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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية

 إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
 

 مقدمـة

 بــــــــــــــ "ا  مو ة"(   التابعة اوشركاته"( الشركة)"مة عامة( هلشركة داماك العقارية )مسااملرفق  املوجز املوحد املرحلي قمنا بمراجعة بيان املركز املالي 
ً
كما )يشار إليها معا

املرحلية  والبيانات  للثالثة أشهر والستة أشهر املنتهية بذلك التاريخ الشاملالدخل     لربح أو الخسارة باذات الصلة   املرحلية املوحدة املوجزة  بياناتالو   2021  يونيو  30في 

. إن اإلدارة مســــ ولة  د إ داد و ر   تفســــيرية أخر    ومعلومات املنتهية بذلك التاريخ  ســــتة أشــــهروالتدفقات النقدية لفترة ال  لتغيرات في حقوق امللكيةلاملوحدة املوجزة 

إن مســـــ وليينا دي إبدان اســـــتهتا  ملشـــــ ن هذه املعلومات املالية املرحلية بناًن . التقارير املالية املرحلية: 34ا حاســـــدو الدولي رق     للمعيارهذه املعلومات املالية املرحلية وفًقا 

 . لى مراجعتنا
 

 نطاق املراجعـة

 للمعيــار الـدولي حور  مليــات املراجعــة رق  
ً
". مـدقق الحســــــــــــــابـات املســـــــــــــتقــل للمهشــــــــــــــ ة  يجريهــا  التو   مراجعــة املعلومـات املـاليــة املرحليــة  "  2410لقــد قمنــا بمراجعتنــا وفقــا

 د األمور املالية وا حاســـــــتية  وجتباا إجرانات املســـــــ ولين    ملشـــــــ ل رن  ـــــــ و مد القيام بإجران اإلســـــــتفســـــــاراتاملرحلية املوحدة املوجزة تتضـــــــمد مراجعة املعلومات املالية و 

 للمعايير الدوليـــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي 
ً
فإنها ال تمكننا مد الحصــور  لى  تحليلية وججرانات مراجعة أخر . إن نطاق املراجعة أقـــــــــــــــل جوهريا مد نطاق القيام بالتدقيق وفقا

 التو يمكد أن يتينها التدقيق. لذا  فإننا ال نبدي رأي تدقيق ملش نها. ت كيد حور جميع األمور الهامـة
 

 االستنتـاج

 إلى مراجعتنــا  ل  ييبين لنــا مــا يــد ونــا إلى اإل تقــاد بــ ن املعلومــات املــاليــة  
ً
  املرحليــة املوحــدة املوجزة  اســـــــــــــينــادا

ً
املرفقــة ل  يت  إ ــدادهــا  مد جميع النواوي ال وهريــة  وفقــا

 .34و الدولي رق  للمعيار ا حاسد
 

 أمور أخرى 

   الذي  مد قبل مدقق حســابات رخر  2020ديســم ر    31ت  تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجمو ة للســنة املنتهية في لقد  
ً
.  2021  مارس 31في  ملشــ نها أبد  رأًيا غير معدال

 أبد رخر  حســــــــابات مد قبل مدقق  2020 يونيو  30املنتهية في  ســــــــتة أشــــــــهرللمجمو ة لفترة ال املوجزة املرحلية املوحدة  املعلومات املالية  لقد ت  مراجعة   الوة  لى ذلك

 .2020 أغسطس 12غير معدر في  ااستهتاًج 
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 3 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 )غير مدقق(  املرحلي املوحد املوجز بيان الربح أو الخسارة 

 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

  

 إيضاحات

 فترة الثالثة أشهر 

 يونيو 30املنتهية في 

 فترة الستة أشهر

 يونيو 30املنتهية في 

  2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره   ألف درهم  ألف دره   ألف درهم   

      

 2,372,067 1,377,978 1,142,836 735,752 21 اإليرادات

 ( 1,809,152) ( 1,016,705)   (892,115) ( 513,182)  ت لفة املبيعات 

      

 562,915 361,273 250,721 222,570  اجمالي الربح 

 38,276 36,004 21,198 32,361 22 الدخل اليشغيلي اآلخر 

 (355,507) ( 696,181)   (133,558) (384,230) 23 املصاريف العمومية واالدارية والبيعية

 ( 16,410) (1,373)   (8,205) ( 690) 12 إطفان موجودات حق االستخدام

 ( 14,808) (11,330)   (7,358) ( 5,640)  استهالك ممتل ات  معدات و قارات اسيثمارية

 (437,854) - (307,840) - 8 مخصص انخفا  قيمة العقارات للتطوير

 (174,858) ( 60,755) (122,342) ( 1,226) 7 الذم  املدينة التجارية لى  خسارة  مخصص

      

 (398,246) (372,362) (307,384) ( 136,855)    الخسارة التشغيلية 

 اسيثمارات مالية بالقيمة العادلة  الربح مد

 62,287 175,594 62,287 102,050   مد خالر الربح أو الخسارة 

 40,407 56,535 14,789 28,253 24 صافي  - أخر   )مصاريف( /إيرادات

 29,818 5,620 9,353 1,604 25 إيرادات التمويل

   (120,957) ( 102,266)   (59,609) ( 45,984) 26 ت اليف التمويل 

 - (5,353) - ( 1,678) 9 مد الشركات الزميلة الخسارة حصة في صافي 

      

 (386,691) ( 242,232) (280,564) ( 52,610)  الخسارة قبل الضريبة 

 - ( 48,405) - ( 48,405)  مصروف ضريبة الدخل

      

 (386,691) ( 290,637) (280,564) ( 101,015)  للفترة الخسارة 

      

      الخسارة للسهم

 ( 0.0639) ( 0.0480) ( 0.0464) ( 0.0167) 29 )دره (  وا خفضة ةاألساسي
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 4 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 

 )غير مدقق(  املرحلي املوحد املوجز  الدخل الشاملبيان 

   2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

  

 إيضاحات

 فترة الثالثة أشهر 

 يونيو 30املنتهية في 

 فترة الستة أشهر

 يونيو 30املنتهية في 

  2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره   ألف درهم  ألف دره   ألف درهم   

      

 (386,691) ( 290,637) (280,564) ( 101,015)  الخسارة للفترة 

      

      :األخرى  ةالشامل )الخسارة( /الدخل 

      التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة  البنود

      

حقوق    أرباح أدوات  في  االسيثمار  مد  العادلة  القيمة  )خسا ر(   /

 ( 43,459) 241,225 ( 29,596) 107,113 )أ(  11 بالقيمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر  ا حددة امللكية 

 (430,150) ( 49,412) (310,160) 6,098  للفترة الشاملة( الخسارة) الدخل / اجمالي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزة جزًنا ال يتجزأ مد هذه  24إلى  7مد الصفحة  تش ل اإليضاحات املرفقة 

 

 



 

 5 شركة داماك العقارية دبي )مساهمة عامة(

 

 )غير مدقق(  املرحلي املوحد املوجز بيان التغيرات في حقوق امللكية 

 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 املجموع  أرباح محتجزة احتياطي القيمة العادلة  احتياطي قانوني  رأس املال 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  

      

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

 (386,691) (386,691) - - - الخسارة للفترة

 ( 43,459) - ( 43,459) - - الخسارة الشاملة األخر  

 (  430,150) (386,691) ( 43,459) - - للفترة  الخسارة الشاملةاجمالي 

 13,642,702 6,732,664 (  43,459) 903,497 6,050,000   2020 يونيو  30الرصيد في 

      

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

 (290,637) (290,637) - - - الخسارة للفترة

 241,225 - 241,225 - - الدخل الشامل اآلخر 

 ( 49,412) ( 290,637) 241,225 - - للفترة  الخسارة الشاملةاجمالي 

 - ( 84,596) 84,596 - - )أ((  11)إيضاح  بالقيمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر  اسيبعاد اسيثمارالتحويل  ند 

 12,940,509 5,704,650 282,362 903,497 6,050,000 2021 يونيو  30الرصيد في 
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 6 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 )غير مدقق(  املرحلي املوحد املوجز بيان التدفقات النقدية 

 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 يونيو  30يناير إلى  1  

  2021 2020 
 أشهر(  الستة) أشهر(  الستة)  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف دره   ألف درهم   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ( 386,691) (242,232)  قبل الضريبة  الخسارة للفترة

    :تعديالت لـ
 14,808 11,330  ( 14و  13 إيضاوي)والعقارات االسيثمارية استهالك املمتل ات واملعدات 

 16,410 1,373  (12إطفان موجودات حق االستخدام )إيضاح 
 5,163 5,289  ( 16مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 2,519 2,518  ( 19إطفان ت اليف اإلصدار  لى شهادات الص وك )إيضاح 
 298 -  الخسارة مد اسيبعاد ممتل ات ومعدات 

 437,854 -  مخصص انخفا  قيمة العقارات للتطوير 
 174,858 60,755  (7الذم  التجارية املدينة )إيضاح  لى  خسارةمخصص 

 120,957 102,266  (26 إيضاحت اليف التمويل ) 
 ( 29,818) (5,620)  (25 إيضاحالتمويل )   إيرادات

الخسارة   أو  الربح  العادلة مد خالر  بالقيمة  مالية  العادلة السيثمارات  القيمة  غير ا حققة مد  الخسارة   / )الربح( 
 (11)إيضاح 

 
(116,782) 2,967 

 - 5,353  (9)إيضاح  مد الشركات الزميلة الخسارةحصة في صافي 
 - (21,722)  ( 24إيرادات توزيعات أرباح )إيضاح 

 ( 16,062) 723  ( 24 إيضاحإ ادة شران شهادات الص وك ) خسا ر / )أرباح(
    

 343,263 (196,749)  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

 176,483 1,088,108  في الذم  التجارية املدينة واألخر   النقص

 110,631 (194,473)  عقارات للتطوير ال ي فالنقص  / (الزيادة)

 ( 168,853) 40,709  ي الذم  التجارية الدا نة والذم  الدا نة األخر  ف)النقص(  / الزيادة

 ( 284,043) 519,849  قدمات مد العمالن ي املف)النقص(  / الزيادة

 (4,624) (3,284)  ( 16)إيضاح  ينتعويض نهاية الخدمة املدفوا للموظف

 172,857 1,254,160  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (4,892) (9,121)  ( 13املمتل ات واملعدات )إيضاح  شران

اآلخر   الشامل  الدخل  خالر  مد  العادلة  بالقيمة  مالي  اسيثمار  أو  االستحواذ  لى  الربح  خالر  مد  العادلة  وبالقيمة 

 ( 300,372) (2,609,680)  ( 11)إيضاح الخسارة 

 - (286,650)  االسيثمار في الشركات الزميلة 

 235,771 429,500  ( 11 ا دات بيع اسيثمار مالي بالقيمة العادلة مد خالر الربح أو الخسارة )إيضاح 

 148,739 294,301  في املوجودات املالية األخر   النقص

 ( 99,168) 438,546  أشهر  ثالثةفي الودائع ذات أجل استحقاق أصلي يزيد  د ( الزيادة) /النقص

 - 21,722  أرباح مستلمة إيرادات توزيعات 

 32,679 11,424  فا دة مستلمة

  12,757 (1,709,958)  من األنشطة االستثمارية  )املستخدم في( / الناتج صافي النقد
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ( 276,516) -  سداد القرو  البنكية 

 ( 59,988) (162,725)  استرداد وج ادة شران شهادات الص وك 

 ( 15,166) -  سداد ال زن الر    و مد االلتزامات اإليجارية 

 ( 120,692) (107,816)  ت اليف التمويل املدفو ة 

 ( 472,362) (270,541)  األنشطة التمويلية النقد املستخدم فيصافي 
    

 ( 286,748) ( 726,339)  في النقد وما يعادله النقص  صافي

 4,131,307 3,307,918  يعادله في بداية الفترة النقد وما 

 3,844,559 2,581,579  (6النقد وما يعادله في نهاية الفترة )إيضاح 
 

 

 . املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزة جزًنا ال يتجزأ مد هذه  24إلى  7مد الصفحة  تش ل اإليضاحات املرفقة 



 
 

 7 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 معلومات عامة .1

كشركة مساهمة  امة وتعمل في دولة اإلمارات   1976يونيو    20)"الشركة" أو "الشركة األم"( في دبي في    داماك العقارية دبي )مساهمة  امة(ت سست شركة  

  دبي  اإلمارات 2195  ص.بهو  مكتبها املس ل   نوان    و الشركة مدرجة في سوق دبي املاليإن  دبي.    الرخصة التجارية الصادرة فيالعربية املتحدة بموجب  

 .ت العربية املتحدة"(العربية املتحدة )"اإلمارا
 

 في الشرق األوسط. في أ مار التطوير العقاري لشركة األم والشركات التاملعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ "ا  مو ة"( ل تتمثل األنشطة الر  سية
 

ملش ن الشركات التجارية   2015لسنة    2تعديل ملعض أح ام القانون االتحادي رق   ب  2020لسنة    26املرسوم بقانون اتحادي رق     2020ستتم ر    27في    صدر

متطلباتها في مو د أقصاه سنة واحدة مد تاريخ دخور    وا تمادمراجعة األح ام ال ديدة  إن الشركة بصدد  .  2021يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ في  

 التعديالت حيز التنفيذ.
 

 .  2021يونيو    8ر  س مجلس إدارة الشركة بتاريخ  ك  ه"( الذي استقار مد منصب األغلبيةهو السيد حسين س واني )"مساه     األغلبية مساه   إن  
ً
  ت  الحقا

  لس إدارة الشركة.  انتخاب السيد فاروق أرجوماند والسيد  لي مار هللا بنجاب كر  س ونا ب ر  س مجلس اإلدارة   لى التوالي  
 

ا مد شركة مابل لالسيثمار ا حدودة )"مقدم العر "( أحد    استلمت   2021يونيو    8في  
ً
ذات الصلة بموجب امللكية املشتركة    ال هاتا  مو ة  رًضا مشروط

  قام مقدم العر  2021يونيو    21دره  ل ل سه . الحًقا  في    1.30  طرحلشركة مد خالر  مد أسه  ا  أسه  االقلية املتبقيةملساه  األغلبية للحصور  لى  

 مراجعتها.مد والسلع بت جيل إجرانات االستحواذ حتى تهتهو هيئة األوراق املالية 

 

 االمتثـال أسس اإلعداد وبيان  .2

 بيان االمتثال  2-1

  الدولي الصادر  د مجلس معايير ا حاسبة   التقارير املالية املرحلية:  34  ة الدولي رق با حاسعيار  وفًقا مل  املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  ت  إ داد  

 . 2015لعام  2في القانون االتحادي رق   الساريةكما أنها تتوافق أيًضا مع املتطلبات 
 

للمجمو ة جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة في البيانات املالية املوحدة ال املة ويجب قرانتها    املرحلية املوحدة املوجزة املعلومات املالية  ال تتضمد  

  2021  يونيو  30إلى    2021يناير    1نتا ج الفترة. مد    أن   . باإلضافة إلى2020ديسم ر   31مع البيانات املالية املوحدة للمجمو ة للسنة املنتهية في    جنًبا إلى جنب

 . 2021ديسم ر   31م شرا  لى النتا ج التو يمكد توقعها للسنة املالية املنتهية في  ل ست بالضرورة

 

 أساس اإلعداد 2-2

للمجمو ة وفًقا ملبدأ الت لفة التاريخية باستثنان ملعض املوجودات املالية املدرجة إما بالقيمة العادلة    املرحلية املوحدة املوجزةت  إ داد املعلومات املالية  

لمقابل املقدم مقابل مد خالر الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة مد خالر الربح أو الخسارة. تسيند الت لفة التاريخية ملش ل  ام  لى القيمة العادلة ل

 ات. السلع والخدم
 

بموسمية  جوهرًيا    2020  يونيو   30و    2021  يونيو   30املنتهية في    ستة أشهرلفترة ال  املرحلي املوحد املوجز   يت ثر بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ل 

 النتا ج. 
 

املبالغ إلى أقرب ألف  يت  تقريب  )"ألف دره "( ودي  ملة التقارير للمجمو ة.    ه للمجمو ة بآالف در   املرحلية املوحدة املوجزة املعلومات املالية  ت   ر   

الب ئة االقتصادية     ملة  والتو تعت ر  ذات العالقةا  مو ة بالعمالت ا حلية    ل ل شركة مد شركاتما ل  يذكر خالف ذلك. يت  إ داد البيانات املالية  

 )العملة الوظيفية(.  املهشآت األساسية التو تعمل فيها هذه 
 

 
 

  



 
 

 8 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 الهامة ملخص السياسات املحاسبية . 3

املستخدمة في إ داد البيانات   السياساتمع    املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  تتوافق السياسات ا حاستية الر  سية املستخدمة في إ داد هذه  

لية ال ديدة و املعايير املعدلة    واإليضاحات املرفقة بها  باستثنان تطبيق ملعض البيانات املا2020ديسم ر    31املالية املوحدة للمجمو ة للسنة املنتهية في  

 فترة الحالية  لى النحو املبين أدناه. لل سر  العمل بهاالتو 

 

 جديدة التفسيرات التعديالت و العايير و امل 3-1

 املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  لى  جوهري لتقارير املالية ال ديدة واملعدلة املطبقة بدون أي ت ثير  داد ااملعايير الدولية إل  (أ)
 

املعلومات   في هذه  2021يناير    1املالية ال ديدة واملعدلة التالية  والتو أصبحت سارية للفترات السنوية التو تبدأ في أو ملعد    إل دادت  تطبيق املعايير الدولية  

الحالية والسنوات  لى املبالغ املدرجة للفترة    جوهري . ل  يكد لتطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة أي ت ثير  املرحلية املوحدة املوجزةاملالية  

  لى محاسبة املعامالت أو الترت بات املستقبلية. تطبيقها السابقة ولكد قد ي ثر 
 

واملعيار     7  واملعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق    39املعيار ا حاسدو الدولي رق   و    9  املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق  لى    تعديالت •

 املعياري. معدر الفا دة اإلصالحات  لىمد  2املتعلقة باملرحلة  16 واملعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق   4 إل داد التقارير املالية رق الدولي 
 

  19- وفيدب  قود اإليجار املتعلقة بامتيازات اإليجار ذات الصلة 16تعديالت  لى املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق    •
 
 املعايير الدولية إل داد التقارير املالية ال ديدة واملعدلة قيد اإلصدار ولكنها ل  تصبح سارية املفعور ملعد  (ب)
 

 ل  تق  ا  مو ة بالتطبيق املبكر للمعايير ال ديدة واملعدلة التالية التو ت  إصدارها ولكنها ل  تصبح سارية املفعور ملعد. 

 لتقارير املالية الجديدة واملعدلةاملعايير الدولية إلعداد ا

سارية لفترات سنوية 

 تبدأ في أو بعد 
  

 2022يناير  1 املتعلقة باملتحصالت قبل االستخدام املقصود.  املمتل ات واآلالت واملعدات 16املعيار ا حاسدو الدولي رق  تعديالت  لى 
 

  

 2022يناير  1 املتعلقة بالعقود املرهقة. ا خصصات واملطلوبات الطار ة واملوجودات الطار ة 37تعديل  لى املعيار ا حاسدو الدولي رق  
  

 2022يناير  1 : دمج األ مار املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمو 3تعديالت  لى املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق  
 

  

 2022يناير  1 2020-2018دورة املعايير الدولية إل داد التقارير املالية التحس نات السنوية  لى 
 

  

 2023يناير  1  السياسات ا حاستية والتغييرات في التقديرات واألخطان ا حاستية 8تعديالت  لى املعيار ا حاسدو الدولي رق  
 

  

 2023يناير  1 املتعلقة بتصهيف املطلوبات  لى أنها متداولة أو غير متداولة   ر  البيانات املالية 1تعديالت  لى املعيار ا حاسدو الدولي رق  
 

  

 2023يناير  1  قود الت مين 17تعديل  لى املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق  و    قود الت مين  17املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رق  
  

وااللتزامات الناشئة    باملوجوداتضرا ب الدخل املتعلقة بالضرا ب امل جلة املتعلقة    12  رق   تعديالت  لى معيار ا حاسبة الدولي

 2023يناير  1  د معاملة واحدة 
 

  

تمديد اإل فان امل قت مد تطبيق املعيار الدولي إل داد التقارير    قود الت مين   4تعديالت  لى املعيار الدولي إل داد التقارير املالية  

 2023يناير  1 9املالية 
 

  

 2023يناير  1 2إل داد التقارير املالية  بيان املمارسة الخاص باملعايير الدوليةو   ر  البيانات املالية 1تعديالت  لى املعيار ا حاسدو الدولي رق  
 

  

االسيثمارات في الشركات    28واملعيار ا حاسدو الدولي رق     البيانات املالية املوحدة  10تعديل  لى املعيار الدولي إل داد التقارير املالية  

 مد املسيثمريد باملوجودات املساهمةمعال ة بيع أو  ملش ن  الزميلة واملشاريع املشتركة

ت  إرجان تاريخ السريـان 

 ألجل غير مسمى 
 

وأنه قد ال    األوليفترة التطبيق  في  للمجمو ة    املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  املعايير والتفسيرات والتعديالت ال ديدة في    ا تماد هذهتتوقع اإلدارة  

للمجمو ة. في فترة التطبيق    املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية   لى    أي ت ثير جوهري هذه املعايير ال ديدة والتفسيرات والتعديالت    يترتب  لى ا تماد 

 األولي. 

  



 
 

 9 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 الهامة )تتمة(  ملخص السياسات املحاسبية . 3

 تفاصيل الشركة التابعة املوحدة  3-2

 بـ "ا  مو ة"(: مًعا٪ مد  مليات وموجودات ومطلوبات الشركة التاملعة املدرجة أدناه )يشار إليها 100قامت الشركة بتوحيد 
 

 األنشطة الر  سية  بلد الت س س  اس  املهش ة

املنفعة القانونية  حصة 

 واالقتصادية 

   شركة داماك للتطوير العقاري ا حدودة

 مركز دبي املالي العاملي* 

 ٪100 شركة قابضة  اإلمارات العربية املتحدة

 

 مركز دبي املالي العاملي.  ت  توحيد نتا جها في شركة داماك للتطوير العقاري ا حدودة  شركة تاملعة 99* تض  الشركة القابضة 

 

 إدارة املخاطر املالية  3-3

 . 2020ديسم ر  31تتوافق أهداف وسياسات إدارة ا خاطر املالية للمجمو ة مع تلك املب نة في البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 

 للتقديرات غير املؤكدة واملصادر الرئيسية  الجوهريةاألحكام املحاسبية  .4

القي  الدفترية للموجودات واملطلوبات التو ال   ملش ن يتعين  لى اإلدارة اتخاذ أح ام وتقديرات وافتراضات      ند تطبيق السياسات ا حاستية للمجمو ة

إلى الخ رة السابقة و وامل أخر  تعت ر ذات صلة. قد تختلف النتا ج الفعلية   املتعلقة بها التقديرات واالفتراضاتتسيند و ملسهولة مد مصادر أخر .   تتوفر

التقديرات.   هذه  والتقديرات  تيسق   د  املالية    ال وهريةاألح ام  املعلومات  إ داد  في  املوجزةاملستخدمة  املوحدة  إ داد   املرحلية  في  املستخدمة  تلك  مع 

 باستثنان التغييرات املوضحة أدناه:   وذلك 2020ديسم ر   31الية املوحدة السنوية للمجمو ة للسنة املنتهية في البيانات امل

 

 االسيثمار في الشركات الزميلة

   (مهش ة ذات  القة"( ) انترناشيونار ليمتد)"داماك  انترناشيونار ليمتدمد حقوق امللكية في داماك ( 9)إيضاح ٪ 25 لى  استحوذت ا  مو ة خالر الفترة

مد   االسيثمارإ ادة تصهيف    ما ترتب  لى ذلك٪  45٪ إلى  20مد    انترناشيونار ليمتدزادت حصة ا  مو ة في داماك     2021  يونيو  30كما في     وبناًن  ليه

قامت اإلدارة بتقيي  ت ثير  لقد  االسيثمار في املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر إلى االسيثمار في الشركات الزميلة.  

ومد ث  فقد     املهش ة لى  ع بت ثير جوهري  تتمت إلى أن ا  مو ة  وانتهت    االسيثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة:  28معيار ا حاسبة الدولي رق   

 ". شركة زميلةاسيثمار في ت  احيساب االسيثمار  لى أنه "

  



 
 

 10 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 ت االقطاعتحليل  .5

  وهو التطوير العقاري. يت  تحديد املعلومات املقدمة إلى مجلس اإلدارة لغر  تخصيص املوارد ُيعد به تقريًراتت لف ا  مو ة حالًيا مد قطاا تشغيلي واحد  

 وتقيي  األدان ملش ل أساس و مد خالر املوقع ال غرافي لهذه العمليات. 
 

واملط واملوجودات  اليشغيل  ونتا ج  اإليرادات  في  تتعلق  املعروضة  املوجزةلوبات  املوحدة  املرحلية  املالية  في   املعلومات  العقارات  تطوير  بقطاا  للمجمو ة 

 ا  مو ة.
 

 "دولية".  بلدان أخر  يت  تقسي  املعلومات ال غرافية للمجمو ة بين العمليات في دولة اإلمارات العربية املتحدة. "محلي" و مليات في 

 

 

 
 

 يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  يونيو  30املنتهية في فترة الثالثة أشهر  

 2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم  

     اإليرادات 

 2,338,316 1,285,444 1,141,602 668,748 محلية

 33,751 92,534 1,234 67,004 دولية 

 735,752 1,142,836 1,377,978 2,372,067 

     

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30   

 )مدقق(  )غير مدقق(    

 ألف دره  ألف درهم    

     العقارات للتطوير 

   6,668,013 6,866,731   محلية

   1,114,991 1,110,746   دولية 

   7,977,477 7,783,004 

 

 واألرصدة البنكية النقد  .6

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  
   

   967 1,108 النقد في الصندوق 

   2,399,147 1,942,264 ا حتفظ به في حساب ضمانالنقد 

   608,780 425,123 أرصدة بنكية 

   1,233,344 708,858 الودائع الثابتة 

   

 4,242,238 3,077,353 البنكية النقد واألرصدة 

 ( 934,320) (495,774) أشهر ثالثةودائع ثابتة ذات أجل استحقاق أصلي يزيد  د 

 3,307,918 2,581,579 ومايعادلهالنقد 
 

يقتصر استخدام . و قبل هيئة تنظي  العقاراتيمثل النقد ا حتفظ به في حساب الضمان النقد املستل  مد العمالن وا حتفظ به لد  البنوك املرخصة مد 

 . كنقد وما يعادله ا حددة التو تتعلق بها املقبوضات النقدية  وبالتالي يعت ر  للتطويرهذا النقد  لى العقارات 



 
 

 11 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 النقد واألرصدة البنكية )تتمة( .6

السداد ألن هذه املوجودات محتفظ بها لد  بنوك تخضع لرقابة  الية  التعثر في  يت  تقيي  األرصدة لد  البنوك  لى أنها ذات مخاطر ا تمانية منخفضة مد  

 12اإلدارة مخصص الخسارة في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادر الخسا ر اال تمانية املتوقعة ملدة  مد البنوك املركزية في البلدان املعنية. وبناًن  ليه  تقدر  

 شهًرا. 
 

السداد والتصهيفات اال تمانية الحالية للبنوك  قامت اإلدارة بتقيي   دم وجود انخفا  في القيمة  وبالتالي التعثر في    ملش ن  السابقة  التجارببالنظر إلى  

 صات خسارة  لى هذه األرصدة.ل  تس ل أي مخص
 

وأكثر مد تاريخ اإليداا. كما في تاريخ التقرير  اكيستت الودائع  أشهر ثالثةالودائع الثابتة موجودات مالية تحتفظ بها البنوك لفترة استحقاق تقل  د تمثل 

 ٪( سنوًيا. 3٪ إلى 1: 2020٪ )2٪ إلى 1الثابتة فا دة بمعدالت تتراوح مد 
 

البنوك   في  كتحتفظ  التقريرما  البالغة    تاريخ  البنكية  الثابتة واألرصدة  )  241بالودائع  مقابل    مرهونةمليون دره (    416:  2020ديسم ر    31مليون دره  

 اليسهيالت اال تمانية الصادرة للمجمو ة. 
 

 .املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزةالتحادات املالك  والتو ل  يت  تس يلها في هذه  النفعيةتحتفظ ا  مو ة بحسابات بنكية معينة للمصالح 
 

الرصيد    ب نما ُيحتفظ بمليون دره ( محتفظ به لد  البنوك اإلسالمية  2.133:  2020ديسم ر    31مليون دره  )   1,421مبلغ  كان هناك  في تاريخ التقرير   

 املتبقي لد  البنوك التقليدية. 

 

 الذمم التجارية املدينة واألخرى  .7

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  
   

   3,526,654 2,936,907 ( 1)ذم  مدينة ل  يصدر بها فواتير 

   3,080,405 2,444,025 (2) الذم  التجارية املدينة

 ( 212,150) (272,905) ( 3) املدينةالذم  التجارية  لى  خسارة مخصص
   

 5,108,027 6,394,909 

 470,441 461,631 سلف وودائع 

 163,789 304,813 ذم  مدينة أخر  ودفعات مقدًما وموجودات أخر  

 5,874,471 7,029,139 
 

تتعلق بحق ا  مو ة في استالم مقابل العمل املنجز ولكد ل  يت  تحرير فواتير به في    قودموجودات    فيالذم  املدينة التو ل  يصدر بها فواتير  تتمثل   (1)

 ر وفق األسس املتفق  ليها تعاقدًيا مع العمالن. ند إصدار الفواتيالتجارية املدينة تاريخ التقرير. يت  تحويلها إلى الذم  
 

 يوًما مد تاريخ كل فاتورة ليسوية املستحقات غير املسددة.  30سمح للعمالن بمدة املبالغ املستحقة مد العمالن. يُ التجارية املدينة تمثل الذم   (2)
 

 الحركة في مخصص انخفا  قيمة الذم  التجارية املدينة: فيما يلي  (3)

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  
   

 ( 65,432) (212,150) الرصيد في بداية الفترة / السنة

 ( 146,718) (60,755) مخصص خالر الفترة / السنة خسارة

 ( 212,150) ( 272,905)   الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

  



 
 

 12 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 للتطوير عقارات  .8

 يلي: ماتمثل العقارات للتطوير ت اليف التطوير واليش يد املتكبدة  لى العقارات التو يجري تطويرها للبيع. كانت الحركة خالر الفترة 
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

   9,527,253 7,783,004 الرصيد في بداية الفترة / السنة

   3,178,988 1,209,352 االضافات

 ( 3,598,178) ( 1,014,879) التحويل إلى ت لفة املبيعات

 ( 1,325,059) - مخصص انخفا  القيمة

 7,783,004 7,977,477 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 

 للتطويرانخفا  قيمة  قارات 

 

لألراض و ا حتفظ بها للتطوير املستقبلي والعقارات قيد التطوير والعقارات املكتملة مد خالر    املدرجة  قامت ا  مو ة بمراجعة القيمة  2021يونيو    30في  

 .مليون دره ( 438 :2020يونيو  30ل ل مشروا. نتج  د هذه املراجعة مخصص انخفا  في القيمة بقيمة ال ش ون ) القابلة للتحققتقيي  صافي القيمة 

 

 املوجودات ا حتفظ بها كعقارات للتطوير

ا حتفظ بها في ا خزون. يت  تقسي    املشيدةيتضمد رصيد العقارات للتطوير األراض و ا حتفظ بها للتطوير املستقبلي والعقارات قيد التطوير والعقارات  

 :التاليةإلى الفئات  الرصيد
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

   2,688,675 2,773,790 األراض و ا حتفظ بها للتطوير املستقبلي

   3,094,579 3,395,977  قارات قيد التطوير

   1,999,750 1,807,710  قارات منجزة

 7,977,477 7,783,004 
 

 الب ئة االقتصادية ال لية لشركة تاملعة في لبنان

  واجه 2019  سنة(. ابتداًن مد الربع األخير مد  دره   مليون   195:  2020ديسم ر    31مليون دره  )  187أنجزت ا  مو ة  قارات للتطوير في لبنان بقيمة  

األزمة    مخاطر  مد  والتخفيف  النظام  حماية  أجل  مد  واالقتصادي.  السياس و  االستقرار  مد  دم  حالة  اللبنانية    قامتلبنان  القيود  بمراالبنوك  جعة 

 .  فقط  جميع التحويالت الدولية الصادرة لتلبية االحتياجات األساسية  وقيدتسحب الدوالر    املفروضة  لى
ً
لعوامل املذكورة أ اله  ت  تس يل مخصص ل  نظرا

 .في لبنان  تقعالتو التطويرية للمجمو ة  بالعقاراتمليون دره ( فيما يتعلق  81:  2020ديسم ر  31انخفا  في القيمة بقيمة ال ش ون )

 

 يونيو  30الواقعة خار  دولة اإلمارات العربية املتحدة كما في    للتطويرل  يت  رسملة ت اليف االقترا  إلى  قارات للتطوير. تبلغ القيمة الدفترية للعقارات  

 . مليون دره ( 1,115: 2020ديسم ر  31مليون دره  ) 1,111



 
 

 13 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 زميلةال الشركات استثمار في  .9

  جيرس و  نايد إملس بروبرتيز ليمتد٪ مد حقوق امللكية في  25نسبة      جيرس و شركة نايد إملس إس أتش كو ليمتدفي  ٪  25تمثل حصة حقوق امللكية البالغة  

 . داماك تاورز نايد إملس لندن  –مشروا تعمل في تطوير وبيع  التو 
 

للحصور تد  ليم  داي و انترناشونار فيهشرز كومبانيأبرمت ا  مو ة اتفاقية شران أسه  مع     2021مارس    4  في  ووفًقا لقرار مجلس اإلدارة امل رخ   خالر الفترة

إلى    داماك انترناشيونار ليمتدمليون دره   مما نتج  نه إجمالي حقوق امللكية. في    287مقابل    داماك انترناشيونار ليمتد٪ في  25 لى حصة إضافية بهسبة  

 مليون دره . 229ي شركات زميلة بمبلغ بالقيمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر إلى اسيثمار ف املدر ا  مو ة تصهيف االسيثمار املالي  أ ادت٪. 45

 

 للمجمو ة باستخدام طريقة حقوق امللكية:  املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية ت  إدرا  املهشآت التالية في 

بلد تأسيس مقر   االسم 

 العمل الرئيس ي

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

 2020ديسمبر   31 2021 يونيو  30 2020ديسمبر   31 2021 يونيو  30

 ألف دره  ألف دره     

 293,000 291,082 ٪25 ٪25 جيرس و  نايد إملس إس إتش كو ليمتد

 - 512,536 ٪20 ٪45 جزيرة كايمان  داماك انترناشيونار ليمتد 
      
      

 293,000 803,618    الرصيد الختامي 
      

 

 : ال ش ون(. 2020يونيو  30مليون دره  ) 5س لت ا  مو ة خالر الفترة حصة في صافي خسارة الشركات الزميلة بمبلغ 
 

 املوجودات املالية األخرى  .10

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

   718,996 423,358 حسابات ضمان محتجزة

   7,154 6,777 هامشية ودائع 

 3,096 4,810 رخر

   434,945 729,246 
 

يجب االحتفاظ    حيث  الضمان في حسابات بنكية مرخصة مد م سسة التنظي  العقاري   في حسبان وفًقا للقوانين املعمور بها  تحتفظ ا  مو ة ب موار  

يت  تحريرها للمجمو ة. تحقق هذه ها    و ندذات العالقةملعد االنتهان مد العقارات املطورة    سنةلفترة ثابتة مدتها    املذكورةبهذه األموار في حسابات الضمان  

 .ذات العالقةأو فا دة باملعدالت التجارية  أرباًحااألموار 
 

محتفظ بها لد  بنوك تخضع لرقابة   املوجوداتالسداد ألن هذه  التعثر في  نها ذات مخاطر ا تمانية منخفضة مد  املالية األخر   لى أ  املوجوداتيت  تقيي   

خسا ر اال تمانية  مد البنوك املركزية في البلدان املعنية. وبناًن  ليه  فإن إدارة ا  مو ة تقدر مخصص الخسارة في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادر ال صارمة

والتصهيفات اال تمانية الحالية للبنوك  قامت إدارة ا  مو ة بتقيي   دم وجود انخفا    السابقة للتعثر في السدادشهًرا. بالنظر إلى الخ رة    12ملدة  املتوقعة  

 في القيمة  وبالتالي ل  تس ل أي مخصصات خسارة  لى هذه األرصدة. 
 

ربًحا أو فا دة باملعدالت التجارية  وتحققمقابل اليسهيالت اال تمانية الصادرة للمجمو ة املرهونة بالودائع بالهامش  2021 يونيو 30في كما تحتفظ البنوك 

 . ذات العالقة
 

ظ به  الرصيد املتبقي محتف  ب نما كان  مليون دره ( محتفظ به لد  بنوك إسالمية  380:  2020ديسم ر    31مليون دره  )  222مبلغ  كان  في تاريخ التقرير   

 لد  بنوك تقليدية.

 



 
 

 14 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 ةماليات استثمار  .11

 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أ( 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  مدقق( )غير  

 ألف دره  ألف درهم  

 369,753 270,457 الرصيد االفتتاوي 

 ( 55,837) 555,594 ( 1)إضافات/ )إسيبعادت( 

 ( 43,459) 241,225 التغير في القيمة العادلة  

 - (229,320) ( 2) اال تراف / معاد تصهيفه إلى اسيثمار في شركات زميلة إلغان

 270,457 837,956 الرصيد الختامي
 

  استحوذت ا  مو ة  لى أداة حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  2021  يونيو  30خالر الفترة املنتهية في   .1

ديسم ر    31مليون دره  )  282في القيمة العادلة بمبلغ    أرباحا  مو ة    س لت   2021  يونيو  30: ال ش ون(. كما في  2020ديسم ر    31مليون دره  )  556

 : ال ش ون(. 2020

داماك  حصة ملكية  امة في  وجود  مما نتج  نه    داماك انترناشيونار ليمتد٪ إضافية مد حقوق امللكية في  25استحوذت ا  مو ة  لى     خالر الفترة .2

عادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر إلى االسيثمار في  إ ادة التصهيف مد االسيثمار املالي بالقيمة ال  وهو ما ترتب  ليه٪  45إلى    انترناشيونار ليمتد

بناًن  لى    دره مليون    41ا  مو ة خسارة في القيمة العادلة قدرها    تكبدت   خالر الفترة    مليون دره .  الوة  لى ذلك  229الشركات الزميلة بمبلغ  

مليون دره  مد   85 بمبلغترة  ت  إ ادة تصهيف الخسا ر املتراكمة خالر الف (. دره مليون  43: 2020ديسم ر  31جراه مثمد مستقل )أالتقيي  الذي 

 .املسيبقاةاسيثمار بالقيمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح 

 

 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ب(
 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف دره  درهم ألف  
   

 - 492,455 الرصيد االفتتاحي 
 915,770 2,054,086 إضافات

 ( 457,225) (429,500) ( 1) اسيبعادات
 33,910 116,782 ( 2) مد خالر الربح أو الخسارةالتغير في القيمة العادلة 

 2,233,823  492,455 
 

اسيثمارات بتيع ا  مو ة  قامتخالر الفترة  خالر الفترة في أوراق مالية مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيويورك.  ملش ل أساس و  اسيثمرت ا  مو ة .1

 .بيان الربح أو الخسارة املرحلي املوحد املوجزمليون دره  في  59قدرها  أرباحوس لت   مليون دره  430في حقوق امللكية بمبلغ 

ا  مو ة   .2 تقيي قامت  في  ل  بإجران  كما  السا دة  املعلنة  السوق  أسعار  أساس  املدرجة  لى  األسه   في  لالسيثمارات  العادلة     2021  يونيو  30لقيمة 

 .املرحلي املوحد املوجز مليون دره  في بيان الربح أو الخسارة 117أرباًحا بقيمة  وس لت
 

املدرجة بالقيمة العادلة مد خالر الربح أو الخسارة والقيمة العادلة مد خالر الدخل الشامل أرصدة االسيثمارات املالية فيما يلي كما في تاريخ التقرير  

 :اآلخر

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف دره  ألف درهم  
   

 270,457 837,956 )أ([ 11االسيثمارات املالية بالقيمة العادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر ]
 492,455 2,233,823 ([ب) 11] الربح أو الخسارةاالسيثمارات املالية بالقيمة العادلة مد خالر الدخل 

 3,071,779 762,912 

 



 
 

 15 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 االلتزمات اإليجاريةستخدام و اال حق موجودات  .12

 املجموع 

 ألف درهم  

  تفاصيل ال

  :التكلفة

 125,278 )مدقق(  2020يناير  1في 

 125,278 )مدقق(  2020ديسم ر   31في 

 125,278 )غير مدقق( 2021 يونيو  30في 

  

  :املتراكم اإلطفاء

 32,820 )مدقق(  2020يناير  1في 

 32,821 ا حمل للسنة

 65,641 )مدقق(  2020ديسم ر   31في 

 1,373 ا حمل للفترة

 67,014 )غير مدقق( 2021 يونيو  30في 

  

  القيمة الدفترية

 58,264 )غير مدقق( 2021 يونيو  30في 

 59,637 )مدقق(  2020ديسم ر   31في 

 

 -االلتزمات اإليجارية غير املسددة كما في الفترة / نهاية السنة:  قيمة
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 التفاصيل 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 93,370 65,314 الرصيد االفتتاوي 

 7,897 3,188 ( 26)إيضاح  للفترة / للسنةمصاريف الفا دة 

 ( 35,953) - للفترة / للسنة مدفو ات إيجارية

 65,314 68,502 الرصيد الختـامي 

 

  



 
 

 16 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 املمتلكات واملعدات  . 13
 

 

 أثاث وتركيبات  مباني  

أدوات ومعدات  

 املجموع  سيارات  مكتبية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      :التكلفة

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

 7,906 307 5,311 2,288 - االضافات

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

 

      

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

 9,121 1,410 6,258 1,435 18 االضافات

 ( 519) ( 519)    سيبعادات ال ا

 315,087 9,182 130,415 83,413 92,077 )غير مدقق( 2021 يونيو  30في 
 

 

      

      وانخفاض القيمة:  االستهالك املتراكم

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

 20,948 1,056 8,675 2,669 8,548 للسنةا حمل 

 50,490 - - - 50,490 القيمة انخفا خسا ر 

 (19) - - - (19) اسيبعادات 
 

      

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

 7,268 750 3,464 1,357 1,697 ا حمل للفترة 

 ( 519) ( 519) - - - اسيبعادات 

 249,336 5,154 102,084 66,042 76,056 )غير مدقق( 2021 يونيو  30في 
 

      

      القيمة الدفترية 

 65,751 4,028 28,331 17,371 16,021 )غير مدقق( 2021 يونيو  30في 

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

 االستثمارات العقارية  .14

الت لف تمثل   القيمة بموجب نموذ   في  املتراك  وأي خسا ر انخفا   ناقًصا االستهالك  بالت لفة  بها  ة وفًقا العقارات االسيثمارية  قارات مكتملة محتفظ 

 للمعايير الدولية إل داد التقارير املالية. 
 

 الحركة خالر الفترة / السنة كما يلي: 
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  مدقق( )غير  

 ألف دره  ألف درهم  

   التكلفة:

 203,114 203,114 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 203,114 203,114 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
   

   االستهالك املتراكم

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

 8,124 4,062 لفترة / السنةل ا حمل

 30,467 34,529 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 172,647 168,585 القيمة الدفتريةصافي القيمة الدفترية 



 
 

 17 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 رأس املال .15
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 6,050,000 6,050,000 دره  للسه  1األسه  املصرح بها واملصدرة واملكتيب بها واملدفو ة بال امل بقيمة 
 

 ذمم تجارية دائنة وأخرى  .16
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 689,487 791,782 التجارية الدا نة الذم  

 841,586 793,454 ستحقات امل

 1,070,696 990,419 ( 1)  دا نةمحتجزات 

 174,831 233,894 ذم  دا نة أخر  

 41,452 43,457 ( 2)مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

 - 47,427 مخصص ضرا ب 

 2,900,433 2,818,052 
 

ملعد االنتهان مد املشروا حتى انقضان فترة املس ولية  د العيوب    سنة تشمل املبالغ ا حتجزة املبالغ املستحقة للمقاولين والتو يت  االحتفاظ بها ملدة   (1)

 ٪ مد العمل املنجز.15٪ و 5و ادة ما ت ون بين  
 

 حو التالي:الحركة في مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين خالر الفترة / السنة  لى الن (2)

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

   51,657 41,452 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 6,770 5,289 لفترة / السنةل ا حمل

 ( 16,975) ( 3,284) املدفو ات خالر الفترة / السنة 

 41,452 43,457 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 مبالغ مقدًما من العمالء .17

  قود تمثل مدفو ات مستلمة مد العمالن لبيع  قارات ل  يت  اال تراف بإيراداتها ملعد. التزامات  دمد العمالن  مقدًمااملبالغ تمثل 
 

 الحركة خالر الفترة / السنة: فيما يلي 
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

   2,371,228 2,067,676 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 4,481,844 1,914,404 خالر الفترة / السنة مبالغ محصلة / مقدمات مفوترة

 ( 4,629,806) (1,344,076) إيرادات معترف بها خالر الفترة / السنةقيمة مفوترة / 

 ( 155,590) (50,479) خالر الفترة / السنةالدخل اليشغيلي اآلخر املعترف به 

 2,067,676 2,587,525 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 



 
 

 18 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 قروض بنكية .18
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  مدقق( )غير  

 ألف دره  ألف درهم  

   124,834 124,834 تسهيالت بنكية 
 

ويستحق     ٪ سنوًيا3.75أشهر ليبور زا د    3فا دة  بمعدر  مليون دره  مع بنك تجاري    367لد  ا  مو ة تسهيالت قر  ألجل غير مضمونة بفا دة تبلغ   (أ

 . 2021 يونيو 30مليون دره  كما في  242وقد ت  سداد  2022السداد في 

: ال ش ون( ل  يت  استخدام كامل 2020ديسم ر    31مليون دره  )  300بمبلغ    حسابات بنكية مكشوفةتسهيالت  بترت ب  ا  مو ة    قامت خالر الفترة    (ب

 . 2021يونيو  30املبلغ كما في 

مليون دره ( في ش ل   1,346:  2020ديسم ر    31مليون دره  )  1,146تسهيالت بنكية بقيمة    بالتعاقد  لى  قامت ا  مو ة  2021  يونيو  30كما في   ( 

 مليون دره ( غير مستخدمة كما في تاريخ التقرير.  841:  2020ديسم ر   31مليون دره  ) 237 تبقى منهاخطابات ا تمان وضمانات 
 

للمجمو ة بقيمة سوقية  إن   ( د )  370  تبلغاليسهيالت غير املمولة مضمونة ملش ل أساس و برهون  قارية  لى  قارات معينة مملوكة    31مليون دره  

 31)  مليون دره   241تبلغ مجمو ها  مد الشركة  وتعهدات  لى حسابات بنكية وودائع    تجارية مقدمةمليون دره (  وضمانات    369:  2020ديسم ر  

 مليون دره (.  416:  2020ديسم ر 

 للمجمو ة في تاريخ التقرير:  البنكيةفيما يلي بيان سداد القرو   (ه
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 124,834 124,834 خالر سنة ند الطلب أو 

 

 شهادات صكوك .19
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 3,078,663 2,916,661 شهادات ص وك 

 ( 8,739) (6,221) ت اليف إصدار غير مطف ة

 3,069,924 2,910,440 القيمة الدفترية
 

 ت اليف اإلصدار غير املطف ة: فيما يلي الحركة في 
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 13,775 8,739 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 ( 5,036) (2,518) مطف ة خالر الفترة / السنة

 8,739   6,221 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

  



 
 

 19 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( شهادات صكوك .19

مليون    500مليون دوالر أمري ي )"الشهادات"( بقيمة    500  أصدرت ا  مو ة شهادات ا تمان ص وك )"الشهادات"( بقيمة  2017أبريل    20في   ▪

شركة داماك  ب نما     والوص و وفًقا إل الن الثقة  جهة اإلصداردي    ليمتد  3إن ألفا ستار هولدنج  .  2022دوالر أمري ي )"الشهادات"( تستحق في  ام  

يت  تنظي  الص وك  لى أساس وكالة    و الشهادات مدرجة في البورصة األيرلندية وناسداك دبيإن  .  دي الطرف الضامدلتطوير العقاري ا حدودة  ل

صدر  قود اإلجارة )الت جير( واملرابحة مع  
ُ
مركز     شركة داماك للتطوير العقاري ا حدودةالخدمات التو ي رم بموجبها وكيل الخدمة نيابة  د امل

العاملي املالي  في  دبي  مجزأة  غير  ملكية  حصة  ناشئة  د  معينة  مدفو ات  تلقي  الشهادات"(  )"حاملي  آلخر  وقت  مد  الشهادات  لحاملي  يحق   .

وفًقا   بالتناسب  الشهادات  لحاملي  املطلقة  الثقة  بناًن  لى  االسيئمانية  املوجودات  بهذه  الوص و  وسيحتفظ  األمانة  االسمية موجودات  للقيمة 

 كل حامل شهادة وفًقا إل الن الثقة وشروط وأح ام الشهادات.  يتمتع بهاالتو  شهاداتلل
 

 ٪ سنوًيا. 6.25بمعدر   ا ديحصل حاملو الشهادات  لى 
 

 ملعالوة.  مليون دره ( 79مليون دوالر أمري ي ) 21.5ا  مو ة شران شهادات الص وك التو تحمل القيمة االسمية  أ ادتخالر الفترة  
 

مليون دره ( تستحق في    1.470مليون دوالر أمري ي )  400  أصدرت ا  مو ة شهادات ا تمان ص وك )"الشهادات"( بقيمة  2018أبريل    18في   ▪

صدر والوص و وفًقا إل الن    ليمتد   5ألفا ستار هولدنج  .  2023 ام  
ُ
.  دي الطرف الضامد شركة داماك للتطوير العقاري ا حدودة  ب نما     الثقة دي امل

يت  تنظي  الص وك  لى أساس وكالة الخدمات التو ي رم بموجبها وكيل الخدمة نيابة   و الشهادات مدرجة في البورصة األيرلندية وناسداك دبي  إن 

مع   واملرابحة  )الت جير(  اإلجارة  صدر  قود 
ُ
امل ا حدودة د  العقاري  للتطوير  داماك  )"حاملي شركة  آلخر  وقت  مد  الشهادات  لحاملي  يحق   .

ادات"( تلقي مدفو ات معينة ناشئة  د حصة ملكية غير مجزأة في موجودات األمانة وسيحتفظ الوص و بهذه املوجودات االسيئمانية بناًن  الشه 

كل حامل شهادة وفًقا إل الن الثقة وشروط وأح ام   يتمتع بهاالتو    للقيمة االسمية للشهادات لى الثقة املطلقة لحاملي الشهادات بالتناسب وفًقا  

 لشهادات. ا
 

 ٪ سنوًيا. 6.625بمعدر   ا ديحصل حاملو الشهادات  لى 
 

 .ملعالوةمليون دره (  83مليون دوالر أمري ي ) 22.6  أ ادت ا  مو ة شران شهادات ص وك بقيمة اسمية قدرها الفترةخالر 
 

 شهادات الص وك:  فيما يلي استحقاق سداد       

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 - 1,637,264 شهر  12مبلغ مستحق السداد خالر 

 3,069,924 1,273,176 شهر 12مبلغ مستحق السداد ملعد 

 2,910,440 3,069,924 

 

 

  



 
 

 20 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  .20

إفصاحات األطراف  : 24ة الدولي رق  با  مو ة معامالت مع الشركات واملهشآت التو تقع ضمد تعريف الطرف ذي الصلة كما هو وارد في معيار ا حاس ت رم

لر  سيين. تقرر مشتركة وشركائها وموظفي اإلدارة ا  وسيطرة. تت ون األطراف ذات العالقة مد املهشآت الخاضعة مللكية مشتركة و / أو إدارة  ذات العالقة

نفس الشروط    ملعيدحد    اإلدارة شروط وأح ام املعامالت والخدمات املستلمة / املقدمة مد / إلى األطراف ذات العالقة باإلضافة إلى الرسوم األخر  التو دي إلى

 امالت مد قبل اإلدارة.. يت  ا تماد سياسات اليسعير وشروط جميع املعأطراف أخر  السا دة في نفس الوقت للمعامالت املماثلة مع 

 

 : بها واملبالغ املتضمنة  ذات العالقةطبيعة املعامالت الهامة مع األطراف فيما يلي 
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 يونيو 30

 فترة الستة أشهر املنتهية في

 يونيو 30

  2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم   

      مساه  األغلبية الخاضعة لسيطرة  املهشآت

 - 286,500 - -  ( 9)إيضاح  (1) داماك انترناشيونار ليمتداالسيثمار في 

 2,418 2,418 1,209 1,209  (2) رسوم خدمات الد  

 43,459 41,137 29,596 -  ( 11)إيضاح  خسارة مد التقيي  العادر لالسيثمار املالي
 

 مد داماك انفستمنت ليمتد :٪  25بهسبة  لى حصة  االستحواذ  ( 1)

  ودي شركة مس لة في جزيرة كايمان   د طريق تحويل األسه .  انترناشيونار ليمتد٪ مد أسه  شركة داماك    25 لى    2021مارس    4في  استحوذت ا  مو ة  

في تاريخ الشران. ت  دفع املقابل بال امل وال توجد بناًن  لى التقيي  الذي أجراه مثمد مستقل للشركة  مليون دره   ت  تحديدها    287الشراكة    ت لفةبلغت  

 . 2021 يونيو 30مبالغ مستحقة كما في 
 

 رسوم خدمات الد      (2)

دي و د و  دره ( مقابل خدمات الد   املقدمة إلى داماك إنترناشيونار ليمتمليون    2.4:  2020  يونيو  30مليون دره  )  2.4خالر الفترة  تلقت ا  مو ة  

 ة مشتركة. مهش تين خاضعتين لسيطر  وهمام.م.   ذ. انفستمنيس
 

 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة.:  24  معيار ا حاسة الدولي رق إن م افآت موظفي اإلدارة الر  سيين للمجمو ة مب نة ملش ل إجمالي ل ل فئة مد الفئات في  
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 فترة الستة أشهر املنتهية في

 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم  

 4,214 3,478 1,891 1,652 الرواتب ومزايا املوظفين األخر  قصيرة األجل 

 217 142 96 46 فوا د أخر  طويلة األجل 

 1,698 1,987   3,620 4,431   

 

  



 
 

 21 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 اإليـرادات .21

 : موضحة كالتالي  لى مدار الوقت أو في وقت محدداملعترف بها اإليرادات  إن 
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 املنتهية فيفترة الستة أشهر 

 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم  
     

   2,330,595 1,271,282 1,139,048 660,585  لى مدار الوقت 

   41,472 106,696 3,788 75,167 في وقت محدد

 735,752 1,142,836   1,377,978 2,372,067   

 

 إيرادات تشغيلية أخرى  .22
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 يونيو 30

 أشهر املنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

  2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم   
      

 38,276 36,004 21,198 32,361    الدخل مد إلغان الوحدات

 

 مصاريف عمومية وإدارية وبيعية . 23
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 أشهر املنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  دره ألف  ألف درهم  

 161,486 162,041 66,681 83,931 ت اليف املوظفين

 90,852 349,132 17,669 192,018 مصاريف البيع واليسويق 

 34,371 111,797 16,677 72,862 اإلصالحات والصيانة

 10,210 10,644 4,406 4,618 رسوم اإليجار والترخيص 

 17,013 27,343 6,591 14,093 أتعاب قانونية ومهنية 

 11,196 6,492 4,121 4,046 واالتصاالت السفر 

 10,442 7,928 8,065 3,883 البنكية الرسوم 

 5,804 3,373 3,239 1,523 ت مين

 1,540 1,321 1,040 1,196 املساهمات االجتما ية 

 12,593 16,110 5,069 6,060 رخر

 384,230 133,558 696,181 355,507 

 

  



 
 

 22 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 بالصافي - أخرى  / )مصاريف( إيرادات .24
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 أشهر املنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم  

   17,617 24,503   8,842 10,614 رسوم إدارة املمتل ات

   2,418 2,418   1,209 1,209 (20 إيضاحرسوم خدمات الد   )

 - 21,722 - 12,192 إيرادات توزيعات األرباح 

   16,062 ( 723)   3,174 ( 358) إ ادة شران شهادات الص وكالخسارة / )الربح( مد 

   4,310 8,615 1,564 4,596 أخر  

 28,253 14,789   56,535 40,407   
 

 إيرادات التمويل  .25
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 أشهر املنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم  

 19,406 1,704 9,115 875 البنوك وامل سسات املالية اإلسالمية 

 10,412 3,916 238 729 البنوك وامل سسات املالية التقليدية 

 1,604 9,353 5,620 29,818 

 

 التمويل تكاليف  .26
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 أشهر املنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم  

 105,372 94,395 52,622 41,965 البنوك وامل سسات املالية اإلسالمية 

 11,263 4,683 4,917 2,406 البنوك وامل سسات املالية التقليدية 

 4,322 3,188 2,070 1,613 ( 12)إيضاح  االلتزامات اإليجاريةالفا دة  لى 

 45,984 59,609 102,266 120,957   

 

  



 
 

 23 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 املطلوبات الطارئة .27
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 607,780 909,257 كفاالت بنكية 
 

 . 2021 يونيو 30التزامات جوهرية كما في  يتوقع أال يترتب  ليهاالصادرة في سياق األ مار العادية والتو  البنكيةبالضمانات تتعلق مطلوبات ا  مو ة لد  
 

 مد مشاريع بنان مختلفة في سياق العمل املعتاد. بناًن  لى مراجعة الرأي املقدم مد قبل الفريق القانو تقدم  
ً
ني الداخلي  قامت املقاولون مطالبات معينة بدال

مطالبات معينة مد العمالن واألطراف األخر  التو لديها  ا  مو ة أيًضا    إن تقيي  أنه لد تهش  التزامات جوهرية غير مسبوقة كما في تاريخ التقرير.  اإلدارة ب

 ا  مو ة تدفقات نقدية مقابل هذه القضايا واملطالبات القانونية.  أن تسددتر  اإلدارة أنه ال يتوقع 

 

 التعهدات .28

 مصنفة تحت التطويرات قيد التنفيذ:  موجوداتاالستحواذ  لى خدمات تطوير وجنشان ب التعهدات
 

 2020ديسم ر  31 2021 يونيو  30 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف دره  ألف درهم  

 1,689,030 983,947 متعاقد  ليها 
 

 ا  مو ة كم جر - قود اإليجار اليشغيلي  تعهدات

 أبرمت ا  مو ة  قود إيجار  لى محفظة اسيثماراتها العقارية التو ال تتجاوز فترات التعاقد  ليها سنة واحدة.

 

 ربحية السهم  .29

املصدرة خالر الفترة. ل  تكد هناك أدوات أو    يت  احيساب ربحية السه  األساسية وا خففة بقسمة ربح الفترة  لى املتوسط املرجح لعدد األسه  العادية

 ت ثيًرا مخفًفا  لى حساب ربحية السه . ُتحدثأخر  يمكد أن  بنودأي 
 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 يونيو 30

 أشهر املنتهية في الستةفترة 

 يونيو 30

  2021 2020 2021 2020 

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

 ألف دره  ألف درهم  ألف دره  ألف درهم   

 ( 386,691) (290,637) ( 280,564) (101,015)  )ألف دره ( للفترة )الخسارة( /الربح

 6,050,000 6,050,000 6,050,000 6,050,000  املتوسط املرجح لعدد األسه  العادية )باأللف(

 ( 0.0639) (0.0480) ( 0.0464) (0.0167)  )دره ( ةوا خفف ةاألساسي  - األسه  العادية )خسارة( /ربحية

 

  



 
 

 24 )مساهمة عامة(شركة داماك العقارية دبي 

 

 املرحلية املوحدة املوجزةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2021 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 مصروف ضريبة الدخل . 30

  وارتفع مد الهيئة العامة للزكاة والدخل    2018إلى    2015مد    للسنواتزكاة لشركتها التاملعة في اململكة العربية السعودية    تقيي  ا  مو ة أوامر    استلمت

ارة  مليون دره . قامت ا  مو ة بتقدي  استئناف ضد القرار إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. في نهاية فترة التقرير  تعت ر اإلد  48الطلب  لى الزكاة بمبلغ  

  ون جوهري للمركز املالي للمجمو ة. يصبح مستحق الدفع  ند االنتهان مد فترة الزكاة غير املقيمة لد ي  إن وجد  التو قد يأن مبلغ الزكاة اإلضاف

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية . 31

عرف 
ُ
معاملة منظمة بين املشاركين في السوق في تاريخ القياس.   أحد املطلوبات ضمدلبيع أصل أو دفعه لتحويل  قبضهالسعر الذي س ت  بالقيمة العادلة ت

 طريقة الت لفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. وفق لذلك يمكد أن تهش  فروق بين القيمة الدفترية 
 

 العادلة لألدوات املالية مد خالر تقنية التقيي :  تستخدم ا  مو ة اليسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح  د القيمة
 

 : أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق الهشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.1املستو  
 

 سوان ملش ل مباشر أو غير مباشر.     لى القيمة العادلة املس لة ذات الت ثيرات ال وهرية: تقنيات أخر  يمكد مالحظة جميع مدخالتها 2املستو  
 

 .القابلة للمالحظة لى القيمة العادلة املس لة والتو ال تسيند إلى بيانات السوق  ذات الت ثيرات ال وهرية: التقنيات التو تستخدم املدخالت 3املستو  
 

 30تقارب قيمتها العادلة. كما في    املرحلية املوحدة املوجزةومات املالية  املعلتعت ر اإلدارة أن القي  الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية املعترف بها في  و 

في اإليضاح      2021  يونيو الواردة  العادلة مد خالر الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة  املالية املدرجة  أنها املستو     11ت  تصهيف االسيثمارات    31)  1أ  لى 

ب  لى    11اح  (. ت  تصهيف االسيثمارات املالية بالقيمة العادلة مد خالر الربح أو الخسارة املدرجة في إيض3أ مصنف في املستو     11: إيضاح  2020ديسم ر  

 (. 1ب مصنفة  لى أنها املستو    11: إيضاح 2020ديسم ر  31)  1أنها املستو  

 

 . 2020ديسم ر   31والسنة املنتهية في  2021 يونيو 30خالر الفترة املنتهية في  3و   2و  1تحويالت بين املستويات  يت  إجران أيةل  

 

 املقارنة  أرقام . 32

إ ادة التصهيف   ل  يترتب  لىجعلها قابلة للمقارنة مع أرقام الفترة الحالية.    حسب الضرورة مد أجل  ت  إ ادة تجميع أرقام الفترة السابقة أو إ ادة تصهيفها  

 ة والتدفقات النقدية.لألرباح أو الخسا ر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق امللكياملوجزة أي ت ثير  لى البيانات املرحلية املوحدة 

 

 19-تأثير جائحة كوفيد . 33

في  19-كوفيد)  املستجدأثر تفش و وبان فيروس كورونا   للملش ل مباشر أو غير مباشر  لى جميع الشركات.    2020 ام    بدايات(  املفروضة  تدابير  ولقد كان 

سالسل التوريد وجنتا  السلع في جميع أنحان العال  ومد املرجح أن ي دي   لى  ملعد ذلك    األمر الذي ألقى بظالله   لى الشركاتأثرها الفوري    الحتوان انيشار

العديد مد السلع والخدمات.   إلى انخفا  الطلب  لى  الهشاط االقتصادي  فيانخفا   النظر  الهشاط   ويتعين  لى جميع الشركات  انع اسات انخفا  

ال تزار اإلدارة     ومع ذلك    قصير املد   ت ثيًرا  كان مد املالحظفقد     الية. نظًرا ألن ا  مو ة تعمل ملش ل أساس و في تطوير العقاراتاالقتصادي  لى التقارير امل

 املوارد ال افية لالستمرار كمهش ة مستمرة في املستقبل املنظور. ب تتمتعلديها توقعات معقولة ب ن ا  مو ة 

 

  ملش ل موثوق وصعوبتها ل س مد املمكد تقدير مدة هذه العواقب   ففي هذه املرحلة مد الزمد ة ال تزار غير واضح 19- دوحيث أن مد  وت ثير جا حة كوفي

  فسيستمر ا  مو ة  لى مدار  ام  ه ال ا حةباإلضافة إلى ت ثيرها  لى املركز املالي ونتا ج ا  مو ة للفترات املستقبلية. بالنظر إلى النتا ج غير املتوقعة لهذ

و وامل االقتصاد     بما في ذلك املدخالت املستخدمة لخسارة اال تمان املتوقعةال وهرية  تعديل أح امها وتقديراتها  ومواصلة  مراقبة وتقيي  الوضع  في    2021

 . 2021 لى مدار  ام   حسب الضرورة  وتقيي  العقارات للتطوير والعقارات االسيثمارية  الكلي

 

افقة على . 34  املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  املو

  11إصدارها في  ب  والتصريحمد قبل مجلس اإلدارة    2021  يونيو   30املنتهية في   ستة أشهر لفترة ال  املرحلية املوحدة املوجزةاملعلومات املالية  تمت املوافقة  لى  

 . 2021أغسطس 


