
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
  

  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 
  اإلمارات العربية املتحدة –دبي 

 
 تقرير املراجعة

ر املدققة ةيّ املرحل واملعلومات املالية   غ
ي  الستة فتـرةل ية   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر املن
  

 
 
 

  
   



  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 
ر ا   ملدققةاملعلومات املالية املرحلّية غ

ي  الستةلفتـرة  ية     ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر املن
 
 
  
 

  صفحــات    املحتوياتجدول 
      

  مجلس االدارةتقرير 
  

  ١  

ر املدققة املرحلية اليةامل علوماتاملمراجعة  تقرير    ٢    غ
      

ي    ٣      املوحد املوجز بيان املركز املا
      

  ٤     وجز املوحدامل اآلخر  الربح أو الخسارة والدخـل الشاملبيان 
      

ي  رات    ٥     املوحد املوجز  حقوق امللكيةبيان التغ
      

  ٦    املوحد  املوجز بيان التدفقات النقدية 
      

  ٢٦ - ٧    املوحدة ملوجزةا املالية البياناتإيضاحات حول 
  
  
  









 

 ٤    شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 
 

    الربح أو الخسارة والدخـل الشامل اآلخر املوجز املوحدبيان 
رة  ي الستةلف ية    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ أشهر املن

 يونيو  ٣٠ستة أشھر منتھية في     يونيو  ٣٠ثالثة أشھر منتھية في  اتيضاحإ 

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

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

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   

          العمليات املستمرة 

 ١،٨٦٧،٤٦١  ٢،٣٧٢،٠٦٧ ٩٧١،٠٦٩ ١،١٤٢،٨٣٦  ٢٠ اإليرادات 

 (١,٣٦٥،٠٠٩)  (١،٨٠٩،١٥٢) (٧١١،٠٥٥) (٨٩٢،١١٥)   تكاليف املبيعات
         

ي الربح  ٥٠٢،٤٥٢  ٥٦٢،٩١٥ ٢٦٠،٠١٤ ٢٥٠،٧٢١   إجما

 ٩٣،٢١٢  ٣٨،٢٧٦ ٤٥،٢١٥ ٢١،١٩٨  ٢١ إيرادات تشغيلية أخرى 

 (٤٧٠،٩٦٣)  (٣٥٥،٥٠٧) (٢٣٩،٥١٣) (١٣٣،٥٥٨) ٢٢ مصاريف عمومية وإدارية وبيعية

 (١٦،٤١٠)  (١٦،٤١٠) (٨،٢٠٠) (٨،٢٠٥) ١١ حق استعمال املوجودات طفاءا

الك  (١٤،٢٥١)  (١٤،٨٠٨) (٥،٥١٨) (٧،٣٥٨) ١٢٬١٣  االس
ى   مخصص انخفاض القيمة ع

   التطوير عقارات
ي قيمة  (املخصص) / عكس االنخفاض 

 الذمم املدينة التجارية

٨ 
 

٧ 
 

(٣٠٧،٨٤٠)

(١٢٢،٣٤٢)
 

- 
 

٩٨٥ 
  

(٤٣٧،٨٥٤) 
 

(١٧٤،٨٥٨) 
  

- 
 

١،٠٥٦ 
 

         

ي/)خسارةال(  ٩٥،٠٩٦  (٣٩٨،٢٤٦) ٥٢،٩٨٣ (٣٠٧،٣٨٤)   الربح التشغي
ربح بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

 -  ٦٥،٢٥٤ - ٦٥،٢٥٤  ١٠  خالل الربح أو الخسارة

 ٥٤،٢٦١  ٤٠,٤٠٧ ٣١،٢٥٥ ١٤،٧٨٩  ٢٣ الدخل األخر

 ٨٥،٦٤١  ٢٩،٨١٨ ٤١،٦٠١ ٩،٣٥٣ ٢٤ إيرادات تمويل
ي  خسارة من القيمة العادلة لالستثمار املا
 -  (٢،٩٦٧) - (٢،٩٦٧) ١٠  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (١٥٣،٣٦٧)  (١٢٠،٩٥٧) (٧٥،٢٦٦) (٥٩،٦٠٩) ٢٥ تكاليف تمويل
         

رة/)الخسارة(  ٨١،٦٣١  (٣٨٦،٦٩١) ٥٠،٥٧٣ (٢٨٠،٥٦٤)   الربح للف
  الدخل الشامل االخر:

البنود ال لن يعادة تصنيفها ضمن الربح 
  او الخسارة

ي املقاسة بالقيمة  خسارة تقييم االستثمار املا
 -  (٤٣،٤٥٩)  -  (٢٩،٥٩٦)  ١٠  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

         

رة  ٨١،٦٣١  (٤٣٠،١٥٠) ٥٠،٥٧٣ (٣١٠،١٦٠)   مجموع الدخل الشامل للف
         

 ٠٫٠١٣٥  (٠٫٠٦٣٩) ٠٫٠٠٨٤ (٠٫٠٤٦٤) ٢٨ الربح للسهم
          األساس واملخفض (درهم)

  

ى صفحة (٧من صفحة (تشكل اإليضاحات املرفقة    املالية املوجزة املوحدة. البياناتجزءًا ال يتجزأ من هذه ) ٢٦) إ



 

 ٥                  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.)  
 

ي حقوق بيان ا رات    املوجز املوحد امللكيةلتغ
ي  ية  رة الستة أشهر املن         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لف

  

  أرباح مستبقاة  احتياطي قانوني  رأس املال  

احتياطي 

القيمة 

  املجموع  العادلة

  ألف درهـم  ألف درهم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  

            

ي    -  ٧،١٥٦،٢٣٤ ٩٠٣،٤٩٧ ٦،٠٥٠،٠٠٠  (مدقق) ٢٠١٩يناير  ١الرصيد 
١٤،١٠٩،٧٣١  

رة    -  ٨١،٦٣١ - -  الربح للف
٨١،٦٣١  

  الدخل الشامل اآلخر
رةلل مجموع الدخل الشامل    ف

-  
-  

-  
-  

-  
٨١،٦٣١  

-  

- -  
٨١،٦٣١  

ي  ر مدقق) ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد    ١٤،١٩١،٣٦٢ -  ٧،٢٣٧،٨٦٥ ٩٠٣،٤٩٧ ٦،٠٥٠،٠٠٠  (غ

            

ي    -  ٧،١١٩،٣٥٥ ٩٠٣،٤٩٧ ٦،٠٥٠،٠٠٠  ق)(مدق ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد 
١٤،٠٧٢،٨٥٢  

رة   -  (٣٨٦،٦٩١)  -  -  الخسارة للف
(٣٨٦،٦٩١)  

 (٤٣،٤٥٩)  (٤٣،٤٥٩) -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

رةلل مجموع الدخل الشامل   (٤٣٠،١٥٠)  (٤٣،٤٥٩)  (٣٨٦،٦٩١)  -  -  ف

ي  ر مدقق) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الرصيد    ١٣،٦٤٢،٧٠٢ (٤٣،٤٥٩)  ٦،٧٣٢،٦٦٤ ٩٠٣،٤٩٧ ٦،٠٥٠،٠٠٠  (غ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

ى صفحة (٧من صفحة (تشكل اإليضاحات املرفقة    املالية املوجزة املوحدة. البياناتجزءًا ال يتجزأ من هذه ) ٢٦) إ



 

  

 ٦                    شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 
  املوحد املوجز بيان التدفقات النقدية

رة  ي الستةلف ية     ٢٠٢٠ نيويو  ٣٠ أشهر املن
  

ى  ١من      يونيو ٣٠يناير إ
  ٢٠٢٠  

  أشهر)ستة (
 ٢٠١٩  

  أشهر) ستة(
ر مدقق)    ر مدقق)   (غ   (غ
  ألف درهــم   ألف درهــم   

        التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 
  ٨١،٦٣١    (٣٨٦،٦٩١)   الربح للفتـرة

         لـ:تعديالت 
الك ممتلكات ومعدات     ١٤،٢٥١    ١٤،٨٠٨   )١٣و١٢(إيضاح  ت عقاريةواستثمارا اس
الك حق استعمال املوجودات (إيضاح      ١٦،٤١٠    ١٦،٤١٠   )١١اس
ن   اية خدمة املوظف   ٥،٩٠٧    ٥،١٦٣   )١٥(إيضاح  مخصص تعويض 

  ٢،٨٧٤    ٢،٥١٩   )١٨(إيضاح  إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك   
  ٧٢٧    ٢٩٨   )١٢إيضاح ( الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات   

  -    ٤٣٧،٨٥٤   )٨مخصص انخفاض قيمة العقارات للتطوير (إيضاح
  (١،٠٥٦)    ١٧٤،٨٥٨   )٧(إيضاح  واألخرى  انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة )عكسمخصص /(   
  ١٥٣،٣٦٧    ١٢٠،٩٥٧   )٢٥(إيضاح  تكاليف التمويل  

 (٨٥،٦٤١)   (٢٩،٨١٨)  )٢٤(إيضاح إيرادات التمويل
ي بالقيمة العادلة من خالل   خسارة من القيمة العادلة لالستثمار املا

   )  ١٠ إيضاحالربح أو الخسارة (ا
 

٢،٩٦٧   
 
- 

  ربح بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
  )١٠ إيضاحالربح أو الخسارة (ا

 
(٦٥،٢٥٤)   

 
- 

  -    (١٦،٠٦٢)   )١٨ إيضاحمكاسب إعادة شراء شهادات الصكوك (
ي املوجودات  رات    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغ

   واملطلوبات التشغيلية  
٢٧٨،٠٠٩ 

  
١٨٨،٤٧٠  

  ٦٧،٥٢٧    ١٧٦،٤٨٣   ي ذمم تجارية مدينة وأخرى النقص 
ي عقارات قيد التطوير   (٢١٨،٣٢٤)    ١١٠،٦٣١   (الزيادة) / النقص 

  ٩٥،٩٣٩    (١٦٨،٨٥٣)   ي ذمم تجارية دائنة وأخرى/(النقص) الزيادة 
ي دفعات مقدًما من عمالء   ٩٦،٥٧٨    (٢٨٤،٠٤٣)   الزيادة /(النقص) 

ن املدفوع (إيضاح  اية الخدمة للموظف   (٧،٦٩٤)    (٤،٦٢٤)   )١٥تعويض 
ي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   ٢٢٢،٤٩٦    ١٠٧،٦٠٣   صا

  
  
  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  (٢٬٦٣٩)    (٤٬٨٩٢)   )١٢(إيضاح  اء ممتلكات ومعداتشر 
ى  (٥٩،٦٠٥)   -   )١٠(إيضاح  لدخل الشاملالقيمة العادلة ل استثمارات مالية من خالل استحواذ ع

ي (إيضاح  متحصالت من بيع   -    ٣٠١،٠٢٥   )١٠استثمار ما
  ٢١٤،١٧٦    ١٤٨،٧٣٩  خرى األ الية املوجودات امليالنقص

ر من ثالثة أشهر ص النق/)الزيادة( ي أك   ١٢٧٬٢٥١    (٩٩،١٦٨)   ي ودائع باستحقاق أص
  ٩١،٧١٥   ٣٢،٦٧٩   فائدة مقبوضة
ى  ي من خالل استحواذ ع   -    (٣٠٠،٣٧٢)   )١٠لربح او الخسارة (إيضاحالقيمة العادلة لاستثمار ما

ي النقد    ٣٧٠،٨٩٨    ٧٨،٠١١   األنشطة االستثماريةالناتج من صا
         نقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات ال

  ٢٢٠،٠٦٧   -  املحصل من قروض بنكية 
  (١٩٣،٥٩٤)   (٢٧٦،٥١٦)   سداد قروض بنكية 
  (٩٩٤،٧٥٤)   (٥٩،٩٨٨)   شهادات الصكوك سداد واعادة شراء

امات اإليجارية   (١٢،٢٦٥)   (١٥،١٦٦)   سداد الجزء الرئيس من االل
  (١٦١،٢٧٠)   (١٢٠،٦٩٢)  تكاليف التمويل املدفوعة

ي النقد  يصا   (١،١٤١،٨١٦)    (٤٧٢،٣٦٢)   األنشطة التمويلية املستخدم 
ي   (٥٤٨،٤٢٢)    (٢٨٦،٧٤٨)     ي النقد وما يعادله(النقص)  صا

ي بداية الفتـرة    ٥،٥٤٢،٨٨٩    ٤،١٣١،٣٠٧   النقد وما يعادله 
اية الفتـرة ي    ٤،٩٩٤،٤٦٧    ٣،٨٤٤،٥٥٩   )٦(إيضاح  النقد وما يعادله 

  
  
  

  

ى صفحة (٧من صفحة (تشكل اإليضاحات املرفقة    املالية املوجزة املوحدة. البياناتجزءًا ال يتجزأ من هذه ) ٢٦) إ
 

 



 

  

  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 
  ٧ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

رة  ي  الستةلف ية     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن
  
  
  
  
  

 مات عامةمعلو   -١
ي اإلمارات  كشركة مساهمة عامة ١٩٧٦يونيو  ٢٠ي دبي بتاريخ  )" أو "الشركة األم"الشركة"( ركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.)شتأسست 

ي دبيبموجب  العربية املتحدة يالرخصة التجارية الصادرة  ي سوق دبي املا ا مدرجة  ، ٢١٩٥ .ب.: صيعنوان الشركة القانوني يقع . ، كما أ
  دبي، اإلمارات العربية املتـحدة.

ن سجواني (رئيس مجلس اإلدارة) هو    للشركة.الرئيس املساهم  السيد حس
  

ي الشرق األوسط.بشكل رئيس الشركة األم والشركات التابعة (معا "املجموعة")  تعمل   ي تطوير العقارات 
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــادات  ٢٠٢٠ت منظمة الصــــــــــحة العاملية أنه جائحة خالل مارس ، الذي أعلن ١٩-COVIDي ضــــــــــوء االنتشــــــــــار الســــــــــريع لـ ، واجهت االقتصـــ
ى ذلك من آثار  رتب ع ي معظم دول العالم ، مع ما ي ـــــــــــفر العاملية واإلغالق التام  رة بســــــــــــــبب قيود الســـ والقطاعات املختلفة اضــــــــــــــطرابات كب

ــــــــــ امل ى االقتصــــــــــاد العالم والحياة االجتماعية. نظًرا لحجم تف ى ســــــــــلبية ع ــــــــــ املرض ع رض ، قامت املجموعة بتقييم اآلثار املحتملة لتف
ر انتشــــــار  ا الحكومات املختلفة لكبح أو تأخ ــــبب القيود ال وضــــــع ا بســ ى تنفيذ إجراءات الصــــــحة ١٩-COVIDعمليا . حرصــــــت املجموعة ع

ي م ا. تعمل املجموعة بشــــــــكل رئيســــــــ  ا ومجتمعا ا ومقاول ا وعمال جال تطوير العقارات ، حيث تتوقع املجموعة أن يؤثر والســــــــالمة ملوظف
ــا  ى بعض التقــديرات واألحكــام ال نظرت ف ر ع ــــــــكــل كب ى العقــارات. لقــد أثرت هــذه العوامــل بشــــــ ى األســــــــــــــعــار والطلــب ع ــــــــــــــ املرض ع تف

ي  ية  رة الســـتة أشـــهر املن ي هذه التقديرات واألحكام ملثل هذه اإلفصـــاحات حول  ٤. راجع اإليضـــاح ٢٠٢٠يونيو  ٣٠املجموعة لف رات  التغي
ى املعلومات املالية. ا ع را   الرئيسية. تواصل املجموعة مراقبة الحالة وتأث

  
 وبيان املطابقة أسس اإلعداد -٢

  بيان االمتثال  ١٫٢
ي  ر ا الية املرحليةامل إعداد التقارير  :٣٤يتم إعداد هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة وفًقا ملعيار املحاسبة الدو لصادر عن مجلس معاي

م مع املحاسبة الدولية    .٢٠١٥لعام  ٢متطلبات القانون االتحادي رقم وكذلك بما يل
  

ي البيانات املالية املوحدة الكاملة ويجب  ،ال تتضمن هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة 
ا  ي قراء ية  ران مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املن ر  ٣١باالق رة من ٢٠١٩ديسم ى ذلك، نتائج الف  ٢٠٢٠يناير  ١. باإلضافة إ

ى  ي  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠إ ية  ى النتائج ال قد تكون متوقعة للسنة املالية املن ر  ٣١ليست بالضرورة مؤشرا ع   .٢٠٢٠ديسم
  

  دأساس اإلعدا ٢٫٢
  

ى قناعة بأن املجموعة ي ع ى االستمرار كمنشأة مستمرة و ا املوارد الالزمة ملواصلة  أجرت اإلدارة تقييمًا لقدرة املجموعة ع ي  العمل  لد
ى دراية بأي شكوك جوهرية قد تلقي   املستقبل املنظور. ى ذلك، فإن اإلدارة ليست ع ى االستمرار حول  بشكوكعالوة ع قدرة املجموعة ع

ى أساس االستمرارية. منشأة مستمرة.ك   لذلك، يستمر إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة ع
  

ى القيمة العادلة للمق وتستند يتم إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة وفًقا للتكلفة التاريخية. ابل التكلفة التاريخية عموًما إ
  لموجودات.لاملدفوع 

ي املوجز املوحدالربح أو الخسارة  ال يتأثر بيان رة  والدخل الشامل األخر املرح ي  الستةلف ية   جوهري بشكل  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر املن
  بموسمية النتائج.

  

ي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، ويتم تقريب ("الدرهم") تم إعداد البيانات املالية املوحدة املوجزة بالدرهم اإلماراتي  ميع جو
ى أقرب  ر  ، ما لم يرد خالف ذلك.ألفالقيم إ يتم إعداد البيانات املالية الفردية لشركات املجموعة بالعمالت املحلية ذات الصلة ، وال تعت

ا هذه الكيانات (العملة الوظيفية). ي البيئة االقتصادية األساسية ال تعمل ف   العملة 
  

  

  امةملخص السياسات املحاسبية اله    -٣
ي إعداد البيانات ي إعداد هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة مع تلك املستخدمة  ملالية ا تتوافق السياسات املحاسبية الرئيسية املستخدمة 

ي  ية  ر  ٣١املوحدة للمجموعة للسنة املن ا، باستثناء اعتماد بعض البيانات الجديدة واملوج٢٠١٩ديسم ر ، واملالحظات املرفقة   زة املعاي
ن أدناه. ى النحو املب رة الحالية ع ي الف   املنقحة، ال أصبحت نافذة 

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ٨ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  )(تتمة ملخص السياسات املحاسبية الهامة    -٣
  

رات  ١٫٣ ر الجديدة والتعديالت والتفس   املعاي
  

رات وتعديالت جديدة سارية املفعول اعتباًرا من  ر وتفس   ٢٠٢٠يناير  ١(أ) معاي
ي أو  ر املحاسبة الدولية وال أصبحت سارية املفعول  رات الجديدة واملعدلة التالية الصادرة عن مجلس معاي ر والتفس عد ب تم تطبيق املعاي

ا  ٢٠٢٠اير ين ١ رات الحالية والسابقة ، أل ى املبالغ املدرجة للف ر مادي ع ر أي تأث ي هذه البيانات املالية. ومع ذلك ، لم يكن لهذه املعاي  ،
ر ذات صلة بأنشطة املجموعة أو تتطلب محاسبة تتفق مع السياسات املحاسبية الحالية للمجموعة.   إما غ

  

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

ي رقم  ى معيار املحاسبة الدو ر املحاسبة الدولية تعديالت ع ي رقم ومعيار املحاسبة الد ١أجرى مجلس معاي اللذان يستخدمان تعريًفا  ٨و
ر الدولية إلعداد التقارير املالية واإلطار املفاهيم للتقارير املالية ، ويوضحان م تكون  ي جميع املعاي ملعلومات جوهرية ا ثابًتا لألهمية النسبية 

ي رقم  ي معيار املحاسبة الدو ر امل ١ويدمج بعض اإلرشادات الواردة    ادية.حول املعلومات غ
  
  ٢٠٢٠يناير  ١اعتباًرا من  -اإلطار املفاهيم املعدل للتقارير املالية • 

رات الرئ ر بأثر فوري. تشمل التغي ي قرارات وضع املعاي ر املحاسبة الدولية إطاًرا مفاهيمًيا منقًحا سيتم استخدامه  سية يأصدر مجلس معاي
ي:   ما ي

ى هدف إعداد التقا -   رير املاليةزيادة بروز اإلشراف ع
  استعادة الحكمة كعنصر من عناصر الحياد -
  تحديد الكيان هو كيان قانوني أو جزء من كيان -
  مراجعة تعريفات األصول والخصوم -
راف وإضافة إرشادات عتبةإزالة  - رافات االحتمالية لالع ى أساس قياس مختلف بشأن الغاء االع   بإضافة إرشادات ع
ى أن الربح  - ي الدخل الشامل  ي أو الخسارةاإلشارة ا مؤشر األداء األساس وأنه ، من حيث املبدأ ، يجب إعادة تدوير اإليرادات واملصروفات 

  صلة البيانات املالية أو تمثيلها بصورة عادلةاآلخر حيث يعزز 
 

ي للتقارير املالية •  ات الدفع املسبق -) األدوات املالية (تعديل ٢٠١٤( ٩املعيار الدو   مع تعويض سل وتعديل املطلوبات املالية) م
ي •  ركة (تعديل  ٢٨معيار املحاسبة الدو ي املشاريع املش ركة) -االستثمارات  ي الشركات الزميلة واملشاريع املش   الحصص طويلة األجل 
ى دورة •  ر الدولية إلعداد التقارير املالية ( ٢٠١٨ - ٢٠١٥التحسينات السنوية ع ركة ،   ١١ IFRS،  دمج االعمال ٣ IFRS  للمعاي  ١٢ IASترتيبات مش

راض) ٢٣ IASضريبة الدخل ،    تكاليف االق
ن •    تعديل الخطة أو تقليصها أو التسوية) -(تعديل  ١٩ IASمنافع املوظف
  

رات الجديدة  (ب) ر والتعديالت والتفس ر السارية –املعاي ي  غ   م تعتمدها املجموعة مبكراً ول ٢٠٢٠يناير  ١للسنة املالية ال تبدأ 
  
ي للتقارير املالية رقم •  ن (اعتباًرا من  - ١٧املعيار الدو   )٢٠٢٣يناير  ١عقود التأم
ي للتقارير املالية  التتعدي•  ى املعيار الدو ي  ١٠ع ياال  ٢٨البيانات املالية املوحدة ومعيار املحاسبة الدو ي الشركات الزميلة واملعيار الدو  ستثمارات 

رك. ١١للتقارير املالية  ن املستثمر وشركته الزميلة أو املشروع املش ي املوجودات ب ركة فيما يتعلق بمعالجة بيع أو املساهمة    املشاريع املش
   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ٩ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر املن

  
  أساس التوحيد ٢٫٣

ا (مًعا "املجموعة") ةمن عمليات وموجودات ومطلوبات الشرك %١٠٠قامت املجموعة بتوحيد نسبة  ي بيا  التابعة التا
  

  

  الحق القانوني واالقتصادي  األنشطة الرئيسية مكان التأسيس  إسم الشركة التابعة 
 للتنمية العقارية املحدودةداماك 
ي العالمي امل(مركز دب   %١٠٠  شركة قابضة اإلمارات العربية املتحدة* ”DRED“)ا

  
  
  
  
  
  

ي  ٨٩* تضم الشركة القابضة    .DREDشركة تابعة ، تم توحيد نتائجها 
  

  إدارة املخاطر املالية   ٣٫٣
ي اتلك ا مع سياسات وأهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة تتماثل ي لبيانات املالية املوحدة للسنة املنلسياسات واألهداف املعروضة  ية 

ر  ٣١   .٢٠١٩ديسم
  

  ألحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غيـر املؤكـدةا   -٤
رية لألصول  راضات حول القيم الدف ى اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات واف ن ع ال ال  اماتواالل ي تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة ، يتع

ر ذات صلة.  رة التاريخية والعوامل األخرى ال تعت ى الخ ا إ راضات املرتبطة  د تختلف قتظهر بسهولة من مصادر أخرى. تستند التقديرات واالف
ي تطبيق السياسات النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. عند إعداد هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ، تمارس اإلدارة أحكاًما  هامة 

 .املحاسبية للمجموعة
ي ملاملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات واألحكام الهامة تتوافق مع البيانات املالية املوحدة السنوية املدققة للمجموعة للسنة ا ية   ٣١ن

ر  ى املجموعة و الذي تم تفصيله ادن ١٩-COVID أثر تف ، باستثناء ٢٠١٩ديسم   اهع
ى أساس منتظم. ومع ذلك ، فإن تف املرض يتطور بسرعة  ١٩-COVID تواصل املجموعة تقييم أثر  ا ع ى عمليا يومي ، ونتيجة لذلك  بشكل ع

ى عمليات املجموعة. ونتيجة لذلك ،  ي وكذلك ع ى االقتصاد الك ره املحتمل ع ن حول املدة املتوقعة وتأث من  إنفهناك مستوى عال من عدم اليق
ن االعتبار املعلومات االقتصادية املحدودة امل ي هذه املرحلة ، مع األخذ بع ر مثل هذه الحالة املتطورة بشكل مؤكد  احة لتحديد تالصعب تقييم تأث

ى قطاع العقارات ى االقتصاد وع ر التف ع   ..تأث

ى التقديرات الرئيسية املستخدمة ي سيؤثر ع ي القيمة القابلة للتحقق من العقارات  قدرت املجموعة أن الوضع الحا  طويرية،التي تحديد صا
ى االن ي الغالب إ ي. ويعود ذلك  ي سعر  خفاضوخسارة االئتمان املتوقعة من الذمم املدينة التجارية وأصول العقد والتقييم العادل لالستثمار املا

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

  
ي   استثمار املا

ي داماك الدولية املحدودة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام ي  ل اآلخر وليس املحتفظ به للمتاجرة وسندات يتم قياس االستثمار املا
ر قابل للنقض لتصنيف استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث  الدين. قامت املجموعة باختيار غ

راتيجية. ر مالءمة لهذه االستثمارات االس ر هذا أك   يعت
ي طرف ذو عالقة ، قامت املجموعة بمراجعة ا ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ي  ي شركة داماك لالستثمار املحدودة ، و رية لالستثمارات املالية  لقيمة الدف

رفت املجموعة بانخفاض القيمة العادلة بمقدار  ي تطوير العقارات ونتيجة لهذه املراجعة ، اع مليون درهم بسبب ٤٣يتمثل نشاطها الرئيس 
ي التقديرات الرئيسية املستخدمة للو  ر  ى التدفقات النقدية املتوقعة ، وال تعد مدخاًل هاًما ال يمكن مالحظته لتحديد القيمة التغي صول إ

ي   .العادلة لهذا االستثمار املا

ي  ي أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  ا  ، قامت  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠يتم قياس االستثمارات املالية املحتفظ 
ي األسواق النشطة. املجموعة   بتقييم القيمة العادلة من خالل األسعار املدرجة 

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١٠ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

 
  رى انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخ

ر املحتمل تحصيل كامل املبلغ. ن واألرصدة املدينة األخرى عندما يصبح من غ ن التجاري النسبة ب يتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للمدين
ى أساس فردي ر هامة وال فات موعد استحقاقها  ،للمبالغ الهامة بشكل فردي ، يتم عمل هذا التقدير ع ي ويتم بشكل جما، املبالغ ال بمفردها غ

ى هذه الذمم املدينة ى خسائر االئتمان املتوقعة ع   .تطبيق مخصص بناًء ع

ي مخاطر الطرف املقابل (مخاطر التخلف عن السداد) من  يتتوقع املجموعة أن تكون هناك زيادة  ر     تستمر  العمالء، وبالتا  ١٩-COVIDي تقييم تأث
ا بانتظام ، وال سيما انخف ى عمليا ا. ح إذا ظل تحديد حجم هذه الزيادة ع رداد املستحقة من عمال اض أسعار البيع واملبالغ املتوقعة القابلة لالس

ر املؤكدة الحالية بسبب عدم وجود بيانات اقتصادية وإحصائية  ي البيئة غ افية فقد تم تحميل مخصصات خسائر إض دقيقة،ي املخاطر يمثل تحدًيا 
ى بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مليون دره ١٧٥بقيمة  يةم ع رة الستة أشهر املن   .٢٠٢٠ يونيو لف

.  
  

ي القيمة القابلة للتحقق من عقارات التطوير   صا
  
ي اتحديد القيم القابلة للتحقق لعقارات  تم ية  ر  ٣١لتطوير للبيانات املالية السنوية املدققة للسنة املن إلدارة بناًء من قبل ا ٢٠١٩ديسم

ن. ومع ذلك ، تم تحديد القيمة املمكن  ن ومستشارين عقاري ن ومستقل ن مؤهل ن قانوني ى التقييمات ال تم إجراؤها من قبل مساح ع
ى حالة السوق السائدة. ي هذه املعلومات املالية املكثفة املجمعة من قبل اإلدارة داخلًيا بناًء ع   تحقيقها للعقارات للتطوير 

  
ي أسعار البيع والطلب والتقديرات األخرى مثل التدفقات النقدية املققا ا وأحكامها بشأن االنخفاض املتوقع    رة دمت اإلدارة بمراجعة تقديرا

رية للعقارات للتطوير وقدمت مخصًصا  ى هذه العوامل ، قامت املجموعة بمراجعة القيمة الدف ر املسبوقة. بناًء ع بسبب مجموعة الظروف غ
ى الحالة املتطورة لـ  ٤٣٨ضافًيا النخفاض القيمة بقيمة إ ى اإلدارة مراقبة تقييم العقارات املطورة  ١٩-COVIDمليون درهم. بالنظر إ ، يجب ع

رات الالحقة حسب االقتضاء. ي الف   بشكل منتظم واتخاذ األحكام والتقديرات الالزمة 
  

  تصنيف عقارات التطوير
ا لل ي تصنف املجموعة عقارا ا  ي" و "عقارات قيد التطوير" و "عقارات مكتملة محتفظ  ا للتطوير املستقب ى "أرا محتفظ  تطوير إ

رة ، قامت اإلدارة ي املستقبل القريب. خالل الف ى ما إذا كانت اإلدارة تنوي تطوير العقار  ى الحكم ع تقييم ب املخزون". تستند هذه الفئات إ
ي قامت أن بعض العقارات ال تم  ي املستقبل القريب ، وبالتا ا للتطوير  ا "عقارات قيد التطوير" لن يتم النظر ف ى أ تصنيفها سابًقا ع

ا من أجل تطويرات مستقبلية ى "أرا محتفظ  ي  ."املجموعة بإعادة تصنيف هذه العقارات من "عقارات قيد التطوير" إ وقد زاد هذا 
ايد ي مخصصات انخفاض القيمة امل ية  رة الثالثة أشهر املن   .٢٠٢٠يونيو  ٣٠ة خالل ف

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١١ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  
 تحليل القطاع -٥

ى مجلس اإلدار  ي لهذه يتم تحديد املعلومات ال يتم إبالغها إ ة بغرض تخصيص املوارد وتقييم األداء بشكل أساس حسب املوقع الجغرا
ي واحد يمكن اإلبالغ عنه، وهو التطوير العقاري. ى قطاع تشغي   العمليات. تشتمل املجموعة حالًيا ع

ي البيانات املالية املوحدة للم يتتعلق اإليرادات ونتائج التشغيل واملوجودات واملطلوبات املعروضة    املجموعة. جموعة بقطاع تطوير العقارات 
ي بلدان أخرى "قطا ا  ي" وعمليا ي دولة اإلمارات العربية املتحدة "القطاع املح ا  ن عمليا ات عتنقسم املعلومات الجغرافية للمجموعة ب

  دولية".
  

ي    ية  ي    يونيو ٣٠ثالثة أشهر من ية   يونيو ٣٠ستة أشهر من

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
ر مدقق)    ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ  (غ

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
           اإليرادات
 ١،٨٠٣،٠٧٨  ٢،٣٣٨،٣١٦   ٩٤٠،٣٣٩  ١،١٤١،٦٠٢   محلية

 ٦٤،٣٨٣  ٣٣،٧٥١   ٣٠،٧٣٠  ١،٢٣٤    دولية

   ١،٨٦٧،٤٦١   ٢،٣٧٢،٠٦٧  ٩٧١،٠٦٩  ١،١٤٢،٨٣٦ 

          
ر  ٣١   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠        ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)         (مدقق)   (غ
 ألف درهم   ألف درهم       

      عقارات قيد التطوير
  ٨،٥٢٥،٠٥١    ٧،٩٦٦،٧٩٩       محلية

  ١،٠٠٢،٢٠٢    ١،٠١١،٩٦٩        دولية

  ٩،٥٢٧،٢٥٣   ٨،٩٧٨،٧٦٨   

          

  نقد وأرصدة لدى البنوك -٦
ر  ٣١ ٢٠٢٠يو يون ٣٠     ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)      (مدقق)  (غ

 ألف درهــم ألف درهــم   

ي الصـندوق    ١،٦٦٢  ٢،٤١٧  النقد 
ي حساب معلق التسليم   ٣،٤٤٥،٩٥٧  ٢،٧٩١،٤٥٦ النقد املحتفظ به 

  ٨٤،٨٤٥  ٤٠١،٦٨٦  أرصدة بنكية

  ١،١١٣،٣٨٤  ١،٢٣٥،٥٧١ ودائع ثابتة

  ٤،٦٤٥،٨٤٨  ٤،٤٣١،١٣٠  نقد وأرصدة بنكية
ر من ثالثة أشهر ي أك   (٤٨٧،٤٠٣) (٥٨٦،٥٧١) ودائع ثابتة باستحقاق أص

ى املكشوف (إيضاح    (٢٧،١٣٨)  -)١٧سحوبات ع

  ٤،١٣١،٣٠٧  ٣،٨٤٤،٥٥٩  النقد وما يعادله

 
  



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١٢ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

 

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

ا لدى بنوك  ا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة من التخلف عن السداد ألن هذه األصول محتفظ  ى أ يتم تقييم األرصدة لدى البنوك ع
رة الت اية ف ي  ي البلدان املعنية. وفًقا لذلك ، تقدر اإلدارة مخصص الخسارة  رير بمبلغ يعادل قتخضع لرقابة عالية من قبل البنوك املركزية 

  شهًرا. ١٢الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
ي القيمة ،  ر والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك ، قامت اإلدارة بتقييم عدم وجود انخفاض  ي التع رة التاريخية  ى الخ ي و بالنظر إ بالتا

ى هذه األرصدة.   لم تسجل أي مخصصات خسارة ع
ي رة استحقاق أقل إن الودائع الثابتة  ا البنوك لف ي تاريخ التقرير، موجودات مالية تحتفظ  ر. وكما   من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع او اك

راوح من  ى  %١تحقق الودائع الثابتة فائدة بنسبة ت ى  %١: من ٢٠١٩( %٦إ   ) سنوًيا.%٦إ
ي تاريخ التقرير، كانت الودائع الثابتة واألرصدة البنكية  ا وكما  ا البنوك  ٤٩٦: ٢٠١٩مليون درهم ( ٦٥٧البالغ قيم مليون درهم) تحتفظ 

  برهن مقابل تسهيالت بنكية صادرة للمجموعة.
ي هذه البيانات املالية املوحدة.   تحتفظ املجموعة بحسابات بنكية معينة للمصالح املفيدة التحادات املالك ، وال لم يتم تسجيلها 

مليون درهم) محتفظ به ببنوك إسالمية، بينما الرصيد املتبقي لدى  ٢٬٣٣٣: ٢٠١٩مليون درهم ( ٢٬٤١٩بلغ قيمتة ي تاريخ التقرير م نوكا
 بنوك تجارية.

  
  أخرى و ذمم تـجارية مدينة  - ٧
ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠     ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)      (مدقق)  (غ

 ألف درهــم ألف درهــم   
      

ر مفوترة    ٤،٣١٣،٥٩٩  ٣،٥٥١,٨٤٣  )١(ذمم مدينة غ
  ٢،٩٦٥،٠١٤  ٣،٥٠٠،٠٤٤  )٢(ذمم تجارية مدينة 

    (٦٥،٤٣٢)  (٢٤٠،٢٩٠) )٣(مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة

 ٧،٢١٣،١٨١  ٦،٨١١،٥٩٧  
  ٦١٥،٠٧٥ ٥٥٧،٦٢٦  سـلفيات وودائع

  ١٨١،٨٥٩ ٢٨٦،٦٩٠ ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة وموجودات أخرى

 ٨،٠١٠،١١٥  ٧،٦٥٥،٩١٣  
  

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١٣ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  
  (تتمة)أخرى و ذمم تـجارية مدينة -٧
ي استالم مق١( ي أصول عقد تتعلق بحق املجموعة  ر  ا فوات ر به ابل العمل املنجز ولكن لم يتم تحرير فوات) الذمم املدينة ال لم يصدر 

ر. ى الذمم املدينة التجارية عند إصدار الفوات   ي تاريخ التقرير. يتم تحويلها إ
ر  ٣٠) تمثل الذمم املدينة التجارية املبالغ املستحقة من العمالء. ُيسمح للعمالء بمدة ٢( يوًما من تاريخ كل فاتورة لتسوية املستحقات غ

  دة.املسد
ي:٣( ي مخصص انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية كما ي   ) الحركة 

    
ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠     ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)      (مدقق)  (غ

 ألف درهــم ألف درهــم   
 

رة / السنة ي بداية الف   (٢٤،١٠٨)  (٦٥،٤٣٢)  الرصيد 

رة / السنة ي مخصص انخفاض القيمة خالل الف   (٤١,٣٢٤)  (١٧٤،٨٥٨) صا

رة / السنة اية الف ي    (٦٥،٤٣٢) (٢٤٠،٢٩٠)  الرصيد 
 
 

  
  قيد التطوير  العقارات    -٨

ر  ٣١   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠   ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)   (مدقق)   (غ
  ألف درهـم   ألف درهم

 
رة / السنة  ي بداية الف   ٩،٢١٤،٥٢٢   ٩،٥٢٧،٢٥٣ الرصيد 

  ٣،٥٤٣،٠١٥    ١،٦٩٨،٠٥٩ إضافات
ى تكلفة املبيعاتلتحوي   (٣،١٠٥،٩١٠)    (١،٨٠٨،٦٩٠)  إ

   (١٢٤،٣٧٤)    (٤٣٧،٨٥٤)  مخصص النخفاض القيمة
اية  ي  رة / السنةالرصيد    ٩،٥٢٧،٢٥٣    ٨،٩٧٨،٧٦٨  الف

  
  
  

 
 انخفاض التطوير العقاري 

 
ا للتطو  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ي  رية لألرا املحتفظ  ي والعقارات قيد التطوير والعقارات ، قامت املجموعة بمراجعة القيمة الدف ير املستقب

ي هذه املراجعة هو تقدير القيمة املمكن تحقيقها ي القيمة املمكن تحقيقها لكل مشروع. كان الحكم الرئيس   املكتملة من خالل تقييم صا
والتكاليف املقدرة إلكمالهاللمشروع ، وال يتم تحديدها من خالل التنبؤ بمعدالت املبيعات وأسعار املبيعات املتوقعة  . 

ي القيمة قدره  ي مليون درهم خالل  ٤٣٨نتج عن هذه املراجعة مخصص انخفاض  ية  رة الستة أشهر املن ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ف . 
ا كالعقارات قيد التطوير  موجودات محتفظ 

ى حكم ما إذا كانت اإلدارة ي هذه الفئات بناًء ع ا للتطوير  تنوي تطوير العقار أم ال تصنف املجموعة عقارا . 
 

 
  



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١٤ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  
  قيد التطوير (تتمة) العقارات -٨
  

ر  ٣١  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠      ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)      (مدقق)  (غ

  

  
  ألف درهـم  رهمألف د

ي ا للتطوير املستقب   ٧٥١،٢٦٥ ٩٥٠،١٧٤ أرض محتفظ 
  ٦،٥٨٧،٢٧٦  ٥،٦٥٦،٧١٢  العقارات قيد التطوير

  ٢،١٨٨،٧١٢  ٢،٣٧١،٨٨٢  عقارات منجزة

 ٩،٥٢٧،٢٥٣  ٨،٩٧٨،٧٦٨  
  

ا  رة ، قامت اإلدارة بتقييم أن بعض العقارات البالغة قيم ا "عقارات قيد مليون درهم وال تم تصني ٥٥٢خالل الف ى أ فها سابًقا ع
ي قامت املجموعة بإعادة تصنيف هذه العقارات من "عقارات قيد  رات املستقبلية ، وبالتا ي الف التطوير" سيتم اعتبارها للتطوير فقط 

ا من أجل التنمية املستقبلية". ى "األرض املحتفظ    التطوير" إ
ى عقارات ل راض إ ي لم يتم رسملة تكاليف االق رية للعقارات املطورة الواقعة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة كما  لتطوير. القيمة الدف

  مليون درهم) ١،٠٠٢: ٢٠١٩مليون درهم ( ١،٠١٢ي  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
  
  موجودات مالية أخرى    -٩

  

ر  ٣١  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠     ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)      (مدقق)  (غ

 ألف درهــم ألف درهــم   
      

  ٨٥٦،٠٢٦  ٧٠٨،٩١٢ حسابات محتجزات معلقة التسليم

  ١٢،٢٤٩  ١٠،٥٧٨  تأمينات نقدية

  ٢،١١٩  ٢،١٦٥ أخرى

 ٨٧٠،٣٩٤  ٧٢١،٦٥٥  
  

يئة التنظيم العقاري ("ريرا")، حيث ي ن السارية، تحتفظ املجموعة بأموال بحسابات بنكية محتجزة معلقة التسليم معتمدة  ب االحتفاظ جوفقًا للقوان
اء من إنجاز العقارات قيد التطوير ذات الصلة، ويتم بتلك ا سنة واحدة بعد االن ي تلك الحسابات معلقة التسليم لفتـرة ثابتة مد عدها اإلفراج ب األموال 

  عن تلك األموال للمجموعة. تج تلك األموال ربح أو فائدة بالنسبة التجارية ذات الصلة.
ي  بتأمينات نقدية برهن مقابل التسهيالت االئتمانية الصادرة للمجموعة املحملة بنسب الربح أو الفائدة  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠تحتفظ البنوك كما 

  التجارية ذات الصلة.
  

ي تاريخ التقرير بمبلغ  ر  ٣١مليون درهم ( ٤٤٧وتم االحتفاظ كما  مليون درهم) لدى بنوك إسالمية والرصيد املتبقي لدى  ٥٠١: ٢٠١٩ديسم
  بنوك تجارية.

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١٥ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية   (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  

ي  -١٠   استثمار ما
  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أ)

  

ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠     ٢٠١٩ديسم

ر مد      (مدقق)  قق)(غ

 ألف درهــم ألف درهــم   

ي   ٢٨٣،٠٧٣  ٣٦٩،٧٥٣  الرصيد االفتتا
  ٨٦،٦٨٠  -  ياستثمار اضا

ي الدخل الشامل اآلخر ي القيمة العادلة  ر    -  (٤٣،٤٥٩) التغ

  ٣٦٩،٧٥٣  ٣٢٦،٢٩٤  الرصيد الختامي
  

ي شركة داماك الدو  ي للمجموعة  راتي ي هو استثمار اس ي الكيان ذي  ٪٢٠لية املحدودة ، وال تمثل هذا االستثمار املا من حقوق امللكية 
  الصلة

ي ذا االستثمار للمتاجرة وال يتم االحتفاظ   يتم قياس هذا االستثمار املا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث ال يتم االحتفاظ 
ر ق ابل للنقض لتصنيف استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل بسندات الدين للتحصيل والبيع. قامت املجموعة باختيار غ

راتيجية. ر مالءمة لهذه االستثمارات االس ر هذا أك ي قياس متكرر للقيمة   الدخل الشامل اآلخر حيث يعت ي  القيمة العادلة لالستثمار املا
ر ا٣العادلة من املستوى  ي تحديد قياس القيمة العادلة ، وكذلك العالقة . إن أساليب التقييم واملدخالت الهامة غ لقابلة للرصد املستخدمة 

ي الجدول أدناه. ر القابلة للرصد والقيمة العادلة ، مبينة  ن املدخالت الرئيسية غ   املتبادلة ب
 

العالقة المتبادلة بين 
المدخالت الرئيسية 
غير القابلة للرصد 
 والقيمة العادلة

  ماليةالداة األ أساليب التقييم المستخدمة للرصد مدخالت كبيرة غير قابلة

 

كلما ارتفع معدل 
الخصم ، انخفضت 

القيمة العادلة 
 لالستثمار المالي

  . التدفقات النقدية المتوقعة١

 ٪١٤معدل الخصم  -٢

اعتمدت المجموعة نھج الدخل 
 لتحديد القيمة العادلة

 أدوات حقوق الملكية

  
ي داماك لالستثمار املحدودة ونتيجة لهذه املراجعة ، أدركت املجموعة  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ي  راجعت املجموعة ي  رية لالستثمار املا القيمة الدف

ي القيمة العادلة قدرها    مليون درهم إماراتي. ٤٣خسارة 
رة لم يكن هناك أي استثمار آخر  ي شركة ذاتخالل الف ي شركة داماك الدولية املحدودة ، و صلة نشاطها الرئيس هو  من قبل املجموعة 

ي الكيان ٪٢٠: ٢٠١٩( ٪٢٠مليون درهم) وهو ما يمثل  ٣٧٠: ٢٠١٩مليون درهم ( ٣٢٦تطوير العقارات ، وتبلغ القيمة العادلة  ) حقوق امللكية 
  ذي الصلة.

  ب) استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ر  ٣١  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠      ٢٠١٩ديسم
  (مدقق)  ر مدقق)(غ   
  ألف درهـم  ألف درهم 

ي       الرصيد االفتتا
  -  ٣٠٠،٣٧٢ اضافات

  -  (٢٣٥،٧٧١) استبعادات
ي القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ر    -  (٢،٩٦٧) التغي

  -  ٦١،٦٣٤  الختاميالرصيـد



 

  

 شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 
  ١٦ زة املوحدةإيضاحات حول البيانات املالية املوج

رة  ي  الستةلف ية   (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن
  

ي(تتمة) -١٠   استثمار ما
  (تتمة)ب) استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ي بورصة لندن وبورصة نيويورك.  ي أوراق مالية مدرجة  رة ، استثمرت املجموعة  بمبلغ  ي حقوق امللكية ببيع استثمارات وقامتخالل الف
رة وحققت مكاسب بقيمة  ٢٣٥٫٨ ي بيان الربح أو الخسارة املجمع. ٦٥٫٢مليون درهم خالل الف   مليون درهم 

ي   ى أسعار السوق املعلنة السائدة كما  ي األسهم املدرجة بناًء ع ،  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠قامت املجموعة بتقييم القيمة العادلة لالستثمارات 
ي بيان الربح أو الخسارة. ٢٫٩ارة قدرها وأدرجت خس   مليون درهم إماراتي 

  
امات اإليجار وجوداتحق استخدام امل -١١   وال

  
ي: استخدام املوجوداتحق  رة / السنة كما ي ي الف   املجموع  كما 

  الف درهم اماراتي  تفصيالت
     التكلفة :

    ١٢٥،٢٧٨  (مدقق) ٢٠١٩يناير  ١ي 
ر  ٣١ي    ١٢٥،٢٧٨  )(مدقق ٢٠١٩ديسم

ر مدقق) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ي    ١٢٥،٢٧٨  (غ

  
راكم: الك امل    االس

  ٣٢،٨٢٠  لهذا العام اضافات
ر  ٣١ي    ٣٢،٨٢٠  (مدقق) ٢٠١٩ديسم

رة اضافات   ١٦،٤١٠  الف
ر مدقق) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ي   ٤٩،٢٣٠  (غ

ريةالقيمة ا   لدف
ر مدقق) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ي    ٧٦،٠٤٨  (غ
ر  ٣١ي    ٩٢،٤٥٨  (مدقق) ٢٠١٩ديسم

اية السنة:  رة /  ي الف ر املسددة كما    -مبلغ مطلوبات اإليجار غ
  :تفصيالت

ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠     ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)      (مدقق)  (غ

 ألف درهــم ألف درهــم   
      

ي   ١٢٥،٢٧٨  ٩٣،٣٧٠  الرصيد االفتتا
  ١١،٠٩٧  ٤،٣٢٢  )٢٥فوائد املصاريف ( إيضاح 

  (٤٣،٠٠٥)  (١٩،٤٨٧)  دفعة اإليجار
  ٩٣،٣٧٠ ٧٨،٢٠٥                  الرصيد الختامي

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١٧ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  

  املمتـلكات واملعدات -١٢

 آثاث وتركيبات مبانى  
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،٩٤٢ ٢١٩ إضافات
  (١،١٠٥)  (٢٢٢)  (٨٨٣) - - استبعادات

ر ٣١ي   ٢٩٩،٢٠٨  ٧،٩٨٤  ١١٩،٤٥٧ ٧٩،٦٩٠ ٩٢،٠٧٧  (مدقق) ٢٠١٩ديسم
  ٤،٨٩٢  ٢٩٤  ٢،٤٧٢ ٢،١٢٦ - إضافات

  (٦١١)  -  (٦١١) - - استبعادات

ر مدقق) ٢٠٢٠يونيو٠٣ي   ٣٠٣،٤٨٩  ٨،٢٧٨  ١٢١،٣١٨ ٨١،٨١٦ ٩٢،٠٧٧ (غ
  
  
 

        
راكم           االستـهالك امل

  ١٤٨،٢١٦  ٣،٣٩٧  ٧٩،١٦٦ ٥٨،٨٢٦ ٦،٨٢٧  (مدقق) ٢٠١٩يناير١ي
  ٢٣،١٧٦  ٥٣٨  ١٠،٩٣٥ ٣،١٩٠ ٨،٥١٣  لسنة محمل ل

  (٢٢٤)  (٦٨)  (١٥٦) - - استبعادات
ر ٣١ي   ١٧١،١٦٨  ٣،٨٦٧  ٨٩،٩٤٥ ٦٢،٠١٦ ١٥،٣٤٠  (مدقق) ٢٠١٩ديسم

  ١٠،٧٤٦  ٥٤٠  ٤،٥٦٣ ١،٣٩٩ ٤،٢٤٤  محمل للسنة 
  (٣١٣)  -  (٣١٣) - - استبعادات

ر مدقق) ٢٠٢٠يونيو٣٠ي   ١٨١،٦٠١  ٤،٤٠٧  ٩٤،١٩٥ ٦٣،٤١٥ ١٩،٥٨٤ (غ
  
  
  
 

        
رية           القيمة الدف

ر مدقق) ٢٠٢٠يونيو٣٠ي   ١٢١،٨٨٨  ٣،٨٧١  ٢٧،١٢٣ ١٨،٤٠١ ٧٢،٤٩٣ (غ

ر ٣١ي   ١٢٨،٠٤٠  ٤،١١٧  ٢٩،٥١٢ ١٧،٦٧٤ ٧٦،٧٣٧  (مدقق) ٢٠١٩ديسم
  

  استثمارات عقارية -١٣
ا بالتكلفة مخصوًما م راكم وخسائر انخفاض القيمة وفق نموذج تمثل االستثمارات العقارية عقارات مكتملة محتفظ  الك امل ا االس

ر الدولية إلعدادالتقارير املالية.   التكلفة وذلك بموجب املعاي
رة / السنة: ي الحركة خالل الف   فيما ي

ر  ٣١  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠      ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)      (مدقق)  (غ
  ألف درهـم  ألف درهم 
     

رة / ال ي بداية الف   ٠٣،١١٤٢  ٠٣،١١٤٢ سنةالرصيد 

اية  ي  رة / السنةالرصيـد    ٠٣،١١٤٢  ٠٣،١١٤٢ الف
  

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١٨ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  استثمارات عقارية (تتمة) -١٣
  

ر دي ٣١  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠      ٢٠١٩سم
ر مدقق)      (مدقق)  (غ

راكم: الك امل   ألف درهـم  ألف درهم  االس
رة / السنة ي بداية الف   ١٤،٢١٨  ٢٢،٣٤٣  الرصيد 

رة / للسنة الك للف   ٨،١٢٥  ٤،٠٦٢  االس

اية  ي  رة / السنةالرصيـد    ٢٢،٣٤٣  ٢٦،٤٠٥  الف
  

ي  رية كما  رة/ السنةالقيمة الدف  ١٨٠،٧٧١ ١٧٦،٧٠٩  اية الف
  

  رأس املـال  -١٤
ر ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠       ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)       (مدقق)  (غ
 ألف درهــم ألف درهــم   

ا بالكامل بقيمة   ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ سـهمدرهم لكل١األسهم املصدرة واملكتتبة واملدفوع قيم
  

 أخرى و ذمم تجارية دائنة -١٥
 

ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠      ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)      (مدقق)  (غ
 ألف درهــم ألف درهــم   

    
  ٨٠٧،٩٥٤ ٧٢٢،٧٨٨  ذمم تجارية دائنة

  ١،١٧١،٢٢٨  ١،٢٦٢،١٧٧ مستحقات

  ١،٠٢٤،١٨٧  ١،٠٨٤،٧٣٦  )١دائنة (محتـجزات

  ٧٥،٠٠٠  -  مقابل مؤجل لدفعات أرا

  ٣١٥،٥٦٤  ١٥٥،٦٤٤  ذمم دائنة أخرى 

ن ( اية الخدمة للموظف   ٥١،٦٥٧  ٥٢،١٩٦ )٢مخصص تعويض 

 ٣،٤٤٥،٥٩٠  ٣،٢٧٧،٥٤١  
  

رة تحمل مسؤولية أخطاء  )١( اء من املشروع وح انقضاء ف ا ملدة سنة من تاريخ االن ن محتفظ  تتضمن املحتجزات مبالغ مستحقة ملقاول
ن  راوح تلك املبالغ املحتجزة ما ب ى  %٥التنفيذ، وت  من العمل املنجز. %١٥إ

ي مخصص  )٢( ي الحركة  ن خالل فيما ي اية الخدمة للموظف رة/ تعويض   السنة:الف
ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠     ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)       (مدقق)  (غ
 ألف درهــم ألف درهــم   

رة / السنة ي بداية الف   ٤٩،٧٢٠  ٥١،٦٥٧  الرصيد 
رة / للسنة   ١٢،٩٩٨  ٥،١٦٣  محمل للف
رة / السنةدفعات محررة خالل    (١١،٠٦١)  (٤،٦٢٤) الف

رة / السنة اية الف ي    ٥١،٦٥٧  ٥٢،١٩٦  الرصيد 
 
 
 
 

 
 

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ١٩ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية   (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  
  دفعات مقدمة من العمالء -١٦

ا بعد بما يتما مع سياسة تمثل الدفعات املقدمة من العمالء مبالغ مال ية مستلمة من العمالء مقابل بيع عقارات لم يتم قيد إيرادا
راف.   االع

  
رة / السنة: ي الحركة خالل الف  فيما ي

 
ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠      ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)       (مدقق)  (غ

      
رة / السنة ي بداية الف   ٢،٦١٧،٨١١  ٢،٣٧١،٢٢٨  الرصيد 

رة / السنةخال مفوتر مبلغ    ٤،٢٣٠،٧٨٤  ٢،٠٩٩،٦٥٨  ل الف
رف بهإيرادات  رة / السنةخالل  مع   (٤،٣٥٥،٦٢٢)  (٢،٣٤٥،٤٢٥)  الف

رة / السنة  رف به خالل الف ي آخر مع   (١٢١،٧٤٥)  (٣٨،٢٧٦)  دخل تشغي

اية  ي  رة / السنةالرصيد    ٢،٣٧١،٢٢٨  ٢،٠٨٧،١٨٥  الف

  
  قروض بـنكية  -١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ء ( ي تاريخ التقرير ، كان هناك مبلغ ال  سالمية والرصيد املتبقي لدى البنوك مليون درهم إماراتي) مستحق لدى البنوك اإل  ١٣٨: ٢٠١٩أ) 

  التقليدية.
ي تفاصيل التسهيالت البنكية للمجموعة:  ب) فيما ي

  
  بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

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

ي   . ٢٠٢٠يونيو  ٣٠تم سداد التسهيل بالكامل كما 
  

ر  ٣١   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)     (مدقق)   (غ
 ألف درهــم   ألف درهــم   

 ٥٢٢،٥٤٣      ٢٤٦،٠٢٧  تسهيالت بنكية

ى املكشوف(إيضاح   ٢٧،١٣٨    -  )٦سحوبات ع

  ٥٤٩،٦٨١  ٢٤٦،٠٢٧ 



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ٢٠ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية   (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن
  قروض بـنكية(تتمة)  -١٧

  
 البنوك واملؤسسات املالية التجارية

  

ر املضمونة وال تحمل فوائد:   كان لدى املجموعة لدى بنوك ومؤسسات مالية تجارية القروض والتسهيالت التمويلية التالية غ
  إعادة سنوًيا، ويستحق  %٣٫٧٥د زائ ثالثة أشهر ليبور  فائدةمليون درهم مع بنك تجاري بمعدل  ٢٧٦بقيمة  قرض متجدد ألجلتسهيل

يتم سداد . و هذا القرض٢٠٢٠السداد بحلول   .٢٠٢٠يونيو  ٣٠ ه بالكامل كما 
  ي  عام  %٣٫٧٥بور زائد ليمليون درهم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة ثالثة أشهر  ٣٦٧تسهيل قرض ألجل بقيمة سنوًيا، ويستحق 

ي  ١٢١، تم سداد ٢٠٢٢ ا كما    .٢٠٢٠يونيو  ٣٠مليون درهم م
  ي  %٣٫٥يبور زائد إمليون درهم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة ثالثة أشهر ٦٧ قرض ألجل بقيمة تم سداد  .٢٠٢٠سنوًيا، ويستحق 

ي    .٢٠٢٠يونيو  ٣٠هذا القرض بالكامل كما 
ي   ج) ى تسهيالت بنكية بقيم٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما  ي شكل  ٢٤٥,٢: ٢٠١٩مليون درهم ( ٢٬٢٠٩ ة، تعاقدت املجموعة ع مليون درهم) 

ر مستغاًل كما  ١،٣٠٤: ٢٠١٩مليون درهم (١٬٣٥١ اعتمادات مستندية وضمانات. وتبقى من هذا التسهيل مبلغ قدره  مليون درهم) غ
  ي تاريخ التقرير.

ى عقارات محددة تملكها املجموعة بقيمة سوقية ق  د) ر املمولة بشكل رئيس برهونات ع الت غ مليون درهم،  ٤٥٧درها يتم ضمان التس
ا  ٤٧٠: ٢٠١٩( ى حسابات وودائع مصرفية قيم  ٥٢١: ٢٠١٩مليون درهم (  ٦٥٧مليون درهم) وضمانات تجارية للشركة وتعهدات ع

 .مليون درهم)
 

ي تاريخ التقرير:  و) ي استحقاق إعادة سداد القروض البنكية للمجموعة    فيما ي
ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    ٢٠١٩ديسم
  (مدقق)  ر مدقق)(غ  

 ألف درهــم ألف درهــم   

  ٤٢٤،٨٤٧   ١٢١،٢٧٥  عند الطلب أو خالل سنة واحدة

  ١٢٤،٨٣٤   ١٢٤،٧٥٢  ي السنة الثـانية والثالثة

 ٥٤٩،٦٨١  ٢٤٦،٠٢٧  

  
  شهادات صكوك  ١٨-

  

ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)   (مدقق)  (غ
 ألف درهــم ألف درهــم

  ٣،٣٠٥،٦٨٦   ٣،٢٢٩،٦٣٥  شهادات صكوك
ر مطفأةتكاليف إصدار    (١٣،٧٧٥)   (١١،٢٥٦)  غ

رية   ٣،٢٩١،٩١١  ٣،٢١٨،٣٧٩  القيمة الدف
  
  

ي: ر املطفأة كما ي ي تكاليف اإلصدار غ   الحركة 
ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠١٩ديسم

ر مدقق)   (مدقق)  (غ
 ألف درهــم ألف درهــم

رة / السنة ي بداية الف   ٢٠،٠٠٦  ١٣،٧٧٥ الرصيد 
رة / السنة   (٦،٢٣١)  (٢،٥١٩)  مطفأة خالل الف

رة / السنةالرصيد اية الف ي    ١٣،٧٧٥  ١١،٢٥٦ كما 



 

  

 شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 
  ٢١ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن
 (تتمة) شهادات صكوك -١٨

  
  ي مليون درهم) تستحق  ١٬٨٣٨مليون دوالر أمريكي ( ٥٠٠شهادات صكوك ثقة ("الشهادات") بمبلغ ٢٠١٧ أبريل  ٢٠أصدرت املجموعة 

ا بموجب إقرار بالوصاية، بينما شركة ٢٠٢٢ي  ي الجهة املصدرة لتلك الشهادات والو عل . وشركة ألفا ستار القابضة املحدودة 
ي بورصة إيرلندا لألوراق املالية وناسداك  داماك للتنمية ي الجهة الضامنة للشهادات. إن هذه الشهادات ُمدرجة  العقارية املحدودة 

ا عقود  ا وكيل الخدمات لصالح الجهة املصدرة وبالنيابة ع رم بموج ى أساس اتفاقية خدمات ي دبي. وقد تم إعداد هذه الشهادات ع
ر) ومرابحة مع ش ي الشهادات") من وقت آلخر استالم إجارة (تأج ي الشهادات ("حام ركة داماك للتنمية العقارية املحدودة. ويحق لحام

ى  ا الو بموجودات الوصاية املذكورة ع ي موجودات الوصايةال يحتفظ  ر مجزأة  دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ملكية غ
ي الشهادات  ا وفقًا إلقرار كل حسب نفقط سبيل الثقة ملصلحة حام ا من قبل حامل ي القيمة االسمية للشهادات املحتفظ  سبته 

  الوصاية وشروط وأحكام الشهادات.
ى عائد بمعدل  ي الشهادات ع  سنويًا. %٦٫٢٥يحصل حام

رة ، قامت املجموعة بإعادة شراء شهادات الصكوك ال تحمل القيمة االسمية  مليون درهم  ٤٥٫٩مليون دوالر أمريكي ( ١٢٫٥خالل الف
رة.  إماراتي) بخصم خالل الف

 
 � مليون درهم إماراتي)  ١٫٤٧٠مليون دوالر أمريكي ( ٤٠٠شهادات صكوك ثقة ("الشهادات") بقيمة   ٢٠١٨ابريل  ١٨ي  املجموعة أصدرت

ي عام  ي الجهة املصدرة لتلك الشهادات والو عل. ٢٠٢٣تستحق   .ا بموجب إقرار بالوصايةوشركة ألفا ستار القابضة املحدودة 
ا وكيل الخدمة  رم بموج ى أساس وكالة الخدمات ال ي ي البورصة األيرلندية وناسداك دبي. يتم تنظيم الصكوك ع الشهادات مدرجة 

ي ي الشهادات من وقت آلخر ("حام ر) واملرابحة مع الدائرة العقارية. يحق لحام ي الشهادات") تلق نيابة عن املصدر وعقود اإلجارة (التأج
ى أساس الثقة املطلقة  ي أصول األمانة وسيحتفظ الو بأصول الثقة هذه ع ر مقسمة  مدفوعات معينة ناشئة عن حصة ملكية غ
ي الشهادات بالتناسب وفًقا لـ املبلغ االسم للشهادات ال يحملها كل حامل شهادة وفًقا إلعالن الثقة وشروط وأحكام الشهادات.  لحام

ى عوائد بمعدل يح  سنوًيا. ٪٦٫٦٢٥صل حاملو الشهادات ع
  

رة ، قامت املجموعة بإعادة شراء شهادات الصكوك ال تحمل القيمة االسمية  مليون درهم إماراتي)  ٣٠٫١مليون دوالر أمريكي ( ٨٫٢خالل الف
رة.   بخصم خالل الف

ي: ى النحو التا  يستحق سداد شهادات الصكوك ع
 

ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)   (مدقق)  (غ

 ألف درهــم ألف درهــم 
  - - شهًرا ١٢مبلغ مستحق التسوية خالل 

  ٣،٢٩١،٩١١   ٣،٢١٨،٣٧٩ شهًرا ١٢مبلغ مستحق التسوية بعد 

 ٣،٢٩١،٩١١  ٣،٢١٨،٣٧٩  
  

   



 

  

  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 
  ٢٢ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  -١٩
رم ي تعريف طرف ذو املجموعة معامالت مختلفة مع  ت ي رقم "ب كما وردعالقة  شركات ومنشآت تستو اإلفصاح عن " ٢٤املعيار املحاس الدو

ركة، وشركاء تلك الشركات األطراف ذات العالقة  تتضمن. األطراف ذات العالقة ركة و/أو إدارة وسيطرة مش منشآت خاضعة مللكية مش
ى األطراف ذات العالقة وك ا العليا. تضع اإلدارة الشروط واألحكام للمعامالت والخدمات املستلمة/املقدمة من/إ لك ذواملنشآت وأفراد إدار

ى حد ك ي متماثلة إ ر مع نفس الشروط واألحكام السائدةتقرر ما يرتبط بجميع املصاريف األخرى و ي نفس الوقت بشأن معامالت مقارنة  ب
ى سياسات تحديد األسعار وشروط جميع املعامالت من قبل اإلدارة.   مع أطراف خارجية. تتم املوافقة ع

ي تلك املعامالت: ي طبيعة املعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة واملبالغ املتضمنة    فيما ي
  

   
ية ثالثل يةل                 ة  أشهر من           ستة أشهر من
  يونيو              ٣٠ي                           يونيو ٣٠ي

   ٢٠١٩             ٢٠٢٠   ٢٠١٩            ٢٠٢٠  
ر مدقق)    ر مدقق(   (غ ر مدقق)(  )غ ر مدق    غ   ق)(غ
      

    ت خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارةمنشآ
ي داماك الدولية املحدودة    ( ٥٩،٦٠٥)            -         (٣٨،٤٠٨)                -  )١(استثمار 

  ٢،٤١٨            ٢،٤١٨ ١،٢٠٩              ١،٢٠٩  )٢أتعاب خدمات مساندة (

ي (   -             ٤٣٬٤٥٩  -                ٢٩،٥٩٦ )١٠إيضاحخسارة من التقييم العادل لالستثمار املا
  
  

  
ي داماك الدولية ١(   املحدودة) استثمار 

رة لم يكن هناك أي استثمار آخر  ي شركة داماك الدولية املحدودة ( خالل الف ي كيان ذي  ٥٩٫٦: ٢٠١٩من قبل املجموعة  مليون درهم) ، و
  ).١٠صلة يخضع لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة (إيضاح 

  ) أتعاب خدمات مساندة٢(
رة  ى داماك الدولية املحدودة وشركة دايكو  ٢٫٤: ٢٠١٩مليون درهم ( ٢٫٤تلقت املجموعة خالل الف مليون درهم) عن خدمات دعم مقدمة إ

 لالستثمارات ذ.م.م، وهما منشأتان ذات عالقة خاضعتان لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة.
  

  مكافأة أفراد اإلدارة العليا
ي رقم  إن ي معيار املحاسبة الدو ي لكل فئة من الفئات املحددة  ن للمجموعة مبينة أدناه بشكل إجما : ٢٤مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسي

  إفصاحات األطراف ذات العالقة.

    
رة ثالثة أشهر    ف

ي ية    يونيو٣٠من
رة ستة أشهر   ف

ي  ية    يونيو ٣٠من

    
٢٠٢٠ 

 
٢٠١٩  

 
      ٢٠١٩                      ٢٠٢٠  

ر مدقق)     ر مدقق) (غ ر مدقق)  (غ ر مدقق)                    (غ   (غ
  ألف درهم                      ألف درهم  ألف درهم ألف درهم    

ن رة األجل األخرى للموظف   ٢،٨٢٣  ١،٨٩١  الرواتب واملنافع القص
 

٥،٤٤٦                       ٤،٢١٤ 

  ٢٧٨                          ٢١٧  ١٣٩  ٩٦  لة األجل منافع أخرى طوي

  ٥،٧٢٤                       ٤،٤٣١  ٢،٩٦٢ ١،٩٨٧ 

   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ٢٣ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

 
  إيرادات   -٢٠

  

         

ي    ية  ي    يونيو  ٣٠ثالثة أشهر من ية   يونيو  ٣٠ستة أشهر من

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
ر مدقق)    ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ  (غ

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

   ٩٣١،٦٨٩   ١،١٣٩،٠٤٨   مع مرور الوقت
  

١،٧٨٣،٧١٠   ٢،٣٣٠،٥٩٥ 

   ٣٩،٣٨٠             ٣,٧٨٨          محددوقت  ي
  

٨٣،٧٥١   ٤١،٤٧٢ 

  ١،٨٦٧،٤٦١   ٢،٣٧٢،٠٦٧  ٩٧١،٠٦٩  ١،١٤٢،٨٣٦ 

  
ي اآلخر - ٢١   الدخل التشغي

  
  

ي    ية  ي    يونيو  ٣٠ثالثة أشهر من ية   يونيو  ٣٠ستة أشهر من

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
ر مدقق)    ر مدقق)   (غ ر مدقق)   ر مدقق)(غ   (غ  (غ

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
 ٨٩،٧٠٤   ٣٨،٢٧٦   ٤٥،٣٧٠   ٢١،١٩٨  الدخل من إلغاء الوحدات

 ٣،٥٠٦   -   (١٥٥)   -  من العمالء املتأخرينغرامات 

 ٢  -  -   -  الوحدة تحويلرسوم تسجيل و 

  ٩٣،٢١٢   ٣٨،٢٧٦  ٤٥،٢١٥  ٢١،١٩٨ 

  
  وإداريـة وبيعيةعمومية  مصاريف – ٢٢

  

    
ي    ية  ي    يونيو  ٣٠ثالثة أشهر من ية   يونيو  ٣٠ستة أشهر من

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
ر مدقق)    ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ  (غ

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
ن  ١٩٣،٣٣١   ١٦١،٤٨٦   ٩١،٧٧٣   ٦٦،٦٨١  رواتب ومنافع املوظف
 ١٥٥،٩٩٧   ٩٠،٨٥٢   ٧٩،٠٠٤   ١٧،٦٦٩  إعالن وترويج للمبيعات

 ٢٩،٨٣٤   ٣٤،٣٧١   ١٨،٢٩١   ١٦،٦٧٧  إصالحات وصيانة
 ١٩،١٥٦   ١٠،٢١٠   ١٠،٨٥١   ٤،٤٠٦  إيجار ورسوم تراخيص
 ٢٢،٥٢٩   ١٧،٠١٣   ١٠،٧٢٢   ٦،٥٩١  أتعاب قانونية ومهنية

 ١٤،١٢٦   ١١،١٩٦   ٦،٢٢٩   ٤،١٢١  اتصاالت سفر و 
 ٣٥،٩٩٠   ٣٠،٣٧٩  ٢٢،٦٤٣   ١٧,٤١٣  أخرى 

  ٤٧٠،٩٦٣   ٣٥٥،٥٠٧  ٢٣٩،٥١٣  ١٣٣،٥٥٨ 

  
   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ٢٤ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  
  الدخل اآلخر  -٢٣

    
ي    ية  ي    يونيو  ٣٠ثالثة أشهر من ية   يونيو  ٣٠ستة أشهر من

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
ر مدقق)    ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ  (غ

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

    رسوم إدارة املمتلكات
١٨،١٥٥               ٨،٨٤٢   

   
١٧،٦١٧    

٣١،٩٠٢ 

    )١٩ إيضاح( الدعمرسوم خدمات 
١،٢٠٩                 ١،٢٠٩   

   
٢،٤١٨    

٢،٤١٨ 

    مكاسب  إعادة شراء شهادات الصكوك
٣،١٧٤    

                    -  
   

١٦،٠٦٢    
- 

    أخرى 
١١،٨٩١              ١،٥٦٤   

   
٤،٣١٠    

١٩،٩٤١ 

  ٥٤،٢٦١   ٤٠,٤٠٧  ٣١،٢٥٥  ١٤،٧٨٩ 

  
  إيرادات تمويل  -٢٤

  

         

ي    ية  ي    يونيو  ٣٠ثالثة أشهر من ية   يونيو  ٣٠ستة أشهر من

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
ر مدقق)    ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ ر مدقق)   (غ  (غ

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
 ٥٦،٢٧٠   ١٩،٤٠٦   ٣٠،٠٧٦    ٩،١١٥  ية إسالمية بنوك ومؤسسات مال

 ٢٩،٣٧١   ١٠،٤١٢   ١١،٥٢٥    ٢٣٨  بنوك ومؤسسات مالية تجارية 

  ٨٥،٦٤١   ٢٩،٨١٨  ٤١،٦٠١  ٩،٣٥٣ 

  
  تكاليف تمويل  -٢٥

  
  

ي    ية  ي    يونيو  ٣٠ثالثة أشهر من ية   يونيو  ٣٠ستة أشهر من

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

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

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
 ١٢١،٦٨٩   ١٠٥،٣٧٢  ٥٣،٨٦١   ٥٢،٦٢٢  بنوك ومؤسسات مالية إسالمية 
 ٢٥،٧٨٢   ١١،٢٦٣  ١٦،١٦١   ٤،٩١٧  بنوك ومؤسسات مالية تجارية 
امات اإليجارية ى االل  ٥،٨٩٦   ٤،٣٢٢  ٥،٢٤٤   ٢،٠٧٠  فائدة ع

  ١٥٣،٣٦٧   ١٢٠،٩٥٧  ٧٥،٢٦٦  ٥٩،٦٠٩ 

  
   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ٢٥ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

  
  مطلوبات محتـملة- ٢٦

  
ر  ٣١ ٢٠٢٠يونيو ٣٠     ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)      (مدقق)  (غ

 ألف درهــم مألف درهــ    
  بنكية كفاالت

 
٩٤١،٣٧٠  ٨٥٨،٤٤٥  

ى إثرها مطلوبات  ي سياق األعمال االعتيادي والذي ال يتوقع أن تنشأ ع لدى املجموعة مطلوبات محتملة بشأن الكفاالت البنكية املصدرة 
ي تاريخ    . ٢٠٢٠يونيو  ٣٠جوهرية كما 

ى مراجعة الرأي املقدم من قبل الفريق مشاريع بناتتعلق ب وقد قدم املقاولون مطالبات معينة  ي سياق العمل املعتاد. بناًء ع ء مختلفة 
ي تاريخ التقرير. لدى املجموعة أيًضا مطالبا ر متوفرة كما  امات جوهرية غ ي ، قامت اإلدارة بتقييم أنه لن تنشأ ال معينة  تالقانوني الداخ

تدفع املجموعة تدفقات نقدية خارجة مقابل هذه القضايا واملطالبات  ال  ه من املتوقع أنمن العمالء واألطراف األخرى وال ترى اإلدارة أن
  القانونية

  
امات- ٢٧   االل

  

اماتُتصنف  ى خدمات لتطوير وإنشاء موجودات ضمن التطويرات قيد التنفيـذ. االل   الخاصة باالستحواذ ع
  

ر  ٣١ ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠١٩ديسم
ر مدقق)   (مدقق)  (غ

 ألف درهــم  ألف درهــم 
  ٣،٣٢٢،٧٧٨  ١،٩٣٢،٥٧٠   متعاقد عليه

  

  مؤجراملجموعة كطرف  –تعهدات اإليجار التشغيلية 
ا التعاقدية عن سنة واحدة.أبرمت املجموعة اتفاقيات إيجار  را ا العقارية وال ال تزيد ف ى محفظة استثمارا  ع

 
  الربح للسهم -٢٨

  

رة. لم يكن  يتم احتساب الربح األساس ى املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املصدرة خالل الف رة ع واملخفض للسهم بتقسيم الربح للف
ى احتساب الربح للسهم. ر مخفف ع ا تأث رتب عل   هناك أية أدوات أو بنود أخرى قد ي

  
  

ي    ية  ي    يونيو  ٣٠ثالثة أشهر من ية   يونيو  ٣٠ستة أشهر من

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

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

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

رة (ألف درهم)  ٨١،٦٣١  (٣٨٦،٦٩١) ٥٠،٥٧٣   (٢٨٠،٥٦٤)  الربح للف
 ٦،٠٥٠،٠٠٠  ٦،٠٥٠،٠٠٠ ٦،٠٥٠،٠٠٠   ٦،٠٥٠،٠٠٠ املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية (ألف) 

 أساس ومخفض (بالدرهم) -الربح لكل سهم عادي 
(٠٫٠٤٦٤)

 ٠٫٠١٣٥  (٠٫٠٦٣٩)  ٠٫٠٠٨٤ 

  
   



 

  

 
  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع.) 

  ٢٦ إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي  الستةلف ية    (تتمة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر املن

 
 

 حقةالال حداثاأال -٢٩
 
  

 .٢٠٢٠   أغسطس   ٤   في وقع الذي نفجاراال بسبب تأثر وقد لبنان ، بيروت في كتملةلما طورةلما العقارات بأحد جموعةمال تحتفظ
 .لبنان في عملياتھا على  الحدث لھذا ، وجد إن ، ليلماا ثرألا تقدير دارةاإل تستطيع ال ، الحالية الظروف إلى وبالنظر

  
  

  أرقام املقارنة- ٣٠
  

رة الحالية. تم إعادة تجميع أرقام  رة / السنة السابقة أو إعادة تصنيفها حيثما كان ذلك ضرورًيا لجعلها قابلة للمقارنة مع أرقام الف الف
  عمليات إعادة التجميع وإعادة التصنيف هذه ليست جوهرية.

  
  اعتماد البيانات املالية املوجزة املوحدة -١٣

ى البيانات املالية املتمت املواف ي  املوحدة وجزةقة ع ية  رة الستة أشهر املن ى إصدارها  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لف من قبل مجلس اإلدارة واملصادقة ع
  .٢٠٢٠أغسطس  ١٢ي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    




