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داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
النتائج المالية للنصف األول من عام 5102

DAMAC Properties Dubai Co PJSC
Financial Results for H1 2015

ن ّمو صافي االرباح أكثر من  %21مقارنة بالنصف االول من
العام 5104

More than 50% growth in Net Profit
over H1 2014

توصية باصدار أرباح فصلية %51

Interim Dividend payment of 20%.

 44744مليون درهم عائدات
 54621مليون درهم أرباح صافية

Revenues at AED 4,749 million,
Net Profit at AED 2,650 million

تعلن داماك العقارية دبي (ش.م.ع( ).سوق دبي المالي:
"( )DAMACداماك" أو "الشركة") ،المطور الرائد للعقارات
السكنية المترفة في الشرق األوسط ،عن نتائج النصف األول المنتهي
في  03يونيو .5302

DAMAC Properties Dubai Co PJSC (DFM:
DAMAC) (“DAMAC” or the "Company"), a
leading developer of high-end property in the
Middle East, announces results for the six
months ending 30th June 2015.

الجوانب المالية الرئيسة للنصف األول من عام :5102
 بلغت اإليرادات  ,47,4مليون درهم إماراتي (04545مليون
دوالر أمريكي)
 بلغت صافي األرباح  54623مليون درهم إماراتي (750
مليون دوالر أمريكي)
 بلغ مجموع الموجودات  534,00مليون درهم إماراتي
( 24660مليون دوالر أمريكي) ما يشكل نمواً بنسبة  %00مقارنة
بنهاية العام السابق الموافق  00ديسمبر .530,
 بلغ مجموع النقد واالرصدة لدى البنوك  ,4700مليون درهم
إماراتي ( 54076مليون دوالر أمريكي) ما يشكل نمواً بنسبة %05
مقارنة بنهاية العام السابق الموافق  00ديسمبر .530,
 بلغت قيمة المبالغ المدفوعة مقدما ً من العمالء  24455مليون
درهم إماراتي ( 04600مليون دوالر أمريكي) حتى  03يونيو
.5302
 بلغت قيمة العقارات قيد التطوير  7423,مليون درهم إماراتي
( 543,0مليون دوالر أمريكي) حتى تاريخ  03يونيو .5302
 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل 04702 :مليون درهم
إماراتي.
 ربحية السهم خالل األشهر الستة بلغت  3.,,فلس للسهم الواحد
 توزيعات األرباح الفصلية %03 :أرباح نقدية و  %03أسهم
منحة.
أعتمدت شركة داماك المعيار المحاسبي ( )IFRS 15لتطبيقه على
البيانات المالية للشركة اعتباراً من تاريخ  0يناير .5302

DAMAC Financial Highlights for H1 2015:

المكتب الرئيسي:
إكسيكيتيف هايتس ،تيكوم
ص.ب  ،5912دبي ،إ.ع.م
هاتف04 373 1000 :
فاكس04 332 1961 :
موقع إنترنتwww.damacproperties.com :

تفاصيل التسجيل:
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع
سجل تجاري رقم 800003
رأس المال 5,500,000,000 :درهم

 Revenues of AED 4,749 million ($1,292m).
 Net profit of AED 2,650 million ($721m).
 Total assets at AED 20,813 million,
($5,663m), representing growth of 11%
compared to 31st December 2014.
 Cash and Bank Balance at AED 8,731
million, ($2,376m), representing growth of
32% compared to 31st December 2014.
 Advances from customers stood at AED
5,922 million, ($1,611m) as at 30th June 2015.
 Development properties at AED 7,508
million, ($2,043m) as at 30th June 2015.
 Net cash generated from operating
activities: AED 1,735 million.
 Six month EPS of AED .48 per share
 Interim Dividend payment: 10% Cash
Dividends and 10% Bonus shares.
DAMAC has adopted the International Financial
Reporting Standard 15 (IFRS 15) effective 1st
January 2015.

Registered Details:
Damac Properties Dubai PJSC
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Capital: AED 5,500,000,000
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P.O. Box 2195, Dubai, UAE
Tel: 04 373 1000
Fax: 04 332 1961
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Damac Properties Dubai Co. PJSC

Due to the restructuring of DAMAC Properties
Dubai Co PJSC in 2014, year on year %
comparisons are not applicable. For relevant
year on year comparable, the results of DAMAC
Real Estate development limited or “DRED”, the
wholly owned subsidiary of DAMAC and the
owner of all real estate assets should be
reviewed.
DAMAC Operational Highlights for H1 2015:

ع.م.شركة دامـــــــــاك الـعقــــارية دبــــي ش

) في عام.ع.م.ونظراً إلعادة هيكلة شركة داماك العقارية دبي (ش
 وينبغي في حال. فالمقارنة السنوية غير قابلة للتطبيق،530,
الحاجة للمقارنة مراجعة نتائج شركة داماك للتنمية العقارية
 والتي تمتلك،) المملوكة بالكامل لشركة داماكDRED( المحدودة
.جميع األصول العقارية

:5102 الجوانب التشغيلية الرئيسة للنصف األول من عام

 Booked Sales AED 5,109 million ($1,390
million).
 1511 units handed over in 1H. This results
in cumulative deliveries of 14,375 units to date
by DAMAC.
 Introduction of the Residences at Paramount
Tower Hotel & Residences on Sh Zayed
Road, Dubai.
 Introduction of ‘Vista Lux’, the entertainment
and hospitality component of AKOYA
Oxygen.
 Introduction of ‘Golf Promenade’ Serviced
Hotel apartments at AKOYA by DAMAC.
 Introduction of ‘Carson’ at AKOYA by
DAMAC.
 Introduction of ‘The Woods’ at AKOYA
Oxygen.
 Introduction of ‘NOVA Serviced Hotel Villas’ at
AKOYA Oxygen.
 Company commenced handover of the first
project in Doha-Qatar in Q2 2015.
 Opening of three new projects under the
DAMAC Maison and NAIA hospitality brands.

04043(  مليون درهم إماراتي24034 : بلغت حجوزات البيع
.)مليون دوالر أمريكي
 ما رفع العدد، وحدة في النصف األول0200  سلّمت الشركة
0,4072 اإلجمالي للوحدات التي سلمتها الشركة حتى تاريخه إلى
.وحدة
 قدمت ذا ريزيدنسز في باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز في
. دبي،شارع الشيخ زايد
 أطلقت الشركة مشروع فيستلكس عنصر الترفيه والضيافة في
أكويا أكسجين
 قدمت غولف برومناد – شقق فندقية كاملة الخدمات في أكويا
من داماك
 ذا درايف أكويا في أكويا من داماك- أطلقت كارسن
 قدمت ذا وودز في أكويا أكسجين
 فلل نوفا الفندقية في أكويا أكسجين
 قطر خالل-  بدأت الشركة تسليم أول مشروع لها في الدوحة
.5302 الربع الثاني من عام
 افتتحت الشركة ثالثة مشاريع جديدة ضمن العالمتين التجاريتين
."للضيافة "داماك ميزون" و"نايا

The company has seen good construction
progress across the portfolio in H1 2015 :
- DAMAC Heights has reached level 82.
- DAMAC Towers by Paramount (almost 2,000
keys) is at level 41 above podium on all four
towers.
- Since the launch of AKOYA Oxygen, there
continues to be strong interest in real estate
that are part of Golf Communities, in particular
those which have collaborations with Global
brands.

سجلت الشركة تقدما ً جيداً في البناء في المشاريع قيد االنشاء خالل
ُ
:5102 النصف االول من عام
 في مشروع "داماك هايتس" في,5  بلغت أعمال البناء الطابق.مرسى دبي
" بلغت أعمال البناء في مشروع "داماك تاورز من باراماونت فوق المنصة وذلك في األبراج,0  مفتاح تقريباً) الطابق5333(
.األربعة
 ال يزال هناك اهتمام قوي في العقارات،ـ منذ إطالق أكويا أكسجين
 وال سيما تلك التي يتم تطويرها،التي هي جزء من مجتمعات الغولف
 أعمال الطرق الخارجية تسير.بالتعاون العالمات التجارية العالمية
، تم تعيين مستشار الرئيسي للمشروع،بشكل جيد لتيسير الوصول
 وكذلك تم أكتمال أعمال،وتم اإلنتهاء من تصميم ملعب الغولف
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- The external road works are well underway to
provide access, the lead consultant has been
appointed, the Golf Course design is
completed and the grading works on four major
clusters is now completed, with work underway
on 11 further clusters.
- At AKOYA by DAMAC work is progressing
well; the golf course is 96% complete and the
clubhouse construction underway. Low rise
apartments are also continuing to rise, with the
first six buildings of the G+7 projects reaching
rooftop.
- At AKOYA by DAMAC, 2,200 villas under
construction with circa 50% on second floors
and structure complete. The first villas and
G+7 are expected to be handed over at the end
of this year.

 في الوقت الذي يجري فيه العمل،الردم ألربع مجموعات رئيسية
. مجموعة أخرى00
ـ في أكويا من داماك يسير العمل بشكل جيد؛ حيث تم االنتهاء من
 وجاري أعمال اإلنشاء للـ "كلوب، من ملعب الغولف%46
 إذ، وتتواصل كذلك األعمال في البنايات منخفضة االرتفاع."هاوس
. إلى مستوى السطحG+7 بلغت المباني الستة األولى من
٪23  فيال قيد اإلنشاء بنسبة إنجاز5533 ـ في أكويا من داماك
 ومن المتوقع أن يتم تسليمه أول،مع اكتمال الهياكل والطابق الثاني
. نهاية العام الجاريG+7 فيال ومبني

Hussain Sajwani, Chairman of DAMAC,
commented:
“The Dubai real estate market has continued to
mature with price stabilisation in 2015. This is a
welcome and natural progression for any
developing market which ensures long-term
sustainability.

:ً رئيس مجلس إدارة داماك قائال،وعلق حسين سجواني
"ال تزال السوق العقارية فى دبي في طور النضوج مع ثبات فى
االسعار األمر الذي يمنح القطاع مزيد من االستقرار خالل عام
 وهو موضع ترحيب وتطور طبيعي ألي سوق نامية.5302
".لضمان االستدامة واالستقرار على المدى الطويل

The first half of the year has seen strong
performance for DAMAC with booked sales of
AED 5,109 million showing that interest levels
for the right real estate product at the right price
remains robust.
In the past six month period we saw recognised
revenue of AED 4,749 million ($1,292m) and
gross profit of AED 2,863 million ($779m). The
company generated net profit of AED 2,650
million ($721) during the first six months of 2015.
The Board of Directors are proposing to the
forthcoming general meeting an interim cash
dividend of 10% of the paid up share capital.
Dividend paid would amount to AED550 million
in cash. With these strong results, the Board is
further recommending a Bonus Share equivalent
to 10% of the Company’s Share Capital equating
to 550 million shares

Head Office:
Executive Heights, Tecom
P.O. Box 2195, Dubai, UAE
Tel: 04 373 1000
Fax: 04 332 1961
Website: www.damacproperties.com

Registered Details:
Damac Properties Dubai PJSC
Commercial Register No.300068
Capital: AED 5,500,000,000

"وشهد النصف األول من العام أداء قوي لشركة داماك مع حجوزات
 األمر الذي، مليون درهم إماراتي24009 البيع التى بلغت قيمتها
يبين أن هناك اهتمام متزايد من المستثمرين في المنتج الجيد بالسعر
".المناسب
 مليار,47,4 "وشهد النصف األول من العام الجاري إيرادات بلغت
 فيما سجلت إجمالي،)مليون دوالر أمريكي04545( درهم إماراتي
 وقد حققت الشركة أربحا ً صافية. مليار درهم إماراتي54,6 األرباح
) مليون دوالر أمريكي750(  مليار درهم إماراتي54623 بلغت
".5302 خالل األشهر الستة األولى من العام
 أوصى مجلس إدارة الشركة الى،" وبالنسبة إلى حقوق المساهمين
 من رأس المال%03 الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية توازى
 اضافة الى ذلك ونظرا. مليون درهم إماراتي223 والبالغ قيمتها
 أوصى مجلس ادارة الشركة الى الجمعية العمومية،للنتائج االيجابية
. من رأسمال الشركة%03 اصدار أسهم منحة توازي
"لقد طورنا عالمة تجارية رائدة في السوق تسير بخطى ثابتة في
، ونعتقد أن ذلك يوسع الفارق بيننا وبين منافسينا،قطاع الفخامة
ونحن نواصل تقديم منتج فريد من نوعه مع مجموعة واسعة من
". والتي تالئم كافة الشرائح التي تستهدفها الشركة،العقارات
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We have developed a market leading brand
firmly positioned in the luxury sector and believe
this to be a powerful differentiator from our
competitors as we continue to offer a unique
product with a range of properties and offers to
address most sub-segments of our target
customers.

"نحن نؤمن ان مبادراتنا فى مجالى التسويق و المبيعات باالضافة
مقدراتنا المالية سوف تسمح لنا بمواصلة ادائنا المميز خالل هذه
".الفترة فى دورة السوق العقارية
 وهو،"وشهدنا بالفعل تحسنا ً ملحوظا ً خالل الشهر األول بعد النتائج
شهر يوليو الذي سجل نمو قويا ً في حجوزات البيع نسبة لشهر
".يونيوالذي يتسم بالهدوء النسبي

We strongly believe that our Sales and
Marketing initiatives and financial strength will
help us further distinguish ourselves during this
period in the cycle.

 إذ ال،5302 "ونتوقع أن تواصل األسعار استقرارها خالل عام
 وهو تطور طبيعي ألي،نزال نعمل في سوق في طور النضوج
. ما يمثل ضمانة الستدامة النمو على المدى الطويل،سوق نامية

We have already seen a marked improvement in
the first trading month post these results
whereby in the month of July we have seen
strong growth in booked sales over the
traditionally quieter June summer month.

 مدعومة، تسجل دبي نمواً يتجاوز التوقعات،"ومن منظور كلي
 مليار,0  من%00بإجمالي إنفاق على البنية التحتية يصل إلى
 وال تزال أعداد.درهم في الميزانية الحالية و الخالية من العجز
 مليون53  مع أكثر من،السياح تتجه إلى تحطيماالرقام القياسية
،زائر متوقع عبر مطارات دبي في يونيو ويوليو وأغسطس
We do expect prices to continue to stabilise  ليتفوق على%,.2 ويستهدف الناتج المحلي اإلجمالي بلوغ نسبة
through 2015 as we operate in a now mature real
".االقتصاد العالمي
estate market. This stabilisation is the natural
progression for any developing market which
ensures long-term sustainability.

 جنبا إلى جنب مع،"أتطلع إلى استمرار النمو االقتصادي والسكاني
اإلنفاق على البنية التحتيةباالضافة لمواصلة استضافة العروض
".5353  لتكون العامل الداعم للسوق العقارية حتى عام4العالمية
On a macro perspective, Dubai is growing faster
than most predictions, underpinned by 13
percent of the AED 41 billion deficit-free budget
allocated to infrastructure spending this year
alone. Tourism numbers continue to break
records, with more than 20 million visitors
expected through Dubai airports in June, July
and August, and the GDP target of 4.5% is set to
outperform the global economy.

"وأود أخيرا أن أعرب عن تقديري لجميع زمالئي على تفانيهم
 ونحن نسعى جاهدين لمواصلة.وعملهم الدؤوب في تقديم هذا األداء
".تقديم قيمة لعمالئنا ومساهمينا

ــ أنتهي ــ

Looking further out, continued economic and
demographic growth, together with ambitious
infrastructure spend and global world class
events, should support the market through 2020.

 درهم إماراتي0.672 =  دوالر أمريكي0 سعر الصرف

I would finally like to express my appreciation to
all my colleagues for their dedication and hard
work in delivering this performance. We strive to
continue delivering value to our customers and
shareholders.”
-end-

).ع.م.داماك العقارية دبي (ش
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
دبي – إلامارات العربية املتحدة
املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة وتقرير املراجعة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو 5302

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).

جدول املحتويات

صفحــات

تقرير مجلس إلادارة

0

تقرير مراجعة املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

5

بيان املركز املالي املرحلي املوجز املوحد

0

بيان الدخـل الشامل آلاخر املرحلي املوجز املوحد (غير مدقق)

4

بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلي املوجز املوحد

2

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد (غير مدقق)

7-6

إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

50 - 8

4

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
بيان الدخل الشامل آلاخر املرحلي املوجز املوحد
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو 5302
إيضاحات

ة مأ أ
ك ف جأملبيعإ
إجمالي الربح
ى مأ أ جتشغي ي جقخمى
لصإن فجبيعي جوى أن جوعمولي
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أست الك
ألمبحجأملحتقجلنجالاعترأفج
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ى مأ أ جقخمى
ى مأ أ جألبمو ل
كإليفجألبمو ل
الربح للفترة

09

فترة الثالثة أشهر املنتهية في  03يونيو فترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
570087605
()073027003
075807585
0377346
()0067675
()597752
()07545

-

477487989
()078867370
578657908
0557460
()4597032
()887660
()77034

-

074537689
97085
557347
()067532

222،115
0،025
200،002
-

576637239
087509
407009
()697729

0،5,0،100
222،115
5،101
0،225،,22
-

074027700

200،002

576237038

0،225،,22

أليخلجألشإللجآلاخم

ً
بنو جقيج بمجىعإ ج صنيفهإجالحتإج
ضمنجألانبإحجقوجألخسإئم:
نبحجغيرجلحتقجلنجألتيم جألعإ ل جل موجو أ جأملإلي ج
أملحبفظجب إجل بي

-

ألمبحجأملحتقجلنجالاعترأفجبإالستثمإنأ جفيجشم جزلي
الخسارة الشاملة ألاخرى
مجموع الدخل الشامل للفترة
ألارباح للسهم
ألاسإسي جوأملخفض ج( نهم)

50

-

-

202،200

-

-

-

()0،5,0،100
()202،233

074027700

200،002

576237038

12,،222

3.56

3.3,

3748

3.05

ً
تشكلجة ضإحإ جأملمفت ججملءأجالج بسملقجلنجهذ جأملع ولإ جأملإلي جأملمح ي جأملوجمل جأملوحي .
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلي املوجز املوحد
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو 5302
أرباح
مستبقاه
ألف درهـم

حقوق ملكية
عائدة إلى
مساهمي الشركة
ألف درهـم

حقوق ألاطراف
غير املسيطرة
ألف درهـم

املجم ـ ــوع
ألف درهـم

470677960
573337333
9787474
()078407000

-

470677960
573337333
9787474
()078407000

2,,،,02

()070807638
470507708

احتياطي
قانوني
ألف درهـم

احتياطي
احتياطي إعادة إعادة تقييم
هيكلة املجموعة استثمارات
ألف درهـم
ألف درهـم

032،050 0،333،333
- 5،333،333
-

-

202،233
()202،233
-

1,،502
0،225،,22
()0،,20،000

()2،105،,03

002

0،025،353

()077737472

002

070457353

072047820

2887867

2،325،202
212،020
2،023،013
5،023،03,
()233،333

472067374
2977670
270007747
576237038
-

225،000
225،000
-

275687403
2977670
278667380
576237038
-

7257006

()225،000

-

872067090

-

872067090

رأس املال
ألف درهـم
ألمصييج مإجفيج0ج نإ مج( 5302ليقق)
ىصيأنجقسهمججي ي
لسموعجأليخلجألشإللجل فتر
وزيعإ جقنبإح
الاسبحوأذجعلبجحص جلسيطم جفيجشم ج
ألإكجل بنمي جألعتإن

-

الرصيد كما في  03يونيو ( 5304غير مدقق)

0327056 273337333

()479057803

ألمصييج مإجفيج00ج يسمبرج( 5302ليقق)
أثيرجألبغيرجفيجألسيإس جأملحإسبي ج(ى ضإحج)2
ألمصييجفيج0ج نإ مج5302
لسموعجأليخلجألشإللجل فتر
ىصيأنجقسهمجلنح ج(ى ضإحج)52
الاسبحوأذجعلبجحص جلسيطم جفيجشم ج
ألإكجل بنمي جألعتإن جأملحيو ج(ى ضإحج
)0-0

020،002 2،333،333
020،002 2،333،333
- 233،333

()2،105،,03
()2،105،,03
-

-

-

-

-

225،000

الرصيد كما في  03يونيو ( 5302غير مدقق)

020،002 272337333

()2،105،,03

-

2،225،,02

-

-

ً
تشكلجة ضإحإ جأملمفت ججملءأجالج بسملقجلنجهذ جأملع ولإ جأملإلي جأملمح ي جأملوجمل جأملوحي .
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو 5302

فترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهررم
ألف درهــم
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
ألمبحجل فتر
تعي ال جلر :
ججأست الكجلمب كإ جولعيأ
ججلخصصجتعو ضجن إ جخيل جأملوظفيد
جججىطفإءج كإليفجىصيأنجشهإ أ جصكوك
جججألخسإن جلنجأستبعإ جلمب كإ جولعيأ
ججألمبحجأملحتقجلنجالاعترأفجبإالستثمإنجفيجشم جزلي
جججحص جألمبحجلنجشم جزلي
جججألمبحجلنجأستبعإ جقعمإلجألجبا
عكاجأنخفإضجقيم جذلمج سإن جلي ن
ججى مأ أ جألبمو ل
جج كإليفجألبمو ل

576237038

0،225،,22

77034
67030
57007
299
()097856
697729
()407009

555
()0،5,0،100
()222،115
()0،52,
-

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات
واملطلوبات التشغيلية
(ألمل إ )  /ألنتصجفيجذلمج سإن جلي ن جوقخمى
ألنتصجفيجأملخرملود
ألنتصجفيجعتإنأ جقييجألبطو م
ألنتصجفيجأملط وبجلطمفجذوجعالق
(ألنتص)  /ألمل إ جفيجذلمج سإن ج أئن جوقخمى

576247840

()032

()9537755
4487205
()437042
()0797355

03
552
()021
050

النقد الناتج من العمليات
كإليفجألبمو لجأمليفوع
فوأئيجلتبوض
تعو ضجن إ جألخيل جل موظفيدجأمليفوع

077607566
()697070
457527
()07272

052
¤
-

صافي النقد الناتج من ألانشطة التشغيلية

077047777

052

ً
تشكلجة ضإحإ جأملمفت ججملءأجالج بسملقجلنجهذ جأملع ولإ جأملإلي جأملمح ي جأملوجمل جأملوحي .
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو " 5302تتمة"
فترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهررم
ألف درهــم
التدفقات النقدية من ألانشطة الاستثمارية
شمأءجلمب كإ جولعيأ
الاسبحوأذجعلبجأستثمإنأ جلإلي (ى ضإحج)03
ألنتصجفيجلوجو أ جلإلي جقخمى
(ألنتص)  /ألمل إ جفيجو أئ جألجلجبإسبحتإقجقصليجق ثرجلنجثالث جقشهمج
ً
جخإنجيإجلنجأستبعإ جقعمإلجألجبا
صإفيجألبيفتإ جألنتي
ً
صإفيجألبيفتإ جألنتي ج أخ يإجلنجالاسبحوأذجعلبجشمتإ جزلي
صافي النقد الناتج من ألانشطة الاستثمارية

()007275
()0007958
0807054
537545
747366

التدفقات النقدية من ألانشطة التمويلية
سح جقموضجبنكي -جصإفي
صافي النقد الناتج من ألانشطة التمويلية

0037030
0037030

-

صافي الزيادة في النقد وما يعادله
ألنتيجولإجيعإ لهجفيجبيأ جألفتر ج

570097046
270207022

2،222،225
0,1

النقد وما يعادله في نهاية الفترة (إيضاح )00

774957030

2،222،520

ً
تشكلجة ضإحإ جأملمفت ججملءأجالج بسملقجلنجهذ جأملع ولإ جأملإلي جأملمح ي جأملوجمل جأملوحي ج.

()0،223،052
(),02
0،002،20,
2،222،252
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو 5302

 .0معلومات عامة
أسستجشم ج ألإكجألعتإن ج بيج(ش.ر.ع"( ).ألشم " قوج"ألشم جألار")جفيج بيجببإن خج53ج ونيوج0120ج شم جلسإهم جعإل ج
في جةلإنأ جألعمبي جأملبحي جبموج جألمخص جألبسإن جألصإ ن جفي ج بي .عنوأد جألشم جألتإنوني جهو :ص.ب ,05502 .ج بي,ج
ةلإنأ جألعمبي جأملبرحي .
ىدجأملسإهمجألمئيس يجهوجألسييجحسيدجسجوأنيج(نئياجلس اجة أن ).
تسإهمجألشم جألارجوألشمتإ جألبإةع ج(لعإج"أملسموع ") فيج طو مجألعتإنأ جفيجألشمقجألاوسط.
مج تي مجعمض جى بجحإلليجى صإال جة يأعجأليولي جأملؤه يدجوألذ نج مث ود جنسب ج %02.0لن جألاسهمجألعإ جليألإكجل بنمي ج
ألعتإن جأملحيو جملبإ ل جى صإال جة يأعجأليولي جليي مجبأسهمجعإ جفيجألشم جلتإبلجسعمجصمفجلحي جوأفقجع يهججمي ج
حإلليجة صإال جأملؤه يد .مجىغالقجألطمحجفيج 1ج نإ مج,5302جو م ى نأججألاسهمجألصإ ن جلنجألشم جةسوق ج بيجأملإ يجفيج05ج
نإ مج.5302

 -5تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة
 0-5أملعإ يرجأليولي جل بتإن مجأملإلي جألجي ي جوأملعيل جأملطبت جبيودج أثيرججوهميجعلبجألبيإنإ جأملإلي جأملوجمل جأملوحي
ررمج طبي ررقجأملع ررإ يرجأليولي ر جل بت ررإن مجأملإلي ر جأملعيل ر جألبإلي ر جف رريجه ررذ جألبيإن ررإ جأملإلي ر جأمل رروجمل جأملوح رري ,جوه رريجأملع ررإ يرجألب رريجقص رربحتج
ً
سررإن جل فب رمأ جألسررنو جألترريج برريقجأعببررإنأجلررنج0ج نررإ مج5302جقوجةعرريجذلررتجألبررإن خ,جوألترريجعلرربجألررمغمجلررنجقنررهجلررمج كررنجلبطبيتهررإجقيج
ررأثيرججر رروهميجعل رربجأملبر ررإلغجأملعموضر ر جسر رروأءجل س ررن جألحإلي ر ر جقوجألسر ررنوأ جألس ررإبت ,جىالجقنر ررهجق رريج ر ررؤثمجعل رربجلحإسر ررب جأملعر ررإلال جقوج
ألبعإقيأ جأملسبتب ي .
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة
 تعي ال جعلبجأملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج 01لنإف جأملوظفيد – جحيثج وضحجألبعي ال ج
ُ
أملبط بإ جأملبع ت جبإلطم ت جألبريجتعملى جب إجأملسإهمإ جلنجأملوظفيدجقوجلنجقطمأفجقخمىج
بع قجبإلخيل جى بجفبرمأ جألخيل .

معمول بها للفترات السـنوية
التي تبدأ في أو بعد
0ج وليوج5302

 5-5املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد إلاصـدار وغير املفعلة بعد أو غير املطبقة بشكل مسبق
لمج تمجأملسموع جبإلبطبيقجأملسبقجل معإ يرجوألبعي ال جوألبفسيرأ جألجي ي جوأملعيل جألبإلي جألتيج مجىصريأنهإجولمج بمج فعي هإج
ةعي:
معمول بها للفترات السـنوية
التي تبدأ في أو بعد
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة
 م جىصيأنجأملعيإنجأليو ي جل بتإن مجأملإلي جنقم ج 1جفي جنسخبه جألاخير ج(أملعيإنجأليو ي جل بتإن مج 0ج نإ مج530,
أملإلي جنقم ج 1ألا وأ جأملإلي ج( ))5302جفي ج وليو ج 5302جو بضمن جأملبط بإ جأملبع ت ج
بإلبصنيف جوألتيإس جوأنخفإض جألتيم جولحإسب جألبحوط جألعإر جوىلغإء جالاعبرمأف .تورج
أملعيإنجببعي ل جلبط بإ جقيإسجو صنيفجأملوجو أ جأملإلي ,ج مإج تيرجنمطججي يجلبوق ج
لخسإئمجأنخفإضجألتيم .
سيبم ج طبيق جلسموع ججي ي جلن جلسموعإ جقيإس جألتيم جألعإ ل جلن جخالل جأليخلج
ألشإللجألاخمجعلبجق وأ جألي نجأملحبفظجب إجضمنجنمطجقعمإلج مج حتيقجألهيفجأملمجوج
لنجونأئهجعنجطم قج حصيلجألبيفتإ جألنتي جألبعإقي جوبي جأملوجو أ جأملإلي .
وسيبمج طبيقجنظإرججي يجالنخفإضجألتيم جعلبجألخسإئمجالائبمإني جأملبوقع جعلبجق وأ ج
ألي نجأملتإس جبإلبك ف جأملطفأ جقوجبإلتيم جألعإ ل جلنجخاللجأليخلجألشإللجألاخمجوألذلمج
ة سإن جأملي ن جولوجو أ جألعتو جو ذلت جعلب جةعض جتعهيأ جألتموض جأملبرل جوعتو ج
ألضمإدجأملإ ي.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
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إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو " 5302تتمة"

 -5تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة "تتمة"
 5-5أملعإ يرجأليولي جل بتإن مجأملإلي جألجي ي جوأملعيل جقييجةصريأنجوغيرجأملفع جةعيجقوجغيرجأملطبت جةشكلجلسبق " بم "

معمول بها للفترات السـنوية
التي تبدأ في أو بعد
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة
 أملعيإنجأليو يجل بتإن مجأملإلي جنقمج 02ألحسإبإ جألبنظيمي جأملؤج جألصإ نجفيج نإ مج5302ج 0ج رنإ مج5300
وألذي ج حي جلبط بإ جألبتإن مجأملإلي ج"ألنصي جألحسإبإ جألبنظيمي جأملؤج " ألبري ج نشأج
عنيج تي مجأملنشأ جبضإئعهإجقوجخيلإا إجل عمالءجةسعمج خض جلبنظيمجألاسعإن.
 ألبحسينإ جألسنو جعلبج ون جأملعإ يرجأليولي جل بتإن مجأملإلي 5302 – 5305جوألتيج بضمنج 0ج وليوج5300
تعي ال جعلبجأملعيإن نجأليولييد ل بتإن مجأملإلي جقنقإرج 2جوج 2جوأملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج
.01
 تعي ال جعلب جأملعيإنجأملحإسبي جأليو ي جنقم ج 00جوأملعيإنجأملحإسبي جأليو ي جنقم ج 0,جلبوضيحج 0ج نإ مج5300
طمقجالاست الكجوةطفإءجأملتبول .
 تعي ال جعلبجأملعيإنجأليو يجل بتإن مجأملإلي جنقمج00جإل ضإحجأملحإسب جأملبع ت جبإلحصصجفيج 0ج نإ مج5300
ألعم يإ جأملشتر .
 تعي ال جعلبجأملعيإنجأليو يجل بتإن مجأملإلي جنقمج 03جوأملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج,5,جحيثج 0ج نإ مج5300
وضح جقنه جيستني جالاعبرمأف جبإألنبإح جقوجألخسإئمجعلب جبي جأملوجو أ جقوجأملسإهم جب إ جبيدج
أملستثممجوقيجشم جزلي جقوجلشموعجلشتركجعلبجلإجىذأجتإنتج تجأملوجو أ جأملبإع جقوج
أملسإهمجب إجتشكلجعملج سإني.
 تعي ال جعلب جأملعيإن جأملحإسبي جأليو ي جنقم ج ,52جبحيث جتسمح جألي جلنشأ جلحإسب ج 0ج نإ مج5300
ً
الاستثمإنأ جفي جألشمتإ جألبإةع جوأملشإني جأملشتر جوألشمتإ جألمللي جبإلبك ف جوفتإج
ل معيإنجأملحإسبي جأليو ي جنقم ج 01جقوجأملعيإنجأليو ي جل بتإن مجأملإلي جنقم ج ,1جقوجبإسبخيأرج
طم ت جأمل كي جفيجألبيإنإ جأملإلي جأملنفص جملنشأ جلإ.
 تعي ال جعلبجأملعيإن نجأليولييد ل بتإن مجأملإلي جقنقإرج03جوج05جوأملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج 0ج نإ مج5300
,5,جوهيجألبعي ال جألتيج وضحجةعضجألجوأن جأملبع ت جببطبيقجأسبثنإءأ جألبوحييجعلبج
لنشآ جالاستثمإن.
 تعي ال جعلبجأملعيإن نجأملحإسبيدجأليولييد أليو يجنقمج 0جتعإلججةعضجأملعوقإ جأمل موس ج 0ج نإ مج5300
ألتيج وأجههإجلعيوجألبتإن مجأملإلي جخاللجلمإنس جقحكإلهمجقثنإءجعمضج تإن مهمجأملإلي .
 تعي ال جعلبجأملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج 00جوج,20جوهيجألبعي ال جألتيج بط جلحإسب ج 0ج نإ مج5300
أملوجو أ جألحيو جألتي جتسبوفي جتعم ف جلحصول جزنأعي جلحصو جلن جلوجو أ جحيو ج
ً
ممب كإ ,جآال جولعيأ جوفتإجل معيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج.00
بوق جة أن جقدج بمج طبيقجهذ جأملعإ يرجوألبفسيرأ جوألبعي ال جعلبجألبيإنإ جأملإلي جأملوجمل جل مسموع ً
جبيءجلنجفتر جألبطبيقج
ألاو ي .مإ جو بوق جأملسموع جقنه جقي جالج كود جلبطبيق جهذ جأملعإ يرجوألبفسيرأ جوألبعي ال  ,جبإسبثنإء جأملعيإنجأليو ي جل بتإن مج
أملإلي جنقمج,1جقيج أثيرججوهميجعلبجألبيإنإ جأملإلي جأملوجمل جل مسموع جفيجفتر جألبطبيقجألاو يجلهإ.
وعلبجألمغمجلنجقدج طبيقجألنسخ جألن إئي جلنجأملعيإنجأليو يجل بتإن مجأملإلي جنقمج 1جقيجيسفمجعنج أثيرججوهمي جعلبجأملبإلغج
أملينج جوةفصإحإ جألوأن جبإلبيإنإ جأملإلي جأملوجمل جل مسموع جةشأدجأملوجو أ جأملإلي جوأملط وبإ جأملإلي جل مسموع ,جىالجقنهج
ً
الج مكنجعم يإج وفيرج تي مجلعتولجملإج نبججعنج طبيقجأملعيإنجلنج أثيرأ جىالجةعيجقيإرجأملسموع جبإجمأءجلمأجع ج فصي ي .

 0-5أملعيإنجأليو يجل بتإن مجأملإلي جألذيجأعبمي جأملسموع ج طبيتهجببإن خجلبكم
صينجأملعيإنجأليو ي جل بتإن مجأملإلي جنقم ج 02ة مأ أ جلنجألعتو جأملبرل جل جألعمالء جفي جلإ وج 5302جويسمي ج طبيتهجل فترأ ج
ألسنو جألتيج بيقجفيجقوجةعيج 0ج نإ مج,530,جل جألبصم حجبتبنيج طبيتهجقبلجذلت .قجم جأملسموع جلمأجع جعلبج أثيرجأملعيإنج
ً
خجلبكمجأعببإنأجلنج 0ج نإ مج.5302
أليو يجل بتإن مجأملإلي جعلبجى مأ أا إجلنجألعم يإ جووق جأخبيإنهإجعلبج طبيقجأملعيإنجفيج إن
بمجإءجألمجوعجى بجى ضإحج2-0جوى ضإحج2جململ يجلنجألبفإصيل.
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ملخص السياسات املحاسبية الهامة

 0-0أساس إلاعـداد
ً
م جىعريأ جألبيإنإ جأملإلي جأملوجمل جأملوحي جل مسموع جوفتإ جملبيق جألبك ف جألبإن خي جفيمإ جعيأ جةعض جألا وأ جأملإلي جأملحي ج
ً
والاستثمإنأ جألعتإن جوألبريج مجأحتسإب إجوفتإجل تيم جألعإ ل  .تعبميجألبك ف جألبإن خي جةشكلجعإرجعلبجألتيم جألعإ ل جل متإبلج
أملمنوحجلتإبلجأملوجو أ .
ً
م جىعيأ جألبيإنإ جأملإلي جأملوجمل جأملوحي جوفتإ جملعيإنجأملحإسب جأليو ي جنقم ج :02ألبتإن مجأملإلي جأملمح ي  ,جألصإ نجعن جلس اج
لعإ يرجأملحإسرب جأليولي جوبمإج بفقج ذلتجل جلبط بإ جقإنودجألشمتإ جفيج ول جةلإنأ جألعمبي جأملبحي .
بمإثل جألسيإسإ جأملحإسبي جأملببع جفي جىعيأ جألبيإنإ جأملإلي جأملوجمل جأملوحي جل جألسيإسإ جأملحإسبي جأملببع جفي جىعيأ ج
ألبيإنإ جأملإلي جأملوحي جأمليقت جل سن جأملنت ي جفي ج 00ج يسمبرج ,5302جوذلت جبإسبثنإء جألبطبيق جأملبكمجل معيإنجأليو ي جل بتإن مج
أملإلي جنقمج" 02ة مأ أ جلنجألعتو جأملبرل جل جألعمالء" (نأج جى ضإحج.)2-0
الج بضمنجألبيإنإ جأملإلي جأملوجمل جأملوحي جأملع ولإ جوةفصإحإ أملط وب جبإلكإللجفيجألبيإنإ جأملإلي جأملوحي جو س جقمأءا إج
بإلمجوعجل بيإنإ جأملإلي جأملوحي جل مسموع جل سن جأملنت ي جفيج 00ج يسمبرج .5302ىضإف جلذلت,جفإدجألنبإئججأملإلي جل فبرم جلنج0ج
نإ مج5302جى بج03ج ونيو 5302جالج يلجبإلضمون جعلبجألنبإئججأملإلي جأملبوقع جل سن جألتيج نبهيجفيج00ج يسمبرج.5302
فيمإج ليجألسيإسإ جأملحإسبي جأملفصحجعن إجفيجألبيإنإ جأملإلي جأملوحي جأمليقت جألسنو جل سن جأملنت ي جفيج 00ج يسمبرج5302ج
ً
وفتإجل بعميمجألصإ نجعنجهيئ جألاونأقجأملإلي جوألس جببإن خج05جق بوبمج.533,
املمتلكات واملعدات
5-0
ً
ظهمجأملمب كإ جوأملعيأ جبإلبك ف جنإقصإجالاست الكجأملترأ مجوقيجأنخفإضجلترأ مجفيجألتيم  .و كودج ك ف جأملمب كإ جوأملعيأ جهيج
ك ف جألشمأءجل جقيج كإليفجعإنض جفيمإج خصجالاسبحوأذ.
بضمنجألبك ف جألاتعإبجأملهني جو كإليفجالاقترأضجبإلنسب جل موجو أ جأملؤه جبمإج بمإ مجل جسيإس جأملسموع جأملحإسبي .
بمجبيءجأحتسإبجالاست الكجلهذ جأملوجو أ جعنيلإج كودجهذ جأملوجو أ ججإهمل جلالسبخيأرجأملبوق جلن إ.
ُ حتس الاست الكجحتمج بمجشط ج ك ف جألاصلجفيمإجعيأج ك ف جقنأض يجألبم تجألحمجوأملمب كإ جقيي جةنشرإء,جوذلتجبطم ت ج
ألتسط جألثإبت جعلب جليأنجعممهإ جةنبإجي جأملبوق  .بم جىجمأء جلمأجع جعلب جألاعمإنجةنبإجي جأملتين جوألتيم جأملببتي جوطم ت ج
الاست الكجفيجن إ جتلجسن جل جألاخذجفيجالاعببإنجق جتغيرأ جفيجألبتي مجأملحتس جعلبجقسإسجلسبتبلي.
فيمإج ليجألاعمإنجةنبإجي جلسبخيل جفيجأحتسإبجالاست الك:
سنوأ
0
قثإثجو م يبإ ج
0
آآل جولعيأ جلكببي
0
سيإنأ
بم ج حي ي جألانبإح جوألخسإئمجألنإ س جعن جأستبعإ جقي جلن جبنو جأملمب كإ جوأملعيأ جتإلفمق جبيد جأملبحصل جلن جألبي جوألتيم ج
أليفتر جل موجو أ جو بمجتسجي هإجفيجبيإدجأليخلجأملوحيجألشإلل.
العقارات للتطوير
0-0
ألعتإنأ جأملكتسب جقوجألتيجقنشئتجقوجألتيجلإجزألتجقييجةنشإءجوألتيج نوى جبيعهإجقوج بمج صنيفهإجعلبجقن إج طو مجعتإني ج ظهمج
بإلبك ف جقو بصإفيجألتيم جألتيج مكنج حتيتهإ,جقي مإجققل.
وتشملجألبكإليفجةشكلجقسإس يج ك ف جألانضجو ك ف جةنشإءجوجمي جألبكإليفجألاخمىجألالزل جلبسهيزجألعتإنجل بي ,جو مثلجألتيم ج
ً
ألتإب جل بحتيقجقيم جألبي جأملتين جبنإءجعلبجأملبيعإ جفيجألسن جأملعين جلطموحإجلنهجألبكإليفجأملبكبي جلنجقجلجبي جألعتإن.
بمج كو ن أملخصصإ جعنيلإج كودجهنإكجألتزأرجعلبجأملسموع ج(قإنونيجقوجأسبنبإجي) نتيس جلحيثجسإبقجولنجأملحبملجقدج ط ج
لنجأملسموع جتسو جالالتزأرجو كودجبإإللكإدج تي مجلب غجالالتزأرجةشكلجيعبميجع يه.
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الاعتراف باإليرادات
4-0
ً
ً
حي أملعيإنجأليو ي جل بتإن مجأملإلي جنقم ج" 02ة مأ أ جلن جألعتو جأملبرل جل جألعمالء" ً
جلوحيأ جالحتسإب جة مأ أ ج
نظإلإ جشإلال
ألنإ س جلنجألعتو جأملبرل جلنجألعمالءجويسو جعلبجةنشإ أ جألسإن جفيجألوقتجألمأهنجةشأدجالاعترأفجبإإل مأ أ جألتيج ضمنت إج
ً
ألعي ي جلن جأملعإ يرجوألبفسيرأ جأملخب ت جضمن جأملعإ يرجأليولي جل بتإن مجأملإلي  .و تير جأملعيإنجعلب جوجه جأليق جلنهجإ جلالعترأفج
ً
بإإل مأ أ جقإئمإجعلبجخماجخطوأ :
ألخطو ج :0حي يجألعتيجأملبررجل جألعميلُ :ويعمفجألعتيجبأنهجأ فإقي ج برلهإجطمفجوأحيجقوجق ثرج نشأجبموجب إجحتوقجوألتزألإ جقإب ج
ل بحتيقجل ج حي يجلعإ يرجهذ جألحتوقجوالالتزألإ .
ألخطو ج :5حي يج نفيذجالالتزألإ جأملبضمن جبإلعتي :ىدجق أءجالالتزألإ جألوأن جبإلعتو ج بمثلجفيجألبعهيجببحو لجبضإع جقوج تي مج
خيل جل عميل.
ألخطو ج :0حي يجقيم جأملعإل  :بمثلجقيم جأملعإل جفيجأملتإبلجألذيج بوق جأملسموع ج حتيتهجلتإبلج حو لجألبضإئ جو تي مج
ألخيلإ جأملبعهيجب إجل عميل,جوذلتجبإسبثنإءجأملبإلغجأملحص جبإلنيرإب جعنجألغير.
ألخطو ج :2خصيصجقيم جأملعإل جى بج نفيذجالالتزألإ جألوأن جبإلعتي :بإلنسب جل عتو جألتيج بضمنجألتزأرجقوجق ثر,ج تورجأملسموع ج
ببخصيصجقيم جتلجلعإل جلكلجألتزأرجبمإجيعبرجبإلبفصيلجعنجأملتإبلجألذيج بوق جأملسموع ج حصي هجوأسبحتإقهجلتإبلج
أستيفإءجتلجألبرملأر.
ألخطو ج :2الاعترأفجبإإل مأ أ جعنيلإجتسبوفيجفيهجأملنشأ جألتزألإا إ.
تعترفجأملسموع جبإ مأ أا إجعنيلإج بمجأستيفإءجقيجلنجأملعإ يرجألبإلي :
 أسبالرجألعميلجوأسبفإ هجفيجألوقتجنفسهجلنجأملنإف جأملتيل جبموج ج نفيذجأملسموع جاللتزألإا إ؛جقو
 ىذأجلإجقسفمج نفيذجأملسموع جاللتزألإا إجعنجخ قجقيجلنجأملوجو أ ,جقوجز إ جفعإلير جقيجلرنجأملوجرو أ ,جألتريج تر جفريجنطرإقج
سيطم جألعميلجعنيجخ قجقوجتعمل ملجذلتجألاصل؛جقو
 ىذأجل ررمجيس ررفمجق أءجأملسموعر ر جع ررنجخ ررقجلوج ررو أ ج ن رربججعن ررإجأس رربعمإال جبي ر ر جع ررنجأس رربخيألإا إجألحإلير ر جىالجقدجأملنش ررأ ج
تسبممجحتوقهإجفيجأسبالرجقلوألجعنجالالتزألإ جألتيجنفذا إجأملسموع جحتمج إن خه.
خصررصجأملسموع ر جسررعمجأملعإل ر جى رربج نفيررذجالالتزألررإ جأملنصرروصجع ا ررإجفرريجألعترريجبنر ًرإءجعلرربجطم ت ر جأملخمجررإ جألترريج بط ر جالاعت ررأفج
ً
جوفتررإجللجهررو جألت ريج بررذلهإجأملسموع ر جنحرروجقفضررلج حتيررقجلاللتزألررإ جألبعإقي ر  .و تررينجأملسموع ر جىجمررإ يجألبكررإليفجألالزل ر ج
بررإإل مأ أ
إلن إءجأملشإني جةغي ج حي يجقيم جة مأ أ جألتيجسيبعيدجالاعترأفجب إ.
عن رريلإجتس رربوفيجأملسموع ر ج نفي ررذجألتزألإا ررإجع ررنجطم ررقجتس ر يمجألبض ررإئ جو ت رري مجألخ رريلإ جأملبعه رريجب ررإ,ج ت ررورجأملسموع ر جب ررإبمأرجعت رريج
لألصررلجيسررتنيجعلرربجقيم ر جأملتإبررلجأملكتس ر جلررنجج رمأءج نفيررذجالالت رزأر .وىدج خطررتجقيم ر جأملتإبررلجأملسررب مجلررنجألعميررلجقيم ر جة رمأ أ ج
أملعترفجب إ,ج تجألمل إ جى بجألتزأرجتعإقيي.
ُ
و ت ررإسجة رمأ أ جبإلتيم ر جألعإ ل ر جل متإب ررلجأملس ررب مجقوجلس رربحت جالاس رربالرجل ر جلمأع ررإ جش ررموطجوبن ررو جأل رريف جألبعإقي ر جأملبف ررقجع ا ررإج
بإسبثنإءجألضمأئ جوألمسورجألجمم ي  .و تورجأملسموعر جببتري مجى مأ أا ً
رإجوفترإجملعرإ يرجلحري جةغير ج حي ريجلرإجىذأجترإدجعمرلجأملسموعر ج
موتلجقوجو يل .وقيجأسبتمجقمأنجأملسموع جعلبجقن إجتعملجبصف جلوتلجفيججمي جلعإلال جة مأ أ جليي إ.
ِ
و بمجىثبإ جة مأ أ جفيجأملع ولإ جأملإلي جأملمح ي جأملوجمل جأملوحي جحتمجألتينجأملحبمرلجلعرهج ريفقجأملنرإف جالاقبصرإ جعلربجأملسموعر ج
ً
ً
جوألبكإليفجقيإسإجلوثوقإجبه,جعنيلإج تبض يجألضمون جلذلت.
ووجو جىلكإني جلتيإسجة مأ أ
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أسـاس التوحيد
2-0
أسبحوذ جألشم جفيج 03ج ونيوج 5302علبج %,2.2لنجحص جأمل كي جفيج ألإكجل بنمي جألعتإن جأملحيو ,جلنجخاللج حو لج
حص جنئياجلس اجة أن جفيجخماجشمتإ جقإبض ,ج مإج بضحجفيمإج لي:
حق الانتفاع والسيطرة الفعلية
ألانشطة الرئيسية
مكان التأسيس والعمليات
إسم الشركة التابعة
%033
شم جقإبض
جملنجألعذنأءجألبر طإني
شم جنسإ جأملحيو
%033
شم جقإبض
جملنجألعذنأءجألبر طإني
شم جألخملن جأملحيو
%033
شم جقإبض
جملنجألعذنأءجألبر طإني
ألبيرإزجألتإبض جأملحيو
%033
شم جقإبض
جملنجألعذنأءجألبر طإني
شم جألسإهم جأملحيو
%033
شم جقإبض
جملنجألعذنأءجألبر طإني
ألفم وسجألتإبض جأملحيو
ً
قإلتجأملسموع جأعببإنأ جلنج 03ج ونيوج 5302جببوحييجألخماجشمتإ جألتإبض جلبين جقعال جوأملنشآ جألبإلغجعي هإج 22جلنشأ ج
ً
(بإسبثنإءجألفموع) (20 :5302جلنشأ ) وألتيج كودجلعإجلسموع ج ألإكجل بنمي جألعتإن جأملحيو .
الاستحواذ على حصة غير مسيطرة في شركة داماك للتنمية العقارية املحدودة
6-0
مإج مجألبطمقجملنإقشبهجفيجى ضإحج,0ج مج تي مجعمض جى ب جحإللي جى صإال جة يأع جأليولي جأملؤه يد جلمن ج مث ود جألاسهمج
ألعإ جليألإكجل بنمي جألعتإن جأملحيو جملبإ ل جى صإال جة يأعجأليولي جليي مجبأسهمجعإ جفيجألشم جلتإبلجسعمجصمفج
ً
لحي  .قإرجنئياجلس اجة أن جببحو لجقسهمجفيجألشم جى بجحإلليجى صإال جة يأعجأليولي  .نظمأجلب وغجحص جألشم جفيج بيج
ل بنمي جألعتإن جأملحيو جى بج %033مجتسجيلجألبغيرجألحإصلجعلبجحص جغيرجلسيطم ج حتوق ل كي  .مجى نأججقسهمجألشم
ةسوقج بيجأملإ يجفيج05ج نإ مج.5302
7-0

إدارة املخاطر املالية

مإثل جسيإسإ جوقهيأفجى أن جأملخإطمجأملإلي جل مسموع ج تجألسيإسإ جوألاهيأفجأملعموض جفيجألبيإنإ جأملإلي جأملوحي جل سن ج
أملنت ي جفيج00ج يسمبرج.5302
-4

ألحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غيـر املؤكـدة

بط جىعيأ جألبيإنإ جأملإلي جأملمح ي أملوجمل جأملوحي جقيإر جة أن جبإ خإذ ج تي مأ جوأفترأضإ ج ؤثمجعلب ج طبيق جألسيإسإ ج
أملحإسبي جو ذلت جعلب جقيم جأملوجو أ  ,جأملط وبإ  ,جة مأ أ جوأملصإن ف جأملينجر  .قي ج خب ف جألنبإئج جألفع ي جعن جهذ ج
ألبتي مأ .
عني جىعيأ جهذ جألبيإنإ جأملإلي جأملمح ي جأملوجمل جأملوحري  ,جتإنت جألبتي مأ جألجوهم جألبري جأ خذا إ جة أن جعني ج طبيقج
ُ
ألسيإسإ جأملحإسبي جل مسموع جوأملصإ نجألمئيسي جل بتي مأ جغيرمجأملؤ ري جهيجنفاجألبتي مأ جوأملصإ نجأملطبت جفيجألبيإنإ ج
أملإلي جأملوحري جل سن جأملنت ي جفيج00ج يسمبرج,5302جبإسبثنإءجالاستثمإنأ جأملإلي .

الاستثمإنأ جأملإلي
مثلجالاستثمإنأ جأملإلي جحص جل كي جأملسموع جألبإلغجنسبت إج %53فيجلنشأ جذأ جعالق ج(ى ضإحج .)03وقيجقإلتجة أن جببتي مج
ليىج أثيرجأملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج 5,الاستثمإنأ جفيجألشمتإ جألمللي جوأملشإني جأملشتر ,جوأ خذ جقمأنهإجبأنهجلياجليىج
أملسموع جقيج أثيرججوهميجفيجأملشإن جفيجألتمأنأ جأملبع ت جبإلسيإس جألتشغي ي جوأملإلي جل منشآ جأملستثممجب إ,جولنجثمجف مج بمج
لحإسب جالاستثمإنج رج"شم جزلي ".

00

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو " 5302تتمة"

تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 02
-2
بنتجأملسموع ج طبيقجأملعيإنجأليو يجل بتإن مجأملإلي جنقمج02جبأثمجنجعي .وع يه,ج مج طبيقجأملعيإنجل فتر جأملنت ي جفريج03ج ونيروج5302
(فترر جألبطبيرقجألاو ري) .و بط ر جألبطبيرقجألمجعريجأملعريلجل معيرإنجالاعتررأفجبإلبرأثيرجأملتررأ مجلبطبيرقجأملعيرإنجفريججمير جألعترو جألتريجلرمج
كبملجةعيج مإجببإن خج0ج نإ مج5302جفيجشكلجتعي لجعلبجألمصييجالافببإحيجلألنبإحجأملستبتإ جبذلتجألبإن خ.
فيمإج ليجألبعي ال جعلبجبيإدجأملم ملجأملإ يجأملوحيجالافببإحي:
00ج يسمبرج5302
قلفج نهم
املوجودات
,،220،20,
عتإنأ جل بطو م
ذلمج سإن جلي ن جوذلمج سإن جقخمى
5،251،352

تعي ال ج /ىعإ ج صنيف
قلفج نهم

0ج نإ مج5302
قلفج نهم

()212،010
02،522

2،120،025
5،222،520

املطلوبات
ذلمج سإن ج أئن جوذلمج سإن جقخمى

03،,20،,30

()0،021،,52

حقوق ملكية الشركاء
ألانبإحجأملستبتإ

2،325،202

فيمإج ليجألبعي ال جعلبجبيإدجأليخلجأملمحليجأملوجملجأملوحيجل فتر :
وف ر ر ر ر ررقجأملعي ر ر ر ر ررإنجأل ر ر ر ر رريو يج
ل بتإن مجأملإلي جنقمج02
قلفج نهم
2،22,،1,1
ة مأ أ
()0،,,0،320
كإليفجأملبيعإ
5،023،03,
ألمبحجل فتر

212،020
وفقجألسيإس جألسإبت
قلفج نهم
0،052،000
()0،521،005
0،,00،002

1،000،12,
2،023،013
ألب ر ر ر ر ر ررأثيرجةس ر ر ر ر ر ررب ج
ألبغير
قلفج نهم
0،250،020
()030،231
,00،122

تحليل القطاعات
-6
ُ
حي جأملع ولإ جأملعموض جعلب جلس ا جة أن جوأملبع ت جبأغمأض ج خصيص جأملوأن جو تييم جألا أء جةشكل جنئيس ي جعلب جطبيع ج
ً
لخب فجألانشط جألتيج مإنسهإجأملسموع جبيال جلنجأملنإطقجألجغمأفي جلب تجألانشط  .تشبملجأملسموع جفيجألوقتجألحإ يجعلبج
قطإعجتشغيليجوحييجوهوجألعتإنأ جقييجألبطو م.
نتسمجأملع ولإ جألجغمأفي جل مسموع جبيدجعم يإا إجفيج ول جةلإنأ جألعمبي جأملبحي ج"ألتطإعجأملحلي" وعم يإا إجفيجب يأدجقخمىج
"قطإعإ ج ولي ".
فترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو
فترة الثالثة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهرم
ألف درهم
قلفج نهرم
ألف درهم
إلايرادات
475087802
078387634
لح ي
2037074
2037338
ولي
477487989
570087605

04

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو  " 5302تتمة "
-6

تحليل القطاعات "تتمة"
 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم

العقارات قيد التطوير
لح ي
ولي
-7

278707440
076067087
772377803

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم
0.212.12,
0.122.2,3
,.220.20,

عقارات قيد التطوير
 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم

ألمصييج مإجفيجبيأ جألفتر /ألسن
الاعترأفجبإالسبحوأذجعلبجألحص جأملسيطم جفيجشم ج ألإكج
ل بنمي جألعتإن جأملحيو
ىضإفإ
أثيرجتغيرجألسيإس جأملحإسبي ج(ى ضإحج)2
أملحولجى بج ك ف جأملبيعإ
أملحولجى بجطمفجذوجعالق ج
عكاجأنخفإضجفيجألتيم

872207708

-

074027747
()2977096
()078847529
-

0.15,.,22
5.110.00,
()0.23,.121
()02.,,5
022.000

ألمصييج مإجفيجن إ جألفتر /ألسن

772377803

,.220.20,

لوجو أ جلحبفظجب إج عتإنأ جقييجألبطو م

بضمنجنصييجألعتإنأ جقييجألبطو مجقط جقنأض يجل بطو مجفيجأملسبتبلجوعتإنأ ج سميج طو مهإجووحيأ جلنسمل جلحبفظجب إجفيج
أملخملود .نتسمجألانصي جقعال جعلبجألفئإ جألبإلي :
00ج يسمبرج5302
 03يونيو 5302
(ليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهررم
ألف درهــم
قنضجلحبفظجب إجل بطو مجفيجأملسبتبل
عتإنأ جقييجألبطو م
عتإنأ جلنسمل

0707379
675707293
8607060
772377803

202.222
0.,12.222
0.022.201
,.220.20,

02

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو  " 5302تتمة "
8

موجودات مالية أخرى
00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم

 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم
6267370
,01.,21
لحبسملأ جلع ت جألتس يم
057894
03.535
ألينإ جنتي
5.0,1
57429
قخمى
,25.223
6707456
ً
وفتإ جل توأنيدجألسإن ,ج حبفظجأملسموع جبألوألجبحسإبإ جلصين جلع ت جألتس يمجلعبمي جب يئ جألبنظيمجألعتإني ج("ن مأ"),ج
حيث ج س جالاحبفإظ جبب ت جألالوأل جفي ج ت جألحسإبإ جلع ت جألتس يم جلفتر جثإبب جليا إ جسن جوأحي جةعي جالانت إء جلن جىنسإزج
ألعتإنأ جقييجألبطو مجذأ جألص ,جو بمجةعيهإجةفمأججعنج تجألالوألجل مسموع  .حملج تجألالوألجفإئي جبنس ج سإن .
حبفظجألبنوكج مإجفيج 03ج ونيو 5302جببألينإ جنتي جبمهنجلتإبلجألتسهيال جالائبمإني جألصإ ن جل مسموع ,جوقدج حملج تج
ألو أئ جنس جفإئي ج سإن .
 -9ذمم تجارية مدينة وأخرى

ذلمج سإن جلي ن
لخصصجأنخفإضجقيم جذلمج سإن جلي ن
فعإ جلتيل جوو أئ
ً
ذلمجلي ن جوليفوعإ جلتيلإجقخمى

 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم
073537272
()0607520
578277055
8337675
427887

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم
5،522،012
()530،020
5،320،320
051،220
2,،203

077307880

5،251،352

مثلجألذلمجألبسإن جأملي ن جأملبإلغجغيرجأملسي جوألتيجلمج بمج حصي هإجةعي .و حقجل عمالءجتسو جأملبإلغجغيرجأملسي جفيجغضودج
03ج ً
ولإجلنج إن خج حم مجألفإ ون جذأ جألص .
 -03استثمارات مالية
زأ جأملسموع جلنجأستثمإنأا إ فيج ألإكجأليولي جأملحيو ,جلنشأ جذأ جص ,جلن جلب غج 0,.2جل يود ج نهمجى ب  005.0جل يودج
نهم,جوهوجلإج مثلج %53لنجل كي جأملسموع جفيجهذ جأملنشأ .
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو  " 5302تتمة "
 -00النقد وما يعادله
 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم

ألنتيجفيجألصرنيوق
ألنتيجأملحبفظجبهجفيجحسإبجلع قجألتس يم
قنصي جليىجألبنوك
و أئ جثإبب

07062
774077520
407546
075497603

200
2،013،010
05،13,
0،0,,،01,

نقد وأرصدة لدى البنوك
طمح :و أئ جثإبب جبإسبحتإقجقصليجق ثرجلنجثالث جقشهم
النقد وما يعادله

877007575
()075087970
774957030

0،005،00,
()0،521،500
2،020،022

مثلجألنتيجأملحبفظجبهجفيجحسإبإ جلع ت جألتس يمجألنتيجأملسب مجلنجعمالءجوأملحبفظجبهجفيجحسإبإ جلعبمي جب يئ جألبنظيمج
ألعتإنيج("ن مأ"),جو تبصمجأسبعمإلجهذأجألنتيجحصمً إجعلبجعتإنأ جقييجألبطو مج بع قجب إجأملتبوضإ جألنتي جلذلتجتعببرج نتيج
ولإجيعإ له.
-05

رأس املال

قسهمجلصمحجب إجوصإ ن جوليفوع جبإلكإللجبتيم ج0ج نهمجل سهم

 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم
2.233.333

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم
2.333.333

قصين جأملسموع جخاللجألفتر جقسهمجلنح جأن فعتجعلبجىثمهإجقسهمجأملسموع جأملصمحجب إجوألصإ ن جوأمليفوع جبإلكإللجى بج2.2ج
ل يودج نهمج(ى ضإحج.)52
 -00احتيـاطي قانوني
ً
عمال جبأحكإر جقإنود جألشمتإ جبيول جةلإنأ جألعمبي جأملبرحي جوعتي ج أسيا جألشم  ,ج بم ج حو ل ج %03لن جقنبإح جألسن جى بج
الاحبيإطيجألتإنوني .و حقجل شم جأ خإذجقمأنجبوقفجذلتجألبحو لجىذأجلإجب غجنصييجالاحبيإطيج %23لنجنقسجأملإلجأمليفوع.
 -04احتياطي إعادة هيكلة املجموعة
ظهمجلخصصجقعإ جهيك جأملسموع جعنيجالاسبحوأذجألذيجقإلتجبهجأملسموع جفيج03ج ونيوج,5302جوهوجغيرجقإبلجل بوزي .
 -02قروض بـنكية

قموضجبنكير
سحوبإ جبنكي جعلبجأملكشروف

 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم
4027649
0707089
6377308

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم
020.133
051.,02
520.202

بنوكجولؤسسإ جلإلي
ليى جأملسموع جقموض جبنكي جضمن ج م يبإ جقموض جلخب ف جل جعي جلن جألبنوك جوأملؤسسإ جأملإلي  .تير ج ت جأملؤسسإ ج
ل مسموع جقموضجألجلجوتسهيال جسحوبإ جبنكي جعلبجأملكشوف.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو  " 5302تتمة "
 -02قروض بـنكية "تتمة"
يسبرحقجسيأ جألتموضجألبنكي جقعال ج مإج رلي:

 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم

عنيجألط جخاللجسن جوأحي
فيجألسن جألثرإني

2337008
0367933

530.5,2
20.223

ً
طمح :ألتيم جأملسبحت جألتسرو جخاللج05جشهمأ
ً
ألتيم جأملسبحت جألتسرو جةعي 05جشهمأ

6377308
()2337008
0367933

520.202
()530.5,2
20.223

تإدجليىجأملسموع جخاللجألفتر جألتموضجوأملبإلغجأملتترض جغيرجأملضمون جألتيجالج حملجفوأئيجألبإلي :
 تسهيلجبنكيجألجلجبتيم ج 23جل يود ج والنج( 022.3جل يود ج نهم) ليىجقحيجألبنوكجألبسإن جبمعيلجفإئي جليبونج 0جقشهم
زأئيج %0.52سنو ً إ,جويسبحقجىعإ جسيأ جبإلكإلل جفيج .5300جوقيج مجخاللجألفتر جسيأ ج 03جل يود ج والنجقلم كيج(00.,ج
ل يودج نهم).
 لب غج 22جل يود ج والنجقلم كيج( 522.2جل يود ج نهم) نإ ججلنجتسهيلجقمضجألجلجليىجقحيجألبنوكجألبسإن جبمعيلجفإئي ج
ليبونج0جقشهمجزأئيج %0.22سنو ً إ,جويسبحقجىعإ جألسيأ جفيج.5302
 قمضجألجلجبتيم ج 23جل يود ج نهمجقحيجألبنوكجألبسإن جبمعيلجفإئي جى بونج 0جقشهمجزأئيج %0.2سنو ً إ,جويسبحقجىعإ ج
ألسيأ جفيج.530,
 -06شهادات صكوك
قصين جلسموع ج ألإك جل بنمي جألعتإن جأملحيو جفي ج 1جقبم ل ج 5302جشهإ أ جصكوك جثت جبمب غ ج 023جل يود ج والنجقلم كيج
("ألشهإ أ ") تسبحق جفي ج .5301ألجه جأملصين جلب ت جألشهإ أ جهي جشم جقلفإ جسبإنجألتإبض جأملحيو جل ج ألإك جل بنمي ج
ألعتإن جأملحيو جبصف جضإلن جووص يج .مجى نأججألشهإ أ جفيجبونص جى ملنيأ جلألونأقجأملإلي جونإسيأكج بي .و منح جألشهإ أ ج
لحإل ا إج("حإلليجألصكوك") لنجوقتجألخمجألحقجفيجأسبالرج فعإ جلإلي جلحي ج نشأجلنجحص جل كي جغيرجلسملق جفيجلوجو أ ج
ً
ثت جلع ن جلنجقبلجشم جقلفإجسبإنجألتإبض جوفتإجإلعالدجألثت ج("ألثت ") علبجةعضجلوجو أ جألثت ,جعلبجقدج حبفظجألضإلنج
ً
بموجو أ جألثت جأملذتون جعلبجسبيلجألثت جفتطجملصلح جحإلليجألشهإ أ جبإلنسب جوألبنإس جطبتإ جل مب غجالاسميجل شهإ أ ج
ً
أملحبفظجب إجلنجقبلجتلجحإللجل شهإ أ جوفتإجإلعالدجألثت جوشموطجوقحكإرجألشهإ أ .
ً
حملجألشهإ أ جنسب جفإئي جقينهإج %2.12سنو إجولضمون جبموجو أ جثت جلعين .
 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم

عإئيأ جىصيأنجشهإ أ جصكوك
ىجمإ يج كإليفجةصيأنج
طمح :لطفأ جحتمجن إ جألفتر ج /ألسن

570887723
()507020
47466

5.0,,.223
()50.020
5.021

كإليفجىصيأنجغيرجلطفأ
ألتيم جأليفتر

()087687
570737360

()53.,32
5.002.120
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو  " 5302تتمة "

 -07معامالت ألاطراف ذات العالقة
بررجأملسموع جلعإلال جلخب ف جل جشمتإ جولنشآ جتسبوفيجتعم فجطمفجذوجعالق ج مإجون بإملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج""52
ةفصإحجعنجألاطمأفجذأ جألعالق  .بضمن جألاطمأفجذأ جألعالق جلنشآ جخإضع جمل كي جو/قوجى أن جوسيطم جلشتر ,جوشمتإءج
ت جألشمتإ جوأملنشآ جوقفمأ جى أنا إ جألع يإ .ض جة أن جألشموط جوألاحكإر جل معإلال جوألخيلإ جأملسب م /أملتيل جلن/ى بج
ألاطمأفجذأ جألعالق جو ذلتج تمنجلإج م بطجبسمي جأملصإن فجألاخمى .بمجأملوأفت جعلبجسيإسإ ج حي يجألاسعإنجوشموطججمي ج
أملعإلال جلنجقبلجة أن .
ب غتجألانصي جل جألاطمأفجذأ جألعالق ج مإجفيج إن خجألبتم مجلإج لي:
 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم
مستحق إلى طرف ذو عالقة
لسبحقجملنشإ جخإضع جلسيطم جنئياجلس اجة أن ج

-

 00يسمبر 5302
(ليقق)
قلفج نهررم
23.022

فيمإج ليجطبيع جأملعإلال جألهإل جلألطمأفجذأ جألعالق جوأملبإلغجأملبضمن جفيج تجأملعإلال :
فترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو
5304
5302
(غير مدقق)
(غير مدقق)
ألف درهــم
ألف درهــم
8.998
قعمإلجىنشإءأ جلنسمل ج*
* أسبغ تجأملسموع جخاللجألفتر جخيلإ جىنشإءأ جبتيم ج1.3جل يودج نهمجلنج نأ هجل متإوال جذ.ر.ر,.جلنشأ ج خض جلسيطم ج
نئياجلس اجة أن .
مكافأة أفراد إلادارة العليا
وضحجألبإ يجلكإفأ جقفمأ جة أن جألع يإ جل مسموع ,جوذلتجلكلجفئ جلنجألفئإ جألتيجنصجع ا إجأملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج52
ىفصإحإ جألاطمأفجذأ جألعالق .
فترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهررم
ألف درهــم
2،010
97302
لنإف جقصير جألاجلجل موظفيد
022
545
لنإف جن إ جألخيل
2،202
97527
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو  " 5302تتمة "
-08

ذمم تجارية دائنة وأخرى

لبإلغجلتيل جلنجألعمالء
لبإلغجلسبحت
ذلمج أئن جقخمى
لحبرسملأ ج أئن
لتإبلجلؤجلجليفعإ جقنأض ي

 03يونيو 5302
(غير مدقق)
ألف درهــم

00ج يسمبرج5302
(ليقق)
قلفج نهررم

279557327
7927504
8437402
4947974
075057864
975827244

2.512.000
005،203
212،0,0
200،011
0،252،322
03.,20.,30

بضمن جأملحبسملأ جلبإلغ جلسبحت جملتإوليد جلحبفظ جب إ جملي جسن جلن ج إن خ جالانت إء جلن جأملشموع جوحتم جأنتضإء جفتر ج حملج
لسؤولي جقخطإءجألبنفيذ,جو ترأوحج تجأملبإلغجأملحبسمل جلإجبيدج %2ى بج %02لنجألعملجأملنسمل.
-09

إيـرادات

شتقجلنشأ
بي جقنأض ي

فترة الثالثة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهرم
ألف درهم
070227064
9607448
570087605

فترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهرم
ألف درهم
576227274
573907402
477487989

مطلوبات محتـملة
-53
00ج يسمبرج5302
 03يونيو 5302
(ليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهررم
ألف درهــم
,,0.020
988.407
ضمإنإ جبنكي
ليىجأملسموع جلط وبإ جلحبم جةشأدجألضمإنإ جألبنكي جأملصين جفيجسيإقجألاعمإلجالاعبيإ ي,جوالج بوق جقدج نشأجعلبجىثمهإج
لط وبإ جهإل جفيجألبوأن خجألوأن جقعال .
التعهدات
-50
ُ
صنفجألبعهيأ جألخإص جبإالسبحوأذجعلبجخيلإ جلبطو مجوىنشإءجلوجو أ جضمنجألبطو مأ جقييجألبنفيرذ:
00ج يسمبرج5302
 03يونيو 5302
(ليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهررم
ألف درهــم
لبعإقيجع يه

670957087

0،323،2,0
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو  " 5302تتمة "

 -55القيمة العادلة لألدوات املالية
ألتيم جألعإ ل جهوجألسعمجألذيجقيج بمجقبضهجنظيرجبي جقحيجأملوجو أ ,جقوج فعهجنظيرج حو لجقحيجأملط وبإ جفيجلعإل جلنظم ج
بيد جأملتشإن يد جبإلسوق جفي ج إن خ جألتيإس .قي ج نشأ جألفإنق ً
جبنإء جعلب جذلت جبيد جألتيم جأليفتر جوفق جطم ت جألبك ف جألبإن خي
و تي مأ جألتيم جألعإ ل .

ألتيم جألعإ ل جلأل وأ جأملإلي جأملتإس جبإلبك ف جأملطفأ
تمن جة أن جقد جألتيم جأليفتر جل موجو أ جأملإلي جوأملط وبإ جأملإلي جأملعترف جب إ جفي جألبيإنإ جأملإلي جأملمح ي جأملوجمل جأملوحي ج
تإنبجقيمهإجألعإ ل .

آليإ جألبتييمجوالافترأضإ جأملطبت جلتيإسجألتيم جألعإ ل

تستنيجألتيم جألعإ ل جلأل وأ جأملإلي جأملينج جبإلتيم جألعإ ل ً
جبنإءجعلبجقسعإنجألسوقجأملينج جوغيرهإجلنج تنيإ جألبتييم.
بمج حي يجألتيمجألعإ ل جل موجو أ جأملإلي جوأملط وبإ جأملإلي ج مإج لي:
حرري جألتيم ر جألعإ ل ر جل موجررو أ جأملإلي ر جوأملط وبررإ جأملإلي ر جألخإضررع جلشررموطجوبنررو جثإبب ر جوأملبيأول ر جفرريجقسرروأقجلإلي ر ج

نشط جبإلمجوعجى بجقسعإنجألسوقجأملينج .
ً
ً
حرري جألتيمر جألعإ لر جل موجررو أ جأملإلير جألاخررمىجوأملط وبررإ جأملإلير جألاخررمىجوفتررإجلنمررإذججألاسررعإنجأملتبولر جعمولررإجبنر ًرإءجعلرربج

ح ير ررلجألبر رريفتإ جألنتي ر ر جأملخصر ررول جبإسر رربخيأرجألاسر ررعإنجألسر ررإئي جفر رريجألسر رروقجوعر ررموضجألاسر ررعإنجلر ررنجأملب ر رإجم نجأل وأ ج
لشإب .
ُ تإسجألا وأ جأملإلي جةعيجالاعترأفجأملبيئيجبإلتيم جألعإ ل جأملتسم جلسبو إ جلنج0جى بج0ج ً
بنإءجعلبجأملمح جألتيج بمجنصيجألتيم ج
ألعإ ل جعنيهإ.
قيإسإ جأملسبوىج0جلنجلسبو إ جألتيم جألعإ ل جهيج تجألتيإسإ جأملسبنبط جلنجألاسعإنجأملع ن ج(غيرجلعيل ) فيجقسوأقجنشط ج
ملوجو أ جولط وبإ جلمإث .
قيإسإ جأملسبوى ج 5جلنجلسبو إ جألتيم جألعإ ل جهيج تجأملسبنبط جلنجليخال جغيرجألاسعإنجأملع ن جأملبضمن جفيجأملسبوى ج0ج
وهيجألتيج مكنجنصيهإجل موجو أ جوأملط وبإ جىلإجةشكلجلبإشمج(قيجألاسعإن) قوجغيرجلبإشمج(قيجأملسبنبط جلنجألاسعإن).
قيإسإ جأملسبوى ج 0ج لن جلسبو إ جألتيم جألعإ ل جهي جألتيإسإ جأملسبنبط جلن ج تنيإ جألبتييم جألتي ج بضمن جليخال ج
ل موجو أ جوأملط وبإ جألتيجالج تورجعلبجبيإنإ جسوقي جلمصو ج(ليخال جغيرجلمصو ).
و مإجفيج إن خجن إ جألفتر ,جفإدجألتيم جأليفتر جل موجو أ جأملإلي جوأملط وبإ جأملإلي جألاخمىج تإنبجقيمت إجألعإ ل  .و مج صنيفج
لحفظ جالاستثمإنأ جأملإلي جبإلكإللجفيجأملسبوىجألثإلث .0
 -50ألارباح للسهم
بمجأحتسإبجألانبإحجألاسإسي جوأملخفض جل سهمجببتسيمجصإفيجألمبحجل فتر جعلبجأملبوسطجأملمجحجلعي جألاسهمجألعإ جقييجةصيأنجخاللج
ً
ألفتر  .وعمالجبإملعيإنجأملحإسبيجأليو يجنقمج 00ألانبإحجل سهم,جفتيج مجلعإل ج أثيرجلكإفأ جألاسهمجأملصين ج(ى ضإحج )52بأثمجنجعيجفيجألوقتج
ألذيج بمجفيهجلحإسب جأملبوسطجأملمجحجلعي جألاسهمجألعإ جخاللججمي جألفترأ جأملعموض  .لمج كنجهنإكجق جق وأ جقوجبنو جقخمى جقيج
تر جع ا إج أثيرأ جلتإول جللخفضجعلبجأحتسإبجألانبإحجل سهم.

ألمبحجل فتر ج(قلفج نهم)
عي جألاسهمجألعإ ج(قلف)
ألانبإحجلكلجسهمجعإ يج–جقسإس يجولخفضج
(بإلينهم)

فترة الثالثة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهرم
ألف درهم
200،002
074027700
2،233،333
272337333
3.56

3.3,

فترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو
5302
5302
(غيرجليقق)
(غير مدقق)
قلفج نهرم
ألف درهم
0،225،,22
576237038
2،233،333
272337333
3.48
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع).
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إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة
لفترة الستة أشهر املنتهية في  03يونيو  " 5302تتمة "
 -54توزيعات ألارباح
عتي جألشم جفيج55جلإنسج5302جألجمعي جألعمولي جألسنو جوألتيجقع نتجفا إجألشم ,جل جغيرهإجلنجألالونجألاخمى,جلوأفتت إج
علبج وزي جقنبإحجعلبجشكلجقسهمجلنح جبتيم ج3.03ج نهمجلكلجسهمجبمإجقيمبهج233جل يودج نهم .مجىصيأنجقسهمجأملنح جببإن خج
0جقبم لج,5302جوهوجلإج ال جأن فإعجألعي جةجمإ يجلألسهمجأملصين جوأملكبتب جوأمليفوع جبإلكإللجل شم جحتمج2.2جل يإن.
أقترحجلس اجة أن جفيج2جقغسطاج5302ج وزيعإ جقنبإحجنتي جلؤقب جبتيم ج3.03ل سهمجبمإجقيمبهج223جل يودج نهم,جوقنبإحج
قسهمجبتيم ج 3.03جل سهمجبمإجقيمبهج 223جل يود ج نهمجل فتر جأملنت ي جفيج 03ج ونيوج,5302جعلبجقدج خض جهذأجالاقترأحجملوأفت ج
أملسإهميدجفيجألجمعي جألعمولي جألطإنئ جألتإ ل .
 -52املوافقة على املعلومات املاليـة املرحلية املوجزة املوحدة
وأفق جلس ا جة أن جعلب جأملع ولإ جأملإلي جأملمح ي جأملوجمل جأملوحي جلفتر جألسب جقشهمجأملنت ي جفي ج 03ج ونيوج ,5302جوصمحج
بإصيأنهإجفيج2جقغسطا .5302

