
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
 ٕالامارات العربية املتحدة –دبي 

 
 تقرير املراجعة

ـر املدققـة والبيانـات                                                                                                                                                                                            املاليـة املرحلّيـة غ
   

ي ةثالثاللفتـرة  ية    ٢٠٢٠مارس  ٣١ أشهر املن



  .ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
ر املدققة البيانات   املالية املرحلّية غ

يةأشهر  ثالثةاللفتـرة   ٢٠٢٠  مارس ٣١ ي املن
 
 

  صفحــات   جدول املحتويات
 ١  مجلس ٕالادارة تقرير 

  

ر املدققة املالية البياناتتقرير مراجعة    ٢  املرحلية غ
  

ي    ٣   املوحد املوجز بيان املركز املا
  

  ٤   املوجز املوحد ٓالاخر  بيان الربح أو الخسارة والدخـل الشامل
  

ي حقوق امللكية  رات    ٥   املوحد املوجز بيان التغ
  

  ٦  د املوح املوجز بيان التدفقات النقدية 
  

 ٣٠-٧  ة املالية املوجزة املوحد البياناتإيضاحات حول 
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  ٤  .ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش

  

  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد
  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  مارس ٣١يناير إلى ١ إيضاحات  

  

  
  
   

  
  
  

٢٠٢٠  
  )ثالثة أشھر(
  )غير مدقق(

 ألف درھــم

٢٠١٩  
  )ثالثة أشھر(
  )ققغير مد(

  ألف درھم
         

 ٨٩٦،٣٩٢ ١،٢٢٩،٢٣١ ٢٠   اإليرادات
 (٦٥٣،٩٥٤)  (٩١٧،٠٣٧)    تكلفة المبيعات

        
 ٢٤٢،٤٣٨  ٣١٢،١٩٤    إجمالي الربح

 ٤٧،٩٩٧  ١٧،٠٧٨  ٢١   إيرادات تشغيلية أخرى
 (٢٣١،٤٥١)  (٢٢١،٩٤٩)  ٢٢   مصاريف عمومية وإدارية وبيعية

 (٨،٢٠٥)  (٨،٢٠٥)  ١١   صلإطفاء حق استخدام اال
 (٨،٧٣٤)  (٧،٤٥٠)  ١٢،١٣   االستھالك

 -  (١٣٠،٠١٤)  ٨   مخصص انخفاض قيمة عقارات للتطوير
رد مخصص تدني الذمم المدينة / )مخصص(

 ٧١ (٥٢،٥١٦)  ٧   التجارية
         
 ٤٢،١١٦  (٩٠،٨٦٢)     الربح التشغيلي) الخسارة(

 ٢٣،٠٠١  ٢٥،٦١٨  ٢٣   إيرادات أخرى
 ٤٤،٠٤٠  ٢٠،٤٦٥ ٢٤   إيرادات تمويل
 (٧٨،١٠١)  (٦١،٣٤٨) ٢٥   تكاليف التمويل

 ٣١،٠٥٦  (١٠٦،١٢٧)     للفترةالربح ) الخسارة(
         
         
         
         

  :الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يعاد تصنيفھا إلى الربح أو 

  الخسارة
  

ة بالقيمة خسارة تقييم االستثمار المالي المقاس
   الدخل الشامل االخر العادلة من خالل

  
(١٣،٨٦٣)  ١٠  

  
  

  
 

 
- 

 ٣١،٠٥٦  (١١٩،٩٩٠)     للفترة مجموع الدخل الشامل

         الربح للسھم

 ٠٫٠٠٥١  (٠٫٠١٧٥)  ٢٨   )درھم(األساسي والمخفض 
 

  
  زةتشكل المالحظات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة الموج

 
 

 



  ٥                                                                                           .  ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
 

 الموحدالموجز  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠٢٠ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  رباح مستبقاةأ احتياطي قانوني  راس المال  

  
  

  احتياطي
  المجموع  العادلة القيمة

  ألف درھـم  الف درھم    ألف درھـم  ألف درھـم  ألف درھـم  
            

ي    )مدقق( ٢٠١٩يناير  ١الرصيد 
رة                                         ربح ال   ف

  الدخل الشامل ٓالاخر                        
            مجموع الدخل الشامل للسنة

٦٬٠٥٠٬٠٠٠  
          -  
          -  
          -  

٩٠٣٬٤٩٧  
      -  
      -  
      -  

٧٬١٥٦٬٢٣٤  
     ٣١٬٠٥٦  

         -  
     ٣١٬٠٥٦  

 
          -  

           -    
           -  
           -  

٤٬١٠٩٬٧٣١  
       ٣١٬٠٥٦  

           -  
       ٣١٬٠٥٦  

ر مدقق( ٢٠١٩ سمار  ٣١ يالرصيد    ١٤٬١٤٠٬٧٨٧  -  ٧٬١٨٧٬٢٩٠  ٩٠٣٬٤٩٧  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  )غ

            
ي    )مدقق( ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد 

رة                                      خسارة الف
٦٬٠٥٠٬٠٠٠  

           -  
٩٠٣٬٤٩٧  

      -  
٧٬١١٩٬٣٥٥  
(١٠٦٬١٢٧)  

-  
-  

١٤٬٠٧٢٬٨٥٢ 
(١٠٦٬١٢٧)  

                  ٓالاخر      الدخل الشامل  
  مجموع الدخل الشامل للسنة        

           -  
           -  

      -  
      -  

       -  
(١٠٦٬١٢٧)  

(١٣٬٨٦٣)  
(١٣٬٨٦٣)  

(١٣٬٨٦٣)  
(١١٩٬٩٩٠)  

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

 
  جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة الموجزةتشكل المالحظات المرفقة 

 
 



  

  ٦                                                                                            .  ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
 

  الموحد الموجز بيـان التدفقات النقدية
  ٢٠٢٠ مارس ٣١للسنة المنتھية في 

ى  ١    مارس ٣١يناير إ
  ٢٠٢٠  

  )أشهر ثالثة(
 ٢٠١٩  

  )أشهرثالثة (
ر مدقق(  ر مدقق(   )غ   )غ

      التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
  ٣١،٠٥٦   (١٠٦،١٢٧)  للفتـرة الربح/)الخسارة(

       :لـتعديالت
الك ممتلكات ومعدات    ٨،٧٣٤    ٧,٤٥٠ )١٢و١٣إيضاح(واستثمارات عقارية اس
  ٨،٢٠٥    ٨،٢٠٥ )١١ضاحإي( استخدام أصلحقاطفاء 
ن  اية خدمة املوظف   ٣،٠٤٤    ٣،٠٤٥ )١٥حإيضا(مخصص تعويض 

  ٢،٤٥٥    ١،٢٥٩ )١٨إيضاح(إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك  
  الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات   

 )٨إيضاح(للتطويرمخصص إنخفاض قيمة عقارات
-   

١٣٠،٠١٤    
    ١٦  
-  

 (٧١)      ٥٢،٥١٦ )٧إيضاح(انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة )عكس(/مخصص 
  ٧٨،١٠١    ٦١،٣٤٨  )٢٥إيضاح ( تكاليف التمويل 

 )٢٤إيضاح ( إيرادات التمويل  
 )١٨إيضاح(مكاسب إعادة شراء شهادات الصكوك

(٢٠،٤٦٥)  
(١٢،٨٨٨)   

(٤٤،٠٤٠)  
-  

ي املوجودات ال رات    تدفقات النقدية التشغيلية قبل التغ
  واملطلوبات التشغيلية 

١٢٤،٣٥٧ 
  

٨٧،٥٠٠  

  ١٢٧،٦٦٧    ٨٩،٥٦٢ )٧إيضاح(ي ذمم تجارية مدينة وأخرىنقصال
  (٤٥،٧٤٨)    ٢٢،٥٢٣ )٨إيضاح(ي عقارات قيد التطوير) الزيادة/ (النقص

ي ذمم تجارية دائنة وأخرى   (٥٩،٤٦٦)     (٢٣،٠٦٧) )١٥إيضاح(النقص 
ي دفعات مقدًما من عمالء)/النقص(   ٩١،٧٠٤    (٨٩،٩٤٦) )١٦إيضاح(الزيادة 

ن املدفوع اية الخدمة للموظف   (٥،٠٢١)    (٢،٥٤٢) )١٥إيضاح(تعويض 
ي النقد   ١٩٦،٦٣٦    ١٢٠،٨٨٧ ٔالانشطة التشغيلية الناتج منصا

  

      الاستثمارية التدفقات النقدية من ٔالانشطة
  (٧٧)    (٣،٣٦٢) )١٢إيضاح ( شراء ممتلكات ومعدات

ي الزيادة   (٢١،١٩٧)    -        )١٠إيضاح (ي استثمار ما
  ٢٢٢،٤٠٦    ١٦٥،٥٧٨ )٩إيضاح(ي موجودات مالية أخرى النقص

ي الودائع املستحقة وال تزيد عن ثالثة أشهر   الانخفاض 

  فائدة مقبوضة

٧٠،١٢٦ 
٢١,٥٨٦    

(١٥٧،٤١٦) 
٣٧،٦٦٢  

ي النقد الناتج من ٔالانشطة الاستثمارية   ٨١،٣٧٨    ٢٥٣،٩٢٨ صا
  

       التدفقات النقدية من ٔالانشطة التمويلية
  ٢١٧،٢٨١    -          )١٧إيضاح( املحصل من قروض بنكية

  (١٩١،٩٦٩)   (٢٧٦،٥١٦) ) ١٧إيضاح (سداد قروض بنكية 
رداد   -            (٤٦،٦٢٥) )١٨إيضاح(الصكوك اداتشهشراء وإعادة اس
ام عقد ايجارسداد   (٨،٤٢٨)    (٧،٤٩٣)  ال

  (٨،٤٣٠)   (١٠،٦٤٩) )٢٥إيضاح(تكاليف التمويل املدفوعة 
ي النقد ي(صا   ٨،٤٥٤      (٣٤١،٢٨٣) ٔالانشطة التمويليةالناتج من) املستخدم 

ي رةخالل اي النقد وما يعادلهالزيادة صا   ٢٨٦،٤٦٨    ٣٣،٥٣٢ لف
ي بداية الفتـرة    ٥،٥٤٢،٨٨٩     ٤،١٣١،٣٠٧ النقد وما يعادله 
اية الفتـرة ي    ٥،٨٢٩،٣٥٧    ٤،١٦٤،٨٣٩ )٦إيضاح(النقد وما يعادله 

 
  تشكل املالحظات املرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة املوجزة



  ٧                                                                                            .  ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٠ مارس ٣١أشھر المنتھية في  لثالثةلفترة ا

 
        معلومات عامة -١

  

ي  ١٩٧٦يونيو  ٢٠ي دبي بتاريخ ") الشركة ٔالام"أو " شركةال.) ("ع.م.ش(تأسست شركة داماك العقارية دبي  كشركة مساهمة عامة 
ي دبي يٕالامارات العربية املتحدة بموجب الرخصة التجارية الصادرة  ي سوق دبي املا ا مدرجة  : يعنوان الشركة القانوني يقع . ، كما أ

                                                                                                                                                              .، دبي، ٕالامارات العربية املتـحدة٢١٩٥. ب.ص
ن سجواني                                                                                                           .للشركةاملساهم الرئيس  هو ) رئيس مجلس ٕالادارة(السيد حس

  

ا الشركة ٔالام  تعمل ي الشرق ٔالاوسطبشكل رئيس ") املجموعة"عا م(اململوكة لها بالكامل  التابعةوشرك                                        .ي تطوير العقارات 
   
  

 واجهتحيث  ،بأنه جائحة عاملية ٢٠٢٠خالل مارس  منظمة الصحة العاملية عنه لذي أعلنتا ١٩-COVID ي ضوء الانتشار السريع ل 
رة بسبب قيود السفر العاملية وٕالا  ي معظم بلدان الاقتصادات والقطاعات املختلفة اضطرابات كب ى  العالم،غالق التام  مع آثار سلبية ع

ى حجم تف . الاقتصاد العالم والحياة الاجتماعية ا  املرض،بالنظر إ ى عمليا قامت املجموعة بتقييم ٓالاثار املحتملة لتف املرض ع
ا مختلف الحكومات للحد من انتشار   بسبب  ر انتش ١٩-COVID القيود ال وضع ر . ارهأو تأخ ى تطبيق تداب حرصت املجموعة ع

ا      الصحة والسالمة  ن ومجتمعا ا واملقاول ا وعمال                                                                                                                                          . ملوظف
                                                    

ي تطوير  ى  ستؤثر حالة التف املجموعة أن حيث تتوقع  العقارات،تعمل املجموعة بشكل رئيس  ى ٔالاسعار والطلب ع ى ٔالارجح ع ع
رة الثالثة أشهر . العقارات ا املجموعة لف ى بعض التقديرات ؤالاحكام ال نظرت ف ي أثرت هذه العوامل بشكل ملحوظ ع ية   ٣١املن

ى . ٢٠٢٠مارس  ي هذه التقديرات ؤالاحكام الرئيسية ٤إيضاح بالرجوع ا رات  ي . حول هذه ٕالافصاحات حول التغي تستمر املجموعة 
ى  ا ع را    .املالية البياناتمراقبة الحالة وتأث

  
  وبيان الامتثال  ٕالاعداد أساس -٢

 
 بيان الامتثال ٢٫١

  

ي يتم إعداد هذه البيانات امل لصادر عن مجلس ا املالية املرحلية إعداد التقارير  :٣٤الية املوجزة املوحدة وفًقا ملعيار املحاسبة الدو
ر املحاسبة الدولية  م مع معاي    .٢٠١٥لعام  ٢متطلبات القانون الاتحادي رقم وكذلك بما يل

ي البيانات املالية املوحدة  ال تتضمن هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة جميع املعلومات وٕالافصاحات املطلوبة 
ي  ية  ران مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املن ا باالق ى ذلك، . ٢٠١٩ رديسم ٣١الكاملة، ويجب قراء باإلضافة إ

رة من  ى  ٢٠٢٠يناير  ١نتائج الف ى النتائج ال قد  ٢٠٢٠ مارس ٣١إ ية ليست بالضرورة مؤشرا ع تكون متوقعة للسنة املالية املن
ر  ٣١ي     ٢٠٢٠  ديسم

   



   

  ٨                                                                                            .  ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 )تتمة( ٢٠٢٠مارس  ٣١ھية في لفترة الثالثة أشھر المنت

 
  أسس ٕالاعداد     ٢٫٢ 

ى قناعة بأن املجموعة ي ع ى الاستمرار كمنشأة مستمرة و ا املوارد الالزمة ملواصلة أجرت ٕالادارة تقييمًا لقدرة املجموعة ع ي   لد العمل 
ى دراية بأي شكوك جوهرية ق .املستقبل املنظور  ى ذلك، فإن ٕالادارة ليست ع ى حول  بشكوكد تلقي عالوة ع قدرة املجموعة ع

ى أساس الاستمرارية .الاستمرار كمنشأة مستمرة   .لذلك، يستمر إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة ع
  

ى القيمة ال وتستند .يتم إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة وفًقا للتكلفة التاريخية عادلة التكلفة التاريخية عموًما إ
  .تبادل السلع والخدماتللمقابل 

  
ي املوجز املوحدال يتأثر بيان الربح أو الخسارة  رة  والدخل الشامل ٔالاخر املرح ي  التسعةلف ية   جوهري بشكل  ٢٠٢٠ مارس ٣١أشهر املن

  بموسمية النتائج
ي ا") الدرهم("تم إعداد البيانات املالية املوحدة املوجزة بالدرهم ٕالاماراتي  لعملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، ويتم تقريب و

ى أقرب    .، ما لم يرد خالف ذلكألفجميع القيم إ
ي البيئة الاقتصادية ٔالاساسية ال تعمل  ة،املعنييتم إعداد البيانات املالية الفردية لكيانات املجموعة بالعمالت املحلية  ي العملة  و

ا هذه الكيانات    )العملة الوظيفية(ف
  
 ملخص السياسات املحاسبية الهامة . ٣

  

ي إعداد البيانات ي إعداد هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة مع تلك املستخدمة   تتوافق السياسات املحاسبية الرئيسية املستخدمة 
ي  ية  ر  ٣١املالية املوحدة للمجموعة للسنة املن ا، باستثناء٢٠١٩ديسم ر اعتماد بعض  ، واملالحظات املرفقة  ، واملعدلةالجديدة  املعاي

ن أدناه ى النحو املب رة الحالية ع ي الف   .ال أصبحت نافذة 
  

رات  ٣٫١ ر الجديدة والتعديالت والتفس   املعاي
  
رات الجديدة ا) ا( ر والتعديالت والتفس   ٢٠٢٠يناير  ١عتبارًا من املعاي
  

رات الجديدة واملع ر والتفس ي أو تم اعتماد املعاي ر املحاسبة الدولية وال أصبحت سارية املفعول  دلة التالية الصادرة عن مجلس معاي
  .ي هذه البيانات املالية ٢٠٢٠يناير  ١بعد 

رات الحالية و السابقة, ومع ذلك  ا للف ى املبالغ املبلغ ع ر مادي ع ر أي تأث ا ليست ذات صلة بأنشطة إما إل, لم يكن لهذه املعاي
  .محاسبة تتفق مع السياسات املحاسبية الحالية للمجموعة موعة أو تتطلباملج

ي  • ى معيار املحاسبة الدو ي  ١تعديالت ع ي التقديرات  ٨عرض البيانات املالية ومعيار املحاسبة الدو ي السياسات املحاسبية  رات  التغي
  ٢٠٢٠يناير  ١سارية من  - ؤالاخطاء املحاسبية 

ر ا ي أجرى مجلس معاي ى معيار املحاسبة الدو ي  ١ملحاسبة الدولية تعديالت ع الذي يستخدم تعريفًا متسقًا  ٨ ومعيار املحاسبة الدو
ر التقارير املالية الدولية وٕالاطار املفاهيم إلعداد التقارير املالية  ي جميع معاي ويتضمن , ويوضح م تكون املعلومات جوهرية, لألهمية 

ي معبع ات  ر املادية ١يار املحاسبة الدويض التوج   .بشأن املعلومات غ
  ٢٠٢٠يناير  ١من  سارية -ٕالاطار املفاهيم املعدل للتقارير املالية  •
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  البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
 )تتمة( ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
ر املحاسبة الدولية إطار عمل مفاهيمًيا  ر بأثر فوري معدآل أصدر مجلس معاي ي قرارات وضع املعاي رات . سيتم استخدامه  تشمل التغي

ي   :الرئيسية ما ي
  
ي هدف إع  -   داد التقارير املاليةزيادة بروز الوكالة 
 إعادة الحكمة كعنصر من الحياد  -
  تحديد الكيان  ، الذي قد يكون كياًنا قانونًيا ، أو جزًءا من كيان  -
 مراجعة تعاريف املوجودات واملطلوبات -
ى أساس قياس م  - راف بإضافة إرشادات ع راف وإضافة إرشادات بشأن إلغاء الاع  ختلف إزالة عتبة الاحتمالية لالع
ي الدخل ا - ي مؤشر ٔالاداء ٔالاساس وأنه ، من حيث املبدأ ، يجب إعادة تدوير ٕالايرادات واملصروفات  ى أن الربح أو الخسارة  لشامل ٕالاشارة إ

  بصورة عادلةٓالاخر حيث أن ذلك يعزز صلة البيانات املالية أو تمثيلها 
ي للتقارير املالية  • ات الدفع املسبق مع التعويض السل وتعديل املطلوبات املالية - التعديل (املالية ٔالادوات ) ٢٠١٤( ٩املعيار الدو  )م
ي  • ركة : ٢٨معيار املحاسبة الدو ي املشاريع املش ركة - تعديل (الاستثمارات  ي شركات زميلة ومشاريع مش  )حصص طويلة ٔالاجل 
ر الدولية إلعداد التقارير  • ى املعاي ي للتقارير املالية (  ٢٠١٨ - ٢٠١٥ دورة املاليةالتحسينات السنوية ع مجموعات ٔالاعمال ،  ٣املعيار الدو

ي  ي  ١١املعيار الدو ركة ، معيار املحاسبة الدو رتيبات املش ي  ١٢ال راض ٢٣ضرائب الدخل ، معيار املحاسبة الدو   )تكاليف الاق
ي  • ن  ١٩معيار املحاسبة الدو   )الخطة أو تقليص أو تسويةتعديل  -تعديل (منافع املوظف

 
ي ) ب( رات والتعديالت الجديدة ال لم تصبح سارية املفعول بعد للسنة املالية ال تبدأ  ر والتفس ولم يتم  ٢٠٢٠يناير  ١املعاي

 اعتمادها مبكًرا من قبل املجموعة
  

ي للتقارير املالية  • ن  ١٧املعيار الدو ي (عقود التأم   )٢٠٢٣يناير  ١ساري املفعول 
ي إلعداد التقارير املالية رقم  • ى املعيار الدو ي  ١٠تعديالت ع ي  ٢٨البيانات املالية املوحدة ومعيار املحاسبة الدو ٕالاستثمارات 

ي إلعداد التقارير املالية رقم  رك ١١الشركات الزميلة واملعيار الدو ن الاملتعلق بمعالجة  ,املش ي املوجودات ب بيع أو املساهمة 
ركا  ملستثمر وشركته أو مشروعه املش

. 
   أسـاس التوحيد٣٫٢

 :")املجموعة"مًعا (ة املدرجة أدناه تتمة٪ من العمليات ؤالاصول واملطلوبات للشركة ال١٠٠قامت الشركة بدمج 
  

  الحق القانوني والاقتصادي  ٔالانشطة الرئيسية  مكان التأسيس   ة تتمةإسم الشركة ال
 ملحدودةللتنمية العقارية اداماك 

ي العالم(   %١٠٠  شركة قابضة  ٕالامارات العربية املتحدة )مركز دبي املا
 

ي تابعةشركة  ٩٣تضم الشركة القابضة     DRED يتم توحيد نتائجها 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
 

 إدارة املخاطر املادية ٣٫٣

ي البيانات املالية املوحدة للسنة تلك ا مع سياسات وأهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة تتما لسياسات ؤالاهداف املعروضة 
ي امل ية  ر  ٣١ن   .٢٠١٩ديسم

 

حكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غيـر املؤكـدةٔالا -                                                                                                                        ٤ 
 

رية لألصول ي تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة ،  راضات حول القيم الدف ى ٕالادارة إصدار أحكام وتقديرات واف ن ع يتع
امات رة التاريخية والعوامل ٔالاخرى ال . ال ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى  والال ى الخ ا إ راضات املرتبطة  تستند التقديرات والاف

ر ذات صلة عند إعداد هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ، تمارس ٕالادارة . ديراتقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التق. تعت
ي تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة  .أحكاًما هامة 

املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات ؤالاحكام الهامة تتوافق مع البيانات املالية املوحدة السنوية املدققة للمجموعة للسنة 
ي امل ية  ر  ٣١ن ى املجموعة و الذي تم تفصيله ادناه ١٩-COVID تف أثر  ، باستثناء ٢٠١٩ديسم   ع
 

ى أساس منتظم ١٩-COVID أثر تواصل املجموعة تقييم  ا ع ى عمليا يومي ،  بشكل ومع ذلك ، فإن تف املرض يتطور بسرعة . ع
ن حول املدة  ى عمليات املجموعةونتيجة لذلك هناك مستوى عال من عدم اليق ي وكذلك ع ى الاقتصاد الك ره املحتمل ع . املتوقعة وتأث

ن الاعتبار املعلومات فإن ونتيجة لذلك ،  ي هذه املرحلة ، مع ٔالاخذ بع ر مثل هذه الحالة املتطورة بشكل مؤكد  من الصعب تقييم تأث
ى الاقتصاد و  ر التف ع ى قطاع العقاراتالاقتصادية املحدودة املتاحة لتحديد تأث   .ع

ي القيمة القابلة للتحقق من العقارات  ي تحديد صا ى التقديرات الرئيسية املستخدمة  ي سيؤثر ع قدرت املجموعة أن الوضع الحا
ي التطويرية، ي. وخسارة الائتمان املتوقعة من الذمم املدينة التجارية وأصول العقد والتقييم العادل لالستثمار املا ى  ويعود ذلك  الغالب إ

ى البيع وسعر بيع العقارات ي سعر الطلب ع ي إعادة . الانخفاض  ي تقييم أثر التف ويجب أن تنظر  مارست املجموعة أحكاًما هامة 
رات الالحقة مع تطور الحالة ي الف  .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تقييم هذه ٔالاحكام والتقديرات 

ي   الاستثمار املا

ي حصة املجموعة البالغة  ي شركة ذات صلة ٢٠يمثل الاستثمار املا ي بالقيمة العادلة من خالل ). ١٠إيضاح (٪  يقاس الاستثمار املا
ر قابلة لإللغاء لتصنيف استثمارات . الدخل الشامل ٓالاخر وال يحتفظ به للمتاجرة وأوراق الدين قامت املجموعة بإجراء انتخابات غ

راتيجية ٔالاسهم بالقيمة ر مالءمة لهذه الاستثمارات الاس ر هذا أك   .العادلة من خالل الدخل الشامل ٓالاخر حيث يعت

ي طرف ذو  ٢٠٢٠مارس  ٣١ي  ي شركة داماك لالستثمار املحدودة ، و رية لالستثمارات املالية  ، قامت املجموعة بمراجعة القيمة الدف
ي تطوير العقا رفت املجموعة بانخفاض القيمة العادلة بمقدار عالقة يتمثل نشاطها الرئيس  مليون  ١٤رات ونتيجة لهذه املراجعة ، اع

ى التدفقات النقدية املتوقعة ، وال تعد مدخاًل هاًما ال يمكن  ي التقديرات الرئيسية املستخدمة للوصول إ ر  درهم بسبب التغي
ي   .مالحظته لتحديد القيمة العادلة لهذا الاستثمار املا

. 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 )تتمة( ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
ن ٔالاحكام املحاسبية ال  ٤ -     )تتمة(هامة واملصادر الرئيسية لتقدير عدم اليق

  انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية ؤالاخرى 
  

ر املحتمل تحصيل كامل املبلغ ن ؤالارصدة املدينة ٔالاخرى عندما يصبح من غ ن التجاري . يتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للمدين
ى بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي ، يت ر هامة وال فات موعد استحقاقها  ،أساس فرديم عمل هذا التقدير ع  ،املبالغ ال بمفردها غ

ى هذه الذمم املدينة بشكل مهايتم تقيي ى خسائر الائتمان املتوقعة ع ي ويتم تطبيق مخصص بناًء ع   .جما
ي مخاطر الطرف املقابل  يالعمالء، من ) مخاطر التخلف عن السداد(تتوقع املجموعة أن تكون هناك زيادة  ر     تقييمي  تستمر  وبالتا تأث

COVID-ا ١٩ رداد املستحقة من عمال ا بانتظام ، وال سيما انخفاض أسعار البيع واملبالغ املتوقعة القابلة لالس ى عمليا ح إذا ظل . ع
ر املؤكدة الحالية بسبب عدم ي البيئة غ ي املخاطر يمثل تحدًيا  فقد  دقيقة،وجود بيانات اقتصادية وإحصائية  تحديد حجم هذه الزيادة 

ية  ٥٢٫٥تم تحميل مخصصات خسائر إضافية بقيمة  رة الثالثة أشهر املن ى بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل ٓالاخر ف مليون درهم ع
  .٢٠٢٠مارس  ٢٠ي 

 
ي القيمة القابلة للتحقق من عقارات التطوير   صا

 
ي تم تحديد القيم القابلة لل ية  ر  ٣١تحقق من العقارات التطويرية للبيانات السنوية املالية املدققة للسنة املن من قبل  ٢٠١٩ديسم

ا مساحون قانونيون مؤهلون ومستقلون ومستشارو عقارات ى التقييمات ال قام  ومع ذلك ، تم تحديد القيمة القابلة . ٕالادارة بناًء ع
ي هذ ى حالة السوق السائدة املوجزة املوحدةاملالية  البياناته للتحقيق للعقارات التطويرية    .املكثفة من قبل ٕالادارة داخلًيا بناًء ع

ي أسعار البيع والطلب والتقديرات ٔالاخرى مثل التدفقات النقدية  ا وأحكامها بشأن الانخفاض املتوقع  قامت ٕالادارة بمراجعة تقديرا
ر املسبو  ي تحديد القيمة القابلة للتحقيق الدقيقة للعقارات التطويرية ، املقدرة بسبب مجموعة الظروف غ ن  ي هناك عدم يق قة ، وبالتا

رية للعقارات التطويرية وقدمت مخصًصا إضافًيا . ح السوق يستقر ى هذه العوامل ، قامت املجموعة بمراجعة القيمة الدف بناًء ع
ي القيمة قدره  ر املؤكد الذي قد يكون لـنظًرا لل. مليون درهم ١٣٠لالنخفاض  ي غ ر املستقب ى قطاع العقارات ، يجب ١٩-COVID  تأث ع

رات الالحقة حسب  ي الف ى ٕالادارة مراقبة تقييم عقارات التطوير بشكل منتظم وإصدار ٔالاحكام والتقديرات الالزمة   .الحاجةع
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  تحليل القطاع٥ -

ى مجلس ٕالادارة بغرض تخصيص املوارد و  تقييم ٔالاداء بشكل أساس حسب طبيعة ٔالانشطة يتم تحديد املعلومات ال يتم إبالغها إ
ااملختلفة ال  ي لهذه العمليات تجر ي واحد يمكن ٕالابالغ عنه، . املجموعة، بداًل من املوقع الجغرا ى قطاع تشغي تشتمل املجموعة حالًيا ع

  .وهو التطوير العقاري 
امات املعروضة  ي تتعلق ٕالايرادات ونتائج التشغيل ؤالاصول والال ي البيانات املالية املجمعة للمجموعة بقطاع التطوير العقاري 

  .املجموعة

ي دولة ٕالامارات العربية املتحدة  ا  ن عمليا ي"تنقسم املعلومات الجغرافية للمجموعة ب ي بلدان أخرى " القطاع املح ا  قطاعات "وعمليا
  ".دولية

 
ى   يناير ١       مارس ٣١إ

         ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
ر مدقق(          ر مدقق(   )غ  )غ
 ألف درهم   ألف درهم         

           ٕالايرادات
 ٨٦٢،٧٤٠  ١،١٩٦،٧١٤        محلية
 ٣٣،٦٥٢  ٣٢،٥١٧         دولية

         ٨٩٦،٣٩٢   ١،٢٢٩،٢٣١ 
          
ر  ٣١   ٢٠٢٠ مارس ٣١        ٢٠١٩ديسم
ر مدقق(         )مدقق(   )غ
 ألف درهم   ألف درهم       
      لتطويرلارات عق

 ٨،٥٢٥،٠٥١   ٨،٣٩٢،٨٩٨       محلية
 ١،٠٠٢،٢٠٢   ٩٨١،٨١٨        دولية

  ٩،٥٢٧،٢٥٣   ٩،٣٧٤،٧١٦ 
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  بنكيةنقد وأرصدة  -٦
ر  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١      ٢٠١٩ديسم
ر مدقق(       )مدقق(  )غ
 ألف درهــم ألف درهــم    

ي الصـندوق    ١،٦٦٢  ٢،٧٥٤       النقد 
ي حساب معلق التسليم   ٣،٤٤٥،٩٥٧  ٣،٢٢٦،٣٧١  النقد املحتفظ به 

  ٨٤،٨٤٥  ١٧٠،٨٥٣  أرصدة بنكية
  ١،١١٣،٣٨٤  ١،١٨٢،١٣٨  ودائع ثابتة

  ٤،٦٤٥،٨٤٨  ٤،٥٨٢،١١٦  نقد وأرصدة بنكية
ر من ثالثة أشهر ي أك   ودائع ثابتة باستحقاق أص

ى املكشوف بنكية سحوبات    )١٧إيضاح (ع
(٤١٧،٢٧٧)  

-  
(٤٨٧،٤٠٣)  

(٢٧،١٣٨)  
  ٤،١٣١،٣٠٧  ٤،١٦٤،٨٣٩  النقد وما يعادله

  

ي حسابات بنكية معتمدة من هيئة التنظيم العقاري  ي حساب معلق التسليم النقد املستلم من عمالء محتفظ به  يمثل النقد املحتفظ به 
ر كنقد وما يعادله")ريرا(" ا من مقبوضات نقدية لذلك تعت ى العقارات للتطوير وما يتعلق    .، ويقتصر استعمال هذا النقد ع
  

ا لدى البنوك ال تخضع لرقابة  ا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث أن هذه ٔالاصول محتفظ  ى أ تم تقييم ٔالارصدة لدى البنوك ع
ي الدول املعنية رة . شديدة من قبل البنوك املركزية  اية ف ي  ى ذلك ، تقوم ٕالادارة بتقدير مخصص الخسارة    وبناًء ع

  .شهًرا من الخسائر الائتمانية املتوقعة ١٢ي إعداد التقارير بمبلغ يساو 
 

ي القيمة  ى تجربة التخلف عن السداد التاريخية والتصنيفات الائتمانية الحالية للبنوك ، قدرت ٕالادارة أنه ال يوجد انخفاض  ، بالنظر إ
ى هذه ٔالارصدة ي لم تسجل أي مخصصات خسائر ع  .وبالتا

ي موجودات مالية ر إن الودائع الثابتة  رة استحقاق أقل من ثالثة أشهر من تاريخ ٕالايداع او اك ا البنوك لف ي تاريخ التقرير، . تحتفظ  وكما 
راوح من  ى % ١تحقق الودائع الثابتة فائدة بنسبة ت ى % ١من : ٢٠١٩% (٦إ  .                                                                سنوًيا%) ٦إ

  
ي تا ا وكما  ا البنوك ) مليون درهم ٤٩٦: ٢٠١٩(مليون درهم  ٣٧٨ريخ التقرير، كانت الودائع الثابتة ؤالارصدة البنكية البالغ قيم تحتفظ 

 برهن مقابل تسهيالت بنكية صادرة للمجموعة
  

يلھا في ھذه البيانات ، والتي لم يتم تسجالُماّلكتحتفظ المجموعة ببعض الحسابات المصرفية من أجل المصلحة النافعة لجمعيات 
 .المالية الموحدة

  

لدى البنوك اإلسالمية والرصيد ) مليون درھم ٢،٣٣٣: ٢٠١٩(مليون درھم  ٢٫٧٤٥تم االحتفاظ بمبلغ  التقرير،كما في تاريخ 
 جاريةالمتبقي مع البنوك الت

. 



  ١٤                                                                                            . ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة( ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  

أخرى و ذمم تـجارية مدينة   .٧ 

ر ٣١ ٢٠٢٠ مارس ٣١    ٢٠١٩ ديسم

ر مدقق(     )مدقق(  )غ

 ألف درهــم ألف درهــم  

(i) ر مفوترة   ٤،٣١٣،٥٩٩  ٣،٨٠٦،٠٨٥  ذمم مدينة غ
(ii)٢،٩٦٥،٠١٤  ٣،٣٨٥،٣٢٥  ذمم تجارية مدينة  

(iii)(٦٥،٤٣٢)  (١١٧،٩٤٨) مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة  

 ٧،٢١٣،١٨١  ٧،٠٧٣،٤٦٢  

  ٦١٥،٠٧٥  ٥٨٧،٦٢٣  سـلفيات وودائع

  ١٨١،٨٥٩ ٢٠٥,٨٣١ ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة وموجودات أخرى

 ٨،٠١٠،١١٥  ٧،٨٦٦،٩١٦  

 
(i)ي تاريخ التقرير ر كما  ا فوات ي استالم مقابل عن ٔالاعمال املنجزة ولكن لم يصدر  ر املفوترة بحق املجموعة  . تتعلق الذمم املدينة غ

ا ر  ى الذمم التجارية املدينة عندما ُيصدر فوات   .وُتحول هذه الذمم إ
(ii)ر املسددة ٣٠ويحق للعمالء خالل . ة التجارية مبالغ مطلوبة من العمالءتمثل الذمم املدين   .يوًما من تاريخ كل فاتورة بتسوية املبالغ غ

  
)iii(ي كاآلتي ي مخصص انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية   الحركة 

ر ٣١  ٢٠٢٠ مارس ٣١       ٢٠١٩ ديسم
ر مدقق(       )مدقق(  )غ
 ألف درهــم ألف درهــم    
      

رة  ي بداية الف   (٢٤,١٠٨)  (٦٥،٤٣٢)  السنة/ الرصيد 
رة  ي مخصص انخفاض القيمة خالل الف  السنة/ صا

  
(٥٢،٥١٦)  (٤١،٣٢٤)  

رة  اية الف ي    (٦٥،٤٣٢)  (١١٧،٩٤٨)  السنة/ الرصيد 
      

  



  ١٥                                                                                            .ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة( ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  لتطويرل عقارات .٨

 
ى العقارات الجاري تطويرها للبيع للتطوير عقارات  ي الحركة. تمثل تكاليف التطوير والبناء املتكبدة ع رة كما ي   :خالل الف

ر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١     ٢٠١٩ديسم
ر مدقق(     )مدقق(   )غ
  ألف درهـم   ألف درهم  

رة  ي بداية الف   ٩،٢١٤،٥٢٢   ٩،٥٢٧،٢٥٣   السنة/ الرصيد 
  ٣،٥٤٣،٠١٥   ٨٩٤،٦٨٠   إضافات 
ى تكلفة املبيعات تحويل   (٣،١٠٥،٩١٠)    (٩١٧،٢٠٣)    إ

   (١٢٤،٣٧٤)    (١٣٠،٠١٤)   مخصص النخفاض القيمة
اية  ي  رة الرصيد    ٩،٥٢٧،٢٥٣    ٩،٣٧٤،٧١٦   السنة/ الف

 
لتطويرعقارات لنخفاض قيمة ا  

 

ي ، والعقارات قيد التطوير والعقارات  ٢٠٢٠مارس  ٣١ي  قامت املجموعة  ا للتطوير املستقب ا املحتفظ  رية ألراض بمراجعة القيمة الدف
ي القيمة القابلة للتحقق لكل مشروعاملكتملة من خالل تقييم ص ي هذه املراجعة هو تقدير القيمة القابلة . ا  للتحققكان الحكم الرئيس 

 .للمشروع ، وال يتم تحديدها من خالل التنبؤ بمعدالت املبيعات ، وأسعار املبيعات املتوقعة والتكاليف املقدرة إلكمالها
رة الحالية  ١٣٠ا هذه املراجعة عن مخصصات انخفاض قيم أدت  .)مليون درهم ١٢٤: ٢٠١٩(مليون درهم خالل الف

 
ا كالعقارات قيد التطوير           موجودات محتفظ 
  

ي املخزون ا  ي وعقارات قيد التطوير وعقارات منجزة محتفظ  تنقسم ٔالارصدة . يتضمن رصيد العقارات للتطوير أرض قيد التطوير املستقب
ى ا ى فئات ع يلنحو أعاله إ                                              :                                                                                                                             التا

 
ر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١       ٢٠١٩ديسم
ر مدقق(       )مدقق(  )غ
  ألف درهـم  ألف درهم    

ي            ا للتطوير املستقب   ٧٥١،٢٦٥ ٦٨٠،٨٤٢  أرض محتفظ 

  ٦،٥٨٧،٢٧٦  ٦،٤٩٥،٥٠٣  العقارات قيد التطوير                                  

  ٢،١٨٨،٧١٢  ٢،١٩٨،٣٧١  عقارات منجزة                                                

  ٩،٥٢٧،٢٥٣  ٩،٣٧٤،٧١٦  
 

راض للعقارات التطويرية لم يتم رسملة ي  .تكاليف الاق ي  رية للعقارات قيد التطوير خارج الامارات العربية املتحدة كما   ٣١القيمة الدف
  )مليون درهم ١٬٠٠٢ :٢٠١٩(مليون درهم  ٩٨٢مبلغ  ٢٠٢٠مارس 

  
 

  



 
  ٦١                                                                                            .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة( ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
موجودات مالية آخرى .  ٩  

 

ر ٣١ ٢٠٢٠ مارس ٣١   ٢٠١٩ ديسم

ر مدقق(    )مدقق(     )غ

 ألف درهــم     ألف درهــم 
      

  ٨٥٦،٠٢٦  ٦٩٣،٣٨٢ حسابات محتجزات معلقة التسليم    

  ١٢،٢٤٩  ٩،٣١٥ تأمينات نقدية                                       

  ٢،١١٩  ٢،١١٩ أخرى                                                       

٨٧٠،٣٩٤  ٧٠٤،٨١٦  
 

ن السارية، تحتفظ املجموعة بأ يئة التنظيم العقاري وفقًا للقوان ، حيث ")ريرا("موال بحسابات بنكية محتجزة معلقة التسليم معتمدة 
اء من إنجاز العقارات قيد التطو  ا سنة واحدة بعد الان ي تلك الحسابات معلقة التسليم لفتـرة ثابتة مد ير يجب الاحتفاظ بتلك ٔالاموال 

  .تج تلك ٔالاموال ربح أو فائدة بالنسبة التجارية ذات الصلة. للمجموعةذات الصلة، ويتم بعدها ٕالافراج عن تلك ٔالاموال 
  

ي  بتأمينات نقدية برهن مقابل التسهيالت الائتمانية الصادرة للمجموعة املحملة بنسب الربح أو  ٢٠٢٠مارس  ٣١تحتفظ البنوك كما 
                                                                                                                                                                                            .الفائدة التجارية ذات الصلة

 
ي تاريخ التقرير بمبلغ  ر  ٣١(مليون درهم  ٤٣٢وتم الاحتفاظ كما  صيد املتبقي لدى لدى بنوك إسالمية والر ) مليون درهم ٥٠١: ٢٠١٩ديسم

                                                                                    .                                                                                                                            بنوك تجارية
 

 
  



  ١٧                                                                                            .  ع.م.ية دبي شركة داماك العقارش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  ) تتمة(   ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
ي. ١٠ ٕالاستثمار املا  

 

  ٢٠١٩ رديسم ٣١  ٢٠٢٠ مارس ٣١ 
ر مدقق(    )مدقق(  )غ

  ألف درهـم  ألف درهم
ي   ٢٨٣،٠٧٣  ٣٦٩،٧٥٣  الرصيد الافتتا

ى   استثمار اضا
ي الدخل الشامل ٓالاخر ي القيمة العادلة  ر   التغ

-   

)١٣،٨٦٣(  

٨٦،٦٨٠  

-  

  ٣٦٩،٧٥٣  ٣٥٥،٨٩٠  الرصيد الختامي

 
 

ي للمجموعة  راتي ي هو الاستثمار الاس رناشيونالهذا الاستثمار املا ي الكيان ذي ٢٠، وال تمثل حصة  املحدودة ي داماك إن ٪ من ٔالاسهم 
  .الصلة

ذا الاستثمار للتداول وال يتم الا  ي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ٓالاخر حيث ال يتم الاحتفاظ  حتفاظ يتم قياس هذا الاستثمار املا
ر قابلة لإللغاء لتصنيف استثمارات ٔالاسهم بالقيمة العادلة من خالل قامت املجموع. بسندات الدين للتحصيل والبيع ة بإجراء انتخابات غ

راتيجية ر مالءمة لهذه الاستثمارات الاس ر هذا أك ي قياس متكرر للقيمة . الدخل الشامل ٓالاخر حيث يعت القيمة العادلة لالستثمارات املالية 
ي تحديد قياس القيمة يوضح الجدول أدناه . ٣العادلة من املستوى  ا واملستخدمة  تقنيات التقييم واملدخالت الهامة ال ال يمكن مالحظ

ر القابلة للمالحظة والقيمة العادلة ن املدخالت الرئيسية غ   .العادلة ، وكذلك العالقة املتبادلة ب
ي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ٓالاخر حيث ذا الاستثمار للتداول وال يتم الاحتفاظ  يتم قياس هذا الاستثمار املا ال يتم الاحتفاظ 

ر قابلة لإللغاء لتصنيف استثمارات ٔالاسهم بالقيمة العادلة من خالل . بسندات الدين للتحصيل والبيع قامت املجموعة بإجراء انتخابات غ
راتيجية ر مالءمة لهذه الاستثمارات الاس ر هذا أك   .الدخل الشامل ٓالاخر حيث يعت
ي قياس متكرر للقيمة العادلة من املستوى  يوضح الجدول أدناه تقنيات التقييم واملدخالت الهامة . ٣القيمة العادلة لالستثمارات املالية 

ر القابلة للم ن املدخالت الرئيسية غ ي تحديد قياس القيمة العادلة ، وكذلك العالقة املتبادلة ب ا واملستخدمة  حظة ال ال ال يمكن مالحظ
  والقيمة العادلة

ن املدخالت الرئيسية  العالقة ب
ا والقيمة  ال ال يمكن مالحظ

 العادلة

ا  ٔالاداة املالية تقنيات التقييم املستخدمة مدخالت مهمة ال يمكن مالحظ

كلما ارتفع معدل الخصم ، 
انخفضت القيمة العادلة لالستثمار 

ي  املا

التدفقات النقدية املتوقعة. ١  
٪١٤عدل خصم م   . . ٢ 

قامت املجموعة بتطبيق نهج 
 الدخل لتحديد القيمة العادلة

 أدوات حقوق امللكية

  
ي داماك لالستثمار املحدودة ونتيجة لهذه املراجعة  ٢٠٢٠مارس  ٣١ي قامت املجموعة  رية لالستثمارات املالية   و بمراجعة القيمة الدف

ي القي ايضاً  قامت   ممليون دره ١٤مة العادلة بقيمة املجموعة بإدراج خسارة 
ي ي كيان ذو صلة يتمثل نشاطه الرئيس  ي داماك الدولية املحدودة ، و ي من قبل املجموعة  رة ، لم يكن هناك أي استثمار إضا  خالل الف

ي املنشأة ) ٪٢٠: ٢٠١٩(٪ ٢٠وهو ما يمثل ) مليون درهم ٣٧٠: ٢٠١٩(مليون درهم  ٣٥٦تطوير العقارات ، والقيمة العادلة  حقوق امللكية 
  ذات الصلة

   



  ١٨                                                                                            .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة(   ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
ام عقدو  أصل استخدامحق .  ٕالايجار ال ١١ 

 
رة ي الف :ي كاآلتيالسنة /حق استخدام املوجودات كما   

:التفاصيل                      املجموع     
 تكلفة   ألف درهم
)مدقق( ٢٠١٩يناير  ١ي   ١٢٥٬٢٧٨  
ر  ٣١ي  ١٢٥٬٢٧٨     )مدقق( ٢٠١٩ديسم
ر ( ٢٠٢٠مارس  ٣١ي  ١٢٥٬٢٧٨ )مدققغ  

 
راكم اطفاء :م  

)مدقق( ٢٠١٩يناير  ١ي  -   
 املحمل لهذه السنة ٣٢٬٨٢٠
ر  ٣١ي   ٣٢٬٨٢٠ )مدقق( ٢٠١٩ديسم  
رة ٨٬٢٠٥  املحمل لهذه الف
ر مدقق( ٢٠٢٠مارس  ٣١ي  ٤١٬٠٢٥ )غ  

 
رية  القيمة الدف

ر مدقق) ٨٤٬٢٥٣ ي ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غ  
ر ٢٠١٩ (مدقق)      ٩٢٬٤٥٨   ي ٣١ ديسم  

 

 
امات عقدمبلغ  رة  ال اية الف ي  السنة/ ٕالايجار العالقة  : - 

 
:التفاصيل  

 
 

ر  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠١٩ديسم
ر مدقق(   )مدقق(  )غ

 ألف درهــم ألف درهــم 
ي   ١٢٥،٢٧٨  ٩٣،٣٧٠  الرصيد الافتتا
  ١١،٠٩٧  ٢،٢٥٢  )٢٥إيضاح (مصروف الفوائد 

  (٤٣،٠٠٥)  (٩،٧٤٤) دفع الايجار

  ٩٣،٣٧٠  ٨٥،٨٧٨  صيد الختاميالر 

 
  



 
  ١٩                                                                                            .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة(   ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
:املمتلكات واملعدات. ١٢  

 
 

          

 أثاث تركيبات البنايات  
ات  أدوات وتجه

  املجمـوع  سيـارات  مكتبية
  ألف درهـــم  ألف درهم  ألف درهـــم ألف درهم ألف درهم  

        التكلفة                                                
  ٢٨٨،٩٦٥  ٤،٥٥٧  ١١٥،٨٠٢ ٩١،٨٥٨٧٦،٧٤٨ )                                    مدقق( ٢٠١٩يناير١ي

  ١١،٣٤٨  ٣،٦٤٩  ٤،٥٣٨ ٢،٩٤٢ ٢١٩إضافات                                               

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

ر٣١ي   ٢٩٩،٢٠٨  ٧،٩٨٤  ١١٩،٤٥٧ ٧٩،٦٩٠ ٩٢،٠٧٧ )                             مدقق( ٢٠١٩ديسم

   ٣،٣٦٢    ٣٠٧    ١،٣١٨   ١،٧٣٧   - إضافات                                               

ر مدقق( ٢٠٢٠مارس٣١ي   ٣٠٢،٥٧٠  ٨،٢٩١  ١٢٠،٧٧٥ ٨١،٤٢٧  ٩٢،٠٧٧             )            غ
 

راكم   الاستـهالك امل
  ١٤٨،٢١٦  ٣،٣٩٧  ٧٩،١٦٦ ٥٨،٨٢٦ ٦،٨٢٧  )مدقق( ٢٠١٩يناير١ي

  ٢٣،١٧٦  ٥٣٨  ١٠،٩٣٥ ٣،١٩٠ ٨،٥١٣  محمل للسنة

  (٢٢٤)  (٦٨)  (١٥٦) - - استبعادات

ر٣١ي   ١٧١،١٦٨  ٣,٨٦٧  ٨٩،٩٤٥ ٦٢،٠١٦ ١٥،٣٤٠  )مدقق( ٢٠١٩ديسم

رةمحمل    ٥،٤١٩    ٢٥٩    ٢،٣٥١   ٦٦٤   ٢،١٤٥  للف

ر مدقق( ٢٠٢٠مارس٣١ي   ١٧٦،٥٨٧  ٤،١٢٦  ٩٢،٢٩٦ ٦٢،٦٨٠ ١٧،٤٨٥ )غ
          

رية           القيمة الدف

ر مدقق( ٢٠٢٠مارس٣١ي   ١٢٥،٩٨٣  ٤،١٦٥  ٢٨،٤٧٩  ١٨،٧٤٧  ٧٤،٥٩٢ )غ

ر٣١ي   ١٢٨،٠٤٠  ٤،١١٧  ٢٩،٥١٢  ١٧،٦٧٤  ٧٦،٧٣٧  )مدقق( ٢٠١٩ديسم

 
  



  ٢٠                                                                                            .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  ) تتمة(   ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
إستثمارات عقارية .١٣  

 

راكم وخسائر انخفاض القيمة وفق نموذج  الك امل ا الاس ا بالتكلفة مخصوًما م تمثل الاستثمارات العقارية عقارات مكتملة محتفظ 
ر الدولية إلعداد                                                                                 .                                                       التقارير املالية التكلفة وذلك بموجب املعاي

 
رة  ي الحركة خالل الف   :            السنة/ فيما ي

 
     

ر  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١:                                التكلفة   ٢٠١٩ديسم
ر مدقق(    )مدقق(  )غ

  ألف درهـم  ألف درهم
  

رةالرصيد   ٢٠٣،١١٤  ٢٠٣،١١٤  السنة/ ي بداية الف

اية  ي  رة الرصيـد    ٢٠٣،١١٤  ٢٠٣،١١٤  السنة/ الف
 

 

ر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١    ٢٠١٩ديسم
ر مدقق(    )مدقق(  )غ

  ألف درهـم  ألف درهم
راكم الك امل   :        الاس

رة  ي بداية الف   السنة/ الرصيد 
رة   السنة/ املحمل للف

٢٢،٣٤٣  
٢,٠٣١  

١٤٬٢١٨  
٨،١٢٥  

اية  ي  رة الرصيـد    ٢٢،٣٤٣ ٢٤،٣٧٤  السنة/ الف

رية ح    ١٨٠،٧٧١  ١٧٨,٧٤٠ ٢٠٢٠مارس  ٣١القيمة الدف

  
  
  :رأس املال . ١٤  
ر  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١     ٢٠١٩ديسم
ر مدقق(      )مدقق(  )غ
 ألف درهــم ألف درهــم   

ا بالكا   ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ سـهمدرهم لكل١مل بقيمةٔالاسهم املصدرة واملكتتبة واملدفوع قيم
 

  



 
  ٢١                                                                                           .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  ) تتمة(   ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
             :                                                                                                                            أخرى و ذمم تجارية دائنة . ١٥

 
 

ر ٣١   ٢٠٢٠ مارس ٣١  ٢٠١٩ ديسم
ر مدقق(    )مدقق(    )غ
 ألف درهــم   ألف درهــم 
  ٨٠٧،٩٥٤  ٧١٠،٤٢١  ذمم تجارية دائنة

  ١،١٧١،٢٢٨   ١،٣٠٠،٦٤٠ مستحقات
  ١،٠٢٤،١٨٧   ١،٠٣٢،٤٧٧  (i)دائنة محتـجزات

  ٧٥،٠٠٠   -  مقابل مؤجل لدفعات أرا
  ٣١٥،٥٦٤   ٣٧٨،٠٢٦  ذمم دائنة أخرى 

ن اية الخدمة للموظف   ٥١،٦٥٧   ٥٢،١٦٠ (ii)مخصص تعويض 

 ٣،٤٤٥،٥٩٠   ٣،٤٧٣،٧٢٤  
 

 
(i) رة تحمل مسؤولية أخطاء اء من املشروع وح انقضاء ف ا ملدة سنة من تاريخ الان ن محتفظ  تتضمن املحتجزات مبالغ مستحقة ملقاول

ن  راوح تلك املبالغ املحتجزة ما ب ى % ٥التنفيذ، وت  .من العمل املنجز% ١٥إ
 

(ii) اية الخدمة ي مخصص تعويض  ي الحركة  ن خالل السنةفيما ي  :للموظف
   ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
ر مدقق(      )مدقق(  )غ

 ألف درهــم ألف درهــم   
رة  ي بداية الف   ٤٩،٧٢٠  ٥١،٦٥٧  السنة/ الرصيد 

رة   ١٢،٩٩٨  ٣،٠٤٥  للسنة/ محمل للف
رة دفعات خالل   (١١،٠٦١)  (٢،٥٤٢)  السنة/ الف

رة  اية الف ي    ٥١،٦٥٧  ٥٢،١٦٠  السنة/ الرصيد 
 

  



  ٢٢                                                                                            .  ع.م.ة داماك العقارية دبي شركش

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة(   ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

العمالءدفعات مقدمة من  -  .١٦  
  

ا بعد بما يتما مع سياسة  تمثل الدفعات املقدمة من العمالء مبالغ مالية مستلمة من العمالء مقابل بيع عقارات لم يتم قيد إيرادا
راف    الاع

 
رة  ي الحركة خالل الف                                                                                                                                                                   :السنة/ فيما ي

 
ر ٣١ ٢٠٢٠ مارس ٣١      ٢٠١٩ ديسم
  

  
ر مدقق(   )غ

  ألف درهم
  )مدقق(

  ألف درهم
      

رة  ي بداية الف   ٢،٦١٧،٨١١  ٢،٣٧١،٢٢٨  السنة/ الرصيد 
رة  مفوتر مبلغ    ٤،٢٣٠،٧٨٤  ١،١٣٧،٩٤٣  السنة/ خالل الف

رف بهإيرادات  رة خالل  مع   (٤،٣٥٥،٦٢٢)  (١،٢١٠،٨١١)  السنة/ الف
رة  رف به خالل الف ي آخر مع   (١٢١،٧٤٥)  (١٧،٠٧٨)   )٢١إيضاح (السنة/ دخل تشغي

اية  ي  رة الرصيد    ٢،٣٧١،٢٢٨  ٢،٢٨١،٢٨٢  السنة/ الف
 

 قروض بـنكية . ١٧
                                                                             

ر ٣١ ٢٠٢٠ مارس ٣١    ٢٠١٩ ديسم
ر مدقق(      )مدقق(  )غ

 ألف درهــم ألف درهــم  

  ٥٢٢،٥٤٣  ٢٤٦,٠٢٧  التسهيالت البنكية

  ٢٧،١٣٨  - )٦إيضاح ( عاملكشوفسحوبات

 ٥٤٩,٦٨١  ٢٤٦،٠٢٧  
 
ء  التقرير،ي تاريخ ) أ   .التجاريةمستحق لدى البنوك ٕالاسالمية والرصيد املتبقي مع البنوك ) ون درهمملي ١٣٨: ٢٠١٩(هناك مبلغ بقيمة ال 

ي) ب ي كما ي   : تفاصيل التسهيالت املصرفية للمجموعة 
 البنوك واملؤسسات املالية ٕالاسالمية

  :لدى املجموعة التسهيالت التمويلية التالية املتوافقة مع الشريعة لدى مؤسسة مالية إسالمية
  
  ي % ٣٫٢٥أشهر إيبور زائد  ٣مليون درهم لدى أحد البنوك التجارية بمعدل  ٢٥٠ارة بقيمة إج تتسهيال ، وقد تم ٢٠٢٠سنوًيا، ويستحق 

ي سداد   . ٢٠٢٠مارس  ٣١هذه التسهيالت بالكامل 
   



  
   ٢٣                                                                                  .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

   إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الثالثةلف ية    ) تتمة(   ٢٠٢٠مارس  ٣١أشهر املن

 
  )تتمة(قروض بـنكية . ١٧  

  البنوك والمؤسسات المالية التجارية
  

  

نة والتي تحمل فوائد لدى بنوك ومؤسسات مالية كان لدى المجموعة القروض والتسھيالت التمويلية التالية غيـر المضمو
 :تجارية

  

  ٣٫٧٥ليبور زائد ثالثة أشھر مليون درھم مع بنك تجاري بمعدل فائدة  ٢٧٦تسھيل قرض متجدد ألجل بقيمة %
 .٢٠٢٠مارس  ٣١ھذا القرض بالكامل في تم سداد   .٢٠٢٠سنوًيا، ويستحق في 

  ٣٫٧٥ليبور زائد ثالثة أشھر مع بنك تجاري بمعدل فائدة  مليون درھم ٣٦٧تسھيل قرض متجدد ألجل بقيمة %
 .٢٠٢٠مارس  ٣١مليون كما في  ١٢١تم سداد   .٢٠٢٢سنوًيا، ويستحق في 

  سنوًيا، ويستحق في % ٣٫٥زائد  ايبورثالثة أشھر مليون درھم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة  ٦٧قرض ألجل بقيمة
 .٢٠٢٠مارس  ٣١سداد ھذا القرض بالكامل في تم . ٢٠٢٠

  
: ٢٠١٩(مليون درھم  ٢،٢٤٥، تعاقدت المجموعة على تسھيالت بنكية بقيمة ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في   )ج

مليون درھم  ١،٣٢١وتبقى من ھذا التسھيل مبلغ قدره . في شكل اعتمادات مستندية وضمانات) مليون درھم٢،٢٤٥
  .رغيـر مستغاًل كما في تاريخ التقريـ) مليون درھم ١،٣٠٤: ٢٠١٩(

يتم ضمان التسيھالت غيـر الممولة بشكل رئيسي برھونات على عقارات محددة تملكھا المجموعة بقيمة سوقية   )د
وضمانات تجارية للشركة وتعھدات على حسابات وودائع ) مليون درھم ٤٧٠: ٢٠١٩(مليون درھم،  ٤٥٧قدرھا 

  ).مليون درھم ٥٢١: ٢٠١٩(مليون درھم  ٣٧٨مصرفية قيمتھا 
 

  :ريلي استحقاق إعادة سداد القروض البنكية للمجموعة في تاريخ التقري فيما )ه
 

  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١   ٢٠٢٠ مارس ٣١   
  )غير مدقق(    

  ألف درھــم
  )مدقق(  

 ألف درھــم
  

  ١٢١،١٩٣  عند الطلب أو خالل سنة واحدة
    

٤٢٤،٨٤٧  
  ١٢٤،٨٣٤     ١٢٤،٨٣٤  في السنة الثـانية والثالثة

  ٥٤٩،٦٨١    ٢٤٦,٠٢٧  
 
 

  



  ٢٤                                                                                            .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  ) تتمة( ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
 

  شھادات صكوك  .١٨
  

 
  ٢٠٢٠ مارس ٣١

  )غير مدقق(
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  

  ) مدقق(
 ألف درھــم    ألف درھــم 
  

 ٣،٢٤٦،١٧٣  شھادات صكوك
  

٣،٣٠٥،٦٨٦  
  (١٣،٧٧٥)    (١٢,٥١٦)  تكاليف إصدار غير مطفأة

  ٣،٢٩١،٩١١    ٣,٢٣٣,٦٥٧  القيمة الدفترية
  

  :الحركة في تكاليف اإلصدار غير المطفأة كما يلي
 

 
  ٢٠٢٠ مارس ٣١

 )غير مدقق(
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١

 )مدقق(

 ألف درھــم  ألف درھــم 
  

 الرصيد في بداية السنة
  

١٣،٧٧٥  
  

٢٠،٠٠٦  

  (٦،٢٣١)  )١،٢٥٩(  السنةمطفأة خالل 

  ١٣،٧٧٥  ١٢،٥١٦  الرصيد في نھاية السنة
 
  ١،٨٣٨(مليون دوالر أمريكي  ٥٠٠بمبلغ ") الشھادات("شھادات صكوك ثقة  ٢٠١٧أبريل  ٢٠في أصدرت المجموعة 

وشركة ألفا ستار القابضة المحدودة ھي الجھة المصدرة لتلك الشھادات والوصي عليھا . ٢٠٢٠تستحق في ) مليون درھم
إن ھذه الشھادات . بموجب إقرار بالوصاية، بينما شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة ھي الجھة الضامنة للشھادات

وقد تم إعداد ھذه الشھادات على أساس اتفاقية خدمات يبرم . ة وناسداك دبيُمدرجة في بورصة إيرلندا لألوراق المالي
ومرابحة مع شركة داماك للتنمية ) تأجير(بموجبھا وكيل الخدمات لصالح الجھة المصدرة وبالنيابة عنھا عقود إجارة 

ت مالية محددة تنشأ من من وقت آلخر استالم دفعا") حاملي الشھادات("ويحق لحاملي الشھادات . العقارية المحدودة
التي يحتفظ بھا الوصي بموجودات الوصاية المذكورة على سبيل الثقة  حصة ملكية غير مجزأة في موجودات الوصاية

ً إلقرار فقط لمصلحة حاملي الشھادات  كل حسب نسبته في القيمة االسمية للشھادات المحتفظ بھا من قبل حامليھا وفقا
  .اتالوصاية وشروط وأحكام الشھاد

  
ً % ٦٫٢٥يحصل حاملي الشھادات على عائد بمعدل    .سنويا

 
رة بإعادة شراء شهادات  قامت املجموعة بخصم خالل ) مليون درهم ٢٩٫٤(مليون دوالر أمريكي  ٨ اسمية ةصكوك تحمل قيمخالل الف

رة   .الف
 
  
  



 
  ٥٢                                                                                           .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  ) تتمة(  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
  )تتمة(شھادات صكوك  .١٨

  

  ١٫٤٧٠(الر أمريكي مليون دو ٤٠٠بمبلغ ") الشھادات("شھادة صكوك ثقة  ٢٠١٨أبريل  ١٨أصدرت المجموعة في 
ھي الجھة المصدرة لتلك الشھادات والوصي  القابضة المحدودةشركة ألفا ستار . ٢٠٢٣تستحق في ) مليون درھم

إن ھذه الشھادات . ھي الجھة الضامنة عليھا بموجب إقرار بالوصاية، بينما شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة
تم إعداد الشھادات على أساس اتفاقية خدمات يبرم بموجبھا . لية وناسداك دبيمدرجة في بورصة أيـرلندا لألوراق الما

ومرابحة مع شركة داماك للتنمية العقارية ) تأجيـر(وكيل الخدمات لصالح جھة اإلصدار ونيابة عنھا عقود إجارة 
ددة تنشأ من حصة من وقت آلخر استالم دفعات مالية مح") حاملي الشھادات("ويحق لحاملي الشھادات  .المحدودة

على وجه ملكية غيـر مجزأة في موجودات الثقة التي يحتفظ بھا الوصي بموجودات الثقة المذكورة على سبيل الثقة 
لمصلحة حاملي الشھادات كل حسب نسبته في القيمة االسمية للشھادات وفقاً إلقرار الوصاية وشروط وأحكام الحصر 
 .الشھادات

  

  .٪ سنوًيا٦٫٦٢٥ائد بمعدل يحصل حاملي الشھادات على ع
  

   ٣٠٫١(مليون دوالر أمريكي  ٨٫٢خالل الفترة ، قامت المجموعة بإعادة شراء شھادات صكوك تحمل قيمة اسمية 
  .بخصم خالل الفترة) مليون درھم

  

  :يستحق سداد شھادات الصكوك على النحو التالي
  

 
  ٢٠٢٠ مارس ٣١
 )غير مدقق(

    
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١

 )مدقق(
 ألف درھــم    ھــمألف در 
       

  -   -  شھًرا ١٢مبلغ مستحق التسوية خالل 
  ٣،٢٩١،٩١١    ٣،٢٣٣،٦٥٧  شھًرا ١٢مبلغ مستحق التسوية بعد 

  ٣،٢٩١،٩١١   ٣،٢٣٣،٦٥٧ 
  
  معامالت األطراف ذات العالقة. ١٩

  

المعيار المحاسبي وارد في تبرم المجموعة معامالت مختلفة مع شركات ومنشآت تستوفي تعريف طرف ذو عالقة كما 
تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت خاضعة لملكية مشتركة . اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة" ٢٤"الدولي رقم 

تضع اإلدارة الشروط واألحكام . أو إدارة وسيطرة مشتركة، وشركاء تلك الشركات والمنشآت وأفراد إدارتھا العليا/و
إلى األطراف ذات العالقة وكذلك تقرر ما يرتبط بجميع المصاريف األخرى /ة منالمقدم/للمعامالت والخدمات المستلمة

. في نفس الوقت بشأن معامالت مقارنة مع أطراف خارجية وھي متماثلة إلى حد كبير مع نفس الشروط واألحكام السائدة
  .تتم الموافقة على سياسات تحديد األسعار وشروط جميع المعامالت من قبل اإلدارة

  
   



  ٦٢                                                                                            . ع.م.كة داماك العقارية دبي شرش
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة(  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة. ١٩

  

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

  مارس٣١يناير إلى  ١     

    

٢٠٢٠  
  )ثالثة أشھر(
  )غير مدقق(

٢٠١٩  
  )ثالثة أشھر(

  ) مدقق(
  ألف درھم  ألف درھم    

        منشآت خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة
   (٢١،١٩٧)  -  (i)ك الدولية المحدودة استثمار في داما

  ١،٢٠٩  ١،٢٠٩  (ii)أتعاب خدمات مساندة 

  - ١٣،٨٦٣  )١٠إيضاح (خسارة التقييم العادل لالستثمار المالي 

  
(i)  المحدودةاستثمارات في داماك الدولية  

  

  وھي ، )مليون درھم ٢١:٢٠١٩(المحدودة لدى المجموعة أي استثمارات أخرى خالل الفترة في داماك الدولية لم يكن 
 ).١٠إيضاح (شركة ذات صلة تحت سيطرة رئيس مجلس اإلدارة 

 
ii) (أتعاب خدمات مساندة  

  

مقابل خدمات دعم مقدمة إلى داماك الدولية ) مليون درھم ١٫٢: ٢٠١٩(مليون درھم  ١٫٢تلقت المجموعة خالل السنة 
  ان ذات عالقة خاضعتان لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة م ، وھما منشأت.م.و لالستثمارات ذديكالمحدودة وشركة 

  
  مكافأة أفراد اإلدارة العليا

  

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

 مارس ٣١يناير إلى  ١    

    

٢٠٢٠ 
  )ثالثة أشھر(
  )غير مدقق(

  ألف درھم

  
٢٠١٩ 

 )ثالثة أشھر(
  )غير مدقق(

  ألف درھم

  ٢،٦٢٣   ٢،٣٢٣  الرواتب والمنافع القصيرة األجل األخرى للموظفين

  ١٢١  منافع أخرى طويلة األجل 
  

١٣٩  

  ٢،٧٦٢    ٢،٤٤٤  
  



   
  ٢٧                                                                                            .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة(  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 

 إيرادات   .٢٠

 :يتم االعتراف بااليرادات بمرور الوقت والنقطة الزمنية على النحو التالي

  مارس ٣١يناير إلى  ١    

    

٢٠٢٠  

  )ثالثة أشھر(

  )غير مدقق(

  ألف درھم

  ٢٠١٩  

  )ثالثة أشھر(

  )غير مدقق(

  ألف درھم

  ٨٦٢،٧٤٠    ١،١٩٦،٧١٥  مرور الوقت

  ٣٣،٦٥٢    ٣٢،٥١٦  النقطة الزمنية

  ٨٩٦،٣٩٢    ١،٢٢٩،٢٣١  

  
 إيرادات تشغيلية أخرى  .٢١
 
  مارس ٣١يناير الى  ١    
    ٢٠٢٠  

  )ثالثة أشھر(

  )غير مدقق(
  ألف درھم

  ٢٠١٩  

  )الثة أشھرث(

  )غير مدقق(
  ألف درھم

  ٤٤،٣٣٤    ١٧،٠٧٨    إيرادات من إلغاء وحدات
  ٣،٦٦١    -    غرامات من عمالء متأخرة في السداد

  ٢    -    تسجيل وحدات ورسوم تحويل
    ٤٧،٩٩٧    ١٧،٠٧٨  
  
  
 
 
  

   



   ٢٨                                                                                           .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تتمة(  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 

  مصاريف عمومية وإداريـة وبيعية – ٢٢
  
  مارس ٣١يناير الى  ١    

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠    

  )ثالثة أشھر(   )ثالثة أشھر(  

  )غير مدقق(    )غير مدقق(  

  

  رواتب ومنافع الموظفين

  ألف درھم

 ٩٤،٨٠٥  

  ألف درھم  

١٠١،٥٥٨  

  ٧٦،٩٩٥    ٧٣،١٨٣  إعالن وترويج للمبيعات

  ١١،٥٤٣    ١٧،٦٩٤  إصالحات وصيانة

  ٨،٣٠٥   ٥،٨٠٤  إيجار ورسوم تراخيص

  ١١،٨٠٧   ١٠،٤٢٢  أتعاب قانونية ومھنية

  ٥،٧١١    ٥،١٥٩  سفر واتصاالت

  ١٥,٥٣٢    ١٤،٨٨٢  أخرى

  ٢٣١،٤٥١   ٢٢١،٩٤٩  

  
  

  إيرادات أخرى  .٢٣

  
  
  إيرادات تمويل  .٢٤

  مارس ٣١يناير الى  ١    

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  )ثالثة أشھر(    )ثالثة أشھر(    

  

  

  بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

  )غير مدقق(

  ألف درھم

١٠،٢٩١  

  )غير مدقق(  

  ألف درھم

٢٦،١٩٤  

  ١٧،٨٤٦    ١٠،١٧٤  بنوك ومؤسسات مالية تجارية

  ٤٤،٠٤٠    ٢٠،٤٦٥  

  
   

     

  مارس ٣١يناير الى  ١    

    ٢٠٢٠  

  )ثالثة أشھر(

  غير مدقق

  ٢٠١٩  

  )ثالثة أشھر(
  )غير مدقق(

  

  رسوم إدارة عقارات

  ألف درھم

٨،٧٧٥  

  ألف درھم  

١٣،٧٤٧  

  ١،٢٠٩    ١،٢٠٩  )١٩إيضاح (أتعاب خدمات مساندة 

  -    ١٢،٨٨٨  شھادات صكوك ارباح من اعادة شراء

  ٨،٠٤٥    ٢،٧٤٦  أخرى

  ٢٣،٠٠١    ٢٥،٦١٨  



 ٢٩                                                                                            .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  )تمةت( ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 

  تكاليف تمويل  .٢٥

  مارس ٣١الى  يناير ١    

  

    

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠   

  )ثالثة أشھر(    )ثالثة أشھر(    

  

  بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

  )غير مدقق(

  

٥٢،٧٥٠  

  )غير مددقق(  

  

٦٧،٨٢٨  

  ٩،٦٢١    ٦،٣٤٦  بنوك ومؤسسات مالية تجارية

  ٦٥٢    ٢،٢٥٢  فوائد التزام عقد االيجار

  ٧٨،١٠١    ٦١،٣٤٨  

 
  محتملةمطلوبات   .٢٦

  مارس ٣١    

٢٠٢٠  

  )غير مدقق(

  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  

  )مدقق(

  ألف درھم  ألف درھم    

  ٩٤١،٣٧٠   ٩٢٣،٥٦٧  كفاالت بنكية
  

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

  .٢٠٢٠مارس  ٣١ي إثرھا مطلوبات جوھرية كما ف

بناًء على مراجعة الرأي . كانت ھناك مطالبات معينة قدمھا المقاولون بدال من مشاريع البناء المختلفة في سياق العمل العادي

لدى . ، قدرت اإلدارة أنه لن تنشأ أي مطلوبات جوھرية غير متوفرة كما في تاريخ التقريرقدمته الدائرة القانونيةالذي 

مطالبات معينة من العمالء واألطراف األخرى ترى االدارة أنه من غير المتوقع أن تدفع المجموعة أي  المجموعة أيًضا

  .تدفقات نقدية خارجة مقابل ھذه القضايا والمطالبات القانونية

  

  التعھدات  .٢٧
  

  :ـذُتصنف التعھدات الخاصة باالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات ضمن التطويرات قيد التنفي
  

  

  مارس  ٣١
٢٠٢٠  

 )غير مدقق(

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

 )مدقق(
 ألف درھم   ألف درھم    

  ٣،٣٢٢،٧٧٨  ٢،٤٤٥،٤٠٧   متعاقد عليه
  

  المجموعة كطرف مؤجر –تعھدات اإليجار التشغيلية 
 

  .سنة واحدةأبرمت المجموعة اتفاقيات إيجار على محفظة استثماراتھا العقارية والتي ال تزيد فتراتھا التعاقدية عن 
  

  
  

   



 
  ٣٠                                                                                            .  ع.م.ركة داماك العقارية دبي شش

 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  ) تتمة(   ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  
  للسھم الربح. ٢٨

  

يتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسھم بتقسيم صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية قيد 
  على احتساب األرباح للسھم مخفضلم يكن ھناك أية أدوات أو بنود أخرى قد يترتب عليھا تأثير . اإلصدار خالل السنة

  
    مارس ٣١الى يناير   ١  
  
  
  

 
٢٠٢٠  

  )ثالثة أشھر(
 )غير مدقق(

  ٢٠١٩   
  )ثالثة أشھر(
  )غير مدقق(

  ٣١،٠٥٦    (١٠٦،١٢٧)   )ألف درھم( فترةلل الخسارة
  ٦،٠٥٠،٠٠٠     ٦،٠٥٠،٠٠٠   )ألف(المعدل المتوسط لعدد األسھم العادية 

  ٠٫٠٠٥١   (٠٫٠١٧٥)   )بالدرھم(أساسي ومخفض  –الربح لكل سھم عادي 
  
  ةأرقام مقارن  .٢٩

  

  السنة السابقة عند الضرورة لجعلھا قابلة للمقارنة مع أرقام الفترة / تم إعادة تجميع أو إعادة تصنيف أرقام الفترة 
  .إن عمليات إعادة التجميع وإعادة التصنيف ھذه ليست جوھرية. الحالية

  
  الموحدة الموجزة إعتماد البيانات المالية. ٣٠

  

ا س اإلدارة البيان د أعضاء مجل ة اعتم وجزة ت المالي ي الم ة ف نة المنتھي دة للس ارس  ٣١الموح ة ٢٠٢٠م ى  والموافق عل
  .٢٠٢٠ مايو ٢١إصدارھا بتاريخ   

  


