
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . داماك العقارية دبي ش.م.عشركة 

 اإلمارات العربية املتحدة  -دبي
 

 البيانات املالية املوحدة  التقارير و 

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 



 

 

 .داماك العقارية دبي ش.م.عشركة  

 

 البيانات املالية املوحدة 

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 صفحـات   املحتويات جدول 

   

 1  تقرير مجلس اإلدارة 

   

 8 - 2  تقرير مدقق الحسابات املستقل 

   

 9  بيان املركز املالي املوحد  

   

 10  املوحد  األرباح أو الخسائر بيان 

   

 11  الدخل الشامل املوحد بيان 

   

 12  بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد 

   

 14 - 13  بيان التدفقات النقدية املوحد 

   

 61 - 15  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 

  





 

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل 

 السادة املساهمين  

 .داماك العقارية دبي ش.م.عشركة  

 دبي 

 اإلمارات العربية املتحدة 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

 الرأي

 "املجموعة"(،برررررررررررررررر   مًعايشــار إلاها  ) اوالشــرتات التاةعة ل  "(الشررركة)"  .داماك العقارية دبي ش.م.عشــركة  لقمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة 

املوحد وبيان التغيرررررررات الدخل الشامل  بيان  و املوحد   األرباح أو الخسائربيان  و ،  2021ديسمبررررررر  31والترررررري تتكون من بيان املركل املالي املوحد كما في 

  املخصرررررً ، تتضررررررمن  إيضرررررراحات حول البيانات املالية املوحدة، و املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسررررررنة املنتهية بذلر التاري  في حقوق امللكية

 .للسياسات املحاسبية الهامة
 

ديسمبر   31كما في  للمجموعة  املركل املالي املوحد  ،  عادلة، من جميع النواحي الجوهريةإن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة    ،في رأينا

 للمعايير الدولية للتقارير املالي وآدائها2021
ً
 ة. املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلر التاري  وفقا

 

 

 اساس الـــــرأي 

 لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلر املعايير  
ً

مدقق الحسابات حول   اتمسؤوليفي فقرة   موضرررحة تفصيال

قواعد السرررررلوك  "  س املحاسررررربين السرررررلوك الدولية ملجلوفق معايير   املجموعةالواردة بتقريرنا. كما أننا مسرررررتقلون عن   تدقيق البيانات املالية املوحدة

بردولرة اإلمرارات العربيرة املتحردة ذات الصرررررررررررررلرة بتردقيقنرا للبيرانرات املراليرة املوحردة. هرذا، وقد   األخالقيرة األخرى  ووفقرا للمتللبرات  "للمحراسررررررررررررربين املهنين 

نعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصررررررررررلنا .  وقواعد السررررررررررلوك للمحاسرررررررررربين املهنين  التزمنا بمسررررررررررؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه املتللبات

 عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.
 

 أمور التدقيق الرئيسية

 الحالية.   للسنةللبيانات املالية املوحدة  نوليها أقص ى اهتمام عند تدقيقناتلر األمور التي ، وفق تقديرنا املنهي، الرئيسية أمور التدقيقتمثل 
 

 للبيانات املالية املوحدة ككل وفي تشكيل رأينا املتعلق بها، ونحن ال نعبر عن رأي منفصل بشأن تلر األمور.  تدقيقنافي سياق مور األ  هذهتم تناول 
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 ل تقرير مدقق الحسابات املستق

 )تتمة(  .داماك العقارية دبي ش.م.ع شركة  للسادة مساهمي 
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 كيف تناول تدقيقنا هذا األمر  أمر التدقيق الرئيس ي 

 املحتفظ بها للتطوير والبيع تقييم العقارات 

والتي    درهم،مليون    8.585بقيمة    والبيعتمتلر املجموعة عقارات للتلوير  

وأرض   ،(درهممليون    1,819تتكون من عقارات سكنية وتجارية مكتملة )

  ،(درهممليون    2,626محتفظ بها للتلوير والبيع متعدد االستخدامات )

 (.درهممليون   4,140وعقارات قيد اإلنشاء )
 

تحدد املجموعة ما إذا كانت ممتلكاتها املحتفظ بها للتلوير والبيع تظهر  

القيمة انخفاض  على  مؤشرات  كذلر  ،أي  األمر  كان  املبلغ    ،وإذا  تقارن 

 د لكل عقار مع قيمته الدفترية.القابل لالستردا
 

القابلة   القيمة  لتحديد  جوهرية  تقديرات  بتلبيق  املجموعة  تقوم 

في   للتغييرات  يكون  قد  والبيع.  للتلوير  بها  املحتفظ  للعقارات  لالسترداد 

لالسترداد   القابلة  القيمة  تحديد  على  جوهري  تأثير  التقديرات  هذه 

ت والبيع.  للتلوير  بها  املحتفظ  الرئيسية للعقارات  املدخالت  شمل 

املستخدمة من قبل اإلدارة في ممارسة التقييم التدفقات النقدية املتوقعة 

املماثلة العقارات  ومعامالت  السوق    ،املستقبلية  بظروف  تتأثر  والتي 

 السائدة والخصائص املحددة لكل عقار في املحفظة.
 

تقوم املجموعة أيًضا بتعيين مقيمين خارجيين مؤهلين   ،باإلضافة إلى ذلر

مهنًيا لتحديد القيمة العادلة ملحفظة املجموعة من العقارات املحتفظ بها  

 للتلوير والبيع. 
 

عملية رئيسية القابلة للتحقيق  يعتبر تقدير تكلفة العقارات وصافي القيمة  

وتكلفة البناء قد    حيث أن التغيير في تقدير املجموعة املتوقع لسعر البيع

تأثير   له  بها   جوهري يكون  املحتفظ  للممتلكات  الدفترية  القيمة  على 

 .للتلوير والبيع في البيانات املالية املوحدة للمجموعة
 

ستقوم    ،في حالة زيادة القيمة الدفترية للعقار عن قيمته القابلة لالسترداد 

لالسترداد   القابلة  قيمته  إلى  العقار  بتعديل  بخسارة املجموعة  وتعترف 

 انخفاض القيمة.
 

للحصول على تفاصيل حول األحكام امللبقة والتقديرات   5راجع إيضاح  

 العقارات املحتفظ بها للتلوير والبيع.  تقييمالتي تم إجراؤها لتحديد 

 ما يلي:  ،على سبيل املثال ال الحصر  ،تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها

ا للعملية  فهم  على  حصلنا  العقارات لقد  تقييم  في  املجموعة  نفذتها  لتي 

 املحتفظ بها للتلوير والبيع. 
 

قمنا بتقييم الضوابط على عملية التقييم لتحديد ما إذا كان قد تم تصميمها 

 وتنفيذها بشكل مناسب.
 

لقد أخذنا في االعتبار ما إذا كانت هناك أية عقارات لم يتم أخذها في االعتبار 

 املمكن استرداده من قبل اإلدارة. لتقييم املبلغ 
 

 

 خبرة املثمن وأهمية عملهم 
 

املعهد   مع متللبات 
ً
كان متوافقا الخارجي  التقييم  في  املتبع  النهج  أن  أكدنا 

 امللكي للمساحين القانونيين.
 

 قمنا بتقييم مهارات املثمن وموضوعيته وكفاءته واستقالليته. 
 

التعامللقد   شروط  لتحديد    للمثمن  قرأنا  املجموعة  كفايتهامع   مدى 

 ألغراض التدقيق.
 

 البيانات املقدمة للمثمن

تضمنت  املثمن.  إلى  املجموعة  قدمتها  التي  البيانات  من  عينات  اختبرنا 

تاريخه حتى  املتكبدة  املبيعات    ،اإلنجازوتكاليف    ،التكاليف  وأسعار 

يتعين    ،السابقة التي  املستحقة  املتعلقة   تحصيلهاواملبالغ  واملعلومات 

 . باملخلون غير املباع
 

 االفتراضات والتقديرات املستخدمة من قبل املثمن 

ملراجعة   لدينا  الداخليين  العقارات  تقييم  متخصص ي  بإشراك  قمنا  لقد 

التقييم  وطرق  نهج  كان  إذا  ما  وتقييم  املختارة  للعقارات  التقييم  تقارير 

ومناسبة   العقارات  لتقييم  بها  املعمول  املعايير  مع  متوافقة  املستخدمة 

 القيمة.  انخفاضلالستخدام في تحديد القيمة العادلة لغرض تقييم خسارة  
 

عندما حددنا التقديرات واالفتراضات التي تقع خارج النلاقات النموذجية 

 ناقشناها مع املثمن لفهم األساس املنلقي.  ،املستخدمة
 

تم  لقد   قد  التقييم  نتائج  أن  النتائج   تضمينهاقررنا  في  مناسب  بشكل 

 املعروضة في البيانات املالية املوحدة. 
 

قمنا بتقييم اإلفصاح في البيانات املالية املوحدة فيما يتعلق بهذا األمر مقابل 

 متللبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 

  



 

 

 
 ل املستقتقرير مدقق الحسابات 

 )تتمة(  .داماك العقارية دبي ش.م.ع شركة  للسادة مساهمي 
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 كيف تناول تدقيقنا هذا األمر  أمر التدقيق الرئيس ي 

 التضخم املرتفع للشركة التاةعة في لبنان  احتسابدقة 

إيضاح   في  عنه  اإلفصاح  تم  املوحدة  35كما  املالية  البيانات  اقتصاد    ،من  يعتبر 

ملتللبات   وفًقا  التضخم  شديد  اقتصاًدا  اللبنانية  املحاسبة  الجمهورية  معيار 

معيار إلعداد التقارير املالية في االقتصادات ذات التضخم املرتفع )"  29  الدولي رقم

هو أن   29  معيار املحاسبة الدولي رقم "(. املبدأ األساس ي في  29  املحاسبة الدولي رقم 

البيانات املالية للمنشأة التي تقدم تقارير بعملة اقتصاد شديد التضخم يجب أن  

في   الجارية  القياس  وحدة  حيث  من  التقريرُتدرج  إعداد  بيان  تاري   إعادة  يجب   .

األرقام املقارنة للفترات السابقة في نفس وحدة القياس الحالية. لم تلبق املجموعة  

املحاسبةمتللبات   رقم  معيار  وبالتالي  29  الدولي  السابقة.  السنة  قامت   ،في 

املوحدة   املالية  البيانات  في  املعروضة  املقارنة  املعلومات  بيان  بإعادة  املجموعة 

 .29 معيار املحاسبة الدولي رقمكجلء من تلبيقها ملتللبات 
 

مؤشرات   استخدام  تضمنت  والتي  املرتفع  التضخم  حسابات  املجموعة  أجرت 

املسته يتم  أسعار  املفرط.  للتضخم  كأساس  املستخدمة  املالية    تحويللر  النتائج 

وهي   للمجموعة  التقارير  عملة  إلى  للمجموعة  اللبنانية  للعمليات  بيانها  املعاد 

مصرف لبنان    يقيدهاوالتي    للعلنباستخدام معدالت آلية األسعار املتاحة    ،الدرهم

 املركلي. 
 

سعر الصرف بين اقتصادين اختالف  يعكس التغيير في    ،في سوق يتسم بالكفاءة

كان التفاوت بين    ، التضخم طويل األجل بين هذين االقتصادين. في العام املاض ي 

ملحوظ   بشكل  أعلى  النسبي  التضخم  ومعدالت  الصرف  ذلرسعر  عن  أن   ونتج 

ذلر ومع  املجموعة.  عمليات  بقية  مع  للمقارنة  قابلة  غير  اللبنانية  فقد    ،النتائج 

 . الجاري العام   خالل جوهرًياف انخفض هذا االختال 
 

غير  وجودات  امل الفرق الناتج عن إعادة بيان  ب في املركل النقدي    الربحيتم احتساب  

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  بيان  في  النقدية وحقوق امللكية والبنود 

 واملللوبات املرتبلة باملؤشر. وجودات املوتعديل 
 

)آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت   21  معيار املحاسبة الدولي رقمأدى تلبيق  

مل األولي  التلبيق  مع  بالتزامن  الاألجنبية(  املحاسبة  رقمعيار  تعديل    29  دولي  إلى 

مليون درهم( يتم االعتراف به في  452: 2020مليون درهم )  195نقدي صاٍف قدره 

 .للسنةاملوحد  األرباح أو الخسائربيان 
 

بالتضخم   املتعلقة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  متللبات  تلبيق  كان 

جاالت التي تتللب اهتماًما  املفرط وتقييم اإلفصاح عن حساسيات األسعار من امل

فإن التعقيدات املرتبلة بمحاسبة   ، كبيًرا من املراجعين. نظًرا ألهمية التأثير الكمي 

تلبيق محاسبة التضخم املرتفع  و   التضخم املرتفع ومدى جهود التدقيق املللوبة

ذات   بالحساسية  املتعلقة  واإلفصاحات  لبنان  جمهورية  في  املجموعة  لعمليات 

 ة. تعتبر من أمور التدقيق الرئيسيالصلة 

بها  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  ال    ،تضمنت  املثال  سبيل  على 

 ما يلي: ،الحصر

لتحديد   املجموعة  تنفذها  التي  للعملية  فهم  على  حصلنا  لقد 

 تعديالت وإفصاحات التضخم املرتفع.
 

قمنا بتقييم الضوابط على العملية املذكورة أعاله لتحديد ما إذا  

 قد تم تصميمها وتنفيذها بشكل مناسب. كان 
 

التلبيق   الستنتاج  املوضوع  في  الداخلي  خبيرنا  بإشراك  قمنا 

 ؛29 عيار املحاسبة الدولي رقماملناسب مل
 

التركيز   مع  املرتفع  التضخم  في حسابات  املدخالت  بتقييم  قمنا 

 ؛ بشكل خاص على مؤشرات أسعار املستهلر املستخدمة
 

 ؛ املرتفعلتعديالت التضخم    الحسابيةقمنا بإعادة صياغة الدقة  
 

لتحديد اإلفصاح عن الحساسيات   الحسابيةأعدنا إجراء الدقة  

 ؛البيانات املالية املوحدة من 32رقم املفصلة في إيضاح 
 

البيانات لتحويل  حددنا ما إذا كانت أسعار الصرف املستخدمة  

الشامل   والدخل  الخسائر  أو  واألرباح  املالي  للمركل  املتضخمة 

معدالت آلية األسعار املتاحة  مع  تتفقاآلخر والتدفقات النقدية 

متللبات  مع  وتتوافق  لبنان  مصرف  بها  يعترف  والتي  للجمهور 

 و ؛املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
 

البيانات في  اإلفصاح  بتقييم  بهذا    قمنا  املتعلقة  املوحدة  املالية 

 املجال مقابل متللبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 



 

 

 

 ل تقرير مدقق الحسابات املستق

 )تتمة(  شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.للسادة مساهمي 
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 

 األمر كيف تناول تدقيقنا هذا  أمر التدقيق الرئيس ي 

 االعتراف بإيرادات مبيعات العقارات للتطوير 

 

يتللب االعتراف باإليرادات من مبيعات التلوير العقاري تلبيق أحكام  

مع   عقودها  من  عقد  كل  بتقييم  املجموعة  تقوم  جوهرية.  وتقديرات 

واملبيعات العقارات  لتلوير  بمرور    ،العمالء  باإليراد  لالعتراف  سواء 

قد  املجموعة  كانت  إذا  فيما  النظر  على  بناًء  معين  وقت  في  أو  الوقت 

له  املجموعة  كانت  إذا  بديل وما  بدون استخدام   عقارًيا 
ً

ا  أنشأت أصال

مقابل األداء املكتمل في أي وقت خالل مدة    للسدادحق واجب النفاذ  

 نات املالية املوحدة.من البيا 4 رقم اإليضاح يظهرالعقد كما 

 

تقوم املجموعة بتقدير إجمالي    ،عند االعتراف باإليرادات بمرور الوقت

األداء   بالتزامات  للوفاء  املللوبة  التحتية  والبنية  التلوير  تكاليف 

بالتزامات األداء    التعاقدية إلى حد الوفاء  وتعترف باإليرادات املتناسبة 

 كما في نهاية فترة التقرير. 

 

تقييم كأمر   تم  واملبيعات  املمتلكات  تلوير  من  باإليرادات  االعتراف 

واألحكام  األداء  بالتزامات  الوفاء  تقييم  أهمية  بسبب  رئيس ي  تدقيق 

 الصادرة في تقييم توقيت تحقق اإليرادات. 

 

للحصول على تفاصيل حول األحكام امللبقة والتقديرات    5راجع إيضاح  

 التي سيتم االعتراف بها.  التي تم إجراؤها لتحديد مبلغ اإليرادات

 

 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي:

فهم   على  حصلنا  اإليرادات   لإلجراءاتلقد  إلثبات  املجموعة  نفذتها  التي 

 وقياسها فيما يتعلق بمبيعات العقارات للتلوير.

 

ب يتلعق  وحساباتهاوفيما  باإليرادات  االعتراف  ضوابط  فقد  تقييم  اختبرنا ، 

 التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط ذات الصلة التي تضمنت؛

للمجموعة لتقييم قوة    بما في ذلر عملية التغيير  املوازنةعملية إعداد   ▪

التركيز    املوازنات املتوقعة    بالخصوص مع  اإلجمالية  التكلفة  على 

 الستكمال التلوير العقاري؛ و

 عملية املراجعة واملوافقة على إعداد النسبة املئوية لحسابات اإلنجاز.  ▪

 

باإلضافة إلى ذلر، قمنا أيًضا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية على عينة من 

 العقود؛ 

قد   ▪ املجموعة  أن  من  وفًقا   قيدتالتحقق  صحيح  بشكل  اإليرادات 

 ؛ و املشروع بموقعذي الصلة  حلية بالدول والقوانين امللشروط العقود 

 اإليرادات ومقارنتها بالحسابات التي أجرتها اإلدارة؛ و احتسابإعادة  ▪

واختبار ▪ لتقييم    مراجعة  اإلدارة  قبل  من  املستخدم  التقدير  أساس 

 املشاريع العقارية املعنية. إلنجاز التكلفة اإلجمالية 

 

قمنا بتقييم اإلفصاح في البيانات املالية املوحدة املتعلقة بهذا املجال مقابل 

 متللبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 

 

  



 

 

 

 ل املستقتقرير مدقق الحسابات 

 )تتمة(  .داماك العقارية دبي ش.م.ع شركة  للسادة مساهمي 
 

 أمر أخر 

امن قبل مدقق حسابات آخر أبدى رأًيا غير    2020ديسمبر    31تم تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في  
ً
حول تلر   متحفظ

 . 2021مارس  30البيانات في 
 

 معلومات أخرى 
للمجموعة. لقد حصلنا على تقرير  املعلومات األخرى  تتألف    .عن املعلومات األخرى   املسؤوليةمجلس اإلدارة  أعضاء    يتحمل التقرير السنوي  من 

. ومن املتوقع أن تكون بقية معلومات التقرير السنوي متاحة الطالعنا عليها بعد ذلر التاري . ال  مدقق الحساباتتقرير  مجلس اإلدارة قبل تاري   

 .  هذا يقناتتضمن املعلومات األخرى البيانات املالية املوحدة وتقرير تدق
 

 ال يتناول رأينا حول البيانات املالية املوحدة املعلومات األخرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها. 
 

 

تدقيقنا   بالنسبة ألعمال  املوحدة تتمثل مسؤوليتنا  املالية  البيانات  أعاله  األخرى   املعلومات   قراءةفي    حول  نقوم    ،املحددة  ذلر  باألخذ وفي سبيل 

ب  باالعتبار أعمال ما إذا كانت هذه املعلومات األخرى غير متوافقة جوهرًيا مع البيانات املالية املوحدة أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا 

 . جوهريةالتدقيق، أو تلر التي يتضح بلريقة أخرى أنها تتضمن أخلاًء 
 

علينا اإلفصاح عن ذلر، استناًدا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق   يتوجب  ،املعلومات األخرى   استنتجنا وجود أي أخلاء مادية فيكنا قد  إذا  و 

 لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن.  أننا ليسبهذه املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاري  هذا التقرير. 
 

، فإننا ملالبون باإلبالغ عنها  بشأنها  أخلاء جوهرية  وجود  توصلنا إلىحال  لمجموعة، ففي  ل  السنوي   لتقريرالواردة با  املتبقية  املعلوماتوعند قراءتنا  

 . املكلفين بالحوكمةإلى 
 

 البيانات املالية املوحدة   عن واملكلفين بالحوكمة مسؤوليات االدارة

ال املالية ولألحكام  للتقارير  للمعايير الدولية  املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا  البيانات  لعقد سارية  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه 

الرقابة الداخلية التي  ، وكذلر عن وضع نظام  )وتعديالته(  2015لسنة  (  2للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )تأسيس الشركة و 

   تجدها االدارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات املالية املوحدة خالية من أخلاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خلأ.

 

،  االستمرارية مع اإلفصاح على أساس مبدأ    اعلى متابعة أعماله  املجموعةعند إعداد البيانات املالية املوحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة  و 

االقتضاء،   تصفية  حسب  اإلدارة  تعتزم  لم  ما  املحاسبي  االستمرارية  مبدأ  وتلبيق  االستمرارية  مبدأ  بأساس  املتعلقة  األمور  أعمال  عن  وقف  أو 

 أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.  املجموعة
 

 

 .  للمجموعةعملية إعداد التقارير املالية  لإلشراف على املكلفين بالحوكمةعاتق تقع املسؤولية على 
 

 

 

  



 

 

 

 ل تقرير مدقق الحسابات املستق

 )تتمة(  .داماك العقارية دبي ش.م.ع شركة  للسادة مساهمي 

 

 املوحدة مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية 

خالية من أخلاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو ككل  تتمثل غايتنا بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة  

يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت   ولكن المستوى عاٍل من التأكيد،    عن خلأ، وإصدار تقرير املدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد املعقول هو

. وقد تنشأ االخلاء عن االحتيال أو عن الخلأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي  إن وجدتكشف دائًما أي خلأ جوهري  سوفقا للمعايير الدولية للتدقيق  

 على هذه البيانات املالية املوحدة.املبنّية ملتخذة من املستخدمين أو ُمجّمع إذا كان من املتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية ا

 

 ونقوم كذلر بما يلي: املنهي ونحافظ على الشر املنهي طوال فتررة التدقيق.  الحكم نمارس عملية التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية، ومن ضمن

والقيام بإجراءات    التصميمتحديد وتقييم مخاطر االخلاء الجوهرية في البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خلأ،   •

تلر املخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خلأ جوهري ناتج  ل  لالستجابةالتدقيق  

تيال تفوق تلر الناتجة عن الخلأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف املتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة  عن االح

  ؛الداخلي 
 

نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض فهم لعلى  حصول ال •

 باملجموعة؛ ل فعالية الرقابة الداخليةإبداء رأي حو 
 

 ؛تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية وااليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة •
  

الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية استنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم   •

بوجود حالة  حال االستنتاج  املجموعة على االستمرار. وفي  تثير شكوكا جوهرية حول قدرة  قد  ظرررروف  أو  بأحداث  اليقين متعلقة  من عدم 

يانات املالية املوحدة، أو، في حال كانت جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في الب

ريرنا.  هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاري  تق

 الستمرارية؛جموعة على أساس مبدأ اومع ذلر، قد تؤدي االحداث أو الظروف املستقبلية إلى توقف أعمال امل
 

فيها • املتضمنة  والبيانات  وهيكلها  املوحدة  املالية  للبيانات  الشامل  العرض  املالية تقييم  البيانات  كانت  إذا  وفيما  اإليضاحات،  ذلر  في  بما   ،

 ؛لعالقة بلريقة تحقق العرض العادلاملوحدة تظهر العمليات واالحداث ذات ا

أنشلتها من أجل إبداء رأي تدقيق حول البيانات املالية املوحدة. إننا  و   للكياناتات املالية  الحصول على بّينات تدقيق مناسبة بشأن املعلوم •

 تقريرنا بشكل منفرد؛  املسؤولون عن توجيه واإلشراف على وتنفيذ تدقيق املجموعة، كما نظل املسؤولون عن
 

ونتائج التدقيق الرئيسية، بما في ذلر التدقيق  بنلاق وتوقيت  ، على سبيل املثال ال الحصر،  إننا نقوم بالتواصل مع املكلفين بالحوكمة فيما يتعلق

 . خالل تدقيقنا نحددهأي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي قد 
 

معهم بخصوص جميع العالقات كما نقوم بإطالع املكلفين بالحوكمة أيًضا بإقرار بامتثالنا لقواعد السلوك املنهي املتعلقة باالستقاللية، والتواصل  

 على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان م
ً

 ناسًبا.  وغيرها من املسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد يكون لديها تأثيًرا معقوال
 

  للسنة، بتحديد االمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات املالية املوحدة املكلفين بالحوكمةإننا نقوم، في ضوء املسائل التي يتم التواصل بشأنها مع 

يعات دون اإلفصاح  الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو التشر 

نادرة العامة   العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت  في تقريرنا قد تفوق املنفعة  املترتبة عن اإلفصاح عن أمر معين  للغاية، أن العواقب السلبية 

 املتحققة منه. 

 
 

 

 

  



 

 

 

 ل تقرير مدقق الحسابات املستق

 )تتمة(  .داماك العقارية دبي ش.م.ع شركة  للسادة مساهمي 
 

 تقريـر حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 ملتللبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  
ً
للسررررنة املنتيهة في  ، نفيد بما يلي)وتعديالته(  2015لسررررنة  ( 2)إضررررافة إلى ذلر ووفقا

 :2021ديسمبر    31

 التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  والتفسيرات أننا قد حصلنا على كافة املعلومات •
 

الجوهرية، مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية   النواحي، من جميع  بما يتلابق  املوحدة  تم إعداد البيانات املالية •

 ؛)وتعديالته( 2015لسنة ( 2)املتحدة رقم 
 

 قد احتفظت بدفاترر محاسبية نظامية؛  الشركةأن  •
 

 ؛ للمجموعةالواردة بتقريرر مجلس اإلدارة تتوافق مع السجالت املحاسبية  املالية أن املعلومات •
 

 ؛ 2021ديسمبر  31املنتهية في   خالل السنة املالية األسهمفي  ها استثمارات للمجموعة املوحدة  البيانات املالية من 11 و  8يظهر إيضاحي  •
 

بموجبها تم  األطراف ذات العالقة والشروط التي    املجموعة مع  معامالتأهم    للمجموعة  من البيانات املالية املوحدة  21اإليضاح رقم    يبين  •

 ؛ إبررام تلر املعامالت
 

ديسمبرر    31ما يدعونا لالعتقاد بأن املجموعة قد ارتكبت خالل السنة املالية املنتهية في    يتبين لناأنه، وفًقا للمعلومات التي توافرت لنا، لم   •

ها يسأو لعقد تأس  )وتعديالته(  2015لسنة  (  2)أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم    2021

 ؛ و 2021ديسمبر   31كما في  املوحد مما قد يؤثر جوهرًيا على أنشلتها أو مركلها املالي

ديسمبر   31املساهمات االجتماعية التي قدمتها املجموعة خالل السنة املنتهية في من البيانات املالية املوحدة للمجموعة  24يبين إيضاح رقم  •

2021 . 
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 10 . داماك العقارية دبي ش.م.ع شركة 
 

 

 

 املوحد  اح أو الخسائر رباأل بيان 

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 2020 2021 ات إيضاح  

 ألف درهررم  ألف درهــم    

 معاد عرضه     

   4,678,484   2,967,132 22  يرادات اإل 

 ( 3,621,180) (2,160,831)   تكلفة املبيعات
     

   1,057,304   806,301   اجمالي الربح 

   159,123   137,188 23  اإليرادات التشغيلية األخرى 

 ( 796,121) (1,372,205) 24  املصاريف العمومية واالدارية والبيعية

 ( 32,821) ( 2,738) 13  حق االنتفاعموجودات  اطفاء

 ( 20,948) (32,185) 14  املمتلكات واملعدات  استهالك

 ( 8,124) (8,125) 15  العقارات االستثمارية استهالك

 ( 50,490) - 14  مخصص انخفاض قيمة املمتلكات واملعدات 

 ( 1,359,892)   379,758 10  بالصافي  - عكس / )مخصص( انخفاض قيمة العقارات للتلوير

 ( 149,783) (27,248) 9  مخصص الخسارة املحملة على الذمم املدينة التجارية

 115,934 201,493 (ب)8  من خالل الربح أو الخسارة  استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة الربح من بيع

بالقيمة العادلة من   املدرجة )خسارة( / ربح من القيمة العادلة لالستثمارات املالية

 33,910 (429,480) (ب)8  خالل الربح أو الخسارة 

 - (237,856) 35  خسارة أسعار الصرف

   75,952   122,540 25  صافي  - إيرادات أخرى 

   46,315   12,462 26  إيرادات التمويل

 ( 241,327) (194,536) 27  تكاليف التمويل 

  -   94,956 11  اللميلةحصة من صافي أرباح الشركات 

   452,269   194,934 35  من صافي املركل النقدي  أرباح

   72,580 (127,810) 28  ضريبة القيمة املضافة عكس( / مخصص)
     

 ( 646,119) (482,551)   الخسارة قبل الضريبة 

 - (48,405) 34  الخارجية -حساب ضريبة الدخل 

 ( 646,119) (530,956)   الخسارة للسنة
     

     خسارة الس م 

 ( 0.1068) (0.0878) 38  )درهم(فةواملخف ةاألساسي 

 

 

 جلًءا ال يتجلأ من هذه البيانات املالية املوحدة.  61إلى  15تشكل اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 
 

 
 

 

 
  



 11 . داماك العقارية دبي ش.م.ع شركة 
 

 

 املوحد  الدخل الشاملبيان 

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 
 

 2020 2021 ات إيضاح  

 ألف درهررم  ألف درهــم    

 معاد عرضه     

     

 ( 646,119) (530,956)    الخسارة للسنة

     

     :ى اآلخر  ةالدخل / )الخسارة( الشامل 

     :املوحدالبند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحًقا إلى بيان الربح أو الخسارة  

     حقوق امللكيةأدوات ربح / )خسارة( القيمة العادلة على االستثمار في  

 ( 43,459) 447,232 ( أ)8  الدخل الشامل األخر بالقيمة العادلة من خالل  املصنفة 

      

     :بيان الربح أو الخسارة املوحد إعادة تصنيفه الحًقا إلىالذي يمكن البند ا

 - (280,031) 35  للعمليات الخارجية  البيانات املالية تحويلفروق العمالت األجنبية على 

     

 ( 43,459) 167,201   الشاملة األخرى للسنةخسارة( ال) /الدخل

     

 ( 689,578) ( 363,755)   الخسارة الشاملة للسنة مجموع
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 12 . ع شركة داماك العقارية دبي ش.م.
 

 

 

 املوحدالتغيرات في حقوق امللكية بيان 

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 احتياطي قانوني  رأس املال 

احتياطي القيمة  

 العادلة

احتياطي تحويل  

 املجموع  أرباح مستبقاة العمالت األجنبية 

 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  

       

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

 65,559 65,559  -  - - - ( 35إيضاح) العرضإعادة 

 14,138,411   7,184,914  -  -   903,497   6,050,000 عرضه معاد  -  2020يناير  1الرصيد في 

       

 (646,119) (646,119) - - - - الخسارة للسنة 

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

 (689,578) (646,119) - ( 43,459) - - عرضهمعاد  - جمالي الخسارة الشاملة للسنةإ

 13,448,833 6,538,795 - ( 43,459) 903,497 6,050,000 عرضهمعاد  -  2020ديسمبر   31الرصيد في 

       

 ( 530,956) ( 530,956) - - - - الخسارة للسنة 

   447,232 -   -    447,232 - - الدخل الشامل اآلخر 

 (  280,031) - (   280,031)   - - - (35 إيضاح) للعمليات الخارجية تحويل العمالت األجنبيةتأثير 

 167,201 - (  280,031)   447,232 - - للسنة الشاملة األخرى ( الخسارة/ ) الدخل 

       

 (363,755) ( 530,956) (  280,031)   447,232 - - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
       

 - (  84,596) - 84,596 - - )أ([  8 إيضاحتحويل عند إلغاء االعتراف باالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ]

    13,085,078   5,923,243 ( 280,031)   488,369   903,497   6,050,000 2021ديسمبر   31الرصيد في 
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 النقدية املوحد التدفقات بيـان 
 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 
 
 
 

 

  2021 2020 

 ألف درهررم  ألف درهــم   

 معاد عرضه    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ( 646,119) (482,551)  قبل الضريبة الخسارة للسنة

    :تعديالت لر

   29,072   40,310  ( 15و  14والعقارات االستثمارية )إيضاحي استهالك املمتلكات واملعدات 

   32,821  2,738  ( 13حق االستخدام )إيضاح موجودات إطفاء 

   6,770   12,515  ( 17مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح  

   5,036  5,036  ( 20إطفاء تكاليف اإلصدار على شهادات الصكوك )إيضاح 

   610   6,407  املمتلكات واملعدات استبعاد من شلب /  الخسارة

   1,359,892 (379,758)  (10)إيضاح  بالصافي -)عكس( / مخصص انخفاض قيمة العقارات للتلوير

 50,490 -  ( 14مخصص انخفاض قيمة املمتلكات واملعدات )إيضاح 

   149,783   27,248  ( 9التجارية )إيضاح مخصص خسارة على الذمم املدينة 

 ( 72,580)   127,810  ( 28 إيضاحمخصص / )عكس( ضريبة القيمة املضافة )

   241,327   194,536  ( 27 إيضاحتكاليف التمويل )

 ( 46,315) (12,462)  ( 26 إيضاحالتمويل ) إيرادات

املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  ربح( من القيمة العادلة لالستثمارات الخسارة / )ال

 ( 33,910)   429,480  )ب([ 8 إيضاحأو الخسارة ]

  - (94,956)  ( 11حصة في صافي أرباح الشركات اللميلة )إيضاح 

 ( 2,438) (52,611)  ( 25توزيعات األرباح )إيضاح   إيرادات من

 ( 452,269) (194,934)  ( 35 إيضاح الربح من صافي املركل النقدي )

 ( 23,329)   7,042  ( 25 إيضاحالخسارة / )الربح( من إعادة شراء شهادات الصكوك )

    

 598,841 (364,150)  يةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيل

   829,435   1,687,584  انخفاض في الذمم املدينة التجارية واألخرى 

   377,714  (72,709)  )الليادة( / النقص في عقارات التلوير 

 ( 548,140)   142,054  ( الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى النقص/ ) الليادة

   ( 303,552) 1,292,333  من العمالء في مقدمات( النقص/ ) الليادة

 ( 16,975) (7,250)  ( 17املدفوع )إيضاح   ين تعويض نهاية الخدمة للموظف

 65,559 (42,175)  تسويات تحويل العمالت األجنبية بسبب التضخم املرتفع 

   1,002,882   2,635,687  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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 التدفقات النقدية املوحد بيـان 
 )تتمة( 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 
 

   2021 2020 

 ألف درهررم  ألف درهــم    

 معاد عرضه     

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 7,906)  (24,863)   ( 14واملعدات )إيضاح مشتريات املمتلكات 

   55,837  -   (8 إيضاح ) االستثمارات املاليةفي النقص 

   457,225   1,342,400   ( 8الربح أو الخسارة )إيضاح  من خاللبيع استثمار مالي بالقيمة العادلة  عائدات

 ( 293,000) (286,650)   ( 11استثمار في شركة زميلة )إيضاح 

   141,148   287,275   ( 12 إيضاحاملالية األخرى )وجودات املالنقص في 

الودائع التي يليد أجل استحقاقها األصلي عن ثالثة أشهر   في (الليادة/ ) النقص

 ( 446,917)   476,990   ( 7)إيضاح 

   48,072 17,030   فائدة مستلمة

   2,438   52,611   ( 25توزيعات أرباح مستلمة )إيضاح 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االستحواذ على

 ( 915,770) ( 3,397,225)   ( 8والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 

 ( 958,873) ( 1,532,432)   صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

 

     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 ( 397,708) -   سداد القروض البنكية 

 ( 203,694) (543,569)   ( 20 إيضاحإعادة شراء شهادات الصكوك )

 ( 28,056) (197)   اللتزامات اإليجارية األساسية سداد ا

   ( 237,940) (204,199)   تكاليف التمويل املدفوعة 

 ( 867,398) (747,965)   التمويلية صافي النقد املستخدم في األنشطة 

     

 ( 823,389)   355,290   يعادله صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما 

   4,131,307  3,307,918   ( 7في بداية السنة )إيضاح  وما يعادلهالنقد 

   3,307,918  3,663,208   ( 7في نهاية السنة )إيضاح  وما يعادلهالنقد 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021ديسمبر   31للسنة املنتهية في  

 معلومات عامة -1

تمارس عملياتها في دولة ، و مساهمة عامةكشركة    1976يونيو    20( في دبي بتاري   أو "الشركة األم"  )"الشركة".داماك العقارية دبي ش.م.عشركة  تأسست  

 دبي، اإلمارات العربية املترحدة.،  2195. ص.بفي  املسجلالشركة مكتب يقع ي. و ببموجب رخصة تجارية صادرة في د اإلمارات العربية املتحدة
  

 

 تلوير العقارات في الشرق األوسط. أنشلة  بشكل رئيس ي  "املجموعة"( مًعا)  التابعةتمارس الشركة األم وشركاتها 
 

مجلس   عينثم  .  2021يونيو    8رئيس مجلس إدارة الشركة في  ه كمن منصبباإلستقالة  حسين سجواني )"املساهم األكبر"(    السيد أكبر مساهمي الشركة  تقدم  

 . إدارة املجموعةجلس ملالسيد فاروق أرجوماند رئيًسا بعد ذلر  إدارة املجموعة

 

 سوق دبي املالي ش.م.ع. )سوق دبي املالي(شطب الشركة من 

ا )"العرض"( من شركة  تلقت الشركة األم ،2021يونيو  8في 
ً
مللكية   وهي طرف ذات عالقة خاضعة"( العارض)" مابل انفست كو ليمتدعرًضا نقدًيا مشروط

 )"العارض"( عدله  ثم للسهمدرهم  1.30األقلية املتبقين من خالل عرض  حصص مساهمي لالستحواذ على  العارض النهائي"()"من املساهم االكبر  مشتركة 

 . 2021أكتوبر  28أوص ى مجلس اإلدارة باإلجماع مساهمي الشركة بقبول العرض املعدل في ولقد . 2021أكتوبر  28في للسهم درهم  1.40الحًقا إلى 
 

( من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع 11إجراءات االستحواذ وفًقا للمادة )   تنفيذتم    ،2022فبراير    21  وبتاري   ،تاري  إعداد التقريروبعد  

تم إعادة  ،  ودبي لإليداع ذ.م.مبشأن قواعد االستحواذ واندماج الشركات املساهمة العامة وبالتنسيق مع سوق دبي املالي    2017( لسنة  أر إم/    18رقم )

 العارضبلغت نسبة مساهمة  فقد    ،وعليه.  في سجل أسهم الشركة   باسم العارضالنهائي    العارضركة التي لم يحتفظ بها  تسجيل جميع األسهم املتبقية للش

باإلجماع عن موافقتهم  مساهمو الشركة    أعلن  2022مارس    7  وفي الجمعية العمومية املنعقدة بتاري ٪.  100  القانونيةبعد إتمام عملية االستحواذ    النهائي

الشركة في طور . إن شركة مساهمة خاصة إلى   تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامةو على قرار شلب سهم الشركة من سوق دبي املالي 

 .لعملية تحويل الشكل القانونياملتللبات الالزمة استيفاء 
 

يناير   2في    النفاذ"( وسيدخل حيز  قانون الشرتات الجديدالشركات التجارية )"  بشأن   2021لعام    32القانون االتحادي رقم    صدر  2021سبتمبر    20وفي  

الشركة بصدد مراجعة األحكام  وإن "(. 2015قانون )" وتعديالته ،بشأن الشركات التجارية بالكامل 2015لعام  2ليحل محل القانون االتحادي رقم  2022

 . النفاذمتللباتها في موعد أقصاه سنة واحدة من تاري  دخول التعديالت حيز والعمل وفق مقتض ى الجديدة 
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 )تتمة(  2021ديسمبر   31للسنة املنتهية في  
 

 االلتزام أسس اإلعداد وبيان  .2

 بيان االمتثال  2-1

واملتللبات املعمول بها في  الدولية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة  املاليةتم إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

 قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 

 أساس اإلعداد 2-2

 لقدرة املجموعة على  
ً
بأن املجموعة لديها املوارد ملواصلة أعمالها في املستقبل   على قناعةمبدأ االستمرارية وهي    عملياتها وفقمواصلة  أجرت اإلدارة تقييما

على أساس  املواصلةحول قدرة املجموعة على  شكوًك جوهريةشكوك جوهرية قد تثير  أية لم يتناهى إلى علمهافإن اإلدارة ليست  ، املنظور. عالوة على ذلر

 يستمر إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  ،ذلرمبدأ االستمرارية. ل

 

 أساس القياس 

املالية املدرجة إما بالقيمة العادلة من خالل الدخل  وجودات  املباستثناء بعض    ،تم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية

 على القيمة العادلة للمقابل املقدم مقابل السلع والخدمات.  بالعمومتستند التكلفة التاريخية  و ادلة من خالل الربح أو الخسارة.  الشامل اآلخر أو بالقيمة الع

 

عرف  
ُ
العادلة  ت الذي سيتم  بالقيمة  لتحويل    قبضهالسعر  أو دفعه  املللوبات ضمنلبيع أصل  تاري    أي من  في  السوق  في  املشاركين  بين  معاملة منظمة 

 بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته أو تقديره بشكل مباشر باستخدام تقنية تقييم أخرى. عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو   ،القياس

عند تسعير األصل أو االلتزام في تاري    الحسبان ه الخصائص في  املشاركون في السوق هذ  حال أخذ  املللوباملجموعة خصائص األصل أو    تراعي  ،املللوب

 القياس.

 

مدخالت قياسات القيمة   بمقدار مالحظة  3أو   2أو  1يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة إلى املستوى  ،ألغراض إعداد التقارير املالية ، باإلضافة إلى ذلر

 على النحو التالي: تحديدها، والتي يتم كلي بشكلالعادلة وأهمية املدخالت لقياس القيمة العادلة 

 ؛ في تاري  القياس للمنشأة التوصل إليهاأو التزامات مماثلة يمكن وجودات هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشلة مل 1مدخالت املستوى  ▪

سواء بشكل مباشر أو   ،يمكن مالحظتها بالنسبة لألصل أو االلتزام  ،1في املستوى    بخالف األسعار املدرجة املدرجة  ،هي مدخالت  2مدخالت املستوى   ▪

 و  ؛غير مباشر

 لألصل أو االلتزام. غير ملحوظة هي مدخالت  3مدخالت املستوى  ▪

 

رض للمجموعة. املبالغ مقربة إلى  يتم عرض البيانات املالية املوحدة للمجموعة بآالف الدراهم اإلماراتية )"ألف درهم "( وهي العملة الوظيفية وعملة الع

ألف الصلة  ، أقرب  ذات  املحلية  بالعمالت  املجموعة  لشركات  الفردية  املالية  البيانات  إعداد  يتم  ذلر.  يذكر خالف  لم  البيئة    ،ما  في  العملة  تعتبر  والتي 

 االقتصادية األساسية التي تعمل فيها هذه الكيانات )العملة الوظيفية(. 
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   البيانات املالية املوحدةإيضاحات حول  

 2021ديسمبر   31للسنة املنتهية في  
 

 تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة .  3

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة والتفسيرات السارية على السنة الحالية   3-1

التي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    ،املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التاليةاعتماد  في هذه البيانات املالية املوحدة  تم  

 . 2021يناير  1
 

املجموعة باعتماد    قامت  الجارية  السنة  معايير  خالل  الصادرة عن مجلس  والتفسيرات  املالية  التقارير  الدولية إلعداد  املعايير  على  التعديالت  من  عدد 

 . 2021يناير  1تسري لفترة سنوية تبدأ في أو بعد  الدولية والتي املحاسبة 
 

إال أنها قد تؤثر املدرجة في هذه البيانات املالية املوحدة    أو على املبالغ  الواردة  على اإلفصاحات  جوهري أي تأثير  ترتب على اعتماد التعديالت املذكورة  لم ي

 املعامالت أو الترتيبات املستقبلية.  على احتساب

واملعيار ،  7  واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم،  39واملعيار املحاسبي الدولي رقم  ،  9  املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم على    تعديالت  •

 املعياري. معدل الفائدة اإلصالحات علىمن  2املتعلقة باملرحلة  16 واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم، 4 ي إلعداد التقارير املالية رقمالدول 
 

 بشأن اإلعفاءات اإليجارية 16تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  •
 

 . 2021يناير  1كانت سارية ألول مرة للسنة املالية التي تبدأ في أو بعد  جوهريةأخرى وتعديالت بخالف ما ورد أعاله، ال توجد معايير دولية للتقارير املالية و 

 

 و اعتمادها ةشكل مسبقأاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار ولكنها لم تصبح سارية املفعول ةعد  3-2

 لم تقم املجموعة بالتلبيق املبكر للمعايير الجديدة واملعدلة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية املفعول بعد. 
 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

سارية لفترات سنوية 

 تبدأ في أو ةعد 
  

 2022يناير  1 املتعلقة باملتحصالت قبل االستخدام املقصود.  املمتلكات واآلالت واملعدات 16تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

  

 2022يناير  1 املتعلقة بالعقود املرهقة. اللارئةوجودات املاملخصصات واملللوبات اللارئة و  37تعديل على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
  

 2022يناير  1 : دمج األعمال املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي 3تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

  

 2022يناير  1 2020-2018دورة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية التحسينات السنوية على 
 

  

 2023يناير  1  السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخلاء املحاسبية 8تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

  

 2023يناير  1 املتعلقة بتصنيف املللوبات على أنها متداولة أو غير متداولة  عرض البيانات املالية 1تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

  

 2023يناير  1 عقود التأمين 17تعديل على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم و   عقود التأمين  17املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
  

وااللتزامات الناشئة  وجودات  امل بضرائب الدخل املتعلقة بالضرائب املؤجلة املتعلقة    12  رقم  املحاسبة الدوليتعديالت على معيار  

 2023يناير  1 عن معاملة واحدة 
 

  

تمديد اإلعفاء املؤقت من تلبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير   عقود التأمين   4تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  

 2023يناير  1 9املالية 
 

  

 2023يناير  1 2بيان املمارسة الخاص باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية و  عرض البيانات املالية 1تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

  

االستثمارات في الشركات   28واملعيار املحاسبي الدولي رقم    البيانات املالية املوحدة  10تعديل على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  

 من املستثمرينوجودات املب املساهمةمعالجة بيع أو  بشأن  اللميلة واملشاريع املشتركة

تم إرجاء تاري  السريران 

 ألجل غير مسمى 
 

اإلدارة   للمجموعة    اعتمادتتوقع  املوحدة  املالية  البيانات  في  الجديدة  املعايير والتفسيرات والتعديالت  األولي  في فهذه  التلبيق  على ترة  يترتب  أال  وكذلر 

 على البيانات املالية املوحدة للمجموعة في فترة التلبيق األولي.  اعتمادها أي تأثير جوهري 
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   البيانات املالية املوحدة إيضاحات حول  

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
 

 

 

 

 السياسات املحاسبية ال امة  -4

 فيما يلي السياسات املحاسبية الرئيسية املتبعة في إعداد هذه البيانات املالية املوحدة:
 

 التوحيد أسس  4-1

تتحقق . و ديسررررمبر كل سررررنة 31وضرررروعة حتى امل لسرررريلرتها )شررررركاتها التابعة(واملنشررررآت الخاضررررعة للشررررركة تتضررررمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية  

 للشركة: يكون السيلرة عندما 
 

 السللة على املنشأة املستثمرة، •

ا في تلر العوائد، بسبب ارتباطها باملنشأة املستثمرة، و  التعرض •
ً
 للعوائد املتغيرة أو تمتلر حقوق

 القدرة على ممارسة السللة على املنشأة املستثمَرة للتأثير على قيمة عوائد املنشأة املستثِمرة. •
 

ا كانت الحقائق والظروف تشررررير إلى أن هناك تغيرات على عنصررررر أو أكثر  تقوم الشررررركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسرررريلر على املنشررررأة املسررررتثمَرة أم ال إذا م

 من عناصر السيرلرة الثالثة املوضحرة أعاله.
 

 

 

حقوق التصرررررويت ملنحها قدرة عملية على  تكفيلشرررررركة أغلبية التصرررررويت في أي من املنشرررررآت املسرررررتثمَرة، تتحقق السررررريلرة للشرررررركة عندما تملر اعندما ال 

الحقائق والظروف ذات الصررررررررررلة عند تقييم ما إذا كان، أو لم يكن،  جميعالشررررررررررركة   وتراعيباملنشررررررررررآت املسررررررررررتثمَرة بشرررررررررركل منفرد.    ملرتبلةاتوجيه األنشررررررررررلة 

 للمجموعة حقوق التصويت في املنشأة املستثمَرة تكفي ملنحها السيرلرة، وتتضمن تلر الحقائق والظروف:
 

 باملقارنة مع حجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت األخرين؛حجم حقوق التصويت التي تحوزها الشركة  •

 واألطراف األخرى؛ اآلخرينحقوق التصويت املحتملة للشركة وحاملي حقوق التصويت  •

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و •

لها، القدرة الحالية على توجيه األنشرررلة ذات الصرررلة وقت الحاجة التخاذ غيرها من الحقائق والظروف األخرى التي تشرررير إلى أن الشرررركة لها، أو ليس   •

 قرارات، بما في ذلر أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميرن.
 

التابعة.  املجموعة على السيلرة على الشركة التابعة، ويتوقف بفقد املجموعة للسيلرة على الشركة    عند حصول يبردأ توحيد أي من الشركات التابعة  

الدخل الشامل وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين الدخل واملصروفات للمنشأة التابعة املستحوذ عليه أو املستبعد خالل السنة في بيان األرباح أو الخسائر و 

 ترابعة. اآلخر املوحد من تاري  حصول املجموعة على السيلرة وحتى التاري  الذي تتوقف فيه املجموعة عن السيلرة على الشركة ال
 

 

الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة واألطراف غير املسيرلرة، ويعلى مجموع الدخل الشامل اآلخر للشركات التابعة   بنود تعود األرباح أو الخسرائر وكافة  

 إلى مالكي الشركة واألطراف غير املسيلرة حتى لو نتج عن ذلر تسجيل عجل في رصيد األطراف غير املسيرلرة. 
 

 

 إجراء التعديالت الالزمة على البيانات املالية للشركات التابعة لتتالئم سياساتها املالية مع السياسات املحاسبية للمجموعة.  يتم
 

منشآت املجموعة واملللوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الداخلية املرتبلة باملعامالت املتبادلة بين  وجودات  املُتلغى جميع  

 بالكامل عند توحيد البيانات املالية. 
 

 

فقدان املجموعة للسريلرة على الشرركات التابعة كمعامالت ملكية.    يترتب عليهاالتغيرات في حصرص ملكية املجموعة في الشرركات التابعة، والتي ال   تحتسرب

مباشرة   وتقيد سيلرة لتعكس التغيرات في حصصهم في الشركات التابعة.القيم الدفترررررررررية لحصص املجموعة وحصص حقوق األطراف غير امل  ويتم تعديل

 مساهمي الشركة. وتعود إلىفي حقوق امللكية الفرق بين مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غير املسيلرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع أو املستلم، 
 

 بر: التابعةيلرتها على أحد الشركات تقوم املجموعة عند فقدان س
 

 )بما فيها الشهرة( واملللوبات الخاصة بالشركة التابعة؛وجودات املإلغاء االعتراف ب ▪

 إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير املسيلرة؛ ▪

 العمالت املتراكمة املقيدة في حقوق امللكية؛ تحويلإلغاء االعتراف بفروق  ▪

 االعتراف برالقيمة العادلة للمقابل املستلم؛ ▪

 االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ ▪

 االعتراف بأي فائض أو عجل في الربح أو الخسارة؛ و ▪

 ر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح املستبقاة، على النحو املالئم.سابًقا في الدخل الشامل اآلخ  للبنود املعترف بهاإعادة تصنيف حصة الشركة األم  ▪
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   إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
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 التوحيد )تتمة(أسس  4-1

 ومللوبات الشركات التابعة التالي )مًعا "املجموعة"(موجودات من عمليات و  ٪100قامت الشركة بتوحيد نسبة 

 األنشطة الرئيسية  دولة التأسيس   املنشأةإسم 

املنفعة االقتصادية 

 والقانونية  

 ٪100 شركة قابضة  اإلمارات العربية املتحدة * ()مركل دبي املالي العاملياملحدودة  للتنمية العقاريةداماك 
 

 شركة تابعة وتم توحيد نتائجها في شركة داماك للتنمية العقارية املحدودة. 116* تتضمن الشركة القابضة 
 

 

 استثمار في شركات زميلة 

 
ً
التأثير الجوهري هو القدرة على إن وهي ليست شركة تابعة وال حصة في مشروع مشترك.  جوهريصاالشركة اللميلة هي شركة تمارس عليها املجموعة نفوذا

 قرارات السياسة املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها ولكنها ليست سيلرة أو سيلرة مشتركة على تلر السياسات.  توجيهاملشاركة في 

 

تصنيف  عندباستثناء  ،هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية للمحاسبةومللوبات الشركات اللميلة في موجودات تم إدراج نتائج و 

 .5 رقم وفًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية احتسابهوفي هذه الحالة يتم  ،محتفظ به للبيعكاالستثمار 

 

في بيان املركل املالي املوحد بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلر لالعتراف بحصة    بموجب طريقة حقوق امللكية باالستثمار في شركة زميلة مبدئًيايتم االعتراف  

عة في تلر املجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة اللميلة. عندما تتجاوز حصة املجموعة في خسائر الشركة اللميلة حصة املجمو 

تتوقف املجموعة   ،جلًءا من صافي استثمار املجموعة في الشركة اللميلة  ،من حيث الجوهر  ،كلالشركة اللميلة )والتي تشمل أي حصص طويلة األجل تش 

املجموعة التزامات قانونية أو استداللية أو تسدد مدفوعات تحمل  بقدر  عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية. يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط  

 نيابة عن الشركة اللميلة. 

 

قتناء  حاسبة عن االستثمار في شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية من التاري  الذي تصبح فيه الشركة املستثمر فيها شركة زميلة. عند ايتم امل

واملللوبات املحددة للشركة  موجودات  يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة لل  ، االستثمار في شركة زميلة

واملللوبات موجودات  أي زيادة في حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة لل  . والتي يتم تضمينها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار   ،املستثمر فيها كشهرة

 الخسارة في الفترة التي تم فيها شراء االستثمار. يتم االعتراف بها مباشرة في الربح أو  ،بعد إعادة التقييم ،القابلة للتحديد عن تكلفة االستثمار

 

لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة فيما يتعلق باستثمار املجموعة    36  رقم  يتم تلبيق متللبات معيار املحاسبة الدولي

 تثمار )بما في ذلر الشهرة( للتحقق من انخفاض القيمة وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي يتم اختبار القيمة الدفترية بالكامل لالس  ، في شركة زميلة. عند الضرورة

  .الدفتريةكأصل واحد من خالل مقارنة قيمته القابلة لالسترداد )أعلى من القيمة املستخدمة والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد( مع قيمته  36 رقم

بما في ذلر الشهرة التي تشكل جلًءا من القيمة الدفترية لالستثمار. يتم إثبات أي عكس   ،بها على أي أصلال يتم تخصيص أي خسارة انخفاض معترف  

 املبلغ القابل لالسترداد لالستثمار الحًقا. بقدر زيادة 36لخسارة االنخفاض في القيمة وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم 
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 )تتمة(  استثمار في شركات زميلة

تحتفظ املجموعة بحصة في تتوقف املجموعة عن استخدام طريقة حقوق امللكية من التاري  الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة. عندما  

 مالًيا
ً

تقيس املجموعة الحصة املحتفظ بها بالقيمة العادلة في ذلر التاري  وتعتبر القيمة العادلة   ،الشركة اللميلة السابقة وتكون الحصة املحتجلة أصال

الفرق بين القيمة الدفترية للشركة اللميلة في تاري  إيقاف طريقة   . يتم تضمين 9لها قيمتها العادلة عند االعتراف املبدئي وفًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 

والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها وأي متحصالت من استبعاد جلء من حصة الشركة اللميلة في تحديد املكسب أو الخسارة عند البيع.    ،حقوق امللكية

ميع املبالغ املعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلر الشركة اللميلة  تقوم املجموعة باملحاسبة عن ج  ،من املنتسب. باإلضافة إلى ذلر

إذا تم إعادة    ،أو املللوبات ذات الصلة بشكل مباشر. لذلروجودات  املعلى نفس األساس الذي قد يكون مللوًبا إذا قامت تلر الشركة اللميلة باستبعاد  

م به  االعتراف  تم  أو خسارة  ربح  استبعاد  تصنيف  الخسارة عند  أو  الربح  إلى  اللميلة  الشركة  تلر  قبل  الشامل اآلخر من  الدخل  في  أو  وجودات  املسبًقا 

التعديل( عندما يتم   ،املللوبات ذات الصلة الربح أو الخسارة )كإعادة تصنيف  إلى  الربح أو الخسارة من حقوق امللكية  بإعادة تصنيف  تقوم املجموعة 

 يلة. التخلص من الشركة اللم

 

تقوم املجموعة بإعادة التصنيف إلى الربح   ،حصة ملكيتها في شركة زميلة ولكن املجموعة تستمر في استخدام طريقة حقوق امللكية  عند خفض املجموعة

كان سيتم إعادة    أو الخسارة نسبة الربح أو الخسارة التي تم االعتراف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بذلر التخفيض في حصة امللكية إذا

 املللوبات ذات الصلة. أو وجودات املتصنيف هذا الربح أو الخسارة إلى الربح أو الخسارة عند التخلص من 

 

األرباح والخسائر الناتجة عن املعامالت مع الشركة اللميلة في البيانات املالية    قيديتم    ،عندما تتعامل إحدى شركات املجموعة مع شركة زميلة للمجموعة

 املوحدة للمجموعة فقط في حدود الحصص في الشركة اللميلة التي ال تتعلق باملجموعة.

 

على الحصص طويلة األجل في الشركة اللميلة التي ال تلبق   ،بما في ذلر متللبات انخفاض القيمة  ،9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  تلبق املجموعة  

على   9رير املالية  عند تلبيق املعيار الدولي للتقا  ، عليها طريقة حقوق امللكية والتي تشكل جلًءا من صافي االستثمار في الشركة املستثمر فيها. عالوة على ذلر

)أي التعديالت على القيمة    28ال تأخذ املجموعة في الحسبان التعديالت على قيمتها الدفترية التي يتللبها معيار املحاسبة الدولي رقم    ،الحقوق طويلة األجل

 (.28ة وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم الدفترية للحصص طويلة األجل الناشئة عن تخصيص خسائر الشركة املستثمر فيها. أو تقييم انخفاض القيم

 

 وما يعادله النقد   4-2

على النقد في الصندوق والودائع املحتفظ بها لدى البنوك ذات فترات االستحقاق األصلية التي تقل عن ثالثة أشهر ناقًصا السحب يعادله  يشتمل النقد وما  

 قصيرة األجل.  تعاقداتهاعلى املكشوف من البنوك وتستخدمها املجموعة في إدارة 

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى   4-3

األخرى هي املبالغ املستحقة من العمالء مقابل العقارات املباعة أو الخدمات املقدمة في سياق األعمال العادي. يتم   الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة

يتم إصدار فواتير بها    االعتراف بالذمم املدينة التجارية مبدئًيا على أساس مبلغ املقابل املدين ناقًصا خسائر االئتمان املتوقعة. الخدمات املقدمة ولكن لم

 املالية بالتكلفة امللفأة. وجودات امليتم استحقاقها وفًقا لشروط االتفاقيات على أنها مستحقة القبض غير مفوتر. تظهر هذه  تاري  إعداد التقريرفي 

 

 األدوات املالية 4-4

 أصل مالي ومللوب مالي أو أداة حقوق ملكية للرف آخر أو العكس.  يحقق للمجموعةاألداة املالية هي أي عقد 
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 املاليةوجودات امل

 التصنيف والقياس

خالل اإلطار اللمني املحدد بموجب الالئحة أو االتفاقية في السروق. وجودات املالتي تتللب تسرليم   االعتياديةهي عمليات الشرراء أو البيع   املاليةوجودات امل

بالقيمة مبدئًيا  املالية وجودات  امل. يتم قياس التداول املالية على أسرررررراس تاري  موجودات لل  االعتياديةجميع عمليات الشررررررراء أو البيع قيد أو إلغاء قيد  يتم  و 

 املعامالتتكاليف    وُتدرجاملالية املصرررررررررررنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسرررررررررررارة.  وجودات املالعادلة باإلضرررررررررررافة إلى تكاليف املعاملة، باسرررررررررررتثناء تلر 

 الربح أو الخسارة على الفور في بيان الربح أو الخسارة املوحد. خاللمالية مصنفة بالقيمة العادلة من  موجودات باالستحواذ علىاملتعلقة مباشرة  

 بررالتكلفررة امللفررأة أو القيمررة   9لتقررارير املرراليررة رقم  عررداد ااملرراليررة املعترف بهررا والتي تقع ضرررررررررررررمن نلرراق املعيررار الرردولي إل وجودات  امليتللررب قيرراس جميع  
ً
الحقررا

  .املاليةموجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للوجودات املس نموذج أعمال املنشأة إلدارة العادلة على أسا
 

املحتفظ بهرا في نموذج األعمرال الرذي يهردف إلى تحصررررررررررررريرل التردفقرات النقرديرة التعراقرديرة، والتي يكون لهرا تردفقرات نقرديرة تعراقرديرة تكون  التمويرلأدوات   ▪

 هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم، يتم قياسها الحقا بالتكلفة امللفأة؛

 من تحصررررررررررررريل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، والتي يكون لها  املحتفظ بها ضرررررررررررررمن نموذج األعما التمويلأدوات  ▪
ً
ل الذي يهدف إلى كال

 بالقيمة العادلة من خال
ً
ل الدخل  تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصرل الدين والفائدة على املبلغ األصرلي القائم، يتم قياسرها الحقا

 الشامل اآلخر؛

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.    التمويلت  يتم قياس جميع أدوا ▪
ً
 للمجموعةومع ذلر، يمكن األخرى واإلستثمارات في حقوق امللكية الحقا

 :ىباألصل املالي على أساس كل أصل على حد أن تقوم باختيار/ تحديد بدون رجوع عند االعتراف األولي
 

  للتداول القيام باختيار بشررررررررركل نهائي بإدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالسرررررررررتثمار في حقوق امللكية غير املحتفظ بها    للمجموعةيمكن  −

، في الردخرل  3املحتمرل املعترف بره من قبرل املشرررررررررررررتري ضرررررررررررررمن إنردمراج األعمرال التي ينلبق عليهرا املعيرار الردولي للتقرارير املراليرة رقم   االسرررررررررررررتبردالأو  

 ل اآلخر؛ و الشام

التكلفة امللفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشررررامل اآلخر كما معايير  التي تسررررتوفي  وات التمويل تحديد بشرررركل نهائي أد  للمجموعةيمكن  −

)املشرررررررار إليها تم قياسرررررررها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسرررررررارة إذا كان ذلر يقوم بإلغاء أو يخفض بشررررررركل كبير عدم التلابق في املحاسررررررربة 

 .بخيار القيمة العادلة(
 

ا به األصل املالي يعد 
ً
 للتداول إذا:محتفظ

 في املدى القريب. البيعبشكل أساس ي لغرض   شراؤهتم  ▪

ا  كران   ▪ األربراح على   لتحقيقدليرل على نمط فعلي حرديرث   ويتضرررررررررررررمنعنرد االعتراف املبردئي جلًءا من محفظرة أدوات مراليرة محرددة ترديرهرا املجموعرة معرً

 املدى القصير. أو

 عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة(.األدوات املشتقة التي تمثل )باستثناء   كان أداة مشتقة ▪
 

ا إليها تكاليف املع تقاس
ً
، وتقاس املةاالسرررررررررررررتثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررررررررررامل اآلخر مبدئًيا بالقيمة العادلة مضررررررررررررراف

ا احتيرراطي القيمررة العررادلررة    التغيرات في القيمررة العررادلررة في الرردخررل الشرررررررررررررررامررل اآلخر واملتراكمررة في  منوالخسرررررررررررررررائر    برراألربرراحبررالقيمررة العررادلررة مع االعتراف    الحقررً

 .املوحدالربح أو الخسارة  لالستثمارات. عند استبعاد األصل، ال يتم تحويل الربح أو الخسارة املتراكمة سابًقا في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات إلى بيان 
 

على أسررررراس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسرررررارة    أو املدارة والتي يتم تقييم أداؤها للتداول املالية املحتفظ بها  وجودات  امليتم قياس 

 املالية.وجودات املألنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 
 

النقد  " و "املالية األخرى وجودات املبند "ذمم مدينة تجارية وأخرى" )باسرررررررتثناء الدفعات املقدمة والسرررررررلف(، و " ضرررررررمنمالية  موجودات لديها املجموعة   إن 

 .9رقم " التي تخضع لنموذج خسارة االئتمان املتوقعة بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية  وما يعادله
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 التصنيف اتإعاد

. تنلبق متللبرات للترأثرالتي تعرضرررررررررررررت املراليرة  وجودات  املمراليرة، يتم إعرادة تصرررررررررررررنيف  موجودات  الرذي تحتفظ املجموعرة بموجبره ب األعمرالإذا تغير نموذج  

 . األعمالالتصنيف والقياس املتعلقة بالفئة الجديدة بأثر رجعي من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج 
 

 

ا جلًءا من نموذج أعمرال قرائم أو مرا إذا كرانرت  وجودات  املاملرالي، بتحرديرد مرا إذا كرانرت  براألصرررررررررررررل   ولياأل   االعتراف عنردوتقوم املجموعرة 
ً
املراليرة املعترف بهرا حرديثر

قرررد تغيرت منرررذ الفترة   األعمرررالتعيرررد املجموعرررة تقييم نمررراذج أعمرررالهرررا لكرررل فترة تقرير لتحرررديرررد مرررا إذا كرررانرررت نمررراذج  و تعكس البررردء في نموذج أعمرررال جرررديرررد.  

مالية، ومن  موجودات  املحاسرربية السررابقة أي تغيير على نموذج األعمال الذي تحتفظ به املجموعة بولم تلرأ خالل السررنة املالية الحالية والفترة   السررابقة.

 ثم لم يتم إعادة التصنيف.
 

 

 في الدخل الشرررررررامل اآلخر، فإن األرباح   بالقيمة العادلة من خالليتم اسرررررررتبعاد أداة الدين املقاسرررررررة  عندماو 
ً
الدخل  أو الخسرررررررائر املتراكمة املعترف بها سرررررررابقا

وفي حال اسررررررررتبعاد االسررررررررتثمارات في حقوق امللكلية املحددة كمقاسررررررررة بالقيمة يتم إعادة تصررررررررنيفها من حقوق امللكية إلى الربح أو الخسررررررررارة.  الشررررررررامل اآلخر

ئر املتراكمة املقيدة سرررابًقا في األرباح أو الخسرررار، ولكن يتم إعادة تصرررنيفها إلى العادلة من خالل الربح أو الخسرررارة، فال يتم إعادة تصرررنيف األرباح أو الخسرررا

 األرباح املستبقاة
 

  الحًقا بالتكلفة امللفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر النخفاض القيمة.  وتخضع أدوات الدين املقاسبة
 

 

 انخفاض القيمة

املالية األخرى" و "النقد  وجودات املاملجموعة مخصصات خسارة للخسائر االئتمانية املتوقعة على "الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى" و " تقيد

 ". وما يعادله
 

اوجودات  املوباستثناء   قياس  يتعين  فإنه  القيمة،  منخفضة  وهي  املنشأة  أو  القيمة  منخفضة  وهي  املشتراة  املتوقعة من خالل املالية  االئتمانية  لخسائر 

 مخصص خسائر بقيمة تعادل:
 

شهًرا بعد   12فترة الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار أعمارها اللمنية والتي تنشأ من حاالت التعثر في سداد األدوات املالية املحتملة وقوعها خالل  ▪

 (؛ أو 1شهًرا(، )ويشار إليها باملرحلة  12 )الخسارة االئتمانية املتوقعة ملدة تاري  إعداد التقرير
 

ت املالية )الخسائر  الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار أعمارها اللمنية وهي التي تنشأ من جميع حاالت التعثر املحتملة على مدار العمر اللمني لألدوا ▪

 (. 3و  2االئتمانية املتوقعة على مدار العمر اللمني(، )ويشار إليها باملرحلتين 
 

 

طرأ عليها كانت مخاطر اإلئتمان على تلر األداة املالية قد    ائتمانية متوقعة للعمر اللمني بالكامل ألي من األدوات املالية إذامخصص خسارة  تكوين    ويتعين 

الخسائر االئتمانية املتوقعة بقيمة تعادل الخسائر االئتمانية  يتم قياس  ف  ،بالنسبة لجميع األدوات املالية األخرى أما  منذ االعتراف األولي.    زيادة جوهرية

. بالنسبة لسندات موجودات  للاملقاسة بالتكلفة امللفأة من إجمالي القيمة الدفترية    ةاملالي   االستثماراتمخصص خسائر  شهًرا. ويتم خصم    12املتوقعة ملدة  

 .الدخل الشامل اآلخرالخسارة في  بمخصصاالعتراف  ماآلخر، فيتبالقيمة العهادلة من خالل الدخل الشامل الدين 
 

  12الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة    يعادلاملالية األخرى بمبلغ  وجودات  املاختارت املجموعة قياس مخصصات الخسارة للنقد واألرصدة لدى البنوك و 

 .العمر اللمني الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى  يعادلشهًرا وللذمم املدينة التجارية واألرصدة املدينة األخرى بمبلغ 
 

مخاطر ائتمانية    تتضمنأن األداة املالية  منذ االعتراف األولي إذا تم تحديد    تشهد زيادة جوهريةتفترض املجموعة أن مخاطر االئتمان على أداة مالية لم  

 :في حال. يتم تحديد أن األداة املالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة تاري  إعداد التقريرمنخفضة في 

 السداد.  في بشأن التعثرمخاطر منخفضة كانت األداة املالية تتضمن  ▪

 تدفقات النقدية التعاقدية على املدى القريب؛ و قوية على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بال بمقدرةلدى املدين تمتع  ▪

بالضرورة ▪ ليس  اللويل، ولكن  املدى  والتجارية على  الظروف االقتصادية  في  العكسية  التغيرات  تؤدي  الوفاء   الحد منإلى    ،قد  املقترض على  قدرة 

 بالتزاماته املتعلقة بالتدفق النقدي التعاقدي.

  



 23 . داماك العقارية دبي ش.م.ع شركة 
 

 

 
 

   املالية املوحدة إيضاحات حول البيانات  

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
 

 

 

 

 السياسات املحاسبية ال امة )تتمة(  -4

 )تتمة( األدوات املالية 4-4

 املالية )تتمة(وجودات امل

 )تتمة(  انخفاض القيمة
 

االعتبار بعين  املجموعة  مخاطر    عند  تأخذ  كانت  إذا  ما  املالي  تحديد  لألصل  منذ  االئتمان  كبير  بشكل  ازدادت  تقدير    ولياأل   االعترافقد  الخسائر وعند 

غير ضروري. ويشمل ذلر املعلومات والتحليالت الكمية    أو مجهود  كلفةتوفرة بدون  امل صلة و القابلة للدعم وذات  العقولة و االئتمانية املتوقعة املعلومات امل

وجودات امل. بالنسبة لفئات معينة من  املستقبليةواملعلومات    املدعمإلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني  ، باالستناد  حد سواء  لى والنوعية ع

 جماعي.   ساسيتم تقييمها باإلضافة إلى ذلر لتحديد انخفاض القيمة على أف، ال يمكن إنخفاض قيمتها بشكل فردياملالية التي يتم تقييمها على أنها 
 

املتعثر  خبرة املجموعة السابقة في تحصيل املدفوعات وزيادة في عدد املدفوعات    قد يتضمن  الدليل املوضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم املدينةإن  

 . املدينةالذمم  بالتعثر في سدادفي املحفظة باإلضافة إلى التغيرات امللحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو املحلية التي ترتبط  سدادها
 

وترى املجموعة أن  . الدخل الشامل اآلخربيان الربح أو الخسارة املوحد و  عرض خسائر انخفاض القيمة املتعلقة بالقروض والسلف بشكل منفصل في يتم

 . عاملًيا املفهوم منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان مكافًئا لتعريف درجة االستثمار ائتمانية مخاطر تنلوي علىسندات الدين 
 

 الخسائر االئتمانية املتوقعة   قياس

، حيث يتم قياس هذه القيمة على أنها القيمة الحالية للفرق بين  للقيمة الحالية لخسائر االئتمان  باالحتماالتهي تقدير مرجح  الخسائر االئتمانية املتوقعة  

 النقدية التي تتوقع املجموعة تحصيلها على إثر ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية. التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة والتدفقات 
 

 املالية منخفضة القيمة االئتمانية وجودات امل

تاري  إعداد كل    في.  املالي  لألصل  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  على  ضار تأثير  له  أكثر  أو  حدث  وقوع عند  االئتمانية  منخفًضا القيمةاملالي    األصلُيعد  

منخفضة    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالدين    وسندات  امللفأة  بالتكلفة  املدرجة  املاليةوجودات  امل  كانت   إن   بتقييم  املجموعة  تقوم  ،تقرير

 . القيمة االئتمانية
 

 التنفيذ املالية املشلوبة خاضعة ألنشلة  وجودات  املتقوم املجموعة بشلب األصل املالي عندما تقدر اإلدارة أنه ال يوجد احتمال واقعي السترداده. قد تظل  

 ملجموعة. يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.املعمول بها لدى ابموجب إجراءات االسترداد 
 

 اليةاملطلوبات امل

 . تلر املللوباتالغرض من اقتناء إلى  استناًداتصنف املجموعة مللوباتها املالية إلى واحدة من فئتين، 
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة املجمع. ليس يتم إدراج هذه املللوبات املالية في بيان املركل املالي املوحد بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في 

 لدى املجموعة أي مللوبات محتفظ بها للمتاجرة ولم تصنف أي مللوبات مالية على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 املللوبات املالية األخرى 

 التالية:  البنود تشمل املللوبات املالية األخرى  

البنكية وشهادات الصكوك مبدئًيا بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم أي تكاليف معاملة مرتبلة مباشرة بإصدار األداة. يتم قياس    القروضتقيد   ▪

مدى فترة  هذه املللوبات التي تحمل فائدة الحًقا بالتكلفة امللفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، والتي تضمن أن أي مصروفات فائدة على 

تكاليف  بشأن جميع املللوبات املالية  تشتمل مصروفات الفائدة  داد تكون بمعدل ثابت على رصيد االلتزام املدرج في بيان املركل املالي املوحد.  الس

استبعاد    عندالخسارة    االلتزام غير املسدد. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان الربح أوعند وجود  املعاملة األولية، باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة  

 اإلطفاء. عمليةلالفعلي املللوبات وكذلر من خالل طريقة معدل الفائدة 
 

الحًقا بالتكلفة امللفأة   وُتدرج الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى واملللوبات النقدية قصيرة األجل األخرى مبدئًيا بالقيمة العادلة    تقيد ▪

تم دفعها في املستقبل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بالذمم التجارية الدائنة واملستحقات واملللوبات األخرى للمبالغ التي سي

 ، سواء تم إصدار فواتير بها من قبل املورد أم ال. تاري  إعداد التقريرللبضائع أو الخدمات املستلمة كما في  
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 )تتمة( املطلوبات املالية

 )تتمة(  املطلوبات املالية األخرى 

 التصنيف كدين أو أداة حقوق ملكية 

 .وتعريف املللوب املالي وأداة امللكيرة جوهر الترتيبرات التعاقديةوفق ُتصنف أدوات الدين وأدوات حقوق امللكية إما كمللوبات مالية أو حقوق ملكية 
 

 أدوات حقوق امللكية

املستلمة    باملتحصالتألية منشأة بعد خصم كافة التزاماتها. ُتدرج أدوات حقوق امللكية  موجودات  على وجود فائض في أي    تدل أداة حقوق امللكية هي أية أداة  

 صافية من تكاليف اإلصردار املباشر. 
 

 

وخصمها مباشرة من حقوق امللكية. لم ُيقيد ببيان الدخل الشامل املوحد أية أرباح أو خسائر على شراء أو   للمنشأةيتم إثبات إعادة شراء أدوات امللكية  

 .للمنشأةبيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اململوكة 

 

 املالية واملطلوبات املاليةوجودات املإلغاء االعتراف ب

 املالية وجودات امل (ا)

 : عند املالية املماثلة( وجودات امليتم إلغاء االعتراف باألصل املالي )أو، عند االقتضاء، جلء من األصل املالي أو جلء من مجموعة من 

 صالحية الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل. أو  انتهاء (أ

ى املجموعة حقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدية املستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إل  تحويل (ب

 ؛ " تحويل"  تعاقدطرف ثالث بموجب 

ويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع  ( لم تقم املجموعة بتح2( أن املجموعة قد قامت بتحويل جميع مخاطر وملايا األصل بشكل جوهري، أو )1إما ) (ج

 مخاطر وملايا األصل، ولكنها قامت بنقل السيلرة على األصل. 
 

حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل أو الدخول في ترتيب تمرير، وعدم قيامها بتحويل أو االحتفاظ بشكل كبير بجميع   عند تحويل املجموعة

على األصل، يتم االعتراف باألصل إلى مدى مشاركة املجموعة في األصل. يتم قياس املشاركة املستمرة التي تأخذ شكل   مخاطر وملايا األصل أو نقل السيلرة

 ضمان على األصل املحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل والحد األقص ى للمبلغ الذي قد ُيللب من املجموعة سداده، أيهما أقل.

 

 ( املللوبات املالية 2)

وعند استبدال أي من املللوبات .  سريانهاأو انتهاء    ا إلغاؤهأو    من االلتزام املتضمن باملللوباتاإلعفاء  إال عند    بأي من املللوبات املاليةاالعتراف    ال ُيلغى

قرض بشروط مختلفة إلى حد  من    املالية املتداولة بأخرى 
ُ
أو   االستبدالل هذا  قائم بشكل جوهري، فإن مث  أي مللوب، أو يتم تعديل شروط  بعيدنفس امل

جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة. إذا لم   بالتزاماستبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف  ك  احتسابهالتعديل يتم  

يمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل في الربح أو يكن التعديل جوهرًيا، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل؛ ويتم االعتراف بالق

 التعديل.ناتجة عن الخسارة كأرباح أو خسارة 

 

 من العمالء  املقدمات  4-5

ر عقار قبل استيفاء تشمل املبالغ املدفوعة مقدًما من العمالء األقساط املستلمة من املشترين للعقارات املباعة أو الخدمات املنفذة ومن املستأجرين لتأجي

العتراف باإليرادات أو تسويتها عند إنهاء  استيفاء معايير ا  فور الحًقا في بيان الربح أو الخسارة املوحد    ويتم تحرير تلر املدفوعاتمعايير االعتراف باإليرادات. 

 العقد من قبل املجموعة.
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 عقارات للتطوير   4-6

بسعر التكلفة أو صافي القيمة    إدراجها   يتم ، و قيد اإلنشاء للبيع على أنها عقارات للتلوير  العقاراتأو    املنشأةأو    املستحوذ عليبهايتم تصنيف العقارات  

 أيهما أقل. ،القابلة للتحقيق
 

هو سعر القابلة للتحقيق  تتضمن التكلفة بشكل أساس ي تكلفة األرض وتكلفة البناء وجميع التكاليف األخرى الالزمة لتجهيز العقارات للبيع. صافي القيمة  

 التكاليف املقدرة لإلكمال والتكاليف املقدرة الالزمة إلجراء البيع. يتم ت
ً
حديد تكلفة العقارات للتلوير املعترف البيع املقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا

 بها في بيان الربح أو الخسارة املوحد بالرجوع إلى التكاليف املتكبدة على املمتلكات املباعة في حدود األعمال املنجلة. 

 

 املمتلكات واملعدات   4-7

 االستهالك املتراكم وأي خسارة انخفاض في  
ً
القيمة محددة. تكلفة املمتلكات واملعدات هي تكاليف البناء و / أو  تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا

 مقابل الشراء مع أي تكاليف عرضية للشراء.
 

لل  ،تتضمن التكلفة تكاليف اإلنشاء واألتعاب املهنية  فإن تكاليف االقتراض املرسملة وفًقا للسياسة املحاسبية للمجموعة.    ،املؤهلةموجودات  وبالنسبة 

 جاهلة لالستخدام املقصود منها. وجودات املعندما تكون وجودات املذه يبدأ استهالك ه
 

ملقدرة باستخدام يتم االعتراف باالستهالك وذلر لشلب التكلفة بخالف األراض ي اململوكة ملكية حرة واملمتلكات قيد اإلنشاء على مدى األعمار اإلنتاجية ا

تأثير أي تغييرات في    األخذ بالحسبان مع    ،اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنةطريقة القسط الثابت. تتم مراجعة األعمار  

 التقديرات على أساس مستقبلي.
 

 يتم استخدام األعمار اإلنتاجية التالية في حساب االستهالك:

 سنوات 

 10             املباني 

 6            األثاث والتجهيزات 

 6           وات ومعدات مكتبية أد

 6             السيارات 
 

 منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام املستمر لألصل.  توفرأو عندما ال يتوقع  بيعهاملمتلكات واملعدات عند  أي من بنوديتم استبعاد 
 

واملعدات على أنه الفرق بين عائدات املبيعات والقيمة الدفترية لألصل املمتلكات    شلب أي من بنوديتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو  

 .املوحدفي بيان الربح أو الخسارة  قيدهاويتم 

 

 العقارات االستثمارية  4-8

اإليجارات و / أو لليادة رأس املال )بما في ذلر االستثمار العقاري تحت اإلنشاء لهذه األغراض(. يتم   لتحقيقالعقارات االستثمارية هي عقارات محتفظ بها  

تراكمة وفًقا لنموذج  قياس العقارات االستثمارية مبدئًيا بالتكلفة، بما في ذلر تكاليف املعاملة ذات الصلة ناقًصا االستهالك املتراكم وأي خسائر انخفاض م

 : العقارات االستثمارية. 40  رقم ر املحاسبة الدوليالتكلفة في معيا
 

 . سنة  25  البالغة  املقدرة  اإلنتاجية  األعماريتم تحميل االستهالك لشلب تكلفة العقارات االستثمارية املكتملة على أساس القسط الثابت على مدى متوسط  
 

للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك متوافقة مع النمط املتوقع للمنافع االقتصادية من تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك بشكل دوري  

 هذه العقارات. 
 

ويتم شلب القيمة الدفترية للمكون الذي ،  بشكل منفصل  التي تحتسباملصروفات املتكبدة الستبدال عنصر من بنود العقارات االستثمارية  يتم رسملة  

املصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تليد املنافع االقتصادية املستقبلية لبند العقارات االستثمارية ذات الصلة. يتم االعتراف تم استبداله. تتم رسملة 

 بجميع املصروفات األخرى في بيان الربح أو الخسارة املوحد عند تكبد املصروفات.
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العقارات االستثمارية بشكل دائم من االستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية    عند شلب يتم استبعاد العقارات االستثمارية عند االستبعاد أو  

 لعقار.من البيع. يتم تضمين أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد العقار في بيان الربح أو الخسارة املوحد في الفترة التي تم فيها استبعاد ا
 

ما وفقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام يتضح من بدء شغل املالر أو بدء التلوير بهدف البيع. تتم تتم التحويالت من العقارات االستثمارية عند

 هذه التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات في تاري  التحويل.

 

 امللموسةوجودات املانخفاض قيمة   4-9

تاري    القيم الدفترية مل  ،تقرير  كل   إعدادفي  تلر    وجوداتهاتقوم املجموعة بمراجعة  قد وجودات  املامللموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن 

في حالة وجود مثل هذا املؤشر القيمة.  في  القابل لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض   ،تعرضت لخسارة انخفاض  املبلغ  يتم تقدير 

تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد   ،دت(. عندما ال يكون من املمكن تقدير املبلغ القابل لالسترداد لألصل الفرديالقيمة )إن وج

ات الشركة لوحدموجودات  يتم أيًضا تخصيص    ،الذي ينتمي إليه األصل. عندما يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت  ، عادة مشروع التلوير  ،النقد

 أو بخالف ذلر يتم تخصيصها ألصغر مجموعة من الوحدات املولدة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها. ،توليد النقد الفردية
 

عرف  
ُ
يتم خصم   ،الستخدامأيهما أعلى. عند تقدير القيمة في ا  ،القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدامبالقيمة القابلة لالسترداد  ت

قود واملخاطر التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة اللمنية للن

 تقدير التدفقات النقدية املستقبلية.  وفًقا لها تعديل الخاصة باألصل التي لم يتم
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد(  ،القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفتريةإذا تم تقدير 

صل ذي الصلة باملبلغ ما لم يتم إدراج األ   ،املوحدإلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على الفور في بيان الربح أو الخسارة  

 إعادة التقييم.  ناتج منعكس خسارة انخفاض القيمة على أنه انخفاض  احتسابوفي هذه الحالة يتم   ،املعاد تقييمه
 

سترداد، ولكن لال عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحًقا، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى التقدير املعدل لقيمته القابلة  عند  

ة لألصل )أو وحدة  بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية املتزايدة القيمة الدفترية التي كان من املمكن تحديدها لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيم

خسارة املجمع، ما لم يتم تسجيل األصل املعني  توليد النقد( في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة على الفور في بيان الربح أو ال

 باملبلغ املعاد تقييمه، وفي هذه الحالة يتم معالجة عكس خسارة االنخفاض في القيمة كليادة في إعادة التقييم. 

 

 قود اإليجارع  4-10

 املجموعة كمستأجر

 عقود اإليجار من خالل االعتراف بأصل حق االستخدام وااللتزامات اإليجارية باستثناء:  تحتسب

 املوجودات منخفضة القيمة. و  عقود إيجار •

 شهًرا أو أقل. 12التي تبلغ مدتها  اإليجارعقود  •
 

جوع إلى السعر ُتقاس االلتزامات اإليجارية بالقيمة الحالية للمدفوعات التعاقدية املستحقة للمؤجر على مدى فترة اإليجار، مع تحديد معدل الخصم بالر 

في بداية إلضافي للمجموعة تحديد ذلر بسهولة، في وفي هذه الحالة، يتم استخدام معدل االقتراض ا باإلمكان ( كاملعتاد)يكن املتأصل في عقد اإليجار ما لم 

الحاالت، يفترض عقد اإليجار. يتم تضمين مدفوعات اإليجار املتغيرة فقط في قياس االلتزامات اإليجارية إذا كانت تعتمد على مؤشر أو معدل. في مثل هذه 

مدفوعات اإليجار املتغيرة األخرى كمصروفات في الفترة  دتسدالقياس األولي الاللتزامات اإليجارية أن العنصر املتغير سيبقى دون تغيير طوال مدة اإليجار. 

 . ذات الصلة
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   إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
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 )تتمة(  املجموعة كمستأجر

 أيًضا: لاللتزامات اإليجاريةتشمل القيمة الدفترية  ،االعتراف املبدئيعند 

 بموجب أي ضمان للقيمة املتبقية.  سدادهااملتوقع  قيمةال •

 ؛ املمارسة ألي خيار شراء ممنوح لصالح املجموعة إذا كان من املعقول بالتأكيد تقييم هذا الخيارسعر  •

 إذا تم تقدير مدة اإليجار بناًء على خيار اإلنهاء الجاري تنفيذه.  ،عقد اإليجارغرامات مستحقة الدفع إلنهاء أية  •

 

 ويتم زيادتها من أجل:  ،ويتم تخفيضه ألي حوافل إيجار مستلمة ،االلتزامات اإليجاريةمبدئًيا بمبلغ وجودات امليتم قياس حق استخدام 

 اإليجار املدفوعة في أو قبل بدء عقد اإليجار.مدفوعات  •

 األولية املباشرة املتكبدة. و التكاليف  •

 أي مخصص معترف به عندما تكون املجموعة ملالبة تعاقدًيا بتفكير أو إزالة أو استعادة األصل املؤجر. قيمة  •
 

دفوعات اإليجار املدفوعة.  ة مبقيم نتيجة للفائدة املحملة بمعدل ثابت على الرصيد القائم ويتم تخفيضها  االلتزامات اإليجارية تليد ،القياس املبدئي وبعد

حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى الفترة املتبقية من عقد اإليجار أو على مدى العمر االقتصادي املتبقي لألصل موجودات  يتم إطفاء  

 إذا كان نادًرا ما يعتبر أقصر من مدة عقد اإليجار.
 

فإنها    ،تعيد تقييم احتمالية ممارسة خيار تمديد أو إنهاء املستأجر(  ،على سبيل املثال  ،قد إيجار )ألنهاعندما تقوم املجموعة بمراجعة تقديرها ملدة أي ع 

والتي يتم خصمها باستخدام معدل الخصم املعدل.   ،لتعكس الدفعات التي يتعين القيام بها. خالل املدة املعدلة  اللتزامات اإليجاريةتعدل القيمة الدفترية ال

 ،املتغير ملدفوعات اإليجار املستقبلية التي تعتمد على معدل أو مؤشر  املكون باملثل عندما تتم مراجعة    اللتزامات اإليجاريةيمة الدفترية التتم مراجعة الق

 باستثناء بقاء معدل الخصم دون تغيير. 
 

مع   الدفترية ألصل حق االستخدام،  القيمة  تعديل مكافئ على  يتم إجراء  الحالتين  كلتا  املتبقية في  اإليجار  فترة  املعدلة على مدى  الدفترية  القيمة  إطفاء 

 )املعدلة(. إذا تم تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر، يتم االعتراف بأي تخفيض إضافي في الربح أو الخسارة.
 

 د املحاسبة على طبيعة التعديل: عندما تعيد املجموعة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية لعقد اإليجار مع املؤجر، تعتم

الت • يتناسب مع السعر املستقل لحقوق االستخدام اإلضافية  بمبلغ  أو أكثر من املوجودات اإلضافية  تأجير واحد  إلى  التفاوض  تم  إذا أدت إعادة  ي 

 الحصول عليها، يتم احتساب التعديل على أنه عقد إيجار منفصل وفًقا للسياسة املذكورة أعاله. 

أصل إضافي    جميع الحاالت األخرى التي تؤدي فيها إعادة التفاوض إلى زيادة نلاق عقد اإليجار )سواء كان ذلر امتداًدا لفترة اإليجار، أو تم تأجيرفي   •

 م بنفس املقدار واحد أو أكثر(، تتم إعادة قياس االلتزامات اإليجارية باستخدام معدل الخصم امللبق في تاري  التعديل، مع تعديل أصل حق االستخدا

بنفس  إذا أدت إعادة التفاوض إلى انخفاض في نلاق عقد اإليجار، يتم تخفيض كل من القيمة الدفترية الاللتزامات اإليجارية وأصل حق االستخدام  •

اإليجارية للتأكد من أن قيمته    النسبة لتعكس اإلنهاء الكامل لعقد اإليجار مع االعتراف بأي فرق في الربح أو الخسارة. يتم بعد ذلر تعديل االلتزامات

مللبق في  الدفترية تعكس مبلغ املدفوعات املعاد التفاوض عليها على مدى املدة املعاد التفاوض عليها، مع خصم مدفوعات اإليجار املعدلة بالسعر ا

 تاري  التعديل. يتم تعديل أصل حق االستخدام بنفس املبلغ.
 

عة في استخدام أصل محدد وتتللب خدمات يقدمها املؤجر للمجموعة، اختارت املجموعة محاسبة العقد بالكامل للمجمو   تحول الحق بالنسبة للعقود التي  

 كعقد إيجار، أي أنها ال تخصص أي مبلغ من املدفوعات التعاقدية إلى، والحساب بشكل منفصل، عن أي خدمات يقدمها املورد كجلء من العقد.
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   املالية املوحدة إيضاحات حول البيانات  

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
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 املجموعة كمؤجر

يجار تمويلي املجموعة اتفاقيات إيجار كمؤجر فيما يتعلق بممتلكاتها االستثمارية. يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون املجموعة مؤجًرا لها كعقود إ  تبرم

لي. يتم تصنيف عقد إيجار تمويكيتم تصنيف العقد    ،جميع مخاطر وملايا امللكية إلى املستأجر  جوهريصاأو تشغيلي. عندما تنقل شروط عقد اإليجار  

 . إيجار تشغيليةجميع عقود اإليجار األخرى عقود 
 

ا 
ً
الباطن    ،عندما تكون املجموعة مؤجًرا وسيل الرئيس ي وعقد اإليجار من  عقد اإليجار من   . ويتم تصنيفمنفصلين   كعقدينفإنها تحسب عقد اإليجار 

 لناش ئ عن عقد اإليجار الرئيس ي. إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام اكعقد الباطن 
 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ذات الصلة. يتم إضافة التكاليف األولية املباشرة   ةمن عقود اإليجار التشغيلي  تقيد اإليرادات اإليجارية

 فترة اإليجار.املتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل املؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى 
 

م املجموعة بانتظام بمراجعة القيمة املتبقية املقدرة غير املضمونة وتلبق متللبات انخفاض القيمة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير تقو   ،املبدئي  االعترافبعد  

 مع االعتراف بمخصص لخسائر االئتمان املتوقعة على ذمم اإليجار املدينة. ،9رقم املالية 
 

 لتخصيص املقابل بموجب العقد لكل مكون.   15  رقم  تلبق املجموعة املعيار الدولي للتقارير املالية  ،إيجارية وغير إيجاريةعندما يشتمل العقد على مكونات  
 

 رأس املال  4-11

لي. يتم تصنيف يتم تصنيف األدوات املالية التي تصدرها املجموعة كحقوق ملكية فقط إلى الحد الذي ال تستوفي فيه تعريف املللوب املالي أو األصل املا 

 األسهم العادية للمجموعة كأدوات حقوق ملكية. 
 

 القانوني حتياطي اال   4-12

 بمقتض ى قانون الشركات التجارية بدولة
ً

٪ من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن تقرر 10تحويل  باإلمارات والنظام األساس ي للشركة    عمال

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها القانون.إن ٪ من رأس املال املدفوع. 50االحتياطي  عند بلوغوقف هذه التحويالت 
 

 املخصصات   4-13

يكون   باملخصصات عندما  االعتراف  نتيجة لحدث سابقيتم  أو استداللي(  )قانوني  التزام حالي  املجموعة ملالبة    ،على املجموعة  تكون  أن  املحتمل  ومن 

 .ويمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ االلتزام ،بتسوية االلتزام
 

املخاطر والشكوك املحيلة   مراعاةمع  ،لتقريرتاري  إعداد اكما في  القائماملبلغ املعترف به كمخصص أفضل تقدير للمقابل املللوب لتسوية االلتزام يمثل 

 بااللتزام. 
 

 فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلر التدفقات النقدية. ،املخصص باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية االلتزام الحاليقياس  عند
 

ثالثاسترداد بعض أو كل املنافع االقتصادية املللوبة لتسوية مخعندما يتوقع   إذا    ،صص من طرف  باملدينين كأصل  قيمة  يتم االعتراف  تيقن استالم 

 .قياس مبلغ املستحق بشكل موثوق ل ووجود إمكانيةالسداد 
 

 املثقلة بالتزاماتعقود ال

عندما تكون املنافع املتوقعة التي يمكن للمجموعة الحصول عليها من العقد أقل من التكلفة الحتمية    املثقلة بالتزاماتيتم االعتراف بمخصص للعقود  

 أيهما أقل.  ،املخصص بالقيمة الحالية للتكلفة املتوقعة إلنهاء العقد أو صافي التكلفة املتوقعة لالستمرار في العقد يقاس. التعاقديةللوفاء بالتزاماتها 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص   4-14

وذلر مع   ،عادة استحقاق هذه امللايا على الراتب النهائي للموظفين ومدة الخدمةيستند    حيث،  تقدم املجموعة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها الوافدين

. يتم استحقاق التكاليف املجموعة أعمالها  فيها  تمارسالتي  إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة على النحو املنصوص عليه في قوانين العمل في البلدان    مراعاة

تقدم املجموعة مساهمات في   ،من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة  بموظفي املجموعةفيما يتعلق  و املتوقعة لهذه املكافآت على مدى فترة الخدمة.  
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كنسبة مئوية من رواتب املوظفين. إن التزامات املجموعة   بحيث تحتسبجتماعية  صندوق التقاعد الذي أنشأته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اال 

 كمصروفات عند استحقاقها.  ويتم سدادها ،محدودة بهذه املساهمات
 

 

   إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
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 ذات الصلة. يتم االعتراف بأصل / التزام ضريبة القيمة املضافة في الدفاتر على أساس اللوائح التي تحددها السللات الضريبية في السللات القضائية 
 

 باستثناء:  ،صافية من مبلغ ضريبة القيمة املضافةوجودات امليتم االعتراف باملصروفات و 

يتم االعتراف    ،وفي هذه الحالة  ،الضرائب  هيئةأو الخدمات غير قابلة لالسترداد من  وجودات  امل عندما تكون ضريبة القيمة املضافة املتكبدة على شراء   ▪

 حسب االقتضاء  ،األصل أو كجلء من بند املصاريف االستحواذ علىبضريبة القيمة املضافة كجلء من تكلفة 

 الدائنة مع تضمين مبلغ ضريبة القيمة املضافة إثبات الذمم املدينة و  عند ▪
 

الضرائب كجلء من الذمم املدينة األخرى أو الذمم الدائنة    هيئةأو املستحقة الدفع إلى    ، يتم تضمين صافي مبلغ ضريبة القيمة املضافة القابلة لالسترداد من

 األخرى في البيانات املالية املوحدة. 
 

يتم بموجبها تحديد ضريبة القيمة املضافة النهائية بناًء على أفضل التفسيرات للقوانين املعمول    تبرم املجموعة في سياق األعمال االعتيادية بعض املعامالت

 . لاألعمابها وممارسات 

 

 اإليراداتب االعتراف  4-16

 اإليرادات من العقود مع العمالء

 واحًدا للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء  اإليرادات من العقود مع العمالء 15يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
ً
نموذًجا شامال

  ويضع املعيارملالية.  ويحل محل إرشادات االعتراف باإليرادات الحالية املوجودة في العديد من املعايير والتفسيرات ضمن املعايير الدولية إلعداد التقارير ا

 على اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء.اعتماده بحيث يتم خمس خلوات قائم على نموذًجا 
 

ا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد املعايير  يرتببين طرفين أو أكثر  باتفاقتحديد العقد مع العميل: ُيعّرف العقد  1الخلوة 
ً
 الحقوق وااللتزامات. لهذهحقوق

 بتحويل سلعة أو خدمة إلى العميل.  تعهدالعقد هو  تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء في 2الخلوة 

 ، عميلتحديد سعر املعاملة: سعر املعاملة هو مبلغ املقابل الذي تتوقع املجموعة استحقاقه مقابل تحويل البضائع والخدمات املتعهد بها إلى ال  3الخلوة  

 . الغيرباستثناء املبالغ املحصلة نيابة عن 

ستقوم املجموعة بتخصيص سعر   ،على أكثر من التزام أداء  يتضمناللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي  تخصيص سعر املعاملة    4الخلوة  

 املعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يوضح املقابل الذي تتوقع املجموعة تحقيقه يحق له مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

 وعة التزام األداء. املجم عند استيفاء: االعتراف باإليراد 5الخلوة 

 

 بيع عقارات للتلوير

 تعترف املجموعة باإليرادات بمرور الوقت إذا تم استيفاء أي من املعايير التالية: 

 أو  ؛العميل ويستهلر في نفس الوقت الفوائد التي يوفرها أداء املجموعة أثناء أداء املجموعة أن يتلقى ▪

 أو ؛عند إنشاء األصل أو تحسينه تخضع لسيلرة العميلالتي وجودات املأو تحسين أحد  إنشاءأداء املجموعة  أن يترتب على ▪

 حق واجب النفاذ في السداد مقابل التزام األداء املكتمل حتى تاريخه. ويكون لها استخدام بديل للمجموعةبأصل وجود أداء املجموعة أال يترتب على  ▪
 

، التي تتللب االعتراف باإليرادات على أساس جهود املجموعة  هذه اللريقة. تعتبر املجموعة أن استخدام  إدخال البياناتاختارت املجموعة تلبيق أسلوب  

لإليرادات املكتسبة بالفعل. عند تلبيق طريقة املدخالت، تقوم املجموعة بتقدير تكلفة استكمال املشاريع من أجل  للوفاء بالتزام األداء، توفر أفضل مرجع  

التحتية وامللالبات املحتملة من قبل املقاو  البنية  التقديرات تكلفة توفير  بها. تتضمن هذه  التي سيتم االعتراف  لين وتكلفة الوفاء تحديد مبلغ اإليرادات 

 ات التعاقدية األخرى للعمالء. بااللتزام
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 ( تتمةبيع عقارات للتلوير )

 إلى العميل.وجودات امليتم االعتراف باإليراد عندما يتم تحويل السيلرة على   ،الوفاء بالتزامات األداء في وقت معين في الحاالت التي تحدد فيها املجموعة و
 

 تعاقًدا / ذمم مدينة تجارية بناًء على مبلغ املقابل امل  ،عندما تفي املجموعة بالتزام األداء من خالل تسليم السلع والخدمات املتعهد بها
ً

كتسب فإنها تنش ئ أصال

يخضع . و فإن هذا يؤدي إلى التزام / دفعة مقدمة من العمالء  ،من خالل األداء. عندما يتجاوز مبلغ املقابل املستلم من العميل مبلغ اإليرادات املعترف بها 

 لة. املسؤولية عند إنهاء العقد مع العمالء للعقد واللوائح السائدة في السللات القضائية ذات الص بنقلالتزام املجموعة 
 

مع مراعاة شروط الدفع املتفق عليها تعاقدًيا باستثناء الضرائب والرسوم. تقوم املجموعة    ،اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق  تقاس

 في جميع ترتيبات إيراداتها.   بصفة موكل أو وكيل وخلصت إلى أنها تعمل    بصفة موكل   بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل
 

 ،اإليرادات والتكاليف  وإمكانية قياسيحتمل معه تدفق املنافع االقتصادية إلى املجموعة    بالقدر الذييتم االعتراف باإليرادات في البيانات املالية املوحدة  

 بشكل موثوق. ، إذا ومتى كان ذلر ممكًنا
 

 من إنهاء عقود البيع اإليرادات

التنظيم الع الربح أو الخسارة املوحد وفًقا إلرشادات مؤسسة  بيان  في  العقارات  إنهاء  إنهاء العقود وإثبات الدخل من  في  ( ومع ريراقاري )تشرع املجموعة 

 املوافقات الالزمة من مؤسسة التنظيم العقاري / دائرة األراض ي واألمالك في دبي. 
 

 الدخل من الودائع 

بشكل موثوق. يتم استحقاق الدخل من الودائع في   ها قياس   وإمكانيةتدفق املنافع االقتصادية إلى املجموعة    يحتمليتم إثبات الدخل من الودائع عندما  

املناسب امللبق  ،الوقت  الفائدة  أو معدل  الفعلي  الربح  القائم وعلى أساس  األساس ي  املبلغ  إلى  املقبوضات   ،بالرجوع  بالضبط  ُيخصم  الذي  املعدل  وهو 

 النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألصل املالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل. املبلغ عند االعتراف األولي.
 

 يجارية اإليرادات اإل 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ذات الصلة. يتم تحميل التكاليف األولية املباشرة   ةمن عقود اإليجار التشغيلي  اإليرادات اإليجاريةتقيد  

 بيان الربح أو الخسارة. في وإدراجهعقد إيجار تشغيلي إبرام املتكبدة في التفاوض بشأن 
 

 توزيعات االرباح

 االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالمها. يتم 

 

 العمالت األجنبية  4-17

 العملة الوظيفية وعملة العرض )أ(

ظيفية"(.  ملة الو البنود املدرجة في البيانات املالية لكل من شركات املجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها الشركة )"العتقاس  

 "(، وهو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة. الدرهمتم عرض البيانات املالية املوحدة بالدرهم اإلماراتي )"
 

 املعامالت واألرصدة   )ب(

لتقييم حيث يتم إعادة قياس البنود.  يتم تحويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواري  املعامالت أو ا

دات واملللوبات يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه املعامالت ومن التحويل بأسعار الصرف في نهاية السنة للموجو 

 .املوحدالنقدية بالعمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة 
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 )تتمة( املعامالت واألرصدة  )ب(

 منشآت املجموعة

عن   النتائج واملركل املالي لجميع شركات املجموعة )بخالف الشركات التابعة في االقتصاد ذو التضخم املرتفع( التي لها عملة وظيفية مختلفة   تحويليتم  

 عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي:

 ؛ن املركل املاليوالخصوم لكل بيان مركل مالي معروض بسعر اإلقفال في تاري  بياوجودات امل تحويل( يتم 1)

 و ؛الصرف أسعاراإليرادات واملصروفات لكل بيان ربح أو خسارة بمتوسط  تحويل( يتم 2)

 الصرف الناتجة كمكون منفصل لحقوق امللكية. ق أسعار  ( يتم االعتراف بجميع فرو 3)
 

 نبية والقروض إلى حقوق امللكية.يتم تحويل فروقات الصرف الناتجة عن تحويل صافي االستثمار في العمليات األج ،عند التوحيد
 

يتم إعادة تصنيف جميع فروق الصرف املتراكمة في حقوق امللكية فيما يتعلق بتلر العملية املنسوبة إلى مالكي الشركة إلى    ،عملية أجنبية   استبعاد أي عند  

 بيان الربح أو الخسارة.

 

 الضرائب  4-18

في بعض الحاالت سيتم اقتلاع    ،املجموعة في اإلمارات العربية املتحدة. في دول غير اإلمارات العربية املتحدةال توجد ضريبة دخل ملبقة على عمليات  

يتم تكوين مخصص للضرائب الحالية    ،الضرائب األجنبية عند املصدر على توزيعات األرباح وبعض الفوائد التي تحصل عليها املجموعة. عند االقتضاء

الضريبية ذات الصلة في البلدان    للقوانين نتائج التشغيلية للشركات التابعة الخارجية التي تعمل في مناطق خاضعة للضريبة وفًقا  واملؤجلة الناشئة عن ال

ستخدام ة الحالية بااملعنية التي تعمل فيها املجموعة. املصروفات في بيان الربح أو الخسارة هي الضريبة املتوقعة املستحقة الدفع على الدخل الضريبي للسن

 وأي تعديالت على الضريبة املستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة. ،تاري  إعداد التقريراملعدالت السائدة في 

 

 التقارير القطاعية  4-19

 صانعمجلس اإلدارة  ويتمثل  نفقات.  على إثرها  هو أحد مكونات املجموعة التي تنخرط في أنشلة تجارية قد تحقق منها إيرادات وتتكبد    إن القلاع التشغيلي

املوارد التي سيتم   القرار التشغيلي الرئيس ي للمجموعة. تتم مراجعة النتائج التشغيلية للقلاع التشغيلي بانتظام من قبل مجلس اإلدارة التخاذ قرارات بشأن 

عنها إلى مجلس اإلدارة البنود التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى القلاع باإلضافة  تخصيصها للقلاع وتقييم أدائه. تتضمن نتائج القلاعات التي يتم رفع تقارير  

 إلى تلر التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. 

 

 مقاصة األدوات املالية  4-20

ون هناك حق واجب النفاذ قانوًنا ملقاصة  يتم إجراء املقاصة بين املوجودات واملللوبات املالية ويتم تسجيل صافي املبلغ في بيان املركل املالي املوحد عندما يك 

أال يكون الحق واجب النفاذ قانوًنا متوقًفا  . ويتعين  املبالغ املعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد

 للتنفيذ في سياق األعمال 
ً
 أو اإلفالس أو إفالس املجموعة أو اللرف املقابل. التعثروفي حالة تيادية  االععلى األحداث املستقبلية ويجب أن يكون قابال

 

 املطلوبات الطارئة  4-21

ما لم تكن إمكانية تدفق املوارد التي تنلوي على منافع اقتصادية    اإلفصاح عنهايتم  حيث    ال يتم االعتراف باملللوبات اللارئة في البيانات املالية املوحدة

 . داخلية تدفق منافع اقتصادية  يحتملعندما  عرضهااملوجودات املحتملة في البيانات املالية املوحدة ولكن يتم قيد . ال يتم إمكانية غير واردة

 

 تكاليف االقتراض   4-22

بالضرورة فترة طويلة من الوقت لتصبح   تستللمى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة، وهي موجودات تضاف تكاليف االقتراض املنسوبة مباشرة إل

 بيع. جاهلة لالستخدام املقصود أو البيع، إلى تكلفة تلر املوجودات، حتى يحين الوقت املوجودات جاهلة إلى حد كبير لالستخدام املقصود أو ال
 

 في السنة التي يتم تكبدها فيها.املوحد الربح أو الخسارة  بيان  االقتراض األخرى في يتم االعتراف بجميع تكاليف
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ياس في نهاية السنة  يتم تعديل النتائج واملركل املالي ملنشأة املجموعة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة االقتصاد ذو التضخم املرتفع من حيث وحدة الق

 نهج التكلفة التاريخية. ل اتباًعااملالية 
 

يتم تعديل املبالغ املقارنة للتغيرات في املؤشر في السنة الحالية.    ،املرتفع  مالتضخ  ال يعاني مننظًرا ألن عملة العرض للمجموعة هي عملة اقتصاد    ،ومع ذلر

 لعمالت األجنبية.الفروق بين هذه املبالغ املقارنة والتضخم املرتفع للسنة الحالية املعدل يتم االعتراف بها مباشرة في حقوق امللكية كاحتياطي تحويل ا
 

واملللوبات غير النقدية لتعكس التغيير في مؤشر األسعار العام من تاري  االستحواذ إلى نهاية السنة املالية. عند موجودات  يتم تعديل القيم الدفترية للو 

ل  يتم االعتراف بأرباح وخسائر السنة السابقة مباشرة في حقوق امللكية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من صافي املرك  ،التلبيق األولي للتضخم املفرط

من   العام من خالل تلبيق التغيير في مؤشر األسعار  املوحد  الربح أو الخسارة    بيان النقدي في الربح أو الخسارة. يتم إعادة بيان جميع البنود املعترف بها في  

 بنود الدخل واملصروفات في البداية. تحملأو  جني التواري  التي تم فيها 
 

عام  أسعار  تلبيق مؤشر  من خالل  املحتجلة،  األرباح  باستثناء  امللكية،  مكونات حقوق  بيان  إعادة  يتم  التلبيق،  من  األولى  السنة  بداية  تواري    في  من 

أو   باملكونات  االفتتاحية.نشؤوهااملساهمة  املحتجلة  األرباح  على  كتعديل  امللكية  حقوق  في  مباشرة  التعديالت  بهذه  االعتراف  يتم  األرباح   .  اشتقاق  يتم 

ت الالحقة، يتم إعادة بيان جميع املحتجلة املعاد بيانها من جميع املبالغ األخرى في بيان املركل املالي املعاد بيانه. في نهاية السنة األولى من التلبيق وفي السنوا

جميع البنود في قائمة التدفقات النقدية   عرضاري  املساهمة. يتم  ت  ، إن كان الحًقا، فيتلبيق مؤشر أسعار عام من بداية السنة أو بمكونات حقوق امللكية  

 واملصنفةالنتائج والتدفقات النقدية واملركل املالي للشركة التابعة للمجموعة    عرضمن حيث مؤشر األسعار العام في نهاية السنة املشمولة بالتقرير. تم  

 . 35 رقم اإليضاح  ملالعة. ملليد من التفاصيل، يرجى تاري  إعداد التقريرفي  ةالقائمعلى أنها ذات معدل تضخم مرتفع من حيث وحدة القياس 
 

أن جمهورية لبنان    التدقيقملركل جودة    التابع باملمارسات الدولية    املعني العمل    فريق، صرح  2020نوفمبر    10  وخالل مناقشة وثيقة في اجتماعها املؤرخ

٪ . باإلضافة إلى ذلر، بتلبيق معلومات صندوق النقد  100)"لبنان"( هي واحدة من البلدان التي تجاوزت معدالت التضخم التراكمية فيها ملدة ثالث سنوات  

ي االقتصادات ذات التضخم املرتفع، تم اعتبار  إلعداد التقارير املالية ف  29واملؤشرات الواردة في معيار املحاسبة الدولي رقم    2020لشهر أكتوبر    الدولي

داماك العقارية لبنان    -. وبناًء على ذلر، فإن النتائج واملركل املالي للشركة التابعة للمجموعة  2020خالل عام    مرتفعاالقتصاد اللبناني في حالة تضخم  

 . 35رقم اإليضاح  برجاء ملالعةمن التفاصيل،  . ملليدتاري  إعداد التقريرمن حيث وحدة القياس الحالية في تم عرضها ش.م.ل 
 

إلعداد التقارير املالية في االقتصادات ذات التضخم املرتفع في العام السابق. وفًقا لذلر، تم   29لم تلبق املجموعة متللبات املعيار املحاسبي الدولي رقم  

 املحاسبية. واألخلاء سبية والتغيير في التقديرات السياسات املحا 8 رقم تسجيلها بأثر رجعي وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي
 

 تاريخ التقرير األحداث ةعد   4-24

 على  بيان املركل املاليتاري  يتم تعديل البيانات املالية املوحدة لتعكس األحداث بين 
ً
وتاري  اعتماد البيانات املالية املوحدة لإلصدار، شريلة أن تقدم دليال

عندما  إال في البيانات املالية املوحدة السنةبعد نهاية  للتعديل موجبةمناقشة أي أحداث غير  وال تتم. بيان املركل املاليتاري  الظروف التي كانت موجودة في 

 تكون جوهرية.
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   البيانات املالية املوحدة إيضاحات حول  

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
 

 

 

 

 للتقديرات غير املؤكدة واملصادر الرئيسية  الجوهريةاألحكام املحاسبية  . 5

موجودات أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية لل  اتخاذيتعين على اإلدارة    ،4في اإليضاح    واملبينة  ،عند تلبيق السياسات املحاسبية للمجموعة

التي ال   التقديرات واالفتراضات    تتوفرواملللوبات  إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة. قد    ذات الصلة بسهولة من مصادر أخرى. تستند 

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

تراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بمراجعات التقديرات املحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كان تتم مراجعة التقديرات واالف

 التعديل يؤثر فقط على تلر الفترة أو في فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية واملستقبلية. 

 

 تطبيق السياسات املحاسبية  سياق في الجوهرية املتخذةاألحكام 

التي اتخذتها اإلدارة في عملية تلبيق السياسات املحاسبية للمجموعة والتي لها التأثير    ،عن تلر التي تتضمن تقديرات  بخالف  ، فيما يلي األحكام الجوهرية

 . األكثر أهمية على املبالغ املعترف بها في البيانات املالية املوحدة
 

 

 املمتلكاتتصنيف 

 كعقار استثماري   ،عملية تصنيف املمتلكاتسياق  في  
ً

 ، أو ممتلكات ومعدات  ،أصدرت اإلدارة أحكاًما مختلفة. يللم الحكم لتحديد ما إذا كان العقار مؤهال

معايير   بتلوير  املجموعة  تقوم  للتلوير.  عقار  واملعدات    تمكنهاأو  واملمتلكات  العقاري  االستثمار  لتعريفات  وفًقا  ثابت  بشكل  الحكم  ذلر  ممارسة  من 

معيار املحاسبة    الوارد فينظرت اإلدارة في املعايير التفصيلية واإلرشادات ذات الصلة لتصنيف العقارات على النحو    ،وممتلكات التلوير. عند إصدار حكمها

 االستخدام املقصود للممتلكات على النحو الذي تحدده اإلدارة. ،وعلى وجه الخصوص ،2و 16 الدوليين رقم املحاسبة ومعياري  40الدولي رقم 
 

 ستثمار في شركات زميلةاال 

  31كما في    ،وبناًء عليه  ،ذي صلة(   طرف)داماك الدولية املحدودة  ( من حقوق امللكية في  11٪ إضافية )إيضاح  25على    خالل السنةاستحوذت املجموعة  

وجودات امل إعادة تصنيف االستثمار من االستثمار في    ما ترتب عليه٪  45٪ إلى  20من نسبةداماك الدولية املحدودة  زادت حصة املجموعة في    ، 2021ديسمبر  

:  28قييم تأثير املعيار املحاسبي الدولي رقم  املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى االستثمار في الشركات اللميلة. قامت اإلدارة بت

وبالتالي تم احتساب   ،على شركة داماك الدولية املحدودة  جوهري تأثير    تمتلراالستثمارات في الشركات اللميلة واملشاريع املشتركة وخلصت إلى أن املجموعة  

 ". شركة زميلةاالستثمار على أنه "
 

 اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء - 15الدولي للتقارير املالية رقم الوفاء بالتزامات األداء بموجب املعيار 

ت محدد من أجل  يتعين على املجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كانت التزامات األداء قد تم الوفاء بها بمرور الوقت أو في وق

 تحديد اللريقة املناسبة لالعتراف باإليرادات. 
 

موجودات حيث يتم إبرام عقود لتوفير    ،قامت املجموعة بتقييم أنه بناًء على اتفاقيات البيع والشراء املبرمة مع العمالء وأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة

لدفع مقابل األداء املكتمل حتى اآلن.  ال تقوم املجموعة بإنشاء أصل ذي استخدام بديل لر املجموعة وعادة ما يكون لها حق واجب النفاذ في ا  ،عقارية للعمالء

 .محدديتم االعتراف باإليراد في وقت  ،تعترف املجموعة باإليرادات بمرور الوقت. عندما ال يكون هذا هو الحال ،في هذه الظروف
 

 تحديد أسعار املعامالت 

تأثير أي مقابل متغير في العقد بسبب الخصومات أو الغرامات   تقوم املجموعة بتقييم  ،العمالءمع    بشأن العقودعملية تحديد أسعار املعامالت  سياق  في  

لريقة املبلغ األكثر ترجيًحا بموجب املعيار  باملجموعة    تستعين  ،أو أي مقابل غير نقدي. عند تحديد تأثير املقابل املتغير  مكون تمويلي جوهري أو وجود أي  

 في نلاق مبالغ املقابل املحتملة. 15 رقم الدولي للتقارير املالية
ً

 حيث يتم تحديد سعر املعاملة بالرجوع إلى املبلغ األكثر احتماال

 

 تخصيص سعر املعاملة اللتزام األداء في العقود املبرمة مع العمالء

ب يتم االعتراف  في تخصيص سعر املعاملة اللتزامات األداء حيث  تعتبر املجموعة أن  اختارت املجموعة تلبيق طريقة املدخالت  اإليرادات بمرور الوقت. 

املكتسبة بالفعل.    استخدام طريقة املدخالت، التي تتللب االعتراف باإليرادات على أساس جهود املجموعة للوفاء بالتزام األداء، توفر أفضل مرجع لإليرادات

 أجل تحديد مبلغ اإليرادات التي سيتم االعتراف بها.  عند تلبيق طريقة املدخالت، تقوم املجموعة بتقدير تكلفة استكمال املشاريع من
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 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
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 )تتمة(  تطبيق السياسات املحاسبية سياق في الجوهرية املتخذةاألحكام 

 الشقق امللغاة عائداتاالعتراف بالدخل من 

تصبح املبالغ املستلمة من العمالء قابلة لالسترداد وفًقا لبنود املصادرة الواردة في مستندات عقد البيع األصلية ووفًقا   ،عند إنهاء أو إلغاء العقود مع العمالء

يتم إد العقارات املحلية.  باملبالغ املصادرة على للوائح  إنهاء العقد. يتم االعتراف الحًقا  إلغاء /  املالي املوحد عند  بيان املركل  في  املبالغ املصادرة كالتزام  راج 

كم اإلدارة بشأن ما بناًء على حاملوحد عند االقتضاء( في بيان الربح أو الخسارة   ، الوحدات العقارية امللغاة / املنتهية )بعد خصم املبالغ املستردة من العمالء

 إذا كانت املجموعة تتوقع أي ارتباط مستقبلي مع العميل.
 

 رتفع التضخم امل

  
ً
أحكاما املجموعة  للبيئة    جوهريةتمارس  املختلفة  الخصائص  االعتبار  في  تؤخذ  لبنان.  في  التابعة  بشركتها  يتعلق  فيما  املرتفع  التضخم  بداية  تحديد  في 

 ما إذا كان:   ،على سبيل املثال ال الحصر ،االقتصادية في لبنان. تشمل هذه الخصائص

 ؛نبية مستقرة نسبًياغير نقدية أو بعملة أجموجودات يفضل عامة السكان االحتفاظ بثروتهم في شكل  ▪

 ؛ تم تحديد األسعار بعملة أجنبية مستقرة نسبًيا ▪

 ؛تأخذ أسعار البيع أو الشراء الخسائر املتوقعة في القوة الشرائية خالل فترة ائتمان قصيرة في االعتبار ▪

 و  ؛ترتبط األسعار بمؤشر أسعار ▪

 ٪. 100معدل التضخم التراكمي خالل ثالث سنوات يليد عن  ▪
 

 رة اللبنانية سعر صرف اللي

حيث ارتفع    ،الرسمي   السوق الصرف بسعر  لإلى ظهور سوق موازية    ،العمالت األجنبية  الحصول علىوصعوبة    ،أدى الوضع االقتصادي والسياس ي في لبنان 

ليرة لبنانية / دوالر. وقد أدى ذلر إلى ارتفاع غير منضبط في   1507.5عن السعر الرسمي املربوط وهو    بليادة بالغة  ،العمالت األجنبية  على  الحصول سعر  

 األسعار أدى إلى ارتفاع التضخم وارتفاع مؤشر أسعار املستهلر. 
 

ا لقد 
ً
رسمي يتعلق بالتغيير في سعر  تواصلي فيما بينها وبين سعر الصرف الرسمي. في غياب أ  جوهرًياظهرت العديد من أسعار الصرف التي تختلف اختالف

اختارت اإلدارة استخدام آلية األسعار املتاحة للجمهور املعترف بها   ،ليرة لبنانية / دوالر أمريكي 1،507.5الصرف الرسمي املربوط من مصرف لبنان والبالغ 

ليرة لبنانية( لتحويل البيانات املالية لشركة داماك العقارية   1507.5=  دوالر أمريكي    1:  2020ليرة لبنانية )  22،700دوالر أمريكي =    1من قبل مصرف لبنان  

 . 2021ديسمبر   31دراجها في البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في إل  لبنان ش.م.ل. 
 

 للتقديرات غير املؤكدةاملصادر الرئيسية 

، والتي تنلوي على مخاطر تاري  إعداد التقريرنناقش أدناه االفتراضات الرئيسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير املؤكدة في  

 واملللوبات خالل السنة املالية التالية: موجودات كبيرة للتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية لل
 

 ملشاريع تكلفة استكمال ا

، يتعين على املجموعة تقدير التكاليف الستكمال مشاريع التلوير الخاصة بها. تتللب هذه التقديرات من املجموعة عمل تقديرات تاري  إعداد كل تقريرفي  

قديرات أيًضا تكلفة امللالبات املحتملة . تتضمن هذه التتاري  إعداد التقريرللتكاليف املستقبلية التي سيتم تكبدها، بناًء على العمل الذي سيتم تنفيذه بعد  

ة التي يتم فيها تعديل  من قبل املقاولين من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء. تنعكس آثار أي تعديل على هذه التقديرات في الفتر 

مشاريع التلوير. يتم تضمين عوامل مثل التأخير   إلنجازيع لتقدير التكاليف التقديرات. تستخدم املجموعة فرقها التجارية جنًبا إلى جنب مع مديري املشار 

لفة البناء بناًء على أفضل في تاري  اإلنجاز املتوقع والتغيرات في نلاق العمل والتغيرات في أسعار املواد والليادة في العمالة والتكاليف األخرى في تقديرات تك

 ات.التقديرات املحدثة بناًء على املتللب
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 )تتمة( للتقديرات غير املؤكدةاملصادر الرئيسية 

 العقارات للتلويرمن القابلة للتحقيق صافي القيمة 

القيم   للتحقيق  تم تحديد  التي تم إجراؤها من قبل مساحين قانونيين مؤهلين ومستقلين  القابلة  التقييمات  بناًء على  للتلوير من قبل اإلدارة  للعقارات 

قتصادية السائدة ومستشارين عقاريين. تم إعداد هذه التقييمات وفًقا ملعايير التقييم الخاصة باملعهد امللكي للمساحين القانونيين، وهي تعكس الظروف اال

 ، والتغييرات في خلة التلوير لبعض املشاريع.تاري  إعداد التقريركما في 
 

طريقة التقييم املتبقي والتي تستند إلى نهج التدفقات النقدية املخصومة التي تحدد قيمة    فيطريقة التقييم املستخدمة لر "عقارات قيد التلوير"    تمثلت

املمتلكات. تستللم هذه اللريقة مبيعات  العقار عن طريق خصم التكاليف املقدرة إلكمال التلوير من القيمة املقدرة عند اإلنجاز املشتقة من عائدات  

توقع للممتلكات. من هذا يتم خصم التكلفة املقدرة غير املسددة لخدمة العقار بما في ذلر هامش امللور للوصول تقدير إجمالي املحقق من سعر البيع امل

 إلى القيمة املتبقية. 
 

اللريقة في   بصافي القيمة الحالية السعر املقدر الذي سيدفعه امللور أو املستثمر العقالني والكفء للممتلكات املعنية. تأخذ  املدرجةتمثل القيمة الناتجة  

٪( اعتماًدا على 20٪ إلى 10: 2020٪ )21٪ إلى 10االعتبار القيمة اللمنية ملفهوم النقود حيث يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية بمعدالت تتراوح من 

 سنوات.  5إلى    1رات على مدى فترة تتراوح بين  تلوير العقا  ويتوقعطبيعة وحجم املشروع قيد التلوير واإلطار اللمني املنتهي الذي من املتوقع أن يتم تلويره.  
 

ماثلة في السوق معدلة كانت طريقة التقييم املستخدمة "للعقارات املكتملة" و "األراض ي املحتفظ بها للتلوير" هي اللريقة املقارنة التي تستند إلى معامالت م

. في العام السابق، أثرت املستويات املنخفضة ألنشلة املعامالت والسيولة وأسعار ملخاطر السوق واملخاطر القانونية ومخاطر املمتلكات املالزمة لكل عقار

لهذه العقارات. وقد أدى ذلر إلى مخصص انخفاض القابلة للتحقيق السوق على األسعار القابلة للمقارنة التي حددها املثمن املستقل للوصول إلى القيمة 

 للحصول على التفاصيل. 10رات. راجع املالحظة في القيمة مقابل القيمة الدفترية لهذه العقا
 

:  2020مليون درهم ) 380بناًء على ما ورد أعاله، قامت املجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للممتلكات للتلوير وعكس املخصص النخفاض القيمة بمبلغ 

 . 2021ديسمبر   31للفترة املنتهية في املوحد الربح أو الخسارة  بيان ( في درهممليون  1،360مخصص إضافي النخفاض القيمة بمبلغ 
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 تحليل القطاعات   -6

تحديد املعلومات املقدمة إلى مجلس اإلدارة  يتم  و   ، والذي يتم رفع تقرير بشأنهالتلوير العقاري   قلاع  وهو،  تتكون املجموعة حالًيا من قلاع تشغيلي واحد

 لغرض تخصيص املوارد وتقييم األداء بشكل أساس ي من خالل املوقع الجغرافي لهذه العمليات.
 

 "دولية".   كعمليات  أخرى   بلدان " وعمليات في  محلية"كعمليات    املعلومات الجغرافية للمجموعة بين العمليات في دولة اإلمارات العربية املتحدة  يجرى تقسيم

 

 

 

 

  2021 2020 

  
 ألف درهرم  ألف درهم 

 معاد عرضه 
   اإليرادات 

   4,585,046   2,797,559 محلية

   93,438   169,573 دولية 

 2,967,132   4,678,484   

 

 ن للسنة الحالية والسابقة.يه ناتجة من العمالء الخارجيإن كل اإليرادات املفصح عنها أعال 
   
 2021 2020 

 
 ألف درهرم  ألف درهم 

 معاد عرضه 
   العقارات للتلوير 

   6,668,013 7,272,032 محلية

   1,581,596  1,313,201 دولية 

 8,585,233  8,249,609   

 
 2021 2020 
 ألف درهرم  ألف درهم  

   االستثمارات املالية 
  - 306,147 محلية

    762,912   2,300,022 دولية 

 2,606,169 762,912 
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   املالية املوحدة إيضاحات حول البيانات  

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  

 

 النقد وما يعادله   -7
 

  2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

 967   563 النقد في الصرندوق 

 2,399,147    1,928,859 النقد املحتفظ به في حساب معلق التسليم

 608,780    882,467 أرصدة بنكية 

 1,233,344    1,308,649 ودائع ثابتة 
 

   4,120,538 نقد وأرصدة بنكية
 4,242,238 

 ( 934,320)  ( 457,330) ودائع ثابتة باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر 

 3,307,918   3,663,208 النقد وما يعادله

 

حسابات بنكية معتمدة من هيئة التنظيم العقاري )"ريرا"(، يمثل النقد املحتفظ به في حساب معلق التسليم النقد املستلم من عمالء محتفظ به في  

 . د وما يعادلهوبالتالي يعتبر نق، وما يتعلق بها من مقبوضات نقدية يةلتلوير اويقتصر استعمال هذا النقد على العقارات 
 

جودات لدى بنوك يجري تنظيمها بشكل كبير من  حيث يتم االحتفاظ بهذه املو على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة يتم تقييم األرصدة لدى البنوك 

 الخسارة يعادل    قبل البنوك املركلية في البلدان املعنية. وبناًء على ذلر، تقوم إدارة املجموعة بتقدير مخصصات الخسائر في نهاية فترة التقرير بمبلغ 

 شهًرا.    12ملدة  االئتمانية املتوقعة
 

قد قامت إدارة املجموعة بتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي فوالتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك.    للتعثر في السدادللخبرة السابقة    نظرا

 لم يتم تكوين أي مخصصات خسارة على هذه األرصدة.
 

ديسمبر    31داع. كما في السنة املنتهية في  مالية تحتفظ بها البنوك لفترة استحقاق تقل عن ثالثة أشهر وأكثر من تاري  اإلي  موجوداتالودائع الثابتة  تمثل  

 ٪( سنوًيا. 3٪ إلى 1: 2020٪ )1٪ إلى 0.3غالبية الودائع الثابتة فائدة بمعدالت تتراوح من  حققت ،2021
 

في   واألرصدة  2021ديسمبر    31كما  الثابتة  بالودائع  البنوك  تحتفظ  )  592البالغة    البنكية،  درهم  درهم(    416:  2020مليون  مقابل    مرهونةمليون 

 .التسهيالت االئتمانية الصادرة للمجموعة
 

لدى بنوك إسالمية والرصيد املتبقي محتفظ به  مليون درهم( محتفظ به    2،133:  2020مليون درهم )   1،309، يوجد مبلغ  2021ديسمبر    31كما في  

 .لدى بنوك تقليدية
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   إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  

 

 استثمارات ماليـة  .8

تاري  إعداد في  والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأرصدة االستثمارات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيما يلي 

 :التقرير
 

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 270,457 1,147,408 )أ([  8االستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ]

 492,455 1,458,761 )ب([  8الخسارة ]االستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 2,606,169 762,912 
 

 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أ( 
 

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 369,753 270,457 الرصيد االفتتاحي 

 ( 55,837) 659,039 ( 1إضافات / )استبعادات( )

 ( 43,459) 447,232 العادلة التغير في القيمة 

 - (229,320) ( 2) ملغى االعتراف به / معاد تصنيفه إلى االستثمار في شركات زميلة

 270,457 1,147,408 الرصيد الختامي 
 

 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    ملكية مدرجة، استحوذت املجموعة على أداة حقوق  2021  ديسمبر  31املنتهية في    السنةخالل   .1

: ال  2020مليون درهم ) 488في القيمة العادلة بمبلغ  أرباحاملجموعة  سجلت، 2021 ديسمبر 31: ال ش يء(. كما في 2020مليون درهم ) 659بمبلغ 

 ش يء(. 
 

مما أدى    انترناشونال ليمتد٪ إضافية من حقوق امللكية في داماك  25استحوذت املجموعة على نسبة    ،2021ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في   .2

في   للمجموعة  ليمتدإلى زيادة حصة حقوق امللكية  انترناشونال  إلى إعادة تصنيف هذا االستثمار من االستثمار املالي   ٪،45إلى    داماك  مما أدى 

خسارة ب  وكذلر اعتراف املجموعةمليون درهم    229تبلغ قيمة    اآلخر إلى االستثمار في الشركات اللميلةبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

مليون درهم(. خالل السنة املنتهية في   43:  2020مليون درهم بناًء على التقييم الذي تم إجراؤه من قبل ُمثمن مستقل )  41القيمة العادلة بمبلغ  

مليون درهم من االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى    85خسارة متراكمة قدرها    تم إعادة تصنيف   ،2021ديسمبر    31

بناًء على مثمن خارجي    انترناشونال ليمتد،قامت املجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لالستثمار املالي في داماك    ،األرباح املحتجلة. في السنة السابقة

 ٪.7لتحديد القيمة العادلة بناًء على سعر البيع املتوقع ومعدل الخصم بنسبة  املوجوداتة نهج مستقل. اعتمدت املجموع
 

 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ب(

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

  - 492,455 الرصيد االفتتاحي 

   915,770 2,738,186 إضافات

 (  457,225) (1,342,400) ( 1استبعادات )

   33,910 (429,480) ( 2من خالل الربح أو الخسارة )التغير في القيمة العادلة 

 492,455 1,458,761 الرصيد الختـامي 
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   إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  

 

 استثمارات ماليـة  .8

استثمرت املجموعة بشكل رئيس ي في األوراق املالية املدرجة في بورصات لندن ونيويورك ودبي. خالل   ،2021ديسمبر    31املنتهية في  خالل السنة   .1

مليون   116ربح بقيمة  :  2020مليون درهم في بيان الربح أو الخسارة املوحد )  201سجلت املجموعة ربًحا قدره  ،  2021ديسمبر    31السنة املنتهية في  

 استبعاد استثمارات في حقوق امللكية.  من درهم(
 

وأدرجت خسارة   2021ديسمبر    31لالستثمارات في األسهم املدرجة بناًء على أسعار السوق املعلنة السائدة كما في    بالتقييم العادلقامت املجموعة    .2

 .املوحدخسارة مليون درهم( في بيان الربح أو ال 34اعترفت بأرباح قدرها : 2020مليون درهم ) 429قدرها 
 

 

 االستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مقومة بالعمالت التالية:إن 

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 720,566 2,067,967 دوالر أمريكي

 - 321,637 اليورو

 - 216,565 درهم

 26,141 - جنيه استرليني 

 16,205 - هونج كونج دوالر 

 2,606,169 762,912 

 

 أخرى و ذمم تـجارية مدينة   .9

  2021 2020 

 

 

 ألف درهم ألف درهم 

 معاد عرضه 
   

   3,526,654   2,947,419 ( 1)ذمم مدينة غير مفوترة 

    3,083,470    1,535,090 ( 2)ذمم تجارية مدينة 

 ( 215,215) (242,463) ( 3)مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة 

 4,240,046   6,394,909   

   470,441   458,081 سرلفيات وودائع

 163,789 611,612 ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة وموجودات أخرى 

 5,309,739  7,029,139   
 

 

 

. وُتحول تاري  إعداد التقريرتتعلق الذمم املدينة غير املفوترة بحق املجموعة في استالم مقابل عن األعمال املنجلة ولكن لم يصدر بها فواتير كما في   (1)

 عليها مع العمالء. ا وفًقا لألسس املتفق هذه الذمم إلى الذمم التجارية املدينة عندما ُيصدر فواتير به

 

 الذمم املدينة غير املفوترة خالل السنة: فيما يلي الحركة في
 

  2021 2020 

 ألف درهررم  ألف درهــم   

 4,313,599   3,526,654  الرصيد في بداية السنة

 2,156,573 1,845,258  الليادة في املللوب إلى مشاريع جارية

 ( 2,943,518) (2,424,493)  تحويل إلى الذمم التجارية املدينة 

 3,526,654 2,947,419  الرصيد في نهاية السنة 
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   إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
 

 )تتمة(  أخرى و ذمم تـجارية مدينة   .9
 تاري  كل فاتورة بتسوية املبالغ غير املسددة. يوًما من  30تمثل الذمم املدينة التجارية مبالغ مللوبة من العمالء. ويحق للعمالء خالل   (2)

 

 

 

 

 يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة خالل السنة: فيما (3)
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 معاد عرضه    

 ( 65,432) (215,215) الرصيرد في برداية السنة

 ( 149,783) (27,248) مخصص الخسارة خالل السنة

 ( 215,215) (242,463) الرصيد في نهاية السنة 
 

 

مخاطر االئتمان محدودا  يعد تركل  .  2021ديسمبر    31قامت املجموعة بتقدير الذمم التجارية املدينة املشكوك في تحصيلها وتكوين مخصص لها كما في  

 ألن قاعدة العمالء قاعدة كبيرة وغير ذات عالقة. 
ً
 نظرا

 

لر مخاطر  يتأثر تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان بشكل رئيس ي بالسمات الفردية لكل عميل. إن التركيبة السكانية لقاعدة عمالء املجموعة، بما في ذ

بيع وحدات سكنية   أبرمت املجموعة عقودلقد  فيها العمالء، لها تأثير أقل على مخاطر االئتمان.    ينشطوالدولة التي    ملجاالت األعمالالتخلف عن السداد  

األقساط في العقود. تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان فيما يتعلق باألقساط املستحقة. ومع  ويتم تحديدوتجارية وقلع أراض ي على أساس التقسيط. 

إلى املشتري إال بعد استرداد جميع ا القانونية للوحدات السكنية والتجارية وقلع األراض ي  يتم نقل امللكية  يتم  ذلر، ال  إلى ذلر،  ألقساط. باإلضافة 

 مراقبة مستحقات األقساط بشكل مستمر مما يؤدي إلى أن تعرض املجموعة للديون املعدومة ليس جوهرًيا.
 

والذي يمثل تقديرها لخسائر االئتمان املتوقعة فيما يتعلق بالذمم املدينة  تاري  إعداد كل تقريرتحدد املجموعة مخصص خسارة االئتمان املتوقعة في 

  تاري  إعداد التقرير يعكس الحساب النتيجة املرجحة باالحتمالية واملعلومات املعقولة والداعمة املتوفرة في  .  والذمم املدينة األخرى   غير املفوترةالتجارية  

 ة. نبؤات بالظروف االقتصادية املستقبليوالظروف الحالية والت السابقةعن األحداث 

 

 : غير منخفضة القيمةوالذمم املدينة التجارية غير املفوترة الذمم التجارية فيما يلي أعمار 
 

غير مستحقة وال   

 املجموع  يوم 180أكثر من  يوم  180 – 121 يوم  120 – 61 يوم  60- 1 منخفضة القيمة

 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 4,240,046 1,010,604 64,012 61,645 156,366 2,947,419 2021ديسمبر  31

 6,394,909 2,192,909 138,240 196,793 340,313 3,526,654 2020ديسمبر  31

 

 : املدينة منخفضة القيمةالذمم التجارية فيما يلي أعمار 
 

 املجموع  يوم 180أكثر من  يوم  180 – 121 يوم  120 – 61 يوم  60- 1 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 242,463 230,214 6,121 3,780 2,348 2021ديسمبر  31

 215,215 201,159 3,142 8,519 2,395 2020ديسمبر  31
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 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
 

 عقارات للتطوير   .10
 تمثل العقارات للتلوير تكاليف التلوير والتشييد املتكبدة على العقارات التي يجري تلويرها للبيع. كانت الحركة خالل العام كما يلي:

 

  2021 2020 

  

 ألف درهم ألف درهم 

 معاد عرضه 

   9,527,253 8,249,609 السنةالرصيد في بداية 

    3,702,308 2,184,729 االضافات

 ( 3,620,060) ( 2,149,330) التحويل إلى تكلفة املبيعات

 - ( 79,533) ( 14تحويل إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 ( 1,359,892)   379,758 بالصافي - عكس / )مخصص( انخفاض القيمة

 8,249,609 8,585,233 الرصيد في نهاية العام 
 

 العقارات للتلوير  انخفاض قيمة

قامت املجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لألراض ي املحتفظ بها للتلوير املستقبلي والعقارات قيد التلوير والعقارات املكتملة    ،2021ديسمبر    31في  

والتي يتم    ، من خالل تقييم صافي القيمة املمكن تحقيقها لكل مشروع. كان الحكم الرئيس ي في هذه املراجعة هو تقدير القيمة املمكن تحقيقها للمشروع

التنبؤ بمعدالت املبيعات وأسعار املبيعات املتوقعة والتكاليف املقدرة إلكمالها. لدعم أعمال املراجعة املنفذةتح قامت املجموعة   ،ديدها من خالل 

 بتعيين خبير تقييم خارجي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل مشروع من املشاريع.
 

أجراها   التي  املراجعة  إلى  التقيياستناًدا  البالغ    قيدتم    ،الخارجي  م خبيرر  القيمة  انخفاض  مخصص  العام    380عكس  خالل  درهم   الجاري مليون 

مليون   81: مخصص انخفاض القيمة  2020مليون درهم )  70  ،مليون درهم(. من هذا املبلغ  1,360:  2020)املخصص اإلضافي النخفاض القيمة لعام  

 للمجموعة في لبنان.  عقارات للتلويربالدرهم( يتعلق بعكس مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق 
 

وخلصت إلى    ،بناًء على مصادر املعلومات الداخلية والخارجية  ،قامت املجموعة بتقييم  ،انخفاض القيمة املعترف بها  / عكس خسائر  بالنسبة لخسائر

 . 2 رقم أن القيمة الدفترية للممتلكات التلويرية ذات الصلة مدرجة بشكل مناسب وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي
 

 املحتفظ بها كعقارات للتلويروجودات امل

بها للتلوير املستقبلي ملة املحتفظ بها في املخلون. يتم  والعقارات قيد التلوير والعقارات املكت  ، يتضمن رصيد العقارات للتلوير األراض ي املحتفظ 

 تقسيم األرصدة أعاله إلى الفئات على النحو التالي:
 

  2021 2020 

  

 ألف درهم ألف درهم 

 معاد عرضه 

   2,688,675   2,626,196 األراض ي املحتفظ بها للتلوير املستقبلي

   3,094,579 4,139,669 عقارات قيد التلوير

   2,466,355 1,819,368 مكتملة عقارات

 8,585,233   8,249,609 
 

مع طرف ثالث لشراء قلع أرض )"األرض"(   2021سبتمبر    21  بتاري ، أبرمت املجموعة اتفاقية بيع وشراء  2021ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في  

وسيتم تسجيله  ه االتفاقية  فيما يتعلق بهذ  درهممليون    1,022، لدى املجموعة التزام متبقي بقيمة  تاري  إعداد التقرير. في  ممليون دره  1،500بمبلغ  

 بشكل قانوني إلى املجموعة. أرضعند السداد، ويتم تحويل كل 
 

ديسمبر   31ة تكاليف االقتراض إلى عقارات للتلوير. القيمة الدفترية للعقارات امللورة الواقعة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة كما في  لم يتم رسمل

 مليون درهم(.  1,582: 2020مليون درهم ) 1,313هي  2021
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 استثمار في شرتات زميلة  .11

 التالية في البيانات املالية املوحدة للمجموعة باستخدام طريقة حقوق امللكية:  املنشآتتم إدراج 
 

  بلد املنشأ االسم 

واملقر الرئيس ي  

 لألعمال

 نسبة امللكية املحتفظ بها كما في

 االستثمارات في شركة زميلة

 ديسمبر 31املحتفظ بها كما في 

 2021 2020 2021 2020 

 293,000 335,469 ٪25 %25 جيرس ي  ناين إملس إس إتش كو ليمتد

 - 568,457 ٪20 %45 جلر الكايمان  داماك انترناشونال ليمتد

    903,926 293,000 
 

، جيرس ي،  ليمتد  بروبيرتيفي ناين إملس  ٪ من حقوق امللكية  25نسبة    في ناين إملس إس إتش كو ليمتد، جيرس ي ٪  25تمثل حصة حقوق امللكية البالغة  

 . لندن  إملس ناين تاورزداماك  –تعمل في تلوير وبيع مشروع وهي 
 

فينشرز كومباني  دايكو انترناشونال  اتفاقية شراء أسهم مع شركة  ، أبرمت املجموعة خالل السنة  2021مارس    4قرار مجلس اإلدارة املؤرخ    وبموجب

داماك  مليون درهم، مما نتج عنه إجمالي حقوق امللكية في    287مقابل    داماك انترناشونال ليمتد٪ في  25للحصول على حصة إضافية بنسبة  ليمتد  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى استثمار في   املدرجة٪. قامت املجموعة بإعادة تصنيف االستثمار املالي  45إلى    ناشونال ليمتدانتر 

 مليون درهم. 229شركات زميلة بمبلغ 
 

 : ال ش يء(. 2020مليون درهم ) 95سجلت املجموعة حصة من صافي ربح الشركات اللميلة بقيمة  ،2021ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 
 

 :كة ناين إملس إس إتش كو ليمتدلشر يلخص الجدول التالي املعلومات املالية 
 

 2020 2021  ديسمبر  31كما في 

 ألف درهم ألف درهم   

 159,748 159,396 املوجودات املتداولة

 1,771,407 2,216,299 املوجودات غير املتداولة 

 1,931,155 2,375,695 إجمالي املوجودات 
   

 795,012 1,163,780 املللوبات املتداولة

 8,780 7,369 مللوبات غير متداولة 

 803,792 1,171,149 اجمالي املللوبات 

   

 1,127,363 1,204,546 صافي املوجودات

 281,841 301,137 املوجودات حصة املجموعة من صافي 
   

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

   ديسمبر )فترة ما ةعد االستحواذ(  31الفترة املنتهية في 

 - - يرادات اإل 

 ( 444) 169,874 )الخسارة(  /صافي الربح 

 - - الدخل الشامل اآلخر

 ( 444) 169,874 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة 

 ( 111) 42,469 حصة املجموعة من الربح / )الخسارة(
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 )تتمة( استثمار في شرتات زميلة  .11

 : لشركة داماك انترناشونال ليمتديلخص الجدول التالي املعلومات املالية 
 

 2021  ديسمبر  31كما في 

 ألف درهم   

 477,607 املوجودات املتداولة

 2,397,792 املوجودات غير املتداولة 

 2,875,399 إجمالي املوجودات 
  

 1,183,015 املللوبات املتداولة

 92,773 مللوبات غير متداولة 

 1,275,788 اجمالي املللوبات 

 1,599,611 صافي املوجودات

 719,825 املوجودات حصة املجموعة من صافي 
  

  ديسمبر )فترة ما ةعد االستحواذ(  31الفترة املنتهية في 

 - يرادات اإل 

 116,639 صافي الربح

 - الشامل اآلخرالدخل 

 116,639 مجموع الدخل الشامل 

 52,487 حصة املجموعة من الربح / )الخسارة(

 

 موجودات مالية أخرى   .12
 

 2020 2021  ديسمبر  31كما في 

 ألف درهم ألف درهم   

   718,996   424,594 ضمان حسابات 

   7,154   14,445 ودائع هامشية 

   3,096  2,933 أخرى 

 441,972 729,246 
 

"(. يجب االحتفاظ بهذه ريرافي حسابات بنكية مرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري )"  املجموعة أموال الضمان   تجلوفًقا للقوانين املعمول بها، تح

هذه النقلة يتم تحريرها للمجموعة. هذه لفترة ثابتة مدتها عام واحد بعد االنتهاء من العقارات امللورة ذات الصلة، وعند  ضمان  األموال في حسابات  

 تحقق هذه األموال ربًحا أو فائدة باملعدالت التجارية ذات الصلة.
 

املالية األخرى على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة من التخلف عن السداد ألن هذه املوجودات محتفظ بها لدى بنوك تخضع   املوجوداتيتم تقييم  

لية في البلدان املعنية. وبناًء عليه، فإن إدارة املجموعة تقدر مخصص الخسارة في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل الخسائر من البنوك املرك  صارمةلرقابة  

عدم   والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك، قامت إدارة املجموعة بتقييم  خبرة التعثر في السداد السابقةشهًرا. بالنظر إلى    12االئتمانية املتوقعة ملدة 

 وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي لم تسجل أي مخصصات خسارة على هذه األرصدة.
 

بالهامش  2021ديسمبر    31في   بالودائع  البنوك  تحتفظ  للمجموعة    مرهونة،  الصادرة  االئتمانية  التسهيالت  باملعدالت   وتحققمقابل  فائدة  أو  ربًحا 

 التجارية ذات الصلة. 
 

مليون درهم( محتفظ    380:  2020مليون درهم )  175إجمالي حسابات الضمان املحتفظ بها مبلغ    يتضمن،  2021ديسمبر    31كما في السنة املنتهية في  

 به لدى البنوك اإلسالمية، والرصيد املتبقي محتفظ به لدى البنوك التقليدية. 
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 )تتمة(   2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في  
 

 موجودات حق االستخدام وااللتزامات اإليجارية  . 13
 

 املجموع  

 ألف درهم   

  التكلفة

 125,278 2021و   2020ديسمبر   31و  2020يناير  1في 
  

  املتراكم: اإلطفاء

   32,820 2020يناير  1في 

   32,821 املحمل للسنة

 65,641 2020ديسمبر   31في 

 2,738 املحمل للسنة

 68,379 2021ديسمبر   31في 
  

  القيمة الدفترية

 56,899 2021ديسمبر   31في 

   59,637 2020ديسمبر   31في 

 

 غير املسددة كما في نهاية السنة: قيمة االلتزامات اإليجارية 
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   93,370 65,314 الرصيد االفتتاحي 

   7,897 6,425 (27مصروفات الفوائد للسنة )إيضاح 

 (  35,953) (6,622) املدفوعات اإليجارية خالل السنة

   65,314 65,117 الرصيد الختامي 

 

 صافي القيمة الحالية لاللتزامات اإليجارية
 

  2021 2020 

 درهمألف  ألف درهم   

 5,055 4,596 خالل سنة واحدة 

 16,369 15,226 بين سنتين إلى خمس سنوات 

 32,555 29,102 بعد خمس سنوات
 

 

 

 

وقد بعقود اإليجار قصيرة األجل كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.    ذات الصلة  بقيد املدفوعات اإليجاريةقامت املجموعة  

 مليون درهم(.  8: 2020درهم ) مليون  6اإليجارات قصيرة األجل املحملة على بيان الربح أو الخسارة املوحد خالل السنة  بلغت قيمة
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 املمتـلكات واملعدات  -14

 آثاث وتركيبات   مبـاني   

أدوات وتج يزات  

 املجمـوع سيـارات  مكتبية

 ألف درهـــم  ألف درهم  ألف درهـــم  ألف درهم  ألف درهم   

      التكلفة

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

 7,906 307 5,311 2,288 - إضافات

 ( 629) - ( 611) - ( 18) استبعادات

 

     

 306,485 8,291 124,157 81,978 92,059 2020ديسمبر   31في 

   24,863   2,805   12,889   5,556 3,613 إضافات

 79,533 - - - 79,533 ( 10تحويل من العقارات للتلوير )إيضاح  

 ( 20,957) ( 897) ( 7,703) ( 5,918) ( 6,439) مشلوبات

   389,924   10,199  129,343   81,616   168,766 2021ديسمبر   31في 
 

 

      

      وانخفاض القيمة االستـ الك املتراكم

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

 20,948 1,056 8,675 2,669 8,548 محمل للسنة 

 50,490 - - - 50,490 خسائر انخفاض القيمة

 ( 19) - - - ( 19) استبعادات
      

 242,587 4,923 98,620 64,685 74,359 2020ديسمبر   31في 

   32,185  1,422 7,541 2,791 20,431 محمل للسنة 

 ( 14,550) ( 897) ( 7,703) ( 5,918) ( 32) مشلوبات

   260,222 5,448 98,458 61,558 94,758 2021ديسمبر   31في 

 

 
     

      القيمة الدفترية

   129,702 4,751 30,885 20,058 74,008 2021ديسمبر   31في 

 63,898 3,368 25,537 17,293 17,700 2020ديسمبر   31في 
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 االستثمارات العقارية   .15

كلفة وذلر تمثل االستثمارات العقارية عقارات مكتملة محتفظ بها بالتكلفة مخصوًما منها االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة وفق نموذج الت

 بموجب املعايير الدولية إلعدادالتقارير املالية. 
 

 فيما يلي الحركة خالل السنة: 

  2021 2020 

 ألف درهرم  درهم ألف   
    

   :التكلفة

 203,114 203,114 ديسمبر   31يناير و  1في 

   

   :االستهالك املتراكم

 ( 22,343) (30,467) يناير 1في 

 ( 8,124) (8,125) املحمل للسنة

 ( 30,467) (38,592) السنة الرصيد في نهاية 

 172,647 164,522 صافي القيمة الدفترية
 

واالستثمار والذي يتضمن افتراضات مثل القيم اإليجارية الحالية واملقدرة قابلية املقارنة    وفق طريقةتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  

يبلغ حوالي   التقييم وفًقا ملعايير  24:  2020٪ ) 13٪( ومعدل شغور بنسبة  8:  2020٪ )8بعائد مكافئ  . تم إجراء  امللكي٪(  القانونين   املعهد    للمساحين 

  2021ديسمبر    31وتعكس الظروف االقتصادية السائدة كما في السنة املنتهية في    اإلماراتدولة  في    القوانين واللوائحو دبي  إمارة  للتقييم واملعدلة في  

 . 2020و
 

مليون درهم( على أساس    207:  2020مليون درهم )  188واألراض ي ذات الصلة    املنجلةبلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية    ،2021ديسمبر    31في  

في التسلسل الهرمي   3املستوى  ضمنوهي مصنفة  ،تقييم أجراه خبير تقييم خارجي مستقل. تقع العقارات االستثمارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

 يمة العادلة. للق
 

 33: 2020مليون درهم ) 41، تم االعتراف بمبلغ السنةخالل و لإليجارات.  محققةجميع العقارات االستثمارية التي تحتفظ بها املجموعة هي عقارات إن 

من العقارات االستثمارية. بلغت مصاريف التشغيل املباشرة، بما في ذلر  اإليرادات اإليجارية  مليون درهم( في بيان الربح أو الخسارة املوحد فيما يتعلق ب

، لم تكن هناك قيود  2020و    2021ديسمبر    31درهم(. كما في    مليون   7:  2020درهم )  مليون   4اإلصالح والصيانة، الناشئة عن العقارات االستثمارية  

 . عائدات البيعالعقارات االستثمارية أو تحويل الدخل و ب االعتراف مفروضة على

 

 أس املـالر   .16

  2021 2020 

 ألف درهرم  ألف درهم   

 6.050.000 6.050.000 سرهم  درهم لكل 1األسهم املصدرة واملكتتبة واملدفوع قيمتها بالكامل بقيمة 
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 أخرى و ذمم تجارية دائنة  -17
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   689,487   903,114 ذمم تجارية دائنة 

   841,586   872,631 مستحقات  

   1,070,696   907,203 ( 1)دائنة  محترجلات

 174,831 354,833 ( 2)  ذمم دائنة أخرى 

   41,452   46,717 ( 3)مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

 - 47,427 مخصص للضرائب

 3,131,925 2,818,052 
 

نفيذ، تتضمن املحتجلات مبالغ مستحقة ملقاولين محتفظ بها ملدة سنة من تاري  االنتهاء من املشروع وحتى انقضاء فترة تحمل مسؤولية أخلاء الت (1)

 من العمل املنجل. ٪15إلى  ٪5املبالغ املحتجلة ما بين وتتراوح تلر 

 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   501,267   573,945 شهر  12محتجلات مستحقة خالل 

 569,429   333,258 شهر  12محتجلات مستحقة بعد 

 907,203 1,070,696 

 
 

 تسوية املللوبات الناتجة من األنشلة التمويلية  (2)
 

 )أ(   2021ديسمبر  31 )ج( التغيرات األخرى  )ب(التدفقات النقدية  )أ(   2021يناير  1 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 41,731 194,536 (204,199) 51,394 ذمم دائنة أخرى 
 

 )أ(   2020ديسمبر  31 )ج( التغيرات األخرى  )ب(التدفقات النقدية  )أ(   2020يناير  1 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  

 51,394 236,099 ( 237,940) 53,235 ذمم دائنة أخرى 
 

 يمثل الرصيد في بداية السنة ونهاية السنة مخصص تكاليف التمويل املتضمن في الذمم الدائنة األخرى. (أ)

 .في بيان التدفقات النقدية املوحد تمثل التدفقات النقدية تكاليف التمويل املدفوعة خالل السنة (ب)

 محملة على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر املوحد خالل السنة. صكوك وتمويلتتمثل التغيرات األخرى في تكاليف  (ج)
 

 

 فيما يلي الحركة في مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة: (3)

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 51,657   41,452 الرصيد في بداية السنة

 6,770   12,515 محمل للسنة

 ( 16,975) (7,250) مبالغ مدفوعة خالل السنة

 41,452 46,717 الرصيد في نهاية السنة 
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 العمالءمبالغ مدفوعة مقدما من   18

 ف. تراتمثل املبالغ املدفوعة مقدًما من العمالء مبالغ مالية مستلمة من العمالء والتي لم يتم قيد إيراداتها بعد بما يتماش ى مع سياسة االع

 

 فيما يلي الحركة خالل السنة: 
 

 

  2021 2020 

 

 ألف درهم  

 ألف درهم

 )معاد عرضه( 

   2,371,228   2,075,369 الرصيد في بداية السنة

   4,489,537   4,306,467 مبالغ محصلة / مفوترة مقدما خالل السنة

 ( 4,629,806) ( 2,867,859) إيرادات معترف به خالل السنة 

 ( 155,590) (140,664) إيرادات تشغيلية أخرى معترف بها خالل السنة

   2,075,369   3,373,313 الرصيد في نهاية السنة 
 

 بشكل جوهري من الرصيد في بداية السنة.  ،كما هو مذكور أعاله ،االعتراف باإليرادات املعترف بها خالل السنةيتم 
 

 

 قروض بـنكية  .19
 

   2021  2020 

 ألف درهررم   ألف درهــم    

 124,834  124,834 بنكيرة  تسهيالت
 

 

 

 

٪ 3.75أشهر ليبور زائد    3مليون درهم مع بنر تجاري يحمل فائدة بمعدل    367إلى  لدى املجموعة تسهيالت قرض ألجل غير مضمونة بفوائد تصل   (أ)

 مليون درهم(. 242: 2020)  2021ديسمبر   31مليون درهم كما في  242. تم سداد 2022سنوًيا، يستحق السداد في عام 
 

:  2020مليون درهم )  300شوف من البنوك بمبلغ  تسهيالت سحب على املك  على  املجموعة  تعاقدت،  2021ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في   (ب)

 . 2021ديسمبر  31درهم( لم يتم استخدام كامل املبلغ كما في صفر 
 

في   (ج) املجموعة  2021ديسمبر    31كما  قامت  على،  بمبلغ    بالتعاقد  بنكية  )  1.217تسهيالت  درهم  شكل   1.346:  2020مليون  في  درهم(  مليون 

 .تاري  إعداد التقريرمليون درهم( ظلت غير مستخدمة حتى  841: 2020مليون درهم ) 136وضمانات منها اعتمادات مستندية 
 

مليون درهم    370التسهيالت غير املمولة مضمونة بشكل أساس ي برهون عقارية على بعض العقارات اململوكة للمجموعة بقيمة سوقية تبلغ  إن   ( د)

:  2020مليون درهم )  213ة والودائع املجمعة إلى  بنكي، والتعهدات على الحسابات الللمجموعةوالضمانات التجارية  مليون درهم(،    369:  2020)

 مليون درهم(.  416
 

 كما يلي: تاري  إعداد التقريرة للمجموعة كما في بنكي بيان سداد القروض ال ( ه)

   2021  2020 

 ألف درهررم   ألف درهــم    

 124,834  124,834 خالل سنة واحدة 
 

 التدفقات النقدية من التسهيالت البنكية صافي مدفوعات القروض في بيان التدفقات النقدية املوحد. تمثل  (و)

 ألف درهــم    

 522,543 2020يناير  1

 - مسحوبات

 ( 397,709) مبالغ إعادة السداد
  

 124,834 2020ديسمبر  31

 - مسحوبات

 - مبالغ إعادة السداد

 124,834 2021ديسمبر   31
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 ش ادات الصكوك  .20
 

 2021 2020 

 ألف درهررم  ألف درهــم  

 3,078,663 2,542,136 شهادات صكوك 

 ( 8,739) ( 3,703) غير ملفأةتكاليف إصدار 

 3,069,924 2,538,433 القيمة الدفترية
 

 

 الحركة في تكاليف اإلصدار غير امللفأة كما يلي: 

 2021 2020 
 ألف درهررم  ألف درهــم  

 13,775 8,739 الرصيد في بداية السنة

 ( 5,036) ( 5,036) السنةملفأة خالل 

 8,739 3,703 الرصيد في نهاية السنة 
 

مليون درهم( تستحق في ابريل   1.838مليون دوالر أمريكي )  500صكوك ثقة )"الشهادات"( بمبلغ  شهادة    2017أبريل    20أصدرت املجموعة في   •

املحدودة هي الجهة املصدرة لتلر الشهادات والوص ي عليها بموجب إقرار بالوصاية، بينما شركة داماك للتنمية    3. شركة ألفا ستار القابضة  2022

تم إعداد الشهادات على أساس  . ذه الشهادات مدرجة في بورصة أيررلندا لألوراق املالية وناسداك دبي. إن ههي الجهة الضامنة العقارية املحدودة

رية  اتفاقية خدمات يبرم بموجبها وكيل الخدمات لصالح جهة اإلصدار ونيابة عنها عقود إجارة )تأجيرر( ومرابحة مع شركة داماك للتنمية العقا

ملي الشهادات"( من وقت آلخر استالم دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ملكية غيرر مجلأة في موجودات ويحق لحاملي الشهادات )"حا  املحدودة.

ملصلحة حاملي الشهادات كل حسب نسبته على وجه الحصر    الوصايةاملذكورة على سبيل    الوصايةالتي يحتفظ بها الوص ي بموجودات    الوصاية

 إلقرار الو 
ً
 .صاية وشروط وأحكام الشهاداتفي القيمة االسمية للشهادات وفقا

 

:  2020مليون درهم )  1,281القيمة العادلة للصكوك    تبلغ،  تاري  إعداد التقرير. وفي  ٪ سنوًيا6.25بمعدل    عائديحصل حاملو الشهادات على  

 مليون درهم( 1,719
 

مليون    454مليون دوالر أمريكي )  124أعادت املجموعة شراء شهادات صكوك تحمل القيمة االسمية    ،2021ديسمبر   31خالل السنة املنتهية في  

 مليون درهم بخصم(.  118، مليون دوالر أمريكي 32: 2020درهم( بعالوة )

 

.  2023مليون درهم( تستحق في    1.470مليون دوالر أمريكي )  400شهادة صكوك ثقة )"الشهادات"( بمبلغ    2018أبريل    18أصدرت املجموعة في   •

املحدودة   القابضة  ألفا ستار  للتنمية    5شركة  بينما شركة داماك  بالوصاية،  إقرار  بموجب  الشهادات والوص ي عليها  لتلر  الجهة املصدرة  هي 

تم إعداد الشهادات على أساس  . وناسداك دبي. إن هذه الشهادات مدرجة في بورصة أيررلندا لألوراق املالية هي الجهة الضامنة العقارية املحدودة

رية  اتفاقية خدمات يبرم بموجبها وكيل الخدمات لصالح جهة اإلصدار ونيابة عنها عقود إجارة )تأجيرر( ومرابحة مع شركة داماك للتنمية العقا

تنشأ من حصة ملكية غيرر مجلأة في موجودات ويحق لحاملي الشهادات )"حاملي الشهادات"( من وقت آلخر استالم دفعات مالية محددة    املحدودة.

ملصلحة حاملي الشهادات كل حسب نسبته على وجه الحصر    الوصايةاملذكورة على سبيل    الوصايةالتي يحتفظ بها الوص ي بموجودات    الوصاية

 إلقرار الوصاية وشروط وأحكام الشهادات
ً
 .في القيمة االسمية للشهادات وفقا

 

 

:  2020مليون درهم )  1,274القيمة العادلة للصكوك    ، تبلغتاري  إعداد التقرير. وفي  سنوًيا٪  6.625بمعدل    عائدى  يحصل حاملو الشهادات عل

 مليون درهم( 1,359
 

مليون   83مليون دوالر أمريكي )  23، أعادت املجموعة شراء شهادات صكوك تحمل القيمة االسمية  2021ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في  

 مليون درهم بخصم(.  109مليون دوالر أمريكي،  30: 2020بعالوة )درهم( 
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 ش ادات صكوك )تتمة(  .20
 

 يستحق سداد شهادات الصكوك على النحو التالي:
 

 2021 2020 
 ألف درهررم  ألف درهــم  

   

 - 1,265,648 شهًرا  12مبلغ مستحق التسوية خالل 

 3,078,663 1,276,488 شهًرا 12مبلغ مستحق التسوية بعد 

 2,542,136 3,078,663 

 
 تسوية املللوبات الناتجة من األنشلة التمويلية 

 

 ألف درهــم    

 3,305,686 2020يناير  1

 - مسحوبات

 ( 227,023) إعادة الشراء 
 

 

 3,078,663 2020ديسمبر  31

 - مسحوبات

 (536,527) ( 1) إعادة الشراء

 2,542,136 2021ديسمبر   31
 

 

البالغ   (1) املستحق  الصكوك  إعادة شراء رصيد شهادات  الصكوك  النقدية من شهادات  التدفقات  )  537تمثل    مليون   227:  2020مليون درهم 

 بيان التدفقات النقدية املوحد. ( في بخصمدرهم مليون  204: 2020) بعالوةمليون درهم  544نقدي قدره  سداد( مقابل درهم

 

 معامالت األطراف ذات العالقة   .21

اإلفصاح عن األطراف  "  24املحاسبي الدولي رقم "  املعياركما وردبعالقة    شركات ومنشآت تستوفي تعريف طرف ذواملجموعة معامالت مختلفة مع    تبرم

منشآت خاضعة مللكية مشتركة و/أو إدارة وسيلرة مشتركة، وشركاء تلر الشركات واملنشآت وأفراد إدارتها  األطراف ذات العالقة    تتضمن .  ذات العالقة

ى األطراف ذات العالقة وكذلر تقرر ما يرتبط بجميع املصاريف  العليا. تضع اإلدارة الشروط واألحكام للمعامالت والخدمات املستلمة/املقدمة من/إل

السائدة الشروط واألحكام  نفس  كبير مع  إلى حد  متماثلة  املوافقة على    األخرى وهي  تتم  بشأن معامالت مقارنة مع أطراف خارجية.  الوقت  نفس  في 

 سياسات تحديد األسعار وشروط جميع املعامالت من قبل اإلدارة.
 

 ذات العالقة واملبالغ املتضمنة في تلر املعامالت:أهم معامالت األطراف يعة فيما يلي طب
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

   : أكبر املساهمينالكيانات الخاضعة لسيلرة 

 55,837 286,500 ( 11 إيضاح) (1)االستثمار في داماك العاملية املحدودة  

 293,000 - ( 2)ليمتد  ناين إملس إس إتش كواالستثمار في 

 4,836 4,836 ( 3)مساندة خدمات  أتعاب

 43,459 41,137 )أ([ 8 إيضاحخسارة من التقييم العادل لالستثمار املالي ]
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 )تتمة(  العالقةمعامالت األطراف ذات   . 21

 : داماك انترناشونال ليمتد٪ في 25( االستحواذ على حصة 1)

عن طريق   ،وهي شركة مسجلة في جليرة كايمان   ،٪ من حقوق ملكية شركة داماك الدولية املحدودة25على    2021مارس    4في  استحوذت املجموعة  

املقابل بالكامل وال توجد سداد  مثمن مستقل في تاري  الشراء. تم  أجراه  ييم الذي  مليون درهم بناًء على التق  287تحويل األسهم. بلغت تكلفة االستحواذ  

 . 2021ديسمبر  31مبالغ مستحقة كما في 
 

 إس إتش كو ليمتدناين إملس ( االستثمار في 2)

ناين إملس مليون درهم إماراتي، من شركة    293مقابل    ناين إملس إس إتش كو ليمتد٪ من أسهم شركة  25في العام السابق، استحوذت املجموعة على  

 . أكبر املساهمين سيلرة ل خاضعةوهي شركة ذات صلة   إس أر كو ليمتد
 

 ( رسوم خدمات الدعم3)

ماليين درهم( مقابل خدمات الدعم املقدمة إلى داماك إنترناشيونال    5:  2020ماليين درهم )  5تلقت املجموعة    ،2021ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في  

 سيلرة أكبر املساهمين. ذ.م.م.، وكال املنشأتين خاضعتين ل ديكو انفستمنتس كو. ليمتدليمتد وشركة 
 

 مكافأة أفراد اإلدارة العليا 

 . إفصاحات األطراف ذات العالقة 24ل فئة من الفئات التي نص عليها املعيار املحاسبي الدولي رقم يوضح التالي مكافأة اإلدارة العليا لك

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 7,958   5,565 الرواتب واملنافع القصيرة األجل األخرى للموظفين

 410  234 منافع أخرى طويلة األجل 

 5,799 8,368 
 

 اإليرادات  . 22

 يتم توفير اإليرادات املثبتة على مدار الوقت أو في وقت محدد على النحو التالي:

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 )معاد عرضه(    

   4,566,247   2,762,980 على مدار الوقت 

   112,237   204,152 في وقت محدد

 2,967,132   4,678,484   
 

 ألف درهم ألف درهم   

 )معاد عرضه(    

 ألف درهم ألف درهم   

   4,627,119   2,891,536 بيع العقارات للتلوير 

   32,565   41,017 إيرادات التأجير 

   18,800   34,579 إيرادات أخرى 

 2,967,132   4,678,484   
 

مليون   8,384أو املستوفاة جلئًيا    املستوفاةسعر املعاملة املخصص اللتزامات األداء غير    إجمالي  بلغت قيمة  ،2021ديسمبر    31كما في السنة املنتهية في  

سنوات   4إلى    1خالل    حدوثه، والذي من املتوقع  التقدم في أعمال املشروعهذه اإليرادات مع    ستقوم املجموعة بقيدمليون درهم(.    4,236:  2020درهم )

 القادمة.
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 اإليرادات التشغيلية األخرى   . 23
 

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 159,123 137,188 إيرادات من إلغاء الوحدات، بالصافي 
 
 

 مصاريف عمومية وإداريـة وبيعية  . 24
 

 2021 2020 

 درهم ألف  

 ألف درهم

 )معاد عرضه( 

 289,864 368,230 تكاليف املوظفين

 250,438 598,717 مصاريف بيع وتسويق

 133,096 228,273 اإلصالحات والصيانة

 21,323 37,834 رسوم اإليجار والترخيص 

 37,447 59,811 أتعاب قانونية ومهنية 

 14,245 16,374 واالتصاالت السفر 

 15,917 21,822 البنكية الرسوم 

 9,636 8,729 تأمين

 1,540 1,500 املساهمات االجتماعية 

 22,615    30,915 أخرى 

 1,372,205   796,121 
 

 

 صافي -إيرادات أخرى   .25

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 )معاد عرضه( 

 30,420 44,623 رسوم إدارة عقارات 

 4,836 4,836 (21أتعاب خدمات مساندة )إيضاح 

   2,438   52,611 إيرادات توزيعات األرابح

 23,329 ( 7,042) )الخسارة( / الربح من إعادة شراء شهادات الصكوك

   14,929   27,512 أخرى 

 122,540   75,952   
 

 

 إيرادات تمويل   .26

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم   

 21,888  3,697 بنوك ومؤسسات مالية إسالمية 

 24,427   8,765 بنوك تقليدية ومؤسسات مالية 

 12,462 46,315 
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 تكاليف تمويل   .27

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )معاد عرضه( 

 208,882 183,063 بنوك ومؤسسات مالية إسالمية 

 24,548 5,048 بنوك تقليدية ومؤسسات مالية 

 7,897 6,425 ( 13فائدة على االلتزامات اإليجارية )إيضاح 

 194,536 241,327 
 

 

 املضافة القيمة  )مخصص( / عكس مخصص لضريبة  .28

  قيمت"( وبعد ذلر  هيئة الضرائبالهيئة االتحادية للضرائب )"عن التزامات ضريبة القيمة املضافة إلى  بإفصاح طوعي  تقدمت املجموعة خالل السنة  

: عكس التزام ضريبة  2020مليون درهم )  55التزام ضريبة القيمة املضافة اإلضافية بمبلغ    لىاللوعي املقدم من املجموعة، مما أدى إ  اإلفصاحالهيئة  

مليون درهم(. عالوة على ذلر، أعادت املجموعة تقييم موقفها من ضريبة املخرجات التي سيتم تحميلها على بعض العمالء   101القيمة املضافة بمبلغ 

 مليون درهم(.  9: 2020مليون درهم ) 73وقدمت إفصاًحا طوعًيا عن التزام ضريبة القيمة املضافة إلى الهيئة االتحادية للضرائب بقيمة 

 

 املطلوبات املحتملة  .29
 

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 607,780   1,081,402 ضمانات بنكية 
 

 31تنشأ عنها أي التزامات جوهرية كما في ال أوالتي يتوقع الضمانات البنكية الصادرة في سياق األعمال العادية  بشأن طارئة بتعهدات  إن الشركة ملتزمة

 . 2021ديسمبر 
 

 من مشاريع بناء مختلفة في سياق العمل املعتاد. بناًء على مراجعة الرأي املقدم من قبل الفري
ً
ق القانوني الداخلي،  وقد قدم املقاولون ملالبات معينة بدال

ملجموعة ملالبات معينة من . كما أن لدى ا2021ديسمبر    31كما في السنة املنتهية في    مقيدةقامت اإلدارة بتقييم أنه لن تنشأ التزامات جوهرية غير  

 املجموعة أي تدفقات نقدية خارجة مقابل هذه القضايا وامللالبات القانونية.  يتوقع سدادالعمالء واألطراف األخرى التي تديرها اإلدارة. مع الرأي بأنه ال  
 

املحتملة" وجودات  خصصات وااللتزامات اللارئة وامل"امل  37  رقم  معيار املحاسبة الدولي  وفق مقتض ى اختارت املجموعة عدم تقديم اإلفصاحات الكاملة  

من هذه     تصب في مصلحتهمالومتنازع عليها، وبالتالي قد تكون هذه املعلومات    لقضايا مقابلةحيث ترى اإلدارة أنه نظًرا ألن امللالبات القانونية تخضع  

 األمور.

 

 التع دات  . 30
 

 : الجاريةمصنفة ضمن التلويرات موجودات االستحواذ على خدمات تلوير وإنشاء ب إن التعهدات
 

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 1,689,030 1,200,550 متعاقد عليها 

 

 املجموعة كمؤجر -عقود اإليجار التشغيلي  تعهدات

 تتجاوز فترات التعاقد عليها سنة واحدة.أبرمت املجموعة عقود إيجار على محفظة استثماراتها العقارية التي ال 
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 أهم السياسات املحاسبية ( )أ

التي   واألسسالقياس  أساس  و   معاييرتفاصيل السياسات املحاسبية واللرق امللبقة بما في ذلر أساس    هذه البيرانات املالية املوحدة  من  4تناول إيضاح  

 املالية واملللوبات املالية وأدوات امللكية. وجودات املتسجيل الدخل واملصاريف بما يخص كل صنف من  بناءً يتم 
 

 

 

 

 فئات األدوات املالية  )ب( 
 

   2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

 )معاد عرضه( 

    املالية وجودات امل

 11,426,914 8,877,153  بالتكلفة امللفأة 

 270,457 1,147,408  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 492,455 1,458,761  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  11,483,322 12,189,826 
1    

    املللوبات املالية

 6,036,672 5,766,164  بالتكلفة امللفأة  

 

 ةالقيمة العادلة لألدوات املالي )ج(

أو تحويل أحد املللوبات في معاملة منظمة بين املشاركين بالسوق في تاري  القياس. وجودات  املهي الثمن الذي قد ُيقبض مقابل بيع أحد  القيمة العادلة  

 قد ينشأ الفارق بناًء على ذلر بين القيمة الدفترية وفق طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.  
 

 

 املالية واملللوبات املالية كما يلي: موجودات ُتحدد القيم العادلة لل

املالية واملللوبات املالية ذات الشروط واألحكام املعيارية والتي يتم تداولها في أسواق سائلة نشلة بالرجوع  موجودات  تحديد القيم العادلة لليتم  ▪

 تاري  إعداد التقريرأسعار العلاءات السوقية املدرجة عند نهاية التداول في إلى 
 

وفًقا لنماذج التسعير املقبولة بشكل عام استناًدا إلى تحليل التدفقات النقدية    األخرى املالية  واملللوبات  موجودات  يتم تحديد القيمة العادلة لل ▪

 أدوات مماثلة. بشأن الوكيل  وأسعار مالحظتهاالسوق الحالية التي يمكن  األسعار املستمدة من معامالتاملخصومة باستخدام 
 

 

،  2021ديسمبر    31واملللوبات املالية املعترف بها في البيانات املالية املوحدة تقارب قيمتها العادلة. كما في  تعتبر اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات  

  8: إيضاح  2020)  1)أ( على أنها املستوى    8تم تصنيف االستثمارات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الواردة في اإليضاح  

)ب( على أنها املستوى   8(. تم تصنيف االستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الواردة في إيضاح  3أنها املستوى    )أ( مصنفة على

 (. 1)ب( مصنفة على أنها املستوى  8: إيضاح 2020) 1

 

 . 2020و  2021ديسمبر   31خالل السنة املنتهية في  3و  2و   1تحويالت بين املستويات  تجر أيةلم 
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 مجاالت محددة، مثل مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيرولة وفائض النقد املستثمر.   تشملو مراجعة للمخاطر املالية الشاملة    اإلدارةتجري  
 

 

 تتسم حالة املجموعة بشأن التعرض للمخاطر املالية املحددة أدناه بالثبات املستمر. 
 

 

 

 مخاطر السوق  (أ)

املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في أسعار السوق، مثل   مخاطر السوق هي املخاطر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية

بمخاطر السوق   مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفرائدة، مما سيؤثر على دخل املجموعة أو حجم ملكيتها لألدوات املالية. تتضمن األدوات املالية املتأثر

.  والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ةعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرقروض تحمل فوائد ومبالغ مقترضة وودائع وموجودات مالية بقيم

 ائد.إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر السوق والسيلرة عليها ضمن معايير وأسس مقبولة مع تحقيق الحد األعلى من العو 
 

 

 

نقلة أساس امللبقة على سعر السوق لألوراق املالية املدرجة في حقوق امللكية املفصح عنها كاستثمار مالي بالقيمة   100إن الليادة أو النقصان بمقدار  

للمجموعة شامل  الدخل ال   مجموعمماثل في    نقصالعادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل شاملة أخرى قد ينتج عنها زيادة أو  

 مليون درهم(.  4.9: 2020مليون درهم ) 26 بقيمة
 

 تصدر املجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها. ال 
 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة (ب)

إدارة مخاطر السيولة من  يتناول فصل  األموال بأسعار فائدة معومة.    تقترض/ تودعتتعرض املجموعة ملخاطر أسعار الفائدة وذلر كون أن املجموعة  

 . واملللوبات املاليةموجودات تعرض املجموعة ألسعار الفائدة لل ذا اإليضاحه
 

 تحليل حساسية أسعار الفائدة 

 على تعرض األدوات غير املشتقة ألسعار الفائدة كما  
ً
على فرض أن   تم إعداد التحليل.  2021ديسمبر    31في  تم تحديد تحليل الحساسية أدناه اعتمادا

قص عندما يتم نقلة أساس كليادة أو ن  50طوال السنة. تم إستخدام ما يعادل    قائًماكان    تاري  إعداد التقريرب  غير املسدد  األصل / املللوباملبلغ  

 . وفق تقدير اإلدارة إعداد التقارير الداخلية ملخاطر أسعار الفائدة لإلدارة والذي يمثل التقدير املوضوعي للتغير املحتمل بسعر الفائدة
 

بر  إنخفاض    /في حالة إرتفاع   الفائدة  في    50أسعار  املنتهية  ثابتة، فإن أرباح املجموعة للسنة    31نقلة أساس مع االحتفاظ بجميع املتغيرات األخرى 

إلى املخاطر التي تتعرض لها املجموعة   أساًسايرجع  ، وهو ما  (مليون درهم  9:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  8بمبلغ    / سترتفع  ستنخفض  2021ديسمبر  

 بأسعار فائدة متغيرة.  ها ألدوات مالية تعرضنتيجة 
 

 

 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية )ج(

بمقدار   نقصان  أو  زيادة  تجاه  املجموعة  تفاصيل حساسية  التالي  الجدول  األجنبية ذات   500يوضح  العمالت  اإلماراتي مقابل  بالدرهم  نقلة أساس 

 الصلة. 
 

   2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

 1,395 2,444  الجنيه اإلسترليني

 - 1,277  اليورو

 13,143 11,866  ليره لبنانية 

 113 63  عمالت أخرى*

  15,650 14,651 

 الروبية الهندية و  الدوالر السنغافوريو  األخرى الدوالر الكندي واليوان الصني  العمالت* تشمل 
 

والر األمريكي  املجموعة أيًضا معامالت وأرصدة أخرى بالعمالت األجنبية مقومة بالدوالر الكندي واليورو والدوالر األمريكي أو العمالت املربوطة بالد  تجري 

 تمثل املعامالت واألرصدة  ال   ،)الدرهم اإلماراتي والريال السعودي والدينار البحريني والريال القلري ودوالر هونج كونج والدينار األردني(. نتيجة لذلر

 بالعمالت األجنبية مخاطر كبيرة للعمالت للمجموعة.
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 إدارة مخاطر اإلئتمان ( د)

املتعلقة بإخفاق اللرف املقابل في استيفاء التزاماته التعاقدية األمر الذي ينتج عنه تكبد املجموعة خسرارة مالية.  تشير مخاطر االئتمان إلى املخاطر  

، كوسيلة لتخفيف امل
ً
خاطر طبقت املجموعة سياسة تهدف للتعامل فقط مع عمرالء ذوي جودة ائتمانية عالية وتمتلر ضمانات كافية، إن كان مللوبا

 في السرداد. املالية من التعثر
 

 

 املدينة. الوضع املالي للذممئتمران بشكل مستمر على اال إجراء تقييم 

، صافية من خسارة انخفاض القيمة، تمثل  املوحدة  في البيرانات املالية، باستثناء االستثمارات املالية، املدرجة  املالية موجودات  الدفترية للإن القيم  

 ملليد من التفاصيل.  9 و 7ي  برجاء ملالعة إيضاح ملخاطر االئترمان.الحد األقص ى لتعرض املجمروعة 
 

 

 إدارة مخاطر السيولة  هـ( )
 

السيولة على  النهائيةاملسؤولية    تقع إدارة مخاطر  كافية اإلدارة،    عاتق  في  باحتياطيات  السيولة عن طريق االحتفاظ  بإدارة مخاطر  املجموعة  وتقوم 

املالية مع  وجودات  املاستحقاقات    ومالئمةاملراقبة املستمرة للتدفقات النقدية الفعلية واملتوقعة  ، وكذلر  احتياطي تسيهالت اقتراضو وتسهيالت بنكية  

 املللوبات املالية.  
 

 

 

 

 

 جداول مخاطر السيولة والفائدة  

التدفقات النقدية  أدناه  الجداول  تمثل  للمجموعة بخصوص مللوباتها املالية غير املشتقة.    املتبقيتظهر الجداول التالية تفاصيل االستحقاق التعاقدي  

اد. ال يشمل الجدول سروى على التدفقات النقدية  لمللوبات املالية بناًء على أقرب موعد يتوقع أن تكون املجموعة بحلوله ملالبة بالسدل  املخصومة

 .الرئيسية
  

 املجمــوع سنوات  5إلى  3 سنة إلى سنتين أقل من سنة     

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      :2021ديسمبر   31

 3,037,777 - 333,257 2,704,520  أدوات ال تحمل فوائد 

 2,607,254 65,118 1,276,488 1,265,648  ثابتة أدوات تحمل فوائد 

 124,834 - - 124,834  أدوات تحمل فوائد مترغيرة  

  4,095,002 1,609,745 65,118 5,769,865 

      : )معاد عرضه(  2020ديسمبر  31

 2,776,600 161,777 407,652 2,207,171  أدوات ال تحمل فوائد 

 3,143,977 1,424,801 1,719,176 -  ثابتة أدوات تحمل فوائد 

 124,834 - - 124,834  أدوات تحمل فوائد مترغيرة  

  2,332,005 2,126,828 1,586,578 6,045,411 
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 )تتمة(  إدارة مخاطر السيولة هر()

 )تتمة( جداول مخاطر السيولة والفائدة 

املالية غير املشتقة. كما تم إعداد هذه الجداول بناًء على   موجوداتهاللمجموعة بخصوص    املتبقيتظهر الجداول التالية تفاصيل االستحقاق التعاقدي  

 :باستثناء عندما تتوقع املجموعة أن التدفقات النقدية سوف تحدث في فترة مختلفةاملالية موجودات لل ةاملخصوماالستحقاقات التعاقدية 
 

 املجمــوع سنوات  5إلى  3 سنة إلى سنتين أقل من سنة     
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      :2021ديسمبر   31
 7,126,532 - - 7,126,532  أدوات ال تحمل فوائد 

 1,750,621 75,199 128,940 1,546,482  أدوات تحمل فوائد مترغيرة  

  8,673,014 128,940 75,199 8,877,153 

      : )معاد عرضه(  2020ديسمبر  31
 9,464,324 - - 9,464,324  أدوات ال تحمل فوائد 

 1,962,590 35,720 400,322 1,526,548  أدوات تحمل فوائد مترغيرة  

  10,990,872 400,322 35,720 11,426,914 
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، وفي ذات الوقت تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين من ة أعمالهااستمراري  قدرة املنشآت باملجموعة علىاملجموعة رأس املال بحيث تحرص على    تدير

الدين، الذي يتضمن القروض املفصح عنها في إيضاحي   وامللكية. يشتمل هيكل رأس مال املجموعة علىلدين  رصدة اخالل الحصول على أفضل مستوى أل 

  ، والنقد وما يعادله وحقوق امللكية العائدة إلى مالكي املجموعة، وتتضمن رأس مال مصدر، واحتياطيات، وأرباح مستبقاة كما ورد في بيان 20و    19

 التغيرات في حقوق امللكيرة املوحد.
 

 الخارجية -ضريبة الدخل  مصاريف  . 34

من الهيئة العامة لللكاة    2018إلى    2015من  عن السنوات  زكاة لشركتها التابعة في اململكة العربية السعودية    تقييمأوامر  تلقت املجموعة خالل السنة  

في نهاية فترة التقرير، قدرت . ولهيئة العامة لللكاة والدخلاستئناف ضد القرار إلى اباملجموعة    تقدمتمليون درهم.    48والدخل ورفعت طلب اللكاة إلى  

 لن تكون جوهرية للمركل املالي للمجموعة. غير املقيمةعند االنتهاء من فترة اللكاة  قد يستحق سدادهااإلدارة أن مبلغ اللكاة اإلضافية، إن وجدت، التي 
 

 التضخم املرتفع   . 35

واملؤشرات املنصوص عليها في معيار   2020معلومات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر    وبالعمل وفقتوقعات التضخم.    الدوليينشر صندوق النقد  

 يعاني من تضخم مرتفع وذلريعتبر االقتصاد اللبناني اقتصاًدا    ،التقارير املالية في االقتصادات ذات التضخم املرتفع  إعداد  29املحاسبة الدولي رقم  

تأثير التغيرات في أسعار الصرف   21العمليات األجنبية وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم    تحويلوإلعادة    29معيار املحاسبة الدولي رقم  ألغراض تلبيق  

 . 2020و   2021ديسمبر    31في البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في األجنبي 
 

 على  التقارير املالية في االقتصادات ذات التضخم املرتفع  إعداد  29قامت املجموعة للمرة األولى بتلبيق معيار املحاسبة الدولي رقم    ،وبناًء على ما تقدم

.  2020و    2021ديسمبر    31وألغراض إعداد التقارير املالية للسنة املنتهية في    2020يناير    1داماك العقارية لبنان ش.م.ل. اعتباًرا من    ،شركتها التابعة

الشركة التابعة في لبنان حوالي موجودات  يبلغ إجمالي  حيث    2021ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في  ولم يكن لدى الشركة التابعة أية عمليات جوهرية  

 . 2021ديسمبر   31املجموعة املوحدة كما في موجودات ٪ من إجمالي 0.84
 

 بمقتض ى  
ً

البيانات املالية لشركة داماك العقارية لبنان ش.م.ل من خالل تلبيق مؤشر أسعار   عرض، تمت إعادة  29املعيار املحاسبي الدولي رقم  وعمال

البنود غير  لى إجراء تعديالت عتم لقد التغيرات في القوة الشرائية لليرة اللبنانية، في تاري  إغالق البيانات املالية.  بما يعكسعام على التكلفة التاريخية، 

.ل. ة لبنان ش.مالنقدية في بيان املركل املالي وكذلر بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل اآلخر وبيان التدفقات النقدية لشركة داماك العقاري

البنود غير النقدية إظهار  يتم إعادة  و .  في تاري  عرض بياناتها املالية،  مؤشر أسعار املستهلربالتضخم وإعادة إظهارها بحساب التغيرات في  فيما يتعلق  

مؤشر أسعار    إن تاريخية.  من تاري  االعتراف املبدئي في بيانات املركل املالي مع األخذ في االعتبار أن البيانات املالية تم إعدادها وفًقا ملعيار التكلفة ال

 (. 284.04: 2020) 921.4 عند 2021ديسمبر   31( وأغلق في 118: 2020) 284.04 قد بلغ 2021يناير  1 في املستهلر في بداية فترة التقرير
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غير النقدية وحقوق امللكية والبنود في   املوجوداتعلى أنه الفرق الناتج عن إعادة بيان  املشتقيتم االعتراف بالربح أو الخسارة من صافي املركل النقدي 

عام   خالل  الخسارة.  أو  الربح  بيان  في  الشامل  الدخل  األرباح  بلغ  ،2021بيان  داماك  ت  لشركة  النقدي  املركل  صافي  من  لبنان  العقارية  الناتجة 

: ال ش يء( 2020مليون درهم )  238  من الصرف األجنبي قدرهاسارة  خاملجموعة    سجلتمليون درهم(.    452معاد بيانه:    2020مليون درهم )  195.ل.ش.م

 في بيان الربح أو الخسارة بسبب الحركة في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
 

تتأثر ، حيث  صرفال يتم تعديل املبالغ املقارنة في البيانات املالية املوحدة املعروضة بعملة مستقرة للتغيرات الالحقة في مستوى األسعار أو أسعار ال

ا فتتاحية املدرجة بالعملة املستقرة باألثر التراكمي إلعادة بيان البنود غير النقدية على مستوى الشركة التابعة من تاري  االعتراف بهحقوق امللكية اال 

ملنتهية في للسنة االنهائية  مليون درهم بين حقوق امللكية    66فرق قدره  ذلر وجود    لقد ترتب علىتلر األرصدة إلى سعر اإلغالق.    تحويلألول مرة وتأثير  

 ضمن حقوق امللكية مقابل االحتياطيات االفتتاحية.  وهو ما تم قيده  2020يناير   1وحقوق امللكية االفتتاحية كما في  2019ديسمبر  31
 

 بيان املركز املالي املوحد:
 

 2021 2021 2020 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 قبل التضخم  التضخم بعد  قبل التضخم ةعد التضخم 

  معاد عرضه    

     وجودات امل

  4,242,238  4,242,238  4,122,959  4,120,538 النقد واألرصدة البنكية 

  762,912  762,912  2,606,169  2,606,169 استثمارات مالية 

  7,029,139  7,029,139   5,309,739   5,309,739 ذمم تجارية مدينة وأخرى 

  7,783,004  8,249,609  8,434,452   8,585,233 العقارات للتلوير 

  293,000  293,000  903,926  903,926 استثمار في شركات زميلة

  729,246  729,246  441,972  441,972 املوجودات املالية األخرى 

  59,637  59,637  56,899  56,899 موجودات حق االنتفاع 

  63,898  63,898  129,702  129,702 ومعدات ممتلكات 

  172,647  172,647  164,522  164,522 العقارات االستثمارية 

 21,135,721 21,602,326 22,170,340 22,318,700 املوجودات  إجمالي

     

     حقوق امللكية واملطلوبات 

     حقوق امللكية

  6,050,000  6,050,000  6,050,000  6,050,000 رأس املال 

  903,497  903,497  903,497  903,497 االحتياطي القانوني 

 ( 43,459) ( 43,459)  488,369    488,369 احتياطي القيمة العادلة 

 - - - (280,031) العمالت األجنبية تحويل احتياطي 

  6,079,883  6,538,795  5,500,463    5,923,243 األرباح املحتجلة

 12,989,921 13,448,833 12,942,329 13,085,078 حقوق امللكية  إجمالي

     

     املطلوبات 

  2,818,052  2,818,052   3,131,925   3,131,925 ذمم تجارية دائنة وأخرى 

  2,067,676  2,075,369   3,367,701   3,373,313 العمالء مقدمات من 

  124,834  124,834  124,834  124,834 قروض بنكية 

  3,069,924  3,069,924   2,538,433   2,538,433 شهادات الصكوك 

  65,314  65,314  65,118  65,117 االلتزامات اإليجارية 

 8,145,800 8,153,493 9,228,011 9,233,622 اجمالي املطلوبات

 21,135,721 21,602,326 22,170,340 22,318,700 واملطلوبات امللكية إجمالي حقوق 
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 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر املوحد: 
 

 2021 2021 2020 2020 

 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 قبل التضخم  بعد التضخم  قبل التضخم ةعد التضخم 

  معاد عرضه    

  4,670,562  4,678,484  2,974,901  2,967,132 يرادات اإل 

 (3,599,298) (3,621,180) (2,162,216) (2,160,831) تكلفة املبيعات 

     

   1,071,264  1,057,304 812,685 806,301 اجمالي الربح 

  159,123  159,123  137,188  137,188 اإليرادات التشغيلية األخرى 

 ( 794,142) ( 796,121) ( 1,373,584) (1,372,205) املصاريف العمومية واالدارية والبيعية 

 ( 32,821) ( 32,821) (2,738) (2,738) حق االنتفاع  موجوداتإطفاء 

 ( 20,948) ( 20,948) (32,185) (32,185) املمتلكات واملعدات  استهالك

 (8,124) (8,124) ( 8,125) ( 8,125) العقارات االستثمارية  استهالك

 ( 50,490) ( 50,490) - - مخصص انخفاض قيمة املمتلكات واملعدات 

 (1,325,059) (1,359,892) 364,806 379,758 بالصافي  - العقارات للتلوير عكس / )مخصص( انخفاض القيمة على

 ( 146,718) ( 149,783) (22,006) (27,248) مخصص الخسارة املحملة على الذمم املدينة التجارية 
 

 115,934 115,934 201,493 201,493  بيع استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن أرباح 

لالستثمارات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل )خسارة( / ربح من القيمة العادلة  

 33,910 33,910 (429,480) (429,480) الربح أو الخسارة 

 - - - (237,856) الصرف خسارة سعر

  75,803  75,952   122,554  122,540 صافي  - إيرادات أخرى 

  46,315 46,315  12,462  12,462 إيرادات التمويل 

 ( 236,099) ( 241,327) (196,635) (194,536) التمويل تكاليف 

   -   -  94,956  94,956 صافي خسارة شركات زميلة الحصة من

   -  452,269   -    194,934 من صافي املركل النقدي الربح 

  72,580  72,580 (127,810) (127,810) ضريبة القيمة املضافة )مخصص( / عكس مخصص 

     

 (1,039,472) ( 646,119) (446,419) (482,551) الضريبةالخسارة قبل 

 - - (48,405) (48,405) الخارجية -حساب ضريبة الدخل 

 (1,039,472) ( 646,119) (494,824) (530,956) الخسارة للسنة

     

     

     الخسارة للس م 

 ( 0.1718) ( 0.1068) (0.0818) (0.0878) درهم( بال ) ةواملخفف ةاألساسي

     

     :رى اآلخ ةالدخل / )الخسارة( الشامل

بالقيمة   املحددة/ )خسائر( القيمة العادلة من االستثمار في أدوات حقوق امللكية    أرباح

 ( 43,459) ( 43,459) 447,232 447,232 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 - - - (280,031) البيانات املالية للعمليات األجنبية  تحويلالعمالت األجنبية على أسعار صرف فروق 

 (1,082,931) ( 689,578) (47,592) ( 363,755) إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
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.  2020يناير    1شركتها التابعة في لبنان، داماك العقارية لبنان ش.م.ل. اعتباًرا من    على  29  رقم  املجموعة للمرة األولى معيار املحاسبة الدولي  اعتمدت

السياسات    8  رقم  بأثر رجعي وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي  االعتراف بذلر. وفًقا لذلر، تم  2020سنة  في    29  رقم  تلبيق معيار املحاسبة الدوليلم يتم  

 البيانات املالية املوحدة للمجموعة لتعكس األرصدة املصححة.  كما تم عرض، والتغيرات في التقديرات واألخلاء املحاسبية املحاسبية
 

 : كما يليعلى البيانات املالية املوحدة للمجموعة  29دولي رقم التلبيق بأثر رجعي ملعيار املحاسبة ال تأثيرتم عرض 
 

ا  
ً
 معاد عرض ا  إعادة العرض  كما هو معروض سابق

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    

    2020ديسمبر  31بيان املركز املالي املوحد كما في 

 8,249,609 466,605 7,783,004 عقارات للتلوير

 2,075,369 7,693 2,067,676 من العمالء  مقدمات

 6,538,795 458,912 6,079,883 األرباح املحتجلة 

    

    2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  املوحدبيان الربح أو الخسارة 

 4,678,484 7,922 4,670,562 يرادات اإل 

 ( 3,621,180) ( 21,882) ( 3,599,298) تكلفة املبيعات

 ( 796,121) ( 1,979) ( 794,142) املصاريف العمومية واالدارية والبيعية

 ( 1,359,892) ( 34,833) ( 1,325,059) مخصص انخفاض قيمة العقارات للتلوير

 ( 149,783) ( 3,065) ( 146,718) مخصص الخسارة املحملة على الذمم املدينة التجارية

 75,952 149 75,803 صافي  - إيرادات أخرى 

 ( 241,327) ( 5,228) ( 236,099) تكاليف التمويل 

 452,269 452,269 - من صافي املركل النقدي الربح

 ( 961,598) 393,353 ( 1,354,951) الخسارة للسنة 

    

    2020ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية في 

 ( 646,119) 393,353 ( 1,039,472) قبل الضريبةالخسارة للسنة 

 1,359,892 34,833 1,325,059 مخصص انخفاض قيمة العقارات للتلوير

 149,783 3,065 146,718 على الذمم املدينة التجارية الخسارةمخصص 

 241,327 5,228 236,099 تكاليف التمويل 

 65,559 65,559 - املرتفع تعديل تحويل العمالت األجنبية / تأثير التضخم 

 ( 452,269) ( 452,269) - من صافي املركل النقدي الربح

 829,435 ( 3,065) 832,500 انخفاض في الذمم املدينة التجارية واألخرى 

 377,714 ( 41,476) 419,190 )الليادة( / النقص في عقارات التلوير 

 ( 548,140) ( 5,228) ( 542,912) الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى في ( النقص) / الليادة
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 ملنعاملفروضة  لقد كان للتدابير  .  بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع الشركات  2020عام    بداياتفي    املستجدكورونا  لقد ترتب على تفش ي جائحة  

من ، حيث  مبعد ذلر على سالسل التوريد وإنتاج السلع في جميع أنحاء العال  األمر الذي ألقى بظالله  ،على الشركات  الفورية  تبعاتهاانتقال الفيروس  

  جميع الشركات   بات للاًما علىوبناًء على ذلر،  املرجح أن يؤدي انخفاض النشاط االقتصادي إلى انخفاض الللب على العديد من السلع والخدمات.  

 ،تلوير العقارات  تنشط باألساس في أعمالاملجموعة    وبالنظر إلى أن انخفاض النشاط االقتصادي على التقارير املالية.    تداعياتاالعتبار    بعين   األخذ

كمنشأة    أعمالها ملواصلةال تلال اإلدارة لديها توقعات معقولة بأن املجموعة لديها املوارد الكافية  ، ومع ذلر، قصيرعلى املدى ال أثارهيكن لذلر إال فلم 

 مرة في املستقبل املنظور. مست

 

، في دولة اإلمارات العربية املتحدةاملسجلة  الجديدة  اإلصابات    عدد  بارقة أمل بشأن قد شهد الوضع عموًما    ،2021ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في  

اكتسبت حملة التلعيم حول العالم  لقد  .  املقيمين في الدولةنسبة كبيرة من    تلعيمعلى نلاق واسع مع    2020  في نهاية عامحمالت التلعيم    بدأتحيث  

في    األنشلة  عودةمع العديد من البلدان وبدء  املفروضة  تخفيف تدريجي لقيود السفر  الجائحة األمر الذي أدى لداعيات  في احتواء ت  مما ساعدزخًما  

 . نهاية فترة التقريرفي  إلى طبيعتها املعهودة اإلمارات العربية املتحدة

 

عملياتها   وتعديل  الوضع  تلور  مراقبة  املجموعة  وتقديراتها   متسارعة  بوتيرةتواصل  أحكامها  تعديل  ومواصلة  التعافي  تباطؤ  أو  تسارع  مع  للتعامل 

 ،وعوامل االقتصاد الكلي والتقييم العقارات للتلوير والعقارات االستثمارية  للخسائر االئتمانية املتوقعةاملستخدمة    البياناتبما في ذلر    الجوهرية

 حسب الضرورة.
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. لم يكن السنةعلى املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية قيد اإلصدار خالل    للسنة  الخسارةللسهم بتقسيم    الربح األساس ي واملخفضيتم احتساب  

 على احتساب األرباح للسهم.نود أخرى قد يترتب عليها تأثير مخفف هناك أية أدوات أو ب
 

  2021 2020 

 )معاد عرضه(    

 ( 646,119) (530,956)  الخسارة للسنة )ألف درهم(

 6.050.000 6.050.000  املعدل املتوسط لعدد األسهم العادية )ألف(

 ( 0.1068) (0.0878)  أساس ي ومخفض )بالدرهم(  –الربح لكل سهم عادي 
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