
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 املرحلية تقرير املراجعة واملعلومات املالية

 6132مارس  13الثالثة أشهر املنتهية في  فتـرةل
 

 

 

 

 



 

  .( ع.م.ش)شركة داماك العقارية دبي 

 

 

 

 صفحــات  املحتوياتجدول 

   

   

 3  املرحلية اليةامل علوماتاملعة مراج تقرير 

   

 6   املوحد املوجز بيان املركز املالي 

   

 1  (غير مدقق) املوحد املوجز بيان الدخـل الشامل 

   

 4   املوحد املوجز  املساهمينبيان التغيرات في حقوق 

   

 5  (غير مدقق)املوحد  املوجز بيان التدفقات النقدية 

   

 31 - 2  املوحدة ملوجزةا املالية بياناتالإيضاحات حول 







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

 املوحد  املوجز  بيان الدخل الشامل
 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 

 

 اتإيضاح  

 13يناير إلى  3

  6132مارس 

مارس  13يناير إلى  3

6132 

 (ثالثة أشهر)  (أشهر ثالثة)   

 (غير مدقق)  (غير مدقق)   

 (معاد عرضه)     

 ألف درهم  ألف درهم   
      

 683118133   3923292,3  32  لايرادات 

 (218333,)  (2139,11)   تكاليف املبيعات
      

 382308212   229,63,    إجمالي الربح
 328332   1329122  31  إيرادات تشغيلية أخرى 

 (1238120)  (6539161)   وبيعيةمصاريف عمومية وإدارية 

 (18,26)  (19146)   الاستهالك
      

 386108,61   391429665    الربح التشغيلي
 08123   319166    الدخل ألاخر

 308636   629111    إيرادات تمويل

 (118223)  (419516)   تكاليف تمويل

      
 386138202   391519145    رةللفتالربح 

-   -     للفترةالدخل الشامل 

 386138202   391519145    للفترةمجموع الدخل الشامل 
       

      الربح للسهم

 1261   1131  61  (درهم)ألاساس ي واملخفض 

 
 
 
 
 
 
  

 

 ال يتجزأ من هذه تشكل 
 
 . املوحدة ةاملالية املوجز  املعلوماتلايضاحات املرفقة جزءا

 



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

 املوحد املوجز امللكيةبيان التغيرات في حقوق 

           6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 

 رأس املال 

احتياطي 

 قانوني

احتياطي إعادة 

 أرباح مستبقاة هيكلة املجموعة

حقوق عائدة 

 ملساهمي الشركة

حقوق ألاطراف 

 املجموع غير املسيطرة

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

        

 2862,8331 3268112 382328133 381368233 (380368,31) 1228123 281118111 (مدقق) 6133 ديسمبر 13الرصيد في 

 2038231-  2038231 2038231- - -  (1-6اح إيض)تأثير التغير في السياسة املحاسبية 

 28,2281,1 3268112 283318333 382318301 (380368,31) 1228123 281118111 (مدقق( )معاد عرضه) 6132يناير  3الرصيد في 

        

        (غير مدقق)مجموع الدخل الشامل للفترة  

ا   ,3068,2-  ,3068,2 ,3068,2- - -  (غير مدقق)كما هو معروض سابق 

 3338313-  3338313 3338313- - -  (66إيضاح )ر في السياسة املحاسبية تأثير التغي

        

 386138202-  386138202 386138202- - -  (غير مدقق( )معاد عرضه)للفترة مجموع الدخل الشامل 

مسيطرة في شركة داماك للتنمية العقارية غير الاستحواذ على حصة 

 دةاملحدو 

-  (3268112) 3268112 3268112- - -  (غير مدقق)

 193119212-  193119212 292519363 (49,369231) 1529121 591119111 (مدققغير ( )معاد عرضه) 6135مارس  13الرصيد في 

        

 08,118031-  08,118031 832181,1, (380368,31) 2118231 281218111 (مدقق) 6132يناير  3الرصيد في 

 381218132-  381218132 381218132- - -  (غير مدقق)للفترة مجموع الدخل الشامل 

 3192239652-  3192239652 96319465, (49,369231) 5119241 291519111 (مدققغير ) 6132مارس  13الرصيد في 
 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه تشكل 
 
. املوحدة املالية املوجزة املعلوماتلايضاحات املرفقة جزءا



 

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

  املوحد املوجز بيان التدفقات النقدية
  6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 

 

 13يناير إلى  3من   

 6132مارس 

 (أشهر ثالثة)

 13يناير إلى  3من  

 6132مارس 

 (أشهرثالثة )

 (غير مدقق)  (غير مدقق)  

 (د عرضهمعا)    

 ألف درهــم  ألف درهــم  

     التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

 386138202  391519145  الربح للفتـرة

     : تعديالت لـ

 18,26  19146  استهالك ممتلكات ومعدات  

 68331  69242  مخصص تعويض نهاية خدمة املوظفين  

 38121  39123  إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك   

 118223  419516  تكاليف التمويل  

 (308636)  (629111)  إيرادات التمويل  

 2183,3 -   مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة  
     

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات 

 381338131  3911193,2  واملطلوبات التشغيلية  

 (,11,830)  (119225)  م تجارية مدينة وأخرى الزيادة في ذم

 6128326  (6169125)  في عقارات قيد التطوير النقص /( الزيادة)

 (28612) -   النقص في مطلوب إلى طرف ذو عالقة

 (,238,3)  (2639,14)  النقص في مبالغ مقدمة من عمالء

 (338113)  2,9231  في ذمم تجارية دائنة وأخرى ( النقص/ )الزيادة 
     

 381,38221  ¤ 6139113  العمليات  النقد الناتج من

 (182,1)  (349661)  تكاليف التمويل املدفوعة

 618611  6591,2  فوائد مقبوضة

 (220)  (39131)  تعويض نهاية الخدمة املدفوع للموظفين 
     

 383118213  6419511  صافي النقد الناتج من ألانشطة التشغيلية
 

 

     التدفقات النقدية من ألانشطة الاستثمارية

 (318310)  (39215)  شراء ممتلكات ومعدات

 338333  (229113)  في موجودات مالية أخرى النقص /  (الزيادة)

 (3628031)  3119232  في ودائع ألجل باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر  (الزيادة/ )النقص 

 (068622)  31,9156  ألانشطة الاستثمارية( املستخدم في/ )الناتج من صافي النقد 
 

     

     التدفقات النقدية من ألانشطة التمويلية

 6,28133  (3229424)  صافي – قروض بنكيةسحب ( / إعادة سداد)

-   (39111,)  إعادة سداد شهادات صكوك

 6,28133  (6529623)  الناتج من ألانشطة التمويلية( / املستخدم في)صافي النقد 
 

 

    

 

 

 386038132  69163,   ي النقد وما يعادلهف صافي الزيادة

 281218322  295,19232  النقد وما يعادله في بداية الفتـرة 

 282338333  ,2922,921  (,إيضاح )النقد وما يعادله في نهاية الفتـرة 
 

 

 
 لايضاحات املرفقة تشكل 

 
 . املالية املوجزة املوحدة علوماتاملمن هذه ال يتجزأ جزءا

 



 

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

  إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

  6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 

 

 

 

 معلومات عامة .3

 كشركة مساهمة عامة 3032يونيو  61في دبي بتاريخ  ("مالشركة ألا "أو " الشركة") .(ع.م.ش)ركة داماك العقارية دبي شتأسست 

، دبي، 36622. ب.ص: عنوان الشركة القانوني هو. الرخصة التجارية الصادرة في دبيبموجب  في لامارات العربية املتحدة

 .لامارات العربية املتـحدة
 

 (.رئيس مجلس لادارة)حسين سجواني  الرئيس ي هو السيدإن املساهم 
 

 .في تطوير العقارات في الشرق ألاوسط"( املجموعة"معا )الشركة ألام والشركات التابعة  تساهم
 

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة -6
 

 وحدةالجديدة واملعدلة املطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات املالية املوجزة امل الدولية للتقارير املاليةاملعايير  6-3
 للفترة املحاسبية التي

 
تبدأ  تم تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي يسري تطبيقها إلزاميا

التقارير لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية إلعداد . املرحلية املالية املوحدة البيانات املاليةأو بعدها، على هذه  6132يناير  3في 

املالية الجديدة واملعدلة أي تأثير جوهري على املبالغ املدرجة للفتـرة الحالية أو الفتـرات السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة 

 .املعامالت والترتيبات املستقبلية

  املؤجلة النظاميةالحسابات  33املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

 والتي تتعلق بمبادرة لافصاح عرض البيانات املالية 3يار املحاسبي الدولي رقم تعديالت على املع. 

  لبيان محاسبة الاستحواذ على  التـرتـيبات التعاقدية املشتـركة 33تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم

 .الحصص في العمليات املشتـركة

  املوجودات غيـر  ,1واملعيار املحاسبي الدولي رقم املمتلكات، آلاالت واملعدات  32لي رقم تعديالت على املعيار املحاسبي الدو
 .، وذلك بشأن إيضاح طرق الاستهالك ولاطفاء املقبولةامللموسة

  لك ، وذالزراعة 33واملعيار املحاسبي الدولي رقم املمتلكات، آلاالت واملعدات  32تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 .حامالت النباتبشأن 

  واملتعلقة باملحاسبة لالستثمارات في الشركات التابعة  البيانات املالية املنفصلة 63تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

اواملشاريع املشتـركة والشركات الزميلة   .باستخدام طريقة حقوق امللكية في بيانات مالية منفصلة اختياري 

 واملعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم البيانات املالية املوحدة 31عيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم تعديالت على امل ،

الاستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع  ,6، واملعيار املحاسبي الدولي رقم لافصاح عن الحصص في املنشآت ألاخرى  36
 .بيق اسثناء التوحيد على املنشآت الاستثمارية، وذلك فيما يتعلق بتطاملشتـركة

  والتي تشمل تعديالت على املعاييـر  6133 – 6136التحسينات السنوية على دورة املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية

واملعيار  30رقم  حاسب الدولياملعيار املوعلى  3واملعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم  2الدولية إلعداد التقاريـر املالية 

 .13املحاسبي الدولي رقم 
 

 



 

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

  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 

 (تتمة) ديدة واملعدلةطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجت         -6
ا املطبقة أو بعد املفعلة وغيـر إلاصـدار قيد واملعدلة الجديدة املالية للتقاريـر الدولية املعاييـر6-6

ً
ا تطبيق

ً
مسبق   

ـي تم إصـدارها الدولية إلعداد التقاريـر املالية الجديدة واملعدلة التالية الت والتعديالت والتفسيرات لم تقم املجموعة بعد بتطبيق املعاييـر 

 :ولم يتم سريانها بعد

 إلعداد التقاريـر املالية الجديدة واملعدلة املعاييـر الدولية

لفتـرات  بها معمول 

السـنوية تبدأ في أو 

 بعد

  بحيث يتعين على املنشآت تقديم  بيان التدفقات النقدية 3تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

يانات املالية من تقييم التغييـرات في الالتزامات الناشئة من أنشطة إفصاحات تمكن مستخدمي الب

 .التمويل

 6133ينايـر  3

  بشأن الاعتراف بموجودات الضرائب آلاجلة  ضرائب الدخل 36تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 .للخسائر غير املحققة

 6133ينايـر  3

 املعيار الدولي إلعداد التقاريـر )ي نسخته ألاخيـرة ف 0ـر املالية رقم تم إصدار املعيار الدولي إلعداد التقاري

ويتضمن املتطلبات املتعلقة بالتصنيف والقياس  6133في يوليو ( (6133) ألادوات املالية 0املالية رقم 

يقوم املعيار بتعديل متطلبات قياس .بة التحوط العام وإلغاء الاعتـرافوانخفاض القيمة ومحاس

 .توقع خسائر انخفاض القيمةملاملوجودات املالية، كما يقدم نمط جديد وتصنيف 

سيتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل آلاخر على 

نمط أعمال تم تحقيق الهدف املرجو من ورائه عن طريق تحصيل أدوات الدين املحتفظ بها ضمن 

 .قدية وبيع املوجودات املاليةالتدفقات النقدية التعا
 

سيتم تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة على الخسائر الائتمانية املتوقعة على أدوات الدين املقاسة 

بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ألاخر والذمم لايجارية املدينة وموجودات 

 .بـرمة وعقود الضمان املاليالعقود وكذلك على بعض تعهدات القروض امل
 

 ,613ينايـر  3

  نظام محاسبي وحيد يتطلب من  عقود لايجار 32يقدم املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم

املستأجرين الاعتـراف باملوجودات واملطلوبات الخاصة بجميع عقود لايجار ما لم تكن فتـرة لايجار مدتها 

ا أو أقل أو تكن 36  .املوجودات املحددة بقيمة أقل شهر 

 6130ينايـر  3

  وعلى املعيار املحاسبي البيانات املالية املوحدة 31تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم ،

، والتي تتعلق بمسألة بيع (6133) الاستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتـركة ,6الدولي رقم 

 .أو املساهمة بها من املستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه املشتـركاملوجودات 

رجئ
ُ
 ألجل ريخ السريانتا أ

 غيـر مسمى

 
 

 

 

 

 

التطبيق  فتـرةللمجموعة بدء  من  املوحدة تتوقع لادارة أن يتم تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات املالية املوجزة

، 0رقم  للتقارير املاليةاملجموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت، باستثناء املعيار الدولي  كما وتتوقع. ألاولي

 .التطبيق ألاولي لها فتـرةللمجموعة في املوحدة أي تأثير جوهري على البيانات املالية املوجزة 
 

قد يسفر عن تأثير جوهري على املبالغ املدرجة  0رقم  للتقارير املاليةالدولي  وعلى الرغم من أن تطبيق النسخة النهائية من املعيار 

 ولافصاحات الواردة بالبيانات املالية املوجزة للمجموعة بشأن املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة، إال أنه ال يمكن عمل
 
يا

 .ت إال بعد قيام املجموعة بإجراء مراجعة تفصيليةتوفير تقدير معقول ملا ينتج عن تطبيق املعيار من تأثيرا
 



 

 

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

  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 

(تتمة) طبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةت-6   

 املعيار الدولي للتقارير املالية الجديد قيد إلاصدار وغير املفعل بعد واملطبق بشكل مسبق من قبل املجموعة   6-1
ويسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ  6133في مايو  لايرادات من العقود املبرمة مع العمالء 32صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 32أجرت املجموعة مراجعة على تأثير املعيار الدولي للتقارير املالية رقم . ، مع املوافقة على تبني تطبيقه قبل ذلك,613يناير  3بعد في أو 

 .1-1رجاء الرجوع إلى إيضاح ال. 6132يناير  3على إيراداتها من العمليات ووقع اختيارها على تطبيق املعيار في تاريخ يسبق تاريخ 
 

 13بــــأثر رجطــــي تطبيــــق املعيــــار للســــنة املنتهيــــة فــــي  32علــــى اختيــــار املجموعــــة تطبيــــق املعيــــار الــــدولي للتقــــارير املاليــــة رقــــم لقــــد ترتــــب 

ويتطلـب التطبيـق الرجطـي املعـدل للمعيـار الاعتــراف بالتـأثير املتــراكم لتطبيـق املعيـار فـي جميـع (. فتـرة التطبيق ألاولي) 6132ديسمبر 

 .في شكل تعديل على الرصيد الافتتاحي لألرباح املستبقاة بذلك التاريخ 6132يناير  3بعد بتاريخ العقود التي لم تكتمل 
 

 :6132يناير  3كما في فيما يلي التعديالت على بيان املركز املالي املوحد 

 6135يناير  3 إعادة تصنيف/ تعديالت  6134ديسمبر  13 
 (مدقق) (مدقق) (مدقق) 

 لف درهمأ ألف درهم ألف درهم 
    املوجودات

 380228136 (2038102) ,8221831, عقارات قيد التطوير
 683338633 328633 683608163 ذمم تجارية مدينة وأخرى 

    

    املطلوبات
ا من عمالء  223322112 (383308,62) 326022313 مبالغ مدفوعة مقدم 

    

    حقوق ملكية املساهمين
 382318301 2038231 381368233 ألارباح املستبقاة

 

علــــى بيــــان الــــدخل الشــــامل املــــوجز املوحــــد و بيــــان التــــدفقات  32تــــم الافصــــاح عــــن تــــأثير التطبيــــق املســــبق للمعيــــار املحاســــبي رقــــم 

 .66في ايضاح  6132مارس  13نقدية املوجز املوحد لفترة الثالثة أشهر املنتهية في ال

 السياسات املحاسبية الهامةملخص   -1

 بمقتض ى التعميم لقد 
 

تم لافصاح عن بعض السياسات املحاسبية املطلوبة في البيانات املالية املوجزة املوحدة وذلك عمال

 .,611أكتوبر  36بتاريخ  ,6263/611الصادر عن هيئة ألاوراق املالية السلع رقم 
 

 أساس إلاعـداد 1-3

 ملبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض ألادوات املالية املحددة تم إعـداد البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة وفق
 
ا

 للقيمة العادلة احتسابهاالعقارية والتـي تم  والاستثمارات
 
للمقابل تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة  .وفقا

 .  مقابل املوجودات املمنوح
 

 ملعيار املحاسبة الدولي رقم  تم إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة
 
الصادر عن مجلس  ،التقارير املالية املرحلية :13وفقا

 .قانون الشركات في دولة لامارات العربية املتحدةمعايير املحاسـبة الدولية وبما يتفق كذلك مع متطلبات 
 

في إعداد  املتبعةمع السياسات املحاسبية السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة  تتماثل

 .6132ديسمبر  13لسنة املنتهية في البيانات املالية املوحدة املدققة ل

لبيانات املالية املوحدة ويجب قراءتها املطلوبة بالكامل في ا ولافصاحاتال تتضمن البيانات املالية املوجزة املوحدة املعلومات 

 3من  فتـرةإضافة لذلك، فإن النتائج املالية لل. 6132ديسمبر  13حدة للمجموعة للسنة املنتهية في بالرجوع للبيانات املالية املو 

 .6132ديسمبر  13في  التي تنتهيتوقعة للسنة املال تدل بالضرورة على النتائج املالية  6132مارس  13إلى  6132يناير 
 

 



 

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

  املالية املوجزة املوحدة البياناتضاحات حول إي

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
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 تطويرال قيد عقارات 1-6
ا تطوير عقاري تظهر العقارات املكتسبة أو التي أنشئت أو التي ما زالت قيد لانشاء والتي ينوى بيعها أو يتم تصنيفها على أنه

 .، أيهما أقلصافي القيمة التي يمكن تحقيقهاب بالتكلفة أو
 

وتشمل التكاليف بشكل أساس ي تكلفة ألارض وتكلفة لانشاء وجميع التكاليف ألاخرى الالزمة لتجهيز العقار للبيع، وتمثل القيمة 
 منه التكاليف املتكبدة من أجل بيع العقار عينةاملبيعات في السنة املالقابلة للتحقيق قيمة البيع املقدرة بناء على 

 
 .مطروحا

نتيجة لحدث سابق ومن املحتمل أن يطلب ( قانوني أو استنتاجي)خصصات عندما يكون هناك التزام على املجموعة امل تكوينيتم 
 . من املجموعة تسوية الالتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ الالتزام بشكل يعتمد عليه

 

 تراف باإليراداتالاع 1-1
 

ا الحتساب لايرادات  "لايرادات من العقود املبرمة مع العمالء" 32رقم  للتقارير املاليةملعيار الدولي ا يحدد  موحد 
 

ا شامال نظام 
تها الناتجة من العقود املبرمة من العمالء ويسود على لارشادات السارية في الوقت الراهن بشأن الاعتراف باإليرادات التي تضمن

 لالعتراف . العديد من املعايير والتفسيرات املختلفة ضمن املعايير الدولية للتقارير املالية
 
ويقدم املعيار على وجه الدقة منهجا

 على خمس خطوات
 
 :باإليرادات قائما

وُيعرف العقد بأنه اتفاقية يبرمها طرف واحد أو أكثر تنشأ بموجبها حقوق والتزامات قابلة : لعقد املبرم مع العميلتحديد ا: 3الخطوة 
 .للتحقيق مع تحديد معايير هذه الحقوق والالتزامات

 

بتحويل بضاعة أو تقديم  إن أداء الالتزامات الواردة بالعقود يتمثل في التعهد: نفيذ الالتزامات املتضمنة بالعقدتحديد ت: 6الخطوة 
 .خدمة للعميل

 

تتمثل قيمة املعاملة في املقابل الذي تتوقع املجموعة تحقيقه مقابل تحويل البضائع وتقديم : تحديد قيمة املعاملة: 1الخطوة 
 .الخدمات املتعهد بها للعميل، وذلك باستثناء املبالغ املحصلة بالنيـابة عن الغير

 

بالنسبة للعقود التي تتضمن التزام أو أكثر، تقوم املجموعة : بالعقدعاملة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة تخصيص قيمة امل: 3الخطوة 
بتخصيص قيمة كل معاملة لكل التزام بما يعبر بالتفصيل عن املقابل الذي تتوقع املجموعة تحصيله واستحقاقه مقابل 

 .استيفاء كل التـزام
 

 .ندما تستوفي فيه املنشأة التزاماتهاالاعتراف باإليرادات ع: 2خطوة ال
 

 :أي من املعايير التاليةبإيراداتها عندما يتم استيفاء  املجموعةتعترف 
 استالم العميل واستفادته في الوقت نفسه من املنافع املقدمة بموجب تنفيذ املجموعة اللتزاماتها؛ أو 
 ودات، أو زيادة فعاليـة أي مـن املوجـودات، التـي تقـع فـي نطـاق إذا ما أسفر تنفيذ املجموعة اللتزاماتها عن خلق أي من املوج

 سيطرة العميل عند خلق أو تعزيز ذلك ألاصل؛ أو
  ـــأة ـــة إال أن املنشـ ـــتخداماتها الحاليـ ـــن اسـ ـــة عـ ـــتعماالت بديلـ ـــا اسـ ـــتج عنهـ ـــودات ينـ ـــق موجـ ـــن خلـ ـــة عـ ـــفر أداء املجموعـ إذا لــــم يسـ

   . تها املجموعة حتى تاريخهتستمر حقوقها في استالم أموال عن الالتزامات التي نفذ

املنصــوص علاهــا فــي العقــد بنــاء  علــى طريقــة املخرجــات التــي تتطلــب الاعتـــراف  تتخصــص املجموعــة ســعر املعاملــة إلــى تنفيــذ الالتزامــا
ـــا للجهــود التـــي تبـــذلها املجموعــة نحـــو أفضـــل تحقيــق لاللتزامـــات التعاقديــة الالزمـــة  وتقـــدر املجموعـــة إجمــالي التكـــاليف. بــاإليرادات وفق 

 .إلنهاء املشاريع بغية تحديد قيمة لايرادات التي سيتعين الاعتراف بها
 

عنــــدما تســــتوفي املجموعــــة تنفيــــذ التزاماتهــــا عــــن طريــــق تســــليم البضــــائع وتقــــديم الخــــدمات املتعهــــد بهــــا، تقــــوم املجموعــــة بــــإبرام عقــــد 
تخطـــت قيمـــة املقابــل املســـتلم مـــن العميـــل قيمـــة لايـــرادات  وإن. لألصــل يســـتند علـــى قيمـــة املقابـــل املكتســـب مــن جـــراء تنفيـــذ الالتـــزام

 .املعترف بها، تلك الزيادة إلى التزام تعاقدي
 

قـــاس لايــــرادات بالقيمـــة العادلــــة للمقابــــل املســـتلم أو مســــتحقة الاســــتالم مـــع مراعــــاة شـــروط وبنــــود الــــدفع التعاقديـــة املتفــــق علاهــــا 
ُ
وت

ـا ملعـايير محـددة بغيـة تحديـد مـا إذا كـان عمـل املجموعـة وتقوم . الضرائب والرسوم الجمركية ءباستثنا املجموعـة بتقـدير إيراداتهـا وفق 
 .وقد استقر قرار املجموعة على أنها تعمل بصفة موكل في جميع معامالت لايرادات لديها. كموِكل أو وكيل

 

املحتمـل معـه تـدفق املنـافع الاقتصـادية علـى املجموعـة ويتم إثبات لايرادات في املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة حتى القدر 
ا به، عندما تقتض ي الضرورة لذلك

 
ا موثوق  .ووجود إمكانية لقياس لايرادات والتكاليف قياس 



 

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

  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 (تتمة) السياسات املحاسبية الهامةملخص   -1
 أسـاس التوحيد 1-4

ا )من عمليات وموجودات ومطلوبات الشركات التابعة التالي بيانها % 311قامت املجموعة بتوحيد نسبة   "(املجموعة"مع 
 

 

 الانتفاع والسيطرة الفعلية حق ألانشطة الرئيسية مكان التأسيس والعمليات إسم الشركة التابعة 
 %311 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية شركة نجاه املحدودة

 %311 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية شركة الخزنة املحدودة
 %311 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية امتيـاز القابضة املحدودة
 %311 شركة قابضة ةجزر العذراء البريطاني شركة الساهرة املحدودة

 %311 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية الفردوس القابضة املحدودة
 %311 شركة قابضة لامارات العربية املتحدة للتنمية العقارية املحدودةداماك 

 

 

 

 إدارة املخاطر املالية     1-5
ألاهداف املعروضة في البيانات املالية املوحدة للسنة لسياسات وتلك اسياسات وأهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة  تماثل

 .6132ديسمبر  13املنتهية في 
 

ـكـدةألا   -4  حكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غيـر امل
ت املحاسبية املوحدة قيام لادارة باتخاذ تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسااملوجزة  يتطلب إعداد البيانات املالية

 .الفعلية عن هذه التقديرات النتائجقد تختلف . وكذلك على قيم املوجودات، املطلوبات، لايرادات واملصاريف املدرجـة
 

الجوهرية التـي اتخذتها لادارة عند تطبيق السياسات  التقديراتاملوجزة املوحـدة، كانت  عند إعداد هذه البيانات املالية
طبقة في البيانات املالية املوحـدة  التقديراتاملصادر الرئيسية للتقديرات غيـر املؤكـدة هي نفس املحاسبية للمجموعة و 

ُ
واملصادر امل

 .6132ديسمبر  13للسنة املنتهية في 
 

 تحليل القطاعات-  5
حدد املعلومات املعروضة على مجلس لادارة واملتعلقة بأغراض تخصيص املوارد وتقييم ألاداء بشكل رئيس ي

ُ
على طبيعة  ت

 من مختلف ألانشطة التي تمارسها املجموعة ب
 
تشتمل املجموعة في الوقت الحالي على . املناطق الجغرافية لتلك ألانشطةدال

 .عقارات قيد التطويرقطاع تشغيلي وحيد وهو ال
 

وعملياتها في بلدان أخرى " املحليالقطاع "تنقسم املعلومات الجغرافية للمجموعة بين عملياتها في دولة لامارات العربية املتحدة 
 ".قطاعات دولية"

 

مارس  13يناير إلى  3  
6132 

مارس  13يناير إلى  3
6132 

 (ثالثة أشهر) (ثالثة أشهر)  
 (غير مدقق) (غير مدقق)  
 (معاد عرضه)   
 ألف درهم ألف درهم  

   إلايرادات
 683318633 392319115 محلية

 618322 39222 دولية

 3923292,3 683118133 
 

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  
 (مدقق) (غير مدقق)  
 ألف درهم ألف درهم  

   عقارات قيد التطوير
 381038223 192129223 محلية

 383308311 3911,9314 دولية



 

 ,94359255 083318331 

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

  املالية املوجزة املوحدة لبياناتاإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 عقارات قيد التطوير- 2

 6132ديسمبر  13  6132مارس  13  

 (مدقق)  (غير مدقق)  

 ألف درهــم  ألف درهــم  

 380228136  93419111,  السنة/فتـرةالالرصيد في بداية 

 382218312  1191,6,  السنة/فتـرةالإضافات خالل 

 (,18322831)  (2139111)  السنة/فتـرةالخالل  إلى تكلفة املبيعات تحويل

 083318331  94359255,  السنة/فتـرةالرصيد كما في نهاية ال
 

 لتطويرموجودات محتفظ بها كعقارات قيد ا
قارات يجري تطويرها ووحدات منجزة محتفظ بها في قطع أراض ي للتطوير في املستقبل وع عقارات قيد التطوير يتضمن رصيد ال

 :تنقسم ألارصدة أعاله على الفئات التالية. املخزون
 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  

 (مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهــم ألف درهــم  
 

   

 383628303 396559211 أرض محتفظ بها للتطوير في املستقبل

 8332,,283 195129632 قيد التطويرعقارات 

 2608,23 5219,21 عقارات منجزة

 ,94359255 083318331 
 .لم يتم رسملة أي تكاليف قروض إلى العقارات قيد التطوير

 

 موجودات مالية أخرى  - 1
 

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  

 (مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهــم ألف درهــم  
    

 3318620 ,21,912 محتجزات معلقة التسليمحسابات 

 8221, 19,51 تأمينات نقدية

 28,62 29,44 أخرى 

 2549222 3,,8222 
 

 للقوانين السارية، تحتفظ املجموعة بأموال بحسابات 
 
، "(ريرا)"معلقة التسليم معتمدة بهيئة التنظيم العقاري مصدرة وفقا

ثابتة مدتها سنة واحدة بعد الانتهاء من إنجاز  فتـرةحيث يجب الاحتفاظ بتلك ألاموال في تلك الحسابات معلقة التسليم ل

 .تحمل تلك ألاموال فائدة بنسب تجارية. ذات الصلة، ويتم بعدها لافراج عن تلك ألاموال للمجموعة عقارات قيد التطوير ال
 

تلك وتحمل وعة، بتأمينات نقدية برهن مقابل التسهيالت الائتمانية الصادرة للمجم 6132مارس  13تحتفظ البنوك كما في 

 .الودائع نسب فائدة تجارية

 



 

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

 

  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 ذمم تجارية مدينة وأخرى  - 2

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  
 (مدقق) (دققغير م)  
 ألف درهــم ألف درهــم  

    

 6,,183218 193139141  ذمم تجارية مدينة
 (2,,30,8) (3,29222)  انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينةمخصص 

  69,169323 680238002 
    

 118023, 2129,31  وودائع سلف
  أخرى  ذمم مدينة

 
 218320 219341  ومدفوعات مقدما

    

  192449663 18,118316 
 

ويحق للعمالء تسوية املبالغ غير املسددة في غضون . تمثل الذمم التجارية املدينة املبالغ غير املسددة والتي لم يتم تحصيلها بعد

ا من تاريخ تحرير الفاتورة ذات الصلة 11  .يوم 
 

 لدى البنوكنقد وأرصدة - ,
 

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  
 (قمدق) (غير مدقق)  
 ألف درهــم ألف درهــم  

 338103 69134 النقد في الصـندوق 
 83328160, 191,19622 النقد املحتفظ به في حساب معلق التسليم

 681,1, 3119421 لدى البنوكأرصدة 
 02,8622 394229113 ودائع ثابتة

   

 082118322 94359322, لدى البنوكنقد وأرصدة 
 (0168033) (,165916) ق أصلي أكثر من ثالثة أشهرودائع ثابتة باستحقا: يطرح

 ,82038,3, ,2922,921 النقد وما يعادله
 

املحتفظ به في حسابات معتمدة بهيئة التنظيم و النقد املستلم من عمالء  ؛يمثل النقد املحتفظ به في حسابات معلقة التسليم

ا ، ويقتصر استعمال هذا النقد"(ريرا)"العقاري  تتعلق بها املقبوضات النقدية لذلك تعتبر كنقد  رات قيد التطوير عقاعلى  حصري 

 .وما يعادله
 

 رأس املال- 31
 

 6132ديسمبر  13  6132مارس  13  
 (مدقق)  (غير مدقق)  
 ألف درهــم  ألف درهــم  

 221212111   211511111   درهم للسهم 3مدفوعة بالكامل بقيمة أسهم مصرح بها وصادرة و 
 

 وض بـنكيةقر - 33
 

 6132ديسمبر  13  6132مارس  13   
 (مدقق)  (غير مدقق)  
 ألف درهــم  ألف درهــم  

 33182,0  13,9235 قروض بنكيـة
 6,38132  3129212 سحوبات بنكية على املكشـوف

 2529463  381638012 
 

 

 



 

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

  املوجزة املوحدةاملالية  بياناتالإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 

 (تتمة) قروض بـنكية- 33
 

 بنوك ومؤسسات مالية
تقدم تلك املؤسسات . لدى املجموعة قروض بنكية ضمن ترتيبات قروض مختلفة مع عدد من البنوك واملؤسسات املالية

 .وبات بنكية على املكشوفللمجموعة قروض ألجل وتسهيالت سح
 

 :كان لدى املجموعة القروض واملبالغ املقترضة غير املضمونة التي ال تحمل فوائد التالية

  1لدى أحد البنوك التجارية بمعدل فائدة ليبور ( مليون دوالر أمريكي 31)مليون درهم  333تسهيل بنكي ألجل بقيمة 

ا، ويستحق إعادة % 1262أشهر ليبور زائد  مليون  61)مليون درهم  3122منها سداد ، تم 6132سداده بالكامل في سنوي 

 .6132مارس  13كما في ( دوالر أمريكي
 

  ناتج من تسهيل قرض متجدد ألجل لدى أحد البنوك التجارية بمعدل ( مليون دوالر أمريكي32)مليون درهم  63223مبلغ

ا، ويستحق إعادة الس% 1232أشهر زائد  1فائدة ليبور   .6132داد في سنوي 
 

  122أشهر زائد  1أحد البنوك التجارية بمعدل فائدة إيبور  لدى (مليون دوالر 3122)مليون درهم  21قرض ألجل بقيمة %

ا، ويستحق إعادة السداد في  مارس  13كما في ( مليون دوالر أمريكي 621)مليون درهم  81,منها سداد ، تم ,613سنوي 

6132. 

  أشهر زائد  1أحد البنوك التجارية بمعدل ربح إيبور ( مليون دوالر أمريكي 0226)يون درهم مل 121تسهيل إجارة بقيمة

ا، ويستحق إعادة السداد في % 122  13في كما ( مليون دوالر أمريكي 3320)مليون درهم  ,222منها  سداد ، تم6133سنوي 

 .6132مارس 

  زائد  إيبور  أشهر  2مع بنك تجاري بمعدل ربح إيبور ( ريكيمليون دوالر أم 3626)مليون درهم  32بقيمة  قرض ألجلتسهيل
ا، ويستحق إعادة السداد في % 3  .6133سنوي 

 

 :يستـحق سداد القروض البنكية أعاله كما يـلي
 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  

 (مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 2308022 54,9645 عند الطلب أو خالل سنة واحدة
 1338021 11,9312 في السنة الثـانية

 2529463 321632012 
 

 شهادات صكوك- 36
 

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13 

 (مدقق) (غير مدقق) 

 ألف درهــم ألف درهــم 

   
 683228621 411و69224 شهادات صكوك

 (328213) (359411) السنة/مبالغ مسددة خالل الفترة: يطرح
   

 683108332 6924,9111 ار قائمةتكاليف إصد
 



 

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

  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 (تتمة) شهادات صكوك- 36

  6130تستحق في "( الشهادات)"ون دوالر أمريكي ملي 221شهادات صكوك ثقة بمبلغ  6133أبريل  0جموعة في املأصدرت .

 بصفة ضامناملحدودة الجهة املصدرة لتلك الشهادات هي شركة ألفا ستار القابضة املحدودة مع داماك للتنمية العقارية 

"( لصكوكحاملي ا)"حاملاها لالشهادات  وتمنح. لألوراق املالية وناسداك دبي إيرلنداتم إدراج الشهادات في بورصة . ووص ي 

من وقت ألخر الحق في استالم دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ملكية غير مجزأة في موجودات ثقة معلنة من قبل 

 إلعالن الثقة  املوص ي
 
على  بموجودات الثقة املذكورةعلى بعض موجودات الثقة، على أن يحتفظ الضامن "( الثقة)"وفقا

 للمبلغ الاسمي للشهادات املحتفظ بها من قبل كل سبيل الثقة فقط ملصلحة حاملي الشهادات بال
 
نسبة والتناسب طبقا

 إلعالن الثقة وشروط وأحكام الشهادات
 
 .حامل للشهادات وفقا

 

 

 ومضمونة بموجودات ثقة معينة% 3203تحمل الشهادات نسبة فائدة قدرها 
 
 .سنويا

 

  مليون دوالر  311شهادات صكوك ثقة بمبلغ  6132سبتمبر  63أصدرت مجموعة داماك للتنمية العقارية املحدودة في

املحدودة مع داماك للتنمية  6 الجهة املصدرة لتلك الشهادات هي شركة ألفا ستار القابضة. 6133أمريكي تستحق في 

بالكامل من قبل إحدى املؤسسات املالية بدولة لامارات تم اكتتاب الشهادات . العقارية املحدودة بصفة ضامن ووص ي 

، وتمنح الشهادات الحق في استالم دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ملكية غير مجزأة في موجودات ثقة ية املتـحدةالعرب

 .معلنة من قبل الضامن كما ورد بإعالن الثقة
 

 

ا% 1262موجودات ثقة وتحمل فائدة ثالثة أشهر ليبور زائد إن شهادات الثقة مضمونة ب  .سنوي 
 

 

 عمالءمقدمة من ال دفعات–  31
 

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  

 (مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 283328112 595119663 السنة/ الفترة الرصيد في بـداية 
 83338302, 396,29462 السنة/ الفترة مبالغ مفوترة خالل 

 (82328,12,) (392129114) السنة/ الفترة إيرادات معترف بها خالل 

 (3,18132) (1369122) السنة/ الفترة دخل ألاخر املعترف به خالل ال

 282118663 49,339641  السنة/ الفترة الرصيـد في نهـاية 
 

 ذمم تجارية دائنة وأخرى -  34
 

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  

 (مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 328636, ,51911, مستحقات 
 2,18320 1259614 ئنة أخرى ذمم دا

 2368331 2569442 محتـجزات دائنة
 683338213 691129215 مقابل مؤجل لدفعات أراض ي

 494149524 326,22336 
 

 

 

 



 

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

  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132س مار  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 معامالت ألاطراف ذات العالقة- 35
" 63"املحاسبي الدولي رقم  وفق املعيار ف ذو عالقة اطر أضمن  تعّرفتبرم املجموعة معامالت مختلفة مع شركات ومنشآت 

وشركاء  أو إدارة وسيطرة مشتركة،/تتضمن ألاطراف ذات العالقة منشآت خاضعة مللكية و. لافصاح عن ألاطراف ذات العالقة
إلى /املقدمة من/تضع لادارة الشروط وألاحكام للمعامالت والخدمات املستلمة. تلك الشركات واملنشآت وأفراد إدارتها العليا

ألاطراف ذات العالقة وكذلك تقرر ما يرتبط بجميع املصاريف ألاخرى وهي متماثلة إلى حد كبير مع نفس الشروط وألاحكام 
تتم املوافقة على سياسات تحديد ألاسعار وشروط جميع . أن معامالت مقارنة مع أطراف خارجيةفي نفس الوقت بش  السائدة

 .املعامالت من قبل لادارة
 

 :فيما يلي طبيعة املعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة واملبالغ املتضمنة في تلك املعامالت
 

  
 13يناير إلى  3

 6132مارس 

 13يناير إلى  3

 6132مارس 

 (ثالثة أشهر) (ثالثة أشهر)  

 (غير مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهم ألف درهم  

 (68161) (619126) أعمال إنشاءات منجزة 

-  19632 أتعاب خدمات مساندة 
 

 أعمال إنشاءات منجزة( 3)
منشأة تخضع لسيطرة ، .م.م.مليون درهم من درايه للمقاوالت ذ 6183خدمات إنشاءات بقيمة  الفترةاستغلت املجموعة خالل 

 .رئيس مجلس لادارة
 

 

 أتعاب خدمات مساندة( 6)
وديكو  املحدودة انترناشيونالداماك  إلىعن خدمات مساندة مقدمة مليون درهم  126مبلغ  الفترةتلقت املجموعة خالل 

 . خاضعتين لسيطرة رئيس مجلس لادارة ذات عالقةوهما منشأتين ، .م.م.ذلالستثمارات 
 

 

 فراد إلادارة العليامكافأة أ
إفصاحات  63يوضح التالي املكافأة الشاملة ألفراد لادارة العليا لكل فئة من الفئات التي نص علاها املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 .ألاطراف ذات العالقة

  
مارس  13يناير إلى  3

6132 

مارس  13يناير إلى  3

6132 

 (ثالثة أشهر) (ثالثة أشهر)  

 (غير مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهم ألف درهم  

 38623 19212 منافع قصيرة ألاجل للموظفين
 361 314 مكافأة نهاية الخدمة

 19141 381,3 

 

 إيـرادات  -32
مارس  13يناير إلى  3  

6132 

مارس  13يناير إلى  3

6132 

 (ثالثة أشهر) (ثالثة أشهر)  
 (غير مدقق) (غير مدقق)  

 (معاد عرضه)   

 ألف درهم ألف درهم  
 381118331 3916292,1 وحدات شقق

 383608023 6,693,2 بيع أراض ي



 

 3923292,3 683118133 
 32         .(  ع.م.ش)شركة داماك العقارية دبي 

 

  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 تشغيلية أخرى إيرادات - 31
مارس  13يناير إلى  3  

6132 

مارس  13يناير إلى  3

6132 

 (ثالثة أشهر) (ثالثة أشهر)  

 (غير مدقق) (غير مدقق)  
 (معاد عرضه)   

 ألف درهم ألف درهم  
 - 1369122 سكنية الدخل من إلغاء وحدات

 ,32832 19262 من العمالء عقوبات التأخر في السداد
 623 116 سكنية وحدات نقل تسجيل و  رسوم

 1329122 328332 

 
 مطلوبات محتـملة- 32

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  

 (مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 381268310 3931,9261 ضمانات بنكية
 

ال يتوقع أن تنشأ على إثرها ادي، و صدرة في سياق ألاعمال الاعتيلدى املجموعة مطلوبات محتملة بشأن الضمانات البنكية امل

 .6132مارس  13مطلوبات هامة في 
 

 التعهدات-  ,3
صنف التعهدات الخاصة باالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موج

ُ
 :ودات ضمن التطويرات قيد التنفيـذت

 

 6132ديسمبر  13 6132مارس  13  

 (مدقق) (غير مدقق)  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 383328661 ,29221915 عليهمتعاقد 
 

 ألارباح للسهم- 61

على املتوسط املرجح لعدد ألاسهم العادية قيد  للسنةيتم احتساب ألارباح ألاساسية واملخفضة للسهم بتقسيم صافي الربح 

اب ألارباح لم يكن هناك أية أدوات أو بنود أخرى قد يترتب علاها تأثيرات مقاومة للخفض على احتس. فتـرةلاصدار خالل ال

 .للسهم
 

  
مارس  13يناير إلى  3

6132 
مارس  13يناير إلى  3

6132 
 (ثالثة أشهر) (ثالثة أشهر)  
 (غير مدقق) (غير مدقق)  

 (معاد عرضه)   
 ألف درهم ألف درهم  

 386138202 391519145  (ألف درهم)الربح للسنة 
 281218111 291519111  (ألف)سهم العادية ألا  لعدد عدد املعدل املرجح

 1261 1131  (بالدرهم)أساس ي ومخفض  –الربح لكل سهم عادي 
    

 



 

 

 

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

  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 6132مارس  13إلى  6132يناير  3للفترة من 
 

 توزيعات ألارباح  -63

الجمعية العمومية السنوية والتي أعلنت فاها  6132أبريل  30، عقدت الشركة في 6132مارس  13ملنتهية في بعد الفترة ا

درهم لكل سهم بما قيمته  1232بقيمة سهم منحة أرباح على شكل أتوزيع الشركة، مع غيرها من ألامور ألاخرى، موافقتها على 

 .مليون درهم 01322
 

 أرقام مقارنة- 66

ـــــا ملتطلبـــــ ــــات املاليـــــة 3ات املعيـــــار املحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم وفق  ــــبية  ,واملعيـــــار املحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم  عـــــرض البيانـ ــــات املحاسـ السياسـ
املوحــــد وبيــــان املــــوجز ، فقــــد تــــم إعــــادة تصــــنيف بعــــض البنــــود فــــي بيــــان املركــــز املــــالي والتغيــــرات فــــي التقــــديرات وألاخطــــاء املحاســــبية

ا6132مارس  13إلى  6132يناير  3من  للفترةاملوحد املوجز التدفقات النقدية   :، كما تم عرضه سابق 
 

 :(غير مدقق) املوحداملوجز  الدخل الشاملمستخرج من بيان 

 
كما هو معروض 

ا  سابق 

تأثير التطبيق املسبق 
للمعيار الدولي إلعداد 

 إعادة التصنيف 32التقارير املالية رقم 
كما هو معاد 

 إدراجه
 ألف درهم رهمألف د ألف درهم ألف درهم 

 683118133 - 2338233 383,28322 إيرادات
 (218333,) - (6168,33) (2338,23) تكاليف املبيعات

مصاريف عمومية وإدارية 
 (1238120) (2,8012)-  (6068311) وبيعية

-  2,8012-  (2,8012) عموالت الوساطة
 386138202 - 3338313 ,3068,2 الربح للفترة

 

 

 :(غير مدقق) املوحداملوجز  التدفقات النقديةن مستخرج من بيا

 
كما هو معروض 

ا  سابق 

تأثير التطبيق املسبق 
للمعيار الدولي إلعداد 

 إعادة التصنيف 32التقارير املالية رقم 
كما هو معاد 

 إدراجه
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

التدفقات النقدية من ألانشطة 
     التشغلية
 386138202-  3338313 ,3068,2 ترةالربح للف

التدفقات النقدية التشغيلية 
قبل التغيرات في املوجودات 

 381338131-  3338313 328112, واملطلوبات التشغيلية
الزيادة في الذمم التجارية 

 (,11,830)-  (138032) (63186,6) املدينة وألاخرى 
في ذمم ( الزيادة/ )النقص 

 (338113) (2238,33)-  3,18,32 تجارية دائنة وأخرى 
النقص في مبالغ مقدمة من 

 (,238,3) 2238,33 (2128202)-  عمالء

 6128326-  6168,33 ,,,18 الزيادة في عقارات للتطوير
 

 

 املاليـة املرحلية املوجزة املوحدة املعلوماتاملوافقة على - 61

وصرح ، 6132مارس  13الثالثة أشهر املنتهية في  فتـرةلزة املوحدة املالية املرحلية املوج املعلوماتوافق مجلس لادارة على 

 .6132 مايو ,بإصدارها في 


