالر الة     (.درع مليون    43:  2020ديسم      31جراو مثمد مس  ل )أال  يي  الذي  

 مد االستثمار بال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر إلى األرباح ا(ح جز .
 

 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ب(

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 - 492,455 الرصيد االفتتاحي 

 915,770 2,160,320 إضافا 

 ( 457,225) (545,365) ( 1) استبعادا 

 33,910 (157,222) ( 2) مد خالر الربح أو الخسار ال  ا  في ال يمة العادلة 

 492,455 1,950,188 الرصيد الختـامي 
 

 الة   خالر  و استثمر  ا(،مو ة بشئل ري م ل في األورا  املالية املدرجة في بورصة لندن وبورصة ايويورك.     2021س  م    030املنتهية في    خالر الة    .1

للسنة مليون درع  )  83ربًيا قدرو    وقيد    مليون درع   545قامت ا(،مو ة ب ي  استثمارا  في ح و  املل ية بمبلغ     2021س  م    030املنتهية في  

 .مليون درع ( في بيان الربح أو الخسار  املرحلي املوجز املوحد 116: 2020ديسم     31املنتهية في 
 

وا   فت بخسار  قدرعا   2021س  م      30ناًء  لى أسعار السو  املعلنة السايد  كما في  قامت ا(،مو ة ب  يي   ادر لالستثمارا  في األس   املدرجة ب  .2

 .( في بيان الربح األولي املوجز املوحد أو خسار درع مليون  34قدرعا  بأرباح: ة  اال   اف 2020ديسم    31) درع مليون  157



 
 

 15 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 

 املوجزةاملرحلية املوحدة إيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 اإليجارية توااللتزاماستخدام اال حق موجودات  .12

 املجموع 

 ألف درهم  

  تفاصيل ال

  :التكلفة

 125,278 )مدقق(  2020لنالر  1في 

 125,278 )مدقق(  2020ديسم     31في 

 125,278 )غير مدقق( 2021 سبتمبر  30في 
  

  :املتراكم طفاءاإل 

 32,820 )مدقق(  2020لنالر  1في 

 32,821 ا(حمل للسنة

 65,641 )مدقق(  2020ديسم     31في 

 2,055 ا(حمل للة   

 67,696 )غير مدقق( 2021 سبتمبر  30في 
  

  القيمة الدفترية

 57,582 )غير مدقق( 2021 سبتمبر  30في 

 59,637 )مدقق(  2020ديسم     31في 

 

 -ما  اإللجارية را  املسدد  كما في الة    /  هالة السنة: ااالل ز  قيمةفيما للي 
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 التفاصيل 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 93,370 65,314 الرصيد االف  اري 

 7,897 4,840 ( 26)إلضاح  للة    / للسنةمصاريف الةايد  

 ( 35,953) - للة    / للسنة مدفو ا  إلجارية

 65,314 70,154 الرصيد الختـامي 

 

  



 
 

 16 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 املمتلكات واملعدات  . 13
 

 

 أثاث وتركيبات  مباني  

ومعدات  أدوات 

 املجموع  سيارات  مكتبية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      :التكلفة

 299,208 7,984 119,457 79,690 92,077 2020لنالر  1في 

 7,906 307 5,311 2,288 - االضافا 

 ( 629) - ( 611) - (18) ستبعادا  ال ا
 

 

      

 306,485 8,291 124,157 81,978 92,059 )مدقق(  2020ديسم    31في 

 13,096   2,246 7,912 2,887   51 االضافا 

 ( 8,705) ( 897) ( 4,858) ( 2,918) (  32) ستبعادا  ال ا

   310,876   9,640   127,211   81,947 92,078 )غير مدقق(  2021 سبتمبر  30في 
 

 

      

      وانخفاض القيمة:   االستهالك املتراكم

 171,168 3,867 89,945 62,016 15,340 2020لنالر  1في 

 20,948 1,056 8,675 2,669 8,548 ا(حمل للسنة

 50,490 - - - 50,490 ال يمة ااخةااخساير 

 (19) - - - (19) استبعادا  
 

      

 242,587 4,923 98,620 64,685 74,359 )مدقق(  2020ديسم    31في 

   10,957   1,046   5,118   2,200   2,593 ا(حمل للة    

 ( 8,705) ( 897) ( 4,858) ( 2,918) (32) استبعادا  

   244,839   5,072   98,880   63,967   76,920 )غير مدقق(  2021 سبتمبر  30في 
 

      

      القيمة الدفترية 

   66,037   4,568  28,331   17,980   15,158 )غير مدقق(  2021 سبتمبر  30في 

 63,898 3,368 25,537 17,293 17,700 )مدقق(  2020ديسم    31في 

 

 االستثمارات العقارية  .14

ا ال يمة بموجب اموذج  في  امل  اك  وأي خساير ااخةاا  ااقًصا االستهالك  بال ئلةة  بها  الع ارا  االستثمارية   ارا  م  ملة مي ةظ  ل ئلةة وفً ا ةمثل 

 الحركة خالر الة    / السنة: فيما للي  إل داد ال  ارير املالية.للمعالا  الدولية 
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

   التكلفة:

 203,114 203,114 الرصيد في بدالة الة    / السنة

 203,114 203,114 الرصيد في  هالة الة    / السنة 
   

   االستهالك املتراكم

 22,343 30,467 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 8,124 6,094 لة    / السنةل ا(حمل

 30,467 36,561 الرصيد في  هالة الة    / السنة 

 172,647 166,553 صافي القيمة الدفترية



 
 

 17 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 رأس املال .15
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 6,050,000 6,050,000 درع  للس   1األس   املصرح بها واملصدر  وامل  تب بها واملدفو ة بالئامل ب يمة 

 

 وأخرى ذمم تجارية دائنة  .16
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 689,487 741,014 الذم  ال جارية الداينة 

 841,586 791,110 س ي ا  امل

 1,070,696 952,465 ( 1)  داينةمي جزا  

 174,831 293,049 ذم  داينة أخر  

 41,452 44,021 ( 2)مخصص تعويض  هالة الخدمة للموظةان 

 - 47,427 مخصص الضرايب

 2,869,086 2,818,052 
 

بعد االاتهاء مد املشرور حتى اا ضاء ف    املسنولية  د العيوب    سنة تشمل املبالغ ا(ح جز  املبالغ املس ي ة للم اولان والتل ل   االح ةاظ بها ملد    (1)

 ٪ مد العمل املنجز.15٪ و 5و اد  ما ةئون بان  
 

 الحركة في مخصص تعويض  هالة الخدمة للموظةان خالر الة    / السنة  لى النيو ال الي: (2)

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درع ألف  ألف درهم  

   51,657 41,452 الرصيد في بدالة الة    / السنة

 6,770   8,949 لة    / السنةل ا(حمل

 ( 16,975) ( 6,380) املدفو ا  خالر الة    / السنة 

 41,452 44,021 الرصيد في  هالة الة    / السنة 

 

 مبالغ مقدًما من العمالء .17

   ود ةمثل مدفو ا  مس لمة مد العمالء لبي    ارا  ل  ل   اال   اف بءلراداتها بعد. ال زاما   دهي مد العمالء  م دًمااملبالغ 
 

 

 الحركة خالر الة    / السنة: فيما للي 
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

   2,371,228 2,067,676 الرصيد في بدالة الة    / السنة

 4,481,844   3,205,598 خالر الة    / السنة مبالغ ميصلة / م دما  مةوةر 

 ( 4,629,806) ( 2,313,336) إلرادا  مع  ف بها خالر الة    / السنةقيمة مةوةر  / 

 ( 155,590) (140,664) الدخل التش يلي اتخر املع  ف به خالر الة    / السنة

 2,067,676 2,819,274 الة    / السنة الرصيد في  هالة 



 
 

 18 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 قروض بنكية .18
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

   124,834 124,834 تس يال  بن ية 
 

إلى   (أ ليبور    3مليون درع  م  بنك ةجاري ليمل فايد  بمعدر    367لد  ا(،مو ة تس يال  قرا ألجل را  مضمواة بةايد  ةصل  إلى أ  ر    إضافة 

3.75 
ً
 . 2021س  م    30مليون درع  كما في  242. ة  سداد 2022يس يق السداد في  اج   ٪ سنويا

: ال ش لء( ل  ل   اس خداج  2020ديسم      31مليون درع  )   300 لى امل شوف بمبلغ  وبا  بن ية  تس يال  سح   لى  ا(،مو ة  تعاقد    خالر الة    (ب

 . 2021س  م     30املبلغ بالئامل كما في 

مليون درع (    346 1:  2020ديسم      31)  درع مليون    217 1للحصور  لى تس يال  بن ية بمبلغ    بال عاقد  قامت ا(،مو ة  2021س  م      30كما في   (ج

 مليون درع ( كما في ةاريخ ال  رير. 841: 2020ديسم    31مليون درع  ) 96ل  ل   منها اس  الر مبلغ  لى  ئل خطابا  ا  ماد وضمااا   

ديسم      31مليون درع  )  370التس يال  را  املمولة مضمواة بشئل أساس ل برعون   ارية  لى بعض الع ارا  اململوكة للمجمو ة ب يمة سوقية    ةبلغ (د

  416:  2020ديسم      31مليون درع  )  241  ب يمةوالودائ  ا(،معة    البن يةتع دا   لى الحسابا   و   ةجاريةوضمااا      مليون درع (  369:  2020

 ن درع (. مليو 

 :للمجمو ة كما في ةاريخ ال  رير البن ية  روا فيما للي بيان بسداد ال (ه
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 124,834 124,834  ند الطلب أو خالر سنة

 

 شهادات صكوك .19
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 3,078,663 2,617,088   ادا  صئوك 

 ( 8,739) (4,962) ةئاليف إصدار را  مطةأ 

 3,069,924 2,612,126 ال يمة الدف  لة
 

 

 

 فيما للي الحركة في ةئاليف اإلصدار را  املطةأ : 
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 13,775 8,739 الرصيد في بدالة الة    / السنة

 ( 5,036) ( 3,777) مطةأ  خالر الة    / السنة

 8,739 4,962 الرصيد في  هالة الة    / السنة 

 

  



 
 

 19 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 )تتمة( شهادات صكوك .19

مليون    500مليون دوالر أمريئي )"الش ادا "( ب يمة    500  أصدر  ا(،مو ة   ادا  اي مان صئوك )"الش ادا "( ب يمة  2017أبريل    20في   ▪

 ركة داماك  ب نما     والوص ل وفً ا إل الن الث ة  ج ة اإلصدارهي    ليم د  3إن ألةا س ار عولداج  .  2022دوالر أمريئي )"الش ادا "( تس يق في  اج  

البورصة األلرلندلة وااسداك دبيإن  .  هي الطرف الضامدلل طوير الع اري ا(حدود    ي   ةنظي  الصئوك  لى أساس    و الش ادا  مدرجة في 

صدر   ود اإلجار  )ال أجا ( واملر 
ُ
   ركة داماك لل طوير الع اري ا(حدود ابية م   وكالة الخدما  التل ل  ج بموجبها وكيل الخدمة ايابة  د امل

. ليق لحاملي الش ادا  مد وقت تخر )"حاملي الش ادا "( ةل ي مدفو ا  معينة اا ئة  د حصة مل ية را  مجزأ  في  مركز دبي املالي العاملي

لل يمة االسمية  ة لحاملي الش ادا  بال ناسب وفً ا  بناًء  لى الث ة املطل    لى س يل األمااة موجودا  األمااة وسيي ةظ الوص ل بهذو املوجودا   

 كل حامل   اد  وفً ا إل الن الث ة و روط وأحئاج الش ادا .  ل م   بهاالتل  للش ادا 
 

 ٪ سنوًيا. 6.25بمعدر   ايدليصل حاملو الش ادا   لى 
 

 379مليون دوالر أمريئي )  103ا(،مو ة  راء   ادا  الصئوك التل ةيمل ال يمة االسمية    أ اد    2021س  م      30املنتهية في    خالر الة   

 بعالو .  مليون درع (
 

مليون درع ( تس يق في    1.470مليون دوالر أمريئي )  400  أصدر  ا(،مو ة   ادا  اي مان صئوك )"الش ادا "( ب يمة  2018أبريل    18في   ▪

صدر والوص ل وفً ا إل الن    م د لي  5ألةا س ار عولداج  .  2023 اج  
ُ
.  هي الطرف الضامد  ركة داماك لل طوير الع اري ا(حدود   ب نما     الث ة هي امل

ي   ةنظي  الصئوك  لى أساس وكالة الخدما  التل ل  ج بموجبها وكيل الخدمة ايابة    و الش ادا  مدرجة في البورصة األلرلندلة وااسداك دبيإن  

م    واملرابية  )ال أجا (  اإلجار   صدر   ود 
ُ
امل ا(حدود  د  الع اري  لل طوير  داماك  )"حاملي  ركة  تخر  وقت  مد  الش ادا   لحاملي  ليق   .

   لى س يل األمااة أ  في موجودا  األمااة وسيي ةظ الوص ل بهذو املوجودا  الش ادا "( ةل ي مدفو ا  معينة اا ئة  د حصة مل ية را  مجز 

كل حامل   اد  وفً ا إل الن الث ة و روط    ل م   بها التل    لل يمة االسمية للش ادا بناًء  لى الث ة املطل ة لحاملي الش ادا  بال ناسب وفً ا  

 وأحئاج الش ادا .
 

 ٪ سنوًيا. 6.625بمعدر   ايدليصل حاملو الش ادا   لى 
 

مليون درع (    83مليون دوالر أمريئي )  23  أ اد  ا(،مو ة  راء   ادا  صئوك ب يمة اسمية قدرعا  2021س  م      30املنتهية في    الة   خالر  

 .بعالو 
 

   ادا  الصئوك:  فيما للي اس ي ا  سداد       

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  درهم ألف  

 - 1,340,600   ر  12مبلغ مس يق السداد خالر 

 3,069,924 1,271,526   ر 12مبلغ مس يق السداد بعد 

 2,612,126 3,069,924 

 

 

  



 
 

 20 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  .20

إفصاحا  األطراف  :  24ا(،مو ة معامال  م  الشركا  واملنشآ  التل ة   ضمد تعريف الطرف ذي الصلة كما عو وارد في معيار ا(حاسة الدولي رق     ة  ج

مش  كة و ركائها وموظةي اإلدار  الري سيان. ة رر   يطر وس. ة ئون األطراف ذا  العالقة مد املنشآ  الخاضعة ملل ية مش  كة و / أو إدار   ذا  العالقة

اةس الشروط    بعيدحد    اإلدار   روط وأحئاج املعامال  والخدما  املس لمة / امل دمة مد / إلى األطراف ذا  العالقة باإلضافة إلى الرسوج األخر  التل هي إلى

 . ل   ا  ماد سياسا  التسعا  و روط جمي  املعامال  مد قبل اإلدار .أطراف أخر  السايد  في اةس الوقت للمعامال  املماثلة م  

 

 : بها واملبالغ امل ضمنة  ذا  العالقةطبيعة املعامال  ال امة م  األطراف فيما للي 
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 سبتمبر 30

 املنتهية في تسعة اشهر فترة ال

 سبتمبر 30

  2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(   

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم   

      الخاضعة لسيطر  ري س مجلس اإلدار  املنشآ 

 - 286,500 - -  ( 9)إلضاح  (1) داماك اا  اا يواار ليم داالستثمار في 

 3,627 3,627 1,209 1,209  (24)إلضاح  (2) رسوج خدما  الد  

 43,459 41,137 - -  ( 11)إلضاح  خسار  مد ال  يي  العادر لالستثمار املالي
 

 ليم د  اا  اا يواارمد داماك  :٪  25بنسبة  لى حصة  االس يواذ  ( 1)

  وهي  ركة مس،لة في جزير  كالمان   د طريق ةيويل األس  .  ليم د  اا  اا يواار٪ مد أس    ركة داماك    25 لى    2021مارس    4في  اس يوذ  ا(،مو ة  

في ةاريخ الشراء. ة  دف  امل ابل بالئامل وال ةوجد بناًء  لى ال  يي  الذي أجراو مثمد مس  ل للشركة  مليون درع   ة  ةيدلدعا    287الشراكة    ةئلةةبل ت  

 . 2021  س  م   30مبالغ مس ي ة كما في 
 

 رسوج خدما  الد      (2)

دلئو د و  امل دمة إلى داماك إا  اا يواار ليم درع ( م ابل خدما  الد    مليون    3.6:  2020  س  م    30مليون درع  )  3.6خالر الة     ةل ت ا(،مو ة  

   مش  كة. منشأةان خاضع ان لسيطر  وعماج.ج.   ذ. ااةس منتس

 

 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 إفصاحا  األطراف ذا  العالقة.:  24  ة الدولي رق بمعيار ا(حاسإن مئافآ  موظةي اإلدار  الري سيان للمجمو ة مب نة بشئل إجمالي لئل فئة مد الةئا  في  
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر 30

 املنتهية في تسعة اشهر فترة ال

 سبتمبر 30

 2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( مدقق( )غير  

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم  

 6,052 4,433 1,838 955 الرواةب ومزالا املوظةان األخر  قصا   األجل 

 313 188 96 46 فوايد أخر  طويلة األجل 

 1,001 1,934 4,621 6,365 
 

  



 
 

 21 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 اإليـرادات .21

 :موضحة كال الي  لى مدار الوقت أو في وقت ميدداملع  ف بها اإللرادا   إن 
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر 30

 املنتهية في تسعة اشهر فترة ال

 سبتمبر 30

 2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم  
     

 3,325,708 1,934,116 1,075,202 831,068  لى مدار الوقت 

 325,874   459,734 204,313   184,804 في وقت ميدد

 1,015,872 1,279,515 2,393,850 3,651,582 

 

 إيرادات تشغيلية أخرى  .22
 

 أشهر املنتهية فيالثالثة فترة   

 سبتمبر 30

 أشهر املنتهية فيالتسعة فترة 

 سبتمبر 30

  2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(   

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم   
      

 46,417 125,654 8,141 89,650  الدخل مد إل اء الوحدا  

 

 ومبيعات مصاريف عمومية وإدارية  . 23
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر 30

 فترة التسعة أشهر املنتهية في

 سبتمبر 30

 2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم  

   228,325 259,437   66,823 97,396 ةئاليف املوظةان

 151,028 552,884 60,176 203,752 مصاريف البي  والتسويق 

   66,053 162,805   31,682 51,008 اإلصالحا  والصيااة

   15,153 17,926 4,926 7,282 رسوج اإللجار وال  خيص 

   27,501 41,974   10,488 14,631 أتعاب قااواية وم نية 

 13,564 10,703 2,363 4,211 واالةصاال  السةر 

 15,637 13,406 5,195 5,478 البن ية الرسوج 

 7,498 5,583 1,694 2,210 ةأمان

 1,540 1,375 - 54 املساعما  االج ما ية 

 14,855 21,761 2,300 5,651 رخر

 391,673 185,647 1,087,854 541,154 

 

  



 
 

 22 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 بالصافي - أخرى  إيرادات .24
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر 30

 املنتهية فيفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر 30

 2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم  

   24,034 34,561   6,417 10,058 رسوج إدار  املم لئا 

   3,627 3,627   1,209 1,209 (20 إلضاحرسوج خدما  الد   )

 - 37,919  - 16,197 ةوزيعا  األرباحإلرادا  

   22,153 ( 6,031)   6,091 ( 5,308) إ اد   راء   ادا  الصئوك/ الربح مد  (الخسار )

   5,065  14,270   755 5,655 أخر  

 27,811 14,472 84,346 54,879 
 

 إيرادات التمويل  .25
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر 30

 أشهر املنتهية فيفترة التسعة 

 سبتمبر 30

 2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم  

   20,875   2,756   1,469   1,052 البنوك واملنسسا  املالية اإلسالمية 

   17,938   6,188   7,526   2,272 البنوك واملنسسا  املالية ال  ليدلة 

 3,324 8,995 8,944 38,813 

 

 تكاليف التمويل  .26
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر 30

 فترة التسعة أشهر املنتهية في

 سبتمبر 30

 2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  درهم ألف  

   157,538  133,169   52,166   38,774 البنوك واملنسسا  املالية اإلسالمية 

   15,004  5,863   3,741   1,180 البنوك واملنسسا  املالية ال  ليدلة 

   6,208   4,840   1,886   1,652 ( 12)إلضاح  االل زاما  اإللجاريةالةايد   لى 

 41,606 57,793 143,872 178,750 

 

  



 
 

 23 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال
 

 املطلوبات الطارئة .27
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 607,780 1,121,123 كةاال  بن ية 
 

 .2021  س  م    30ال زاما  جوعرية كما في    ل وق  أال ل  ةب  ليهاالصادر  في سيا  األ مار العادلة والتل    البن يةبالضمااا   ة علق  مطلوبا   ا(،مو ة  لد   
 

بناء مخ لةة في سيا  العمل املع اد. بناًء  لى مراجعة الرأي امل دج مد قبل الةريق ال ااوني الداخلي  قامت   مشاري ب  ة علقمطالبا  معينة  بامل اولون  ل  دج  

مطالبا  معينة مد العمالء واألطراف األخر  التل لديها  ا(،مو ة ألًضا    إن اإلدار  ب  يي  أاه لد ةنشأ ال زاما  جوعرية را  مسبوقة كما في ةاريخ ال  رير.  

 ا(،مو ة ةدف ا  ا دلة م ابل عذو ال ضالا واملطالبا  ال ااواية.  أن تسدددار  أاه ال ل وق  ةر  اإل 
 

 واملوجودا "ا(خصصا  واالل زاما  الطارية    37  املعيار ا(حاسول الدولي رق   وفق م  ض ى م طلبا  اخ ار  ا(،مو ة  دج ة دل  اإلفصاحا  الئاملة  

 مد عذو األمور. موقف ا(،مو ةعذو املعلوما   ال ةخدجوبال الي قد   ال ضاءمنظور  أماج ا(ح ملة" حيث ةر  اإلدار  أاه اظًرا ألن املطالبا  ال ااواية 
 

 التعهدات .28

 ال طويرا  قيد ال نةيذ:  ضمد مصنةة  موجودا االس يواذ  لى خدما  ةطوير وإنشاء ب ال ع دا 
 

 2020ديسم    31 2021 سبتمبر  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درع  ألف درهم  

 1,689,030 1,235,900 م عاقد  ليها 
 

 ا(،مو ة كمنجر -  ود اإللجار التش يلي  تع دا 

 ف  ا  ال عاقد  ليها سنة واحد .أبرمت ا(،مو ة   ود إلجار  لى ميةظة استثماراتها الع ارية التل ال ة جاوز 
 

 ربحية السهم  .29

لة     لى امل وسط املرجح لعدد األس   العادلة املصدر  خالر الة   . ل  ة د ل   الربح أو الخسار ل   احتساب ربيية الس   األساسية وا(خةةة ب سمة  

 ةأثاً ا مخةًةا  لى حساب ربيية الس  .  ُةيدثأخر  لم د أن  بنودعناك أدوا  أو أي 
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 سبتمبر 30

 أشهر املنتهية في التسعةفترة 

 سبتمبر 30

  2021 2020 2021 2020 

 )را  مدقق( )غير مدقق(  )را  مدقق( )غير مدقق(   

 ألف درع  ألف درهم  ألف درع  ألف درهم   

 ( 931,304) (480,515) ( 544,613) (189,878)  )ألف درع ( للة    الخسار 

 6,050,000   6,050,000 6,050,000   6,050,000  امل وسط املرجح لعدد األس   العادلة )باأللف(

 ( 0.1539) (0.0794) ( 0.0900) (0.0314)  )درع ( ةوا(خةة ةاألساسي  - ألس   العادلةل الخسار 

 

 مصاريف ضريبة الدخل . 30

مد   2018إلى    2015زكا  لشركتها ال ابعة في اململ ة العربية السعودلة لأل واج مد    ة يي ةل ت ا(،مو ة أوامر     2021س  م      30خالر الة    املنتهية في  

مليون درع . قامت ا(،مو ة ب  دل  اس ئناف ضد ال رار إلى ال يئة العامة للزكا  والدخل.   48ال يئة العامة للزكا  والدخل وزاد  الطلب  لى الزكا  بمبلغ 

 ند االاتهاء مد ف    الزكا  را  امل يمة لد ةئون جوعرية   يس يق سدادعاالتل قد    وجد  إن     دار  أن مبلغ الزكا  اإلضافيةاإل   قد قدر    في  هالة ف    ال  رير

 بالنسبة للمركز املالي للمجمو ة. 

  



 
 

 24 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة اشهر لفترة ال

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية . 31

عرف 
ُ
معاملة منظمة بان املشاركان في السو  في ةاريخ ال ياس.   أحد املطلوبا  ضمدلبي  أصل أو دفعه ل يويل  قبضهالسعر الذي س    بال يمة العادلة ت

 طري ة ال ئلةة ال اريخية وة دلرا  ال يمة العادلة. وفق لذلك لم د أن ةنشأ فرو  بان ال يمة الدف  لة 
 

  يي : تس خدج ا(،مو ة التسلسل ال رمي ال الي ل يدلد واإلفصاح  د ال يمة العادلة لألدوا  املالية مد خالر ة نية ال 
 

 : أسعار مدرجة )را  معدلة( في األسوا  النشطة ملوجودا  أو مطلوبا  مماثلة.1املس و  
 

 سواء بشئل مبا ر أو را  مبا ر.     لى ال يمة العادلة املس،لة ذا  ال أثا ا  ال،وعرية: ة نيا  أخر  لم د مالحظة جمي  مدخالتها 2املس و  
 

 .ال ابلة للمالحظة لى ال يمة العادلة املس،لة والتل ال تستند إلى بيااا  السو   ذا  ال أثا ا  ال،وعرية: ال  نيا  التل تس خدج املدخال  3املس و  
 

 30ة ارب قيمتها العادلة. كما في    وجز املرحلية املوحد  املاملعلوما  املالية  تع    اإلدار  أن ال ي  الدف  لة للموجودا  واملطلوبا  املالية املع  ف بها في  و 

  31)  1أ  لى أ ها املس و     11ة  ةصنيف االستثمارا  املالية املدرجة بال يمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اتخر الوارد  في اإللضاح     2021  س  م  

 )ب( 11لضاح (. ة  ةصنيف االستثمارا  املالية بال يمة العادلة مد خالر الربح أو الخسار  املدرجة في إ3مصنف في املس و   )أ( 11: إلضاح 2020ديسم   

 (. 1مصنةة  لى أ ها املس و   )ب( 11: إلضاح 2020ديسم    31) 1 لى أ ها املس و  

 

 . 2020ديسم    31والسنة املنتهية في  2021 س  م   30خالر الة    املنتهية في  3و   2و  1ةيويال  بان املس ويا   ل   إجراء ألةل  
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إ اد  ال صنيف   ل  ل  ةب  لىجعل ا قابلة للم اراة م  أرقاج الة    الحالية.    حسب الضرور  مد أجلة  إ اد  ةجمي  أرقاج الة    الساب ة أو إ اد  ةصنية ا  

 وال دف ا  الن دلة. لألرباح أو الخساير والدخل الشامل اتخر وال  ا ا  في ح و  املل يةاملوجز  أي ةأثا   لى البيااا  املرحلية املوحد  
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املةروضة   دابا   ول د كان للبشئل مبا ر أو را  مبا ر  لى جمي  الشركا .    2020 اج    بدالا ( في  19-كوفيد)  املس جدأثر ةةش ل وباء فا وس كورواا  

سالسل ال وريد وإا اج السل  في جمي  أاياء العال  ومد املرجح أن لندي   لى بعد ذلك   األمر الذي أل ى بظالله  لى الشركا أثرعا الةوري  الح واء ااتشار

العدلد مد السل  والخدما .   إلى ااخةاا الطلب  لى  النشاط االق صادي  فيااخةاا  النظر  النشاط   وي عان  لى جمي  الشركا   انعئاسا  ااخةاا 

ال ةزار اإلدار      وم  ذلك    قصا  املد   ةأثاً ا  كان مد املالحظف د     الية. اظًرا ألن ا(،مو ة تعمل بشئل أساس ل في ةطوير الع ارا االق صادي  لى ال  ارير امل

 املوارد الئافية لالس مرار كمنشأ  مس مر  في املس  بل املنظور. ب ة م  لديها ةوقعا  مع ولة بأن ا(،مو ة 

 

ةل ي  حمال   تعمي ة  ل د في دولة اإلمارا  العربية امل يد .  ةيسًناال،دلد   اإلصابا لنسب الوض  العاج    د  2021س  م     30خالر الة    املنتهية في 

 حور العال  زخًما  ةل ي الل احاكتس ت حملة ول د . لل اح نسبة كبا   مد السئان املنعلان ةل ي حيث لى اطا  واس    2020التل بدأ  في  هالة  اج   الل اح

النشاط     ود م  العدلد مد البلدان وبدء  املةروضة  ةخةيف ةدريجي ل يود السةر     دذلك    ل د أسةر.  19-ةةش ل جايية كوفيدفي اح واء ةأثا   مما أس    

 .ف    ال  ريرفي  هالة  حالتها الطبيعيةإلى  في اإلمارا  العربية امل يد 
 

 ال،وعرية دلراتها  ةواصل ا(،مو ة مراقبة ةطور الوض  وتعدلل  ملياتها بطري ة دلنامي ية لل عامل م  تسارر أو ةباطن ال عافي ومواصلة تعدلل أحئام ا وة 

 حسب الضرور .  ستثماريةاملس خدمة لخسار  االي مان امل وقعة و وامل االق صاد ال لي وة يي  الع ارا  لل طوير والع ارا  اال  البيااا بما في ذلك 
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ءصدارعا في ب وال صريحمد قبل مجلس اإلدار   2021 س  م   30املنتهية في  تسعة ا  رلة    ال  املرحلية املوحد  املوجز املعلوما  املالية ةمت املواف ة  لى 
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