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6
th

 November 2016 
 
 

DAMAC Properties Dubai 
reports net profit of AED 2.84 
billion in the first 9 months of 

2016  
 
 

 Revenue at AED 5.12 billion for 9M 2016 

 Gross profit at AED 2.94 billion for 9M 2016 

 Booked sales at AED 5.3 billion for 9M 2016. 
Company maintains 2016 guidance of sales 
greater than AED 7 billion. 

 
 
 
 
 
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC (DFM: 
DAMAC) (“DAMAC” or the "Company"), a 
leading developer of high-end property in the 
Middle East, today announced the financial 
results for the nine months ending 30 
September 2016.  
 
During the first nine months of 2016, DAMAC 
recorded revenues of AED 5.12 billion. Gross 
profit margin stood at 57%. Net profit for the 
reporting period stood at AED 2.84 billion, a 
drop of 23% compared to 9M 2015. Total assets 
increased to AED 24.34 billion at 30 September 
2016 compared to AED 23.45 billion at 31 
December 2015. 

 
 
 
Cash and bank balances stood at AED 8.90 
billion, whilst development properties were 
recorded at AED 9.79 billion, as at 30 
September 2016.  
 
 

Net cash generated from operating activities 
totaled AED 537 million and the nine months 
Earnings Per Share (EPS) amounted to AED 
0.47 per share.  
 
With an accelerated delivery momentum in its 
Dubai core market, the Company reports the 
delivery of over 800 units in 3Q 2016 in AKOYA 
by DAMAC development, bringing the total 
deliveries for 9M 2016 to over 1,300 units. 
Although some international projects are facing 
unforeseen delays, management still expects to 
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 داماك العقارية دبي 

 مليار درهم إماراتي أرباحًا صافية 18.2تحقق 
  1026 عام ناألشهر التسعة األولى مخالل 

 
  شرر مليار درهم إماراتي في األ 21.5وصلت إيرادات الشركة إلى

 51.2عام التسعة األولى من 
  شرر األفي  مليار درهم إماراتي 51.2بلغ إجمالي األرباح المحققة

 51.2ن عام األولى مالتسعة 

  اراتي خالل مليار درهم إم 215 ةبلغت قيمة المبيعات المحجوز
 توّجه حافظ علىتالشركة . 51.2التسعة األولى من عام شرر األ

 51.2لعام  مليار درهم إماراتي 7حجم المبيعات إلى أكثر من 

 

المدرجة في سوق دبي .( )ع.م.ش)شركة داماك العقارية دبي  أعلنت
، المطور الرائد "(الشركة"أو " داماك( )"DAMAC: المالي تحت الرمز

نتائج العن  ،اليوملسكنية الفاخرة في منطقة الشرق األوسط، للعقارات ا
 . 51.2سبتمبر  51المنترية في  التسعةألشرر المالية ل

 
 51.2األولى من عام  التسعةحققت داماك العقارية خالل األشرر 

إجمالي  مليار درهم إماراتي، مع هامش ربحية 21.5إيرادات بلغت 
ة للشركة خالل الفترة المذكورة وبلغت األرباح الصافي%. 27بنسبة 
شرر باألمقارنًة % 55مليار درهم إماراتي، بتراجع نسبته  51.2

 52152وارتفع إجمالي األصول إلى . 51.2من عام  ىألولالتسعة ا
مليار  55122بــ  مقارنةً  51.2 سبتمبر 51في  إماراتيمليار درهم 

  .51.2ديسمبر  .5إماراتي في درهم 

 
مليار درهم إماراتي،  1.1.واألرصدة لدى البنوك  دوبلغ مجموع النق

مليار درهم إماراتي  .7..في حين سجلت قيمة العقارات قيد التطوير 
 . 51.2 سبتمبر 51حتى تاريخ 

 
مليون درهم  257ووصل صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل إلى 

 درهم 1.27 التسعةخالل األشرر السرم إماراتي، فيما بلغت ربحية 
 . للسرم الواحد إماراتي

 

أكثر من  تم تسليم، في دبي ومع استمرار الزخم في مشاريع الشركة
في مشروع  51.2خالل الربع الثالث من عام وحدة سكنية  11.

أكويا من داماك، ليصل إجمالي حجم التسليم لألشرر التسعة األولى 
غير ر يتأخال رغم بعضو . وحدة 511,.إلى أكثر من  51.2من 
التسليم حجم  تحقيقاإلدارة  تتوقعمشاريع الدولية، الفي وقع المت
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meet the lower end of the guidance range of 
2,700 to 3,000 units from incremental deliveries 
in Dubai.  
 
 

During the reporting period, booked sales 
reached AED 5.3 billion. 3Q 2016 recorded 
AED1.7 billion, showing 5% sequential growth 
versus 2Q 2016 and marginally below 3Q 2015. 
With these results and the seasonally strong 4Q 
2016, the management reiterated guidance for 
full year sales to be greater than AED 7 billion.  

 
 
 
 
 
Hussain Sajwani, Chairman of DAMAC 
Properties, commented:  
 
“The Dubai market remains resilient. The levels 
of interest in our new product launches and 
existing portfolio are healthy. 
 
In line with the visionary leadership of His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, UAE Vice President and Prime 
Minister and Ruler of Dubai, Dubai is reinforcing 
its position as a leading metropolitan center 
attracting businesses and individual investors 
from the four corners of the globe.  
 
In the first nine months of 2016, DAMAC added 
AYKON City to its portfolio of standout projects, 
a landmark in freehold developments in the 
most sought after location on Sheikh Zayed 
Road.  
 
 
Furthermore, DAMAC continues to introduce 
innovative concepts with our master 
developments; AKOYA by DAMAC and AKOYA 
Oxygen.  
 
The market is definitely challenging, investors 
today are seeking better value. However, with a 
medium to long term view, we believe that 
Dubai is well positioned for continued growth, 
and we expect the city to consistently 
outperform more established metropolitan 
centers around the world. This outperformance 
is underpinned by ambitious infrastructure 
investments, and a stringent and efficient 
regulatory framework stemming from the 
Government’s vision to create a sustainable city 
which enhances the experience of those living, 
working and visiting Dubai.”  

من  ،وحدة 5,111 الى 5,711من  وهو بأكمله،المخطط له للعام 
 . خالل تسليم وحدات اضافية في دبي

 

 2.5 ةحجوز ممبيعات الالوخالل فترة اإلعالن عن النتائج، بلغت قيمة 

 7.. الحالي 51.2وسجل الربع الثالث من . مليار درهم إماراتي
بالربع الثاني من  مقارنةً % 2قدره  نمو متتاليمع ، إماراتي مليار درهم

مع و . 51.2، وبانخفاض طفيف عن الربع الثالث من العام 51.2
شددت ، 51.2عام ن خير مع األقوية للربهذه النتائج وبداية موسمية 

بأكمله إلى أكثر  الجاري لعامالمبيعات ل على أن يصل حجمدارة اإل
 .إماراتي مليار درهم 7 من

 
 

 : ، قائالً العقارية وعلق حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك

 
مستويات االهتمام في منتجاتنا و  باالستقرار،ال تزال سوق دبي تتمتع "

يجابيفي هي الحالية  تناالجديدة ومحفظ   .وضع جيد وا 
 

راشد د بن السمو الشيخ محم تماشيًا مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحبو 
رعاه )رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  آل مكتوم، نائب رئيس الدولة

دبي تعزيز مكانترا كمركز عالمي رائد في اجتذاب تواصل ، (اهلل
  .أنحاء العالمكافة والمستثمرين األفراد من المشاريع التجارية 

 
داماك شركة ، أضافت 51.2عام خالل األشرر التسعة األولى من و 

إلى محفظترا من المشاريع ذات الصدارة، إذ  ‘كون سيتيأي’مشروع 
ضمن التملك الحر في مجال يمثل هذا المشروع أحد معالم التطوير 

  .أكثر المواقع المرغوبة على شارع الشيخ زايد
 

داماك تقديم مفاهيم مبتكرة في شركة وعالوة على ذلك، تواصل 
 . ‘يا أكسجينأكو ’و‘ أكويا من داماك’ مثل، المشاريع التطويرية

 
اليوم المستثمرين إذ يقوم صعبة بالتأكيد،  في مرحلةالسوق تمر 

دبي  ؤمن بأننوبالرغم من ذلك، . ممكنة عن أفضل قيمةبالبحث 
، على المدى المتوسط والطويل لمواصلة تحقيق النمو اً قوي اً تحتل مركز 

مدن العالمية الكبرى األكثر الدومًا على اإلمارة تتفوق ونتوقع أن 
في  استثمارات طموحة العالم، إذ يرتكز هذا التفوق على حولرسوخًا 

رؤية الحكومة  ينبثق منإطار تنظيمي صارم وفعال البنية التحتية و
إلنشاء مدينة مستدامة، مما يعزز تجربة أولئك الذين يعيشون ويعملون 

 ". ويزورون اإلمارة
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Expansion of product range  
 
In the third quarter of 2016, DAMAC Properties 
continued to bring new products to market. 
AYKON City remains the major launch of the 
year, a four-million-square-foot development 
comprising six towers, located on Sheikh Zayed 
Road and overlooking the Dubai Canal.  
 
 
 

At Cityscape 2016, DAMAC announced the 
launch of the much-awaited 80-storey AYKON 
Hotel and hotel apartment tower within AYKON 
City, following the earlier launches of the hotel 
and serviced apartments tower operating under 
the DAMAC Maison brand and the Residences 
tower within the same development. The 
residential tower represents one of the few 
opportunities to own a luxury residence 
overlooking the Dubai Canal.  

 
Furthermore, in the heart of the serene AKOYA 

Oxygen master development, DAMAC has 

launched an array of new products. The Beach 

at Navitas Hotel & Residences, an inspiring new 

collection of golf and beach-style living 

apartments designed for the new generation of 

millennials. Also AKOYA Imagine villas and 

plots, a vibrant community surrounded by the 

lush greens and fairways of the international golf 

course. At AKOYA by DAMAC, XV villas, a 

revolutionary and premium design offering not 

only exclusivity but also a new to market 

“inverted” floor plans that provide elevated views 

across the lake and golf course. AKOYA Cuatro 

villas with a four bedroom offering also add 

further options to buyers seeking investment in 

this exceptional development. In addition 

DAMAC launched tower 108 in Jumeirah Village 

Circle, a collection of serviced hotel apartments 

to be managed under the DAMAC Maison de 

Ville brand and offering attractive yields for 

investors seeking exposure to the growing 

Dubai hospitality sector. 

 
 
Sajwani concluded: “2016 will be remembered 
not only as the year of market turmoil and 
macroeconomic pressures, but importantly for 
us the year when the community at AKOYA by 

 توسيع نطاق المنتجات
 

 51.2خالل الربع الثالث من عام داماك العقارية شركة اصلت و 
، "أيكون سيتي"مشروع طرح منتجات جديدة في السوق مع تطوير 

المؤلف من و  الذي ال يزال أكبر مشروع تطلقه الشركة خالل العام،
ماليين قدم مربعة ويقع على شارع  ةأبراج ويمتد على مساحة أربع ةست

 . قناة دبي المائيةى علمع إطاللة الشيخ زايد 
 

 51.2" سيتي سكيب"خالل معرض كما أعلنت شركة داماك العقارية 
المكون من " أيكون"وهو فندق المشروع الذي طال انتظاره عن إطالق 

ذلك و  ،"أيكون سيتي"ضمن مشروع الشقق الفندقية برج و طابقًا  1.
ة ذات الخدمات المتكامللشقق الفندقية لبرج اإطالق الشركة عقب 

ضمن المشروع وبرج الوحدات السكنية " داماك ميزون"تحت عالمة 
فاخرة على قناة القامة القليلة لإلالفرص  البرج السكني أحديمثل و  .ذاته

  .ةدبي المائي
 
داماك العقارية مؤخرًا عن طرح شركة ، أعلنت باإلضافة إلى ذلكو 

" ينأكويا أكسج"مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة ضمن مشروع 
نافيتاس هوتيل آند " في "ذا بيتش"ويضم مشروع . التطويري المتكامل

الشاطئ محبي عددًا من الشقق المصممة بطرازات تالئم " ريزيدنسز
أكويا "فضاًل عن فلل وأراضي  ،الغولف وتلبي احتياجات جيل األلفيةو 

، المجتمع النابض بالحياة المحاط بالمساحات الخضراء "إيماجن
تم إطالق فلل " أكويا من داماك"وفي مشروع . ف العالميوملعب الغول

XV  ذات التصميم الثوري والعصري والفريد من نوعه حيث الترتيب
المعكوس للطوابق من أجل إطالالت رائعة على البحيرة وملعب 

التي تضم أربع غرف نوم، خيارًا " أكويا كواترو"د فلل فيما ُتع  . الغولف
غبون في االستثمار في هذا المشروع إضافيًا للعمالء الذين ير 

قرية "مشروع  في .1.إطالق برج  فضاًل عن ،التطويري المتميز
متكاملة موعة متنوعة من الشقق الفندقية الذي يضم مج" جميرا سيركل

وستقدم " داماك ميزون دو فيل"الخدمات التي ستدار تحت عالمة 
ة المتنامي في لراغبين في االستثمار في قطاع الضيافلعوائد مجزية 

 . دبي

 
 
 
 
 

اضطرابًا  51.2شردت السوق خالل عام : "واختتم سجواني قائالً 
إذ  ،اقتصادية، غير أنه كان عامًا بالغ األهمية بالنسبة لنا اً وضغوط
تسليم  من خالل واقعًا ملموساً  ‘أكويا من داماك’مشروع أصبح 
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DAMAC became a reality with the delivery of 
1,350 units. A testament to our ambition, 
capabilities and execution. At DAMAC, we have 
established ourselves as a market leader firmly 
positioned in the luxury real estate sector. 
Adding to this business model that is focused on 
returns and sales channel innovation, we have 
powerful differentiators that will support a 
continued pipeline of unique products with a 
range of properties and offers to address most 
sub-segments of our target customers.”  
 

-end- 
 

DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 
investor.relations@damacgroup.com 

مع  وحدة سكنية، وهو ما يُ  521,. كاناتنا د دلياًل على طموحنا وا 
عالمة على تطوير داماك كجاهدين عملنا لقد  .وقدرتنا على التنفيذ

تجارية رائدة في السوق ترسخت بثبات في قطاع العقارات الفاخرة، 
إلى ذلك نموذج العمل الذي يركز على ابتكار قنوات تحقيق  ونضيف

ونمتلك مميزات قوية من شأنرا أن تدعم استمرار . العائدات والمبيعات
المنتجات الفريدة من خالل مجموعة من المنشآت والعروض طرح 

 . التي تستقطب معظم القطاعات الفرعية لعمالئنا المستردفين
 

- نترى ا -
 .(ع.م.ش)داماك العقارية دبي شركة 

investor.relations@damacgroup.com 
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 شركة داماك العقارية دبي )ش.م.ع.( 
 اإلمارات العربية املتحدة –دبي 

 
 املرحلية تقرير املراجعة واملعلومات املالية

 2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في  فتـرةل
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 صفحــات  املحتوياتجدول 

   

   

 1  املرحلية اليةامل علوماتاملجعة مرا تقرير 

   

 2   املوحد املوجز بيان املركز املالي 

   

 3  )غير مدقق( املوحد املوجز بيان الدخـل الشامل 

   

 4   املوحد املوجز  املساهمينبيان التغيرات في حقوق 

   

 5  )غير مدقق(املوحد  املوجز بيان التدفقات النقدية 

   

 17 - 6  املوحدة ملوجزةا املالية لبياناتاإيضاحات حول 







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

 املوحد  املوجز  بيان الدخل الشامل
 2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في لفترة 

 
 الثالثة أشهر املنتهيةفترة  إيضاحات 

 سبتمبر 30في 

 أشهر املنتهية تسعةالفترة 

 سبتمبر 30في 

  2016 2015 2016 2015 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
      

 6,767,222  5,121,134 2,018,233  1,748,382 16 اإليرادات 

 (2,657,886) (2,184,337) (771,815) (788,567)  تكاليف املبيعات
      

 4,109,336  2,936,797 1,246,418  959,815  إجمالي الربح
 384,793  565,991 62,332  149,020 17 إيرادات تشغيلية أخرى 

 (794,455) (643,200) (276,689) (195,019)  وبيعيةمصاريف عمومية وإدارية 

 (10,359) (11,237) (3,255) (3,847)  االستهالك
      

 3,689,315  2,848,351 1,028,806  909,969  الربح التشغيلي
 27,477  39,153 9,238  10,686  إيرادات أخرى 
 65,224  86,058 23,905  29,108  إيرادات تمويل

 (109,767) (134,422) (40,008) (47,802)  تكاليف تمويل
      

 3,672,249 2,839,140 1,021,941 901,961  الربح للفترة

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

 3,672,249 2,839,140 1,021,941 901,961  مجموع الدخل الشامل للفترة
      

      الربح للسهم

 0.61 0.47 0.17 0.15 20 األساس ي واملخفض )درهم(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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

 



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

 املوحد املوجز  ملساهمينابيان التغيرات في حقوق 

           2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في لفترة 
 

 

 رأس املال 

احتياطي 

 قانوني

احتياطي إعادة 

 أرباح مستبقاة هيكلة املجموعة

حقوق عائدة 

 ملساهمي الشركة

حقوق األطراف 

 املجموع غير املسيطرة

 ألف درهـم ألف درهـم رهـمألف د ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
        

 5,268,410 752,336 4,516,074 4,072,517 (4,912,810) 356,367 5,000,000 )مدقق( 2014 ديسمبر 31الرصيد في 

 597,673 - 597,673 597,673 - - - (3-2تأثير التغير في السياسة املحاسبية )إيضاح 

 5,866,083 752,336 5,113,747 4,670,190 (4,912,810) 356,367 5,000,000 )مدقق( 2015يناير  1الرصيد في 

 - (752,336) 752,336 752,336 - - - مسيطرة في شركة داماك للتنمية العقارية املحدودةغير االستحواذ على حصة 
 3,672,249 - 3,672,249 3,672,249 - - - مجموع الدخل الشامل للفترة  )غير مدقق(

 - - - (1,050,000) - - 1,050,000 (21إيضاح إصدار أسهم منحة )

 (550,000) - (550,000) (550,000) - - - (21توزيعات أرباح )إيضاح 

 8,988,332 - 8,988,332 7,494,775 (4,912,810) 356,367 6,050,000 مدقق(غير ) 2015 سبتمبر  30الرصيد في 

        

 9,830,913 - 9,830,913 8,160,080 (4,912,810) 533,643 6,050,000 )مدقق( 2016يناير  1الرصيد في 

 2,839,140 - 2,839,140 2,839,140 - - - للفترة )غير مدقق(مجموع الدخل الشامل 

 (907,500) - (907,500) (907,500) - - - (21توزيعات أرباح )إيضاح 

 11,762,553 - 11,762,553 10,091,720 (4,912,810) 533,643 6,050,000 مدقق(غير ) 2016 سبتمبر  30الرصيد في 
 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه تشكل 
 
. املوحدة املالية املوجزة البياناتاإليضاحات املرفقة جزءا
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  املوحد املوجز  بيان التدفقات النقدية
  2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في لفترة 

 

 2015 سبتمبر 30  2016 سبتمبر  30  

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  

     التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

 3,672,249  2,839,140  الربح للفتـرة

     : تعديالت لـ

 10,359   11,237  استهالك ممتلكات ومعدات  

 5,999  4,521  ظفينمخصص تعويض نهاية خدمة املو   

 8,707   2,391  إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك   

 592  (16)  )الربح( / الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات  

 109,767  134,422  تكاليف التمويل  

 (65,224)  (86,058)  إيرادات التمويل  

 9,671  (28,306)  انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة )عكس( / مخصص  
     

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات 

 3,752,120  2,877,331  واملطلوبات التشغيلية  

 (842,343)  (602,125)  الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 214,804  (650,091)  في عقارات قيد التطوير النقص /( الزيادة)

 (40,345)  -  ذو عالقةالنقص في مطلوب إلى طرف 

 (528,819)  (1,237,315)  النقص في مبالغ مقدمة من عمالء

 (214,899)  149,174  الزيادة / )النقص( في ذمم تجارية دائنة وأخرى 
     

 2,340,518  536,974  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 

 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (15,456)  (8,004)  شراء ممتلكات ومعدات

 (128,628)  (23,562)  (9االستحواذ على استثمارات مالية )إيضاح 

 98,979  (181,845)  في موجودات مالية أخرى / النقص  (الزيادة)

 (20,232)  209,577  في ودائع ألجل باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر / )الزيادة( النقص 

 64,181  74,371  بوضةفائدة مق

 (1,156)  70,537  األنشطة االستثمارية (املستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 
 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 608,713  105,283  صافي – قروض بنكيةسحب 

 361,987  (91,777)  شهادات صكوك )سداد( / عائدات إصدار

 -  (907,500)  (21مدفوعة )إيضاح توزيعات أرباح 

 (76,565)  (101,446)  تكاليف تمويل مدفوعة

 894,135  (995,440)  الناتج من األنشطة التمويلية)املستخدم في( / صافي النقد 
 

 

     

 3,233,497  (387,929)   ي النقد وما يعادلهف الزيادة)النقص( / صافي 

 5,353,155  8,597,818  ادله في بداية الفتـرة النقد وما يع

 8,586,652  8,209,889  (10النقد وما يعادله في نهاية الفتـرة )إيضاح 
 

 

 

 اإليضاحات املرفقة تشكل 
 
 . املالية املوجزة املوحدة البياناتمن هذه ال يتجزأ جزءا
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  ت حول البيانات املالية املوجزة املوحدةإيضاحا

  2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في لفترة 
 

 

 

 

 

 معلومات عامة .1

في  كشركة مساهمة عامة 1976 يونيو 20في دبي بتاريخ  (" أو "الشركة األم"الشركة") ركة داماك العقارية دبي )ش.م.ع.(شتأسست 

، دبي، اإلمارات 12265عنوان الشركة القانوني هو: ص.ب. رخصة التجارية الصادرة في دبي. البموجب  اإلمارات العربية املتحدة

 العربية املتـحدة.
 

 (.رئيس مجلس اإلدارةحسين سجواني ) الرئيس ي هو السيدإن املساهم 
 

 تساهم الشركة األم والشركات التابعة )معا "املجموعة"( في تطوير العقارات في الشرق األوسط.
 

 

 طبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةت -2
 

 الجديدة واملعدلة املطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات املالية املوجزة املوحدة الدولية للتقارير املاليةاملعايير  2-1
 للفترة املحاسبية التي تبدأ في تم تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي 

 
يناير  1يسري إلزاميا

املوحدة. لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة املوجزة  البيانات املاليةأو بعدها، على هذه  2016

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

 املستقبلية.

  املؤجلة النظاميةالحسابات  14املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

  والتي تتعلق بمبادرة اإلفصاح. عرض البيانات املالية 1تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

  لبيان محاسبة االستحواذ على الحصص  التـرتـيبات التعاقدية املشتـركة 11عداد التقاريـر املالية رقم تعديالت على املعيار الدولي إل

 في العمليات املشتـركة.

  املوجودات غيـر  38واملعيار املحاسبي الدولي رقم املمتلكات، اآلالت واملعدات  16تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم
 يضاح طرق االستهالك واإلطفاء املقبولة.، وذلك بشأن إامللموسة

  وذلك بشأن الزراعة 41واملعيار املحاسبي الدولي رقم املمتلكات، اآلالت واملعدات  16تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم ،

 .حامالت النبات

  حاسبة لالستثمارات في الشركات التابعة واملتعلقة بامل البيانات املالية املنفصلة 27تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

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

  12ملالية رقم ، واملعيار الدولي إلعداد التقاريـر االبيانات املالية املوحدة 10تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

، االستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتـركة 28، واملعيار املحاسبي الدولي رقم اإلفصاح عن الحصص في املنشآت األخرى 

 وذلك فيما يتعلق بتطبيق اسثناء التوحيد على املنشآت االستثمارية.

 والتي تشمل تعديالت على املعاييـر الدولية  2014 – 2012املالية  التحسينات السنوية على دورة املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر

واملعيار املحاسبي  19رقم  املعيار املحاسب الدوليوعلى  7واملعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم  5إلعداد التقاريـر املالية 

 .34الدولي رقم 
 

ا املطبقة أو  بعد املفعلة وغيـر   اإلصـدار  قيد ملعدلةوا الجديدة املالية للتقاريـر  الدولية املعاييـر  2-2
ً
ا تطبيق

ً
 مسبق

 الدولية إلعداد التقاريـر املالية الجديدة واملعدلة التالية التـي تم إصـدارها ولم يتم سريانها بعد: لم تقم املجموعة بعد بتطبيق املعاييـر

 لةإلعداد التقاريـر املالية الجديدة واملعد املعاييـر الدولية

لفتـرات  بها معمول 

 السـنوية تبدأ في أو بعد

بحيث يتعين على املنشآت تقديم  بيان التدفقات النقدية 7تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 .إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات املالية من تقييم التغييـرات في االلتزامات الناشئة من أنشطة التمويل

 2017ينايـر  1

بشأن االعتراف بموجودات الضرائب اآلجلة  ضرائب الدخل 12الت على املعيار املحاسبي الدولي رقم تعدي

 .للخسائر غير املحققة

 2017ينايـر  1
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  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 (تتمة) 2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في لفترة 
 

 

 (تتمة) طبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةت         -2
ا املطبقة أو  بعد املفعلة وغيـر   اإلصـدار  قيد واملعدلة الجديدة املالية للتقاريـر  الدولية املعاييـر  2-2

ً
ا تطبيق

ً
 )تتمة( مسبق

 ملالية الجديدة واملعدلةإلعداد التقاريـر ا املعاييـر الدولية
لفتـرات  بها معمول 

 السـنوية تبدأ في أو بعد

ي نسخته األخيـرة )املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم ف 9تم إصدار املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 
نيف والقياس وانخفاض القيمة ويتضمن املتطلبات املتعلقة بالتص 2014( في يوليو (2014) األدوات املالية 9

بة التحوط العام وإلغاء االعتـراف.يقوم املعيار بتعديل متطلبات قياس وتصنيف املوجودات املالية، كما ومحاس
 توقع خسائر انخفاض القيمة.مليقدم نمط جديد 

أدوات سيتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على 
نمط أعمال تم تحقيق الهدف املرجو من ورائه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية الدين املحتفظ بها ضمن 

 التعاقدية وبيع املوجودات املالية.
سيتم تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة على الخسائر االئتمانية املتوقعة على أدوات الدين املقاسة بالتكلفة 

عادلة من خالل الدخل الشامل األخر والذمم اإليجارية املدينة وموجودات العقود وكذلك املطفأة أو بالقيمة ال
 على بعض تعهدات القروض املبـرمة وعقود الضمان املالي.

 

 2018ينايـر  1

حاسبة وذلك لتوضيح املعايير التي تتعلق بم  الدفع على أساس األسهم  2تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

دفعات معامالت التسوية النقدية على أساس األسهم التي تتضمن شرط تنفيذ، وكذلك توضيح تصنيف معامالت الدفع 

ا لتوضيح محاسبة التعديالت ملعامالت الدفع على  على أساس األسهم التي تتضمن خصائص التسوية الصافية، وأيض 

 أساس األسهم من التسوية النقدية لتسوية األسهم.
 

 2018ناير ي 1

نظام محاسبي وحيد يتطلب من املستأجرين  عقود اإليجار 16يقدم املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 
ا أو أقل أو  12االعتـراف باملوجودات واملطلوبات الخاصة بجميع عقود اإليجار ما لم تكن فتـرة اإليجار مدتها  شهر 

 تكن املوجودات املحددة بقيمة أقل.

 2019نايـر ي 1

، وهي التعديالت بشأن اإلفصاحات األدوات املالية: اإلفصاحات 7تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

 .9املتعلقة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

عند تطبيق املعيار الدولي 

إلعداد التقاريـر املالية 

 ول مرةأل  9رقم 
 

 إفصاحات إضافية ملحاسبة التحوط: األدوات املالية 7تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

 .9)والتعديالت الالحقة لها( الناتجة من مقدمة فصل محاسبة التحوط الواردة باملعيار الدولي إلعداد التقريـر املالية رقم 

عند تطبيق املعيار 

عداد التقاريـر الدولي إل 

 ألول مرة 9املالية رقم 
، وعلى املعيار املحاسبي الدولي البيانات املالية املوحدة 10تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

(، والتي تتعلق بمسألة بيع املوجودات أو 2011) االستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتـركة 28رقم 
 ساهمة بها من املستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه املشتـرك.امل

رجئ
ُ
 ألجل ريخ السريانتا أ

 غيـر مسمى

 
 

 

 

 

 

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

 9رقم  للتقارير املالية املعيارين الدولين إلعدادموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت، باستثناء كما وتتوقع املج

 التطبيق األولي لها. فتـرةللمجموعة في املوحدة ، أي تأثير جوهري على البيانات املالية املوجزة 16ورقم 
 

يسفر عن تأثير جوهري على املبالغ  قد 16ورقم  9للتقارير املالية رقم  املعيارين الدولين إلعدادية من وعلى الرغم من أن تطبيق النسخة النهائ

 وعقود اإليجار للمجموعة بشأن املوجودات املالية واملطلوبات املاليةاملوحدة املدرجة واإلفصاحات الواردة بالبيانات املالية املوجزة 

 
 
 توفير تقدير معقول ملا ينتج عن تطبيق املعيار من تأثيرات إال بعد قيام املجموعة بإجراء مراجعة تفصيلية.للمجموعة، إال أنه ال يمكن عمليا

 

 املعيار الدولي للتقارير املالية الجديد قيد اإلصدار وغير املفعل بعد واملطبق بشكل مسبق من قبل املجموعة   2-3
ويسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في  2014في مايو  رادات من العقود املبرمة مع العمالءاإلي 15صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

على  15، مع املوافقة على تبني تطبيقه قبل ذلك. أجرت املجموعة مراجعة على تأثير املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 2018يناير  1أو بعد 

 .4-3رجاء الرجوع إلى إيضاح ال. 2015يناير  1 هوتطبيق املعيار أن يكون التاريخ الفعلي لا على إيراداتها من العمليات ووقع اختياره
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  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 )تتمة( 2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في لفترة 

 )تتمة( ار الدولي للتقارير املالية الجديد قيد اإلصدار وغير املفعل بعد واملطبق بشكل مسبق من قبل املجموعةاملعي   2-3
 

)فتــرة التطبيـق األولـي(. ويتطلـب  2015ديسـمبر  31بـأثر رجيـي للسـنة املنتهيـة فـي  15لمعيـار الـدولي للتقـارير املاليـة رقـم التطبيق املبكر لاختيار  تم

فــي شــكل  2015ينــاير  1املعــدل للمعيــار االعتـــراف بالتــأثير املتـــراكم لتطبيــق املعيــار فــي جميــع العقــود التــي لــم تكتمــل بعــد بتــاريخ  التطبيــق الرجيــي

 تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح املستبقاة بذلك التاريخ.
 

 :2015يناير  1كما في فيما يلي التعديالت على بيان املركز املالي املوحد 

 2015يناير  1 تعديالت / إعادة تصنيف 2014سمبر دي 31 
 )مدقق( )مدقق( )مدقق( 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    املوجودات

 7,956,342 (597,396) 8,553,738 عقارات قيد التطوير
 2,744,271 15,244 2,729,027 ذمم تجارية مدينة وأخرى 

    

    املطلوبات
ا من ع  6.115.306 (1,179,825) 7.295.131 مالءمبالغ مدفوعة مقدم 

    

    حقوق ملكية املساهمين
 4,670,190 597,673 4,072,517 األرباح املستبقاة
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 بمقتض ى ا
 

لتعميم الصادر لقد تم اإلفصاح عن بعض السياسات املحاسبية املطلوبة في البيانات املالية املوجزة املوحدة وذلك عمال

 .2008أكتوبر  12بتاريخ  2624/2008عن هيئة األوراق املالية السلع رقم 
 

 أساس اإلعـداد 3-1

ا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات املالية املقاسد البيانات املالية املوجزة املو تم إعدا
ة بالقيمة حدة للمجموعة وفق 

 .للمقابل املمنوح مقابل املوجوداتادلة خية بشكل عام على القيمة العتاريفة الالعادلة. وتستند التكل
 

 ملعيار املحاسبة الدولي رقم 
 
الصادر عن مجلس معايير  ،التقارير املالية املرحلية :34تم إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة وفقا

 .ولة اإلمارات العربية املتحدةقانون الشركات في داملحاسـبة الدولية وبما يتفق كذلك مع متطلبات 
 

في إعداد البيانات  املتبعةالسياسات املحاسبية املتبعة في إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة مع السياسات املحاسبية  تتطابق

 .2015ديسمبر  31لسنة املنتهية في املالية املوحدة املدققة ل
 

لبيانات املالية املوحدة ويجب املطلوبة بالكامل في ا واإلفصاحاتاملعلومات  للمجموعة ال تتضمن البيانات املالية املوجزة املوحدة

من  فتـرة. إضافة لذلك، فإن النتائج املالية لل2015ديسمبر  31قراءتها بالرجوع للبيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في 

 .2016ديسمبر  31في  التي تنتهيتوقعة للسنة امللى النتائج املالية ال تدل بالضرورة ع 2016 سبتمبر 30إلى  2016يناير  1
 

 

 

 املمتلكات واملعدات 3-2

 االستهالك املتراكم وأي انخفاض متراكم في القيمة. وتكون تكلفة املمتلكات واملعدات هي 
 
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا

 ستحواذ.تكلفة الشراء مع أي تكاليف عارضة فيما يخص اال 

تتضمن التكلفة األتعاب املهنية وتكاليف االقتراض بالنسبة للموجودات املؤهلة بما يتماش ى مع سياسة املجموعة املحاسبية. يتم 

 بدء احتساب االستهالك لهذه املوجودات عندما تكون هذه املوجودات جاهزة لالستخدام املتوقع منها.
 

اإلنشـاء، وذلك بطريقة  قيدفيما عدا تكلفة أراض ي التملك الحر واملمتلكات ل األصتكلفة حتى يتم شطب تهالك االس ُيحتسب

وطريقة  . يتم إجراء مراجعة على األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقيةالقسط الثابت على مدار عمرها اإلنتاجي املتوقع

 املحتسب على أساس مستقبلي. االستهالك في نهاية كل سنة مع األخذ في االعتبار أية تغيرات في التقدير
 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية مستخدمة في احتساب االستهالك:
 

 سنوات  
 6  أثاث وتركيبات 

 6  أدوات وتجهيزات مكتبيـة
 6  سيارات
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 )تتمة( املمتلكات واملعدات 3-2

 يلغى أي من بنود املمتلكات واملعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استعمال األصل.
 

املمتلكات واملعدات كالفرق بين املتحصل من البيع والقيمة الدفترية بنود سائر الناتجة عن استبعاد أي من يتم تحديد األرباح والخو 
 بيان الدخل الشامل املوجز املوحد.للموجودات ويتم تسجيلها في 

 

 تطويرال قيد عقارات 3-3
 

 بالتكلفة أو عقارات قيد التطوير، ويتم قياسهانها العقارات املكتسبة أو التي ما زالت قيد اإلنشاء والتي ينوى بيعها على أ تصنف
 ، أيهما أقل.صافي القيمة التي يمكن تحقيقهاب

 

وتشمل التكاليف بشكل أساس ي تكلفة األرض وتكلفة اإلنشاء وجميع التكاليف األخرى الالزمة لتجهيز العقار للبيع، وتمثل القيمة 
 منه التكاليف املتكبدة من أجل بيع العقار. املعينة الفترةبيعات في املالقابلة للتحقيق قيمة البيع املقدرة بناء على 

 
 مطروحا

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

 

 االعتراف باإليرادات 3-4
 

ا الحتساب اإليرادات الناتجة  "اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء" 15رقم  للتقارير املاليةملعيار الدولي ا يحدد  موحد 
 

ا شامال نظام 
باإليرادات التي تضمنتها العديد من  من العقود املبرمة من العمالء ويسود على اإلرشادات السارية في الوقت الراهن بشأن االعتراف

 على املعايير والتفسيرات املختلفة ضمن املعايير الدولية للتقارير املالية. 
 
 لالعتراف باإليرادات قائما

 
ويقدم املعيار على وجه الدقة منهجا

 خمس خطوات:
واحد أو أكثر تنشأ بموجبها حقوق والتزامات قابلة  لعقد املبرم مع العميل: وُيعرف العقد بأنه اتفاقية يبرمها طرف: تحديد ا1الخطوة 

 للتحقيق مع تحديد معايير هذه الحقوق وااللتزامات.
 

نفيذ االلتزامات املتضمنة بالعقد: إن أداء االلتزامات الواردة بالعقود يتمثل في التعهد بتحويل بضاعة أو تقديم : تحديد ت2الخطوة 
 خدمة للعميل.

 

ملعاملة: تتمثل قيمة املعاملة في املقابل الذي تتوقع املجموعة تحقيقه مقابل تحويل البضائع وتقديم الخدمات : تحديد قيمة ا3الخطوة 
 املتعهد بها للعميل، وذلك باستثناء املبالغ املحصلة بالنيـابة عن الغير.

 

لتي تتضمن التزام أو أكثر، تقوم املجموعة بالعقد: بالنسبة للعقود ا: تخصيص قيمة املعاملة إلى تنفيذ االلتزامات الواردة 4الخطوة 
بتخصيص قيمة كل معاملة لكل التزام بما يعبر بالتفصيل عن املقابل الذي تتوقع املجموعة تحصيله واستحقاقه مقابل 

 استيفاء كل التـزام.
 

 التزاماتها. املجموعة: االعتراف باإليرادات عندما تستوفي فيه 5خطوة ال
 

 أي من املعايير التالية:اتها عندما يتم استيفاء بإيراد املجموعةتعترف 
 استالم العميل واستفادته في الوقت نفسه من املنافع املقدمة بموجب تنفيذ املجموعة اللتزاماتها؛ أو 
  إذا مـــا أســـفر تنفيـــذ املجموعـــة اللتزاماتهـــا عـــن خلـــق أي مـــن املوجـــودات، أو زيـــادة فعاليـــة أي مـــن املوجـــودات، التـــي تقـــع فـــي نطـــاق

 طرة العميل عند خلق أو تعزيز ذلك األصل؛ أوسي
  تسـتمر  املجموعـةإذا لم يسفر أداء املجموعة عن خلق موجودات ينتج عنها استعماالت بديلـة عـن اسـتخداماتها الحاليـة إال أن

   حقوقها في استالم أموال عن االلتزامات التي نفذتها املجموعة حتى تاريخه. 
ـــ املنصــــوص علفهــــا فــــي العقــــد بنــــاء  علــــى طريقــــة املخرجــــات التــــي تتطلــــب االعتــــراف  تى تنفيــــذ االلتزامــــاتخصــــص املجموعــــة ســــعر املعاملــــة إلـ

ا للجهود التي تبذلها املجموعة نحو أفضل تحقيـق لاللتزامـات التعاقديـة. وتقـدر املجموعـة إجمـالي التكـاليف الالزمـة إلنهـ اء باإليرادات وفق 
 يتعين االعتراف بها.املشاريع بغية تحديد قيمة اإليرادات التي س

 

عنــدما تســتوفي املجموعــة تنفيــذ التزاماتهــا عــن طريــق تســليم البضــائع وتقــديم الخــدمات املتعهــد بهــا، تقــوم املجموعــة بــإبرام عقــد لألصــل 
رف بها، تلك يستند على قيمة املقابل املكتسب من جراء تنفيذ االلتزام. وإن تخطت قيمة املقابل املستلم من العميل قيمة اإليرادات املعت

 الزيادة إلى التزام تعاقدي.
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 ت )تتمة(االعتراف باإليرادا 3-4

قاس اإليرادات بالقيمـة العادلـة للمقابـل املسـتلم أو مسـتحقة االسـتالم مـع مراعـاة شـروط وبنـود الـدفع التعاقديـة املتفـق علفهـا باسـتثنا
ُ
 ءت

ــل أ ــا ملعــايير محــددة بغيــة تحديــد مــا إذا كــان عمــل املجموعــة كموك  و الضــرائب والرســوم الجمركيــة. وتقــوم املجموعــة بتقــدير إيراداتهــا وفق 
 وكيل. وقد استقر قرار املجموعة على أنها تعمل بصفة موكل في جميع معامالت اإليرادات لديها.

 

 ويــتم إثبــات اإليــرادات فــي املعلومــات املاليــة املرحليــة املــوجزة املوحــدة حتــى القــدر املحتمــل معــه تــدفق املنــافع االقتصــادية علــى املجموعــة
ا به، عندما تقتض ي الضرورة لذلك.ووجود إمكانية لقياس اإليرادات والتكاليف 

 
ا موثوق  قياس 

 

 أسـاس التوحيد 3-5
ا "املجموعة"( %100قامت املجموعة بتوحيد نسبة   من عمليات وموجودات ومطلوبات الشركات التابعة التالي بيانها )مع 

 

 

 اديةالحصة القانونية واالقتص األنشطة الرئيسية مكان التأسيس والعمليات إسم الشركة التابعة 
 %100 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية شركة نجاه املحدودة

 %100 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية شركة الخزنة املحدودة
 %100 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية امتيـاز القابضة املحدودة
 %100 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية شركة الساهرة املحدودة

 %100 شركة قابضة جزر العذراء البريطانية ردوس القابضة املحدودةالف
 %100 شركة قابضة اإلمارات العربية املتحدة للتنمية العقارية املحدودةداماك 

 

 
 

 

 إدارة املخاطر املالية     3-6
لبيانات املالية املوحدة للسنة لسياسات واألهداف املعروضة في اتلك اسياسات وأهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة  تماثل

 .2015ديسمبر  31املنتهية في 
 

 

 ألحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غيـر املؤكـدةا -4
املوحدة قيام اإلدارة باتخاذ تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية املوجزة  يتطلب إعداد البيانات املالية

 . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.قيم املوجودات، املطلوبات، اإليرادات واملصاريف املدرجـة وكذلك على
 

الجوهرية التـي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات املحاسبية  التقديراتاملوجزة املوحـدة، كانت  عند إعداد هذه البيانات املالية
طبقة في البيانات املالية املوحـدة التقديراتديرات غيـر املؤكـدة هي نفس للمجموعة واملصادر الرئيسية للتق

ُ
 للمجموعة واملصادر امل

 .2015ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 تحليل القطاعات  -5
حدد املعلومات املعروضة على مجلس اإلدارة واملتعلقة بأغراض تخصيص املوارد وتقييم األداء بشكل رئيس ي على طبيعة م

ُ
ختلف ت

 من األنشطة التي تمارسها املجموعة ب
 
املناطق الجغرافية لتلك األنشطة. تشتمل املجموعة في الوقت الحالي على قطاع تشغيلي دال

 .عقارات قيد التطويروحيد وهو ال
 

ياتها في بلدان أخرى تنقسم املعلومات الجغرافية للمجموعة بين عملياتها في دولة اإلمارات العربية املتحدة "القطاع املحلي" وعمل
 "قطاعات دولية".

 

 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  تسعةالفترة  سبتمبر 30الثالثة أشهر املنتهية في فترة   

  2016 2015 2016 2015 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     اإليرادات
 6,231,242 4,743,057 2,012,427 1,729,104 محلية

 535,980 378,077 5,806 19,278 دولية

 1,748,382 2,018,233 5,121,134 6,767,222 
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 )تتمة( تحليل القطاعات  -5
 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درهم ألف درهم  

   عقارات قيد التطوير

 7,394,667 8,074,736 محلية

 1,749,103 1,719,125 دولية

 9,793,861 9,143,770 
 

 عقارات قيد التطوير -6

 2015مبر ديس 31  2016 سبتمبر  30  
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهــم  ألف درهــم  

 7,956,342  9,143,770  يناير 1كما في الرصيد 
 4,653,136  2,830,519  /السنةفتـرةالإضافات خالل 

 (3,465,708)  (2,180,428)  /السنةفتـرةالخالل  املبيعات تكاليفإلى  تحويل
 9,143,770  9,793,861  ة/السنفتـرةالرصيد كما في نهاية ال

 

 لتطويرموجودات محتفظ بها كعقارات قيد ا
منجزة  وعقاراتللتطوير في املستقبل وعقارات يجري تطويرها  ض محتفظ بهااأر  قطع عقارات قيد التطويريتضمن رصيد ال

 محتفظ بها في املخزون. تنقسم األرصدة أعاله على الفئات التالية:
 

 2015مبر ديس 31 2016 سبتمبر  30  
 )مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهــم ألف درهــم  

 1,725,497 1,261,203 أرض محتفظ بها للتطوير في املستقبل
 6,788,416 7,618,600 قيد التطويرعقارات 

 629,857 914,058 عقارات منجزة

 9,793,861 9,143,770 
 

 .لم يتم رسملة أي تكاليف قروض إلى العقارات قيد التطوير
 
 

 موجودات مالية أخرى   -7

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30  
 )مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهــم ألف درهــم  

 773,269 956,449 محتجزات معلقة التسليمحسابات 
 8,560 11,436 تأمينات نقدية

 6,826 2,615 أخرى 

 970,500 788,655 
 

 باالقوانين السارية، 
 

ة بأموال بحسابات معلقة التسليم معتمدة بهيئة التنظيم العقاري )"ريرا"(، حيث يجب تحتفظ املجموععمال

 عقارات قيد التطويرثابتة مدتها سنة واحدة بعد االنتهاء من إنجاز ال فتـرةاالحتفاظ بتلك األموال في تلك الحسابات معلقة التسليم ل

 تحمل تلك األموال فائدة بنسب تجارية. ذات الصلة، ويتم بعدها اإلفراج عن تلك األموال للمجموعة.
 

تلك الودائع نسب فائدة وتحمل ، صادرةكفاالت بنكية بتأمينات نقدية برهن مقابل  2016 سبتمبر 30تحتفظ البنوك كما في 

 تجارية.
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  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 )تتمة( 2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في رة لفت
 

 ذمم تجارية مدينة وأخرى   -8

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30  
 )مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهــم ألف درهــم  

    

 3,150,882 3,637,619   ذمم تجارية مدينة
 (198,886) (170,580)  انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينةمخصص 

  3,467,039  2,951,996 
    

 800,967  926,523  وودائع سلف
  أخرى  ذمم مدينة

 
 50,469 51,988  ومدفوعات مقدما

    

  4,445,550 3,803,432 
 

لغ غير . ويحق للعمالء تسوية املباكما في تاريخ التقرير تمثل الذمم التجارية املدينة املبالغ غير املسددة والتي لم يتم تحصيلها بعد

ا من تاريخ تحرير الفاتورة ذات الصلة. 30املسددة في غضون   يوم 
 

 استثمارات مالية -9
مليون درهم إلى  147من  (منشأة ذات عالقة) املحدودة انترناشيونالداماك قامت املجموعة خالل الفترة بزيادة استثماراتها في شركة 

من حقوق امللكية في املنشأة  %20وهي الزيادة التي تمثل  مليون درهم( 147مليون درهم إلى  18.4: من 2015) مليون درهم 170.6
 ذات العالقة.

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك -10
 

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30  
 )مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهــم ألف درهــم  

 14,397  6,969 النقد في الصـندوق 
 8,446,029  7,515,558 يمالنقد املحتفظ به في حساب معلق التسل

 82,083 231,189 لدى البنوكأرصدة 
 958,256 1,149,543 ودائع ثابتة

   

 9,500,765  8,903,259 لدى البنوكنقد وأرصدة 
 (902,947) (693,370) يطرح: ودائع ثابتة باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر

 8,597,818 8,209,889 النقد وما يعادله
 

املحتفظ به في حسابات معتمدة بهيئة التنظيم و النقد املستلم من عمالء  ؛قد املحتفظ به في حسابات معلقة التسليميمثل الن

تتعلق بها املقبوضات النقدية لذلك تعتبر كنقد وما  عقارات قيد التطويرعلى  العقاري )"ريرا"(، ويقتصر استعمال هذا النقد

 يعادله.
 
 

 رأس املال -11
 

 2015ديسمبر  31  2016 سبتمبر  30  
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهــم  ألف درهــم  

 6.050.000   6.050.000   درهم للسهم 1مدفوعة بالكامل بقيمة أسهم مصرح بها وصادرة و 
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  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 

 )تتمة( 2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في ة لفتر 
 

 قروض بـنكية -12
 

 2015ديسمبر  31  2016 سبتمبر  30   
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهــم  ألف درهــم  

 740,589  1,074,664 قروض بنكيـة
 284,316  55,524 سحوبات على املكشـوف

 1,130,188  1,024,905 
 

 

 

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

 للمجموعة قروض ألجل وتسهيالت سحوبات بنكية على املكشوف.
 

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

 ا،  %3.25أشهر ليبور زائد  3لدى أحد البنوك التجارية بمعدل فائدة ليبور  مليون درهم 147ألجل بقيمة بنكي  تسهيل سنوي 

 .2016 سبتمبر 30كما في  منهامليون درهم  110، تم سداد 2016ويستحق إعادة سداده بالكامل في 

  3.75ليبور زائد  أشهر 3فائدة عدل ناتج من تسهيل قرض متجدد ألجل لدى أحد البنوك التجارية بمدرهم  433مبلغ% 

ا، ويستحق إعادة السداد في   .2017سنوي 
 

  ا، ويستحق إعادة  %3.5أشهر إيبور زائد  3مليون درهم لدى أحد البنوك التجارية بمعدل ربح  350تسهيل إجارة بقيمة سنوي 

 .2016 سبتمبر 30كما في منها مليون درهم  182، تم سداد 2017السداد في 

  ا، ويستحق إعادة  %3.5زائد  إيبور إيبور  أشهر 3مع بنك تجاري بمعدل ربح درهم مليون  150بقيمة  قرض ألجلتسهيل سنوي 

 .2017السداد في 

  ا، ويستحق إعادة  %4إيبور زائد  أشهر 6مع بنك تجاري بمعدل ربح درهم مليون  45بقيمة  ألجلمتجدد قرض تسهيل سنوي 

 .2017السداد في 

  ا، ويستحق إعادة السداد في  %3.5أشهر إيبور زائد  3مليون درهم لدى بنك تجاري بمعدل ربح  50قرض ألجل بقيمة سنوي 

 .2016سبتمبر  30مليون درهم منها كما في  17، وتم سداد 2018

  ا، ويستحق إعادة  %3.5زائد  إيبور  أشهر 3مع بنك تجاري بمعدل ربح درهم مليون  183بقيمة  قرض ألجلتسهيل سنوي 

 .2018في اد السد

  ا، ويستحق إعادة السداد  %4زائد  إيبور  أشهر 3مع بنك تجاري بمعدل ربح درهم مليون  25بقيمة  قرض ألجلتسهيل سنوي 

 .2018في 
 

 يستـحق سداد القروض البنكية أعاله كما يـلي:
 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 649,955 463,950 لطلب أو خالل سنة واحدةعند ا
 374,950 666,238 والثالثة في السنة الثـانية

 1,130,188 1.024.905 
 



 

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

  املوجزة املوحدةاملالية  البياناتإيضاحات حول 
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 شهادات صكوك -13
 

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 ألف درهــم ألف درهــم 

 2,756,250 2,664,473 شهادات صكوك
 (16,534) (14,143) غير مطفأةتكاليف إصدار 

 2,739,716 2,650,330 القيمة الدفترية
 

  2019مليون دوالر أمريكي )"الشهادات"( تستحق في  650ة بمبلغ شهادات صكوك ثق 2014أبريل  9أصدرت املجموعة في .

لعقارية املحدودة بصفة ضامن الجهة املصدرة لتلك الشهادات هي شركة ألفا ستار القابضة املحدودة مع داماك للتنمية ا

لفها )"حاملي الصكوك"( من . تم إدراج الشهادات في بورصة إيرلندا لألوراق املالية وناسداك دبي. وتمنح الشهادات لحامووص ي

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

إلعالن الثقة )"الثقة"( على بعض موجودات الثقة، على أن يحتفظ الضامن بموجودات الثقة املذكورة على سبيل الثقة فقط 

 ملصلحة حامل
 
 للمبلغ االسمي للشهادات املحتفظ بها من قبل كل حامل للشهادات وفقا

 
ي الشهادات بالنسبة والتناسب طبقا

 إلعالن الثقة وشروط وأحكام الشهادات.

 ومضمونة بموجودات ثقة محددة. %4.97تحمل الشهادات نسبة فائدة قدرها 
 
 سنويا

 

  مليون دوالر أمريكي  100شهادات صكوك ثقة بمبلغ  2015سبتمبر  21أصدرت مجموعة داماك للتنمية العقارية املحدودة في

املحدودة مع داماك للتنمية العقارية  2. الجهة املصدرة لتلك الشهادات هي شركة ألفا ستار القابضة 2017تستحق في 

مارات العربية بالكامل من قبل إحدى املؤسسات املالية بدولة اإل املحدودة بصفة ضامن ووص ي . تم اكتتاب الشهادات 

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

 .قبل الضامن كما ورد بإعالن الثقة
 

 

ا. %3.25إن شهادات الثقة مضمونة بموجودات ثقة وتحمل فائدة ثالثة أشهر ليبور زائد  ة خالل الفترة ألغت املجموع سنوي 

 75قية العالقة التي تبلغ قيمتها مع وجود بعض الصكوك املتب مليون درهم( 92مليون دوالر أمريكي ) 25صكوك تبلغ قيمتها 

 .2017دوالر أمريكي والتي سيستحق سدادها في مارس مليون 
 

 

 

 

 ذمم تجارية دائنة وأخرى  -14
 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30  

 مدقق() )غير مدقق(  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 875,212 1,098,817 مستحقات 
 680,459 931,180 ذمم دائنة أخرى 
 612,170 754,460 محتـجزات دائنة

 2,117,631 1,683,165 أرض على لالستحواذمستحق الدفع  مقابل مؤجل

 4,467,622 4.285.472 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة -15
اإلفصاح  24املحاسبي الدولي رقم  وفق املعيارعالقة  ذاتف اطر أضمن  تعّرفعامالت مختلفة مع شركات ومنشآت تبرم املجموعة م

منشآت خاضعة مللكية و/أو إدارة وسيطرة مشتركة، وشركاء تلك شركات و . تتضمن األطراف ذات العالقة عن األطراف ذات العالقة

ضع اإلدارة الشروط واألحكام للمعامالت والخدمات املستلمة/املقدمة من/إلى األطراف الشركات واملنشآت وأفراد إدارتها العليا. ت

في نفس   ذات العالقة وكذلك تقرر ما يرتبط بجميع املصاريف األخرى وهي متماثلة إلى حد كبير مع نفس الشروط واألحكام السائدة

ياسات تحديد األسعار وشروط جميع املعامالت من قبل الوقت بشأن معامالت مقارنة مع أطراف خارجية. تتم املوافقة على س

 اإلدارة.
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  املالية املوجزة املوحدة البياناتإيضاحات حول 
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 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة -15
 

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

 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر  30  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهم ألف درهم  

 (15,176) (73,818) (1)أعمال إنشاءات منجزة 
 - 6,581 (2)أتعاب خدمات مساندة 

 (128,628) (23,562) (3) استثمارات مالية
 

 ( أعمال إنشاءات منجزة1)
من درايه مليون درهم(  15.2: 2015 سبتمبر 30)مليون درهم  73.8خدمات إنشاءات بقيمة  الفترةاستغلت املجموعة خالل 

 للمقاوالت ذ.م.م.، منشأة تخضع لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة.
 

 

 ( أتعاب خدمات مساندة2)
وديكو  املحدودة انترناشيونالداماك  إلىمليون درهم عن خدمات مساندة مقدمة  6.6لغ مب الفترةتلقت املجموعة خالل 

 خاضعتين لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة. ذات عالقةوهما منشأتين ، ذ.م.م.لالستثمارات 
 

 استثمارات مالية( 3)
 سبتمبر 30مليون درهم ) 23.6بقيمة  قامت املجموعة خالل الفترة بزيادة استثماراتها في شركة داماك انترناشيونال املحدودة

 (.9تخضع لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة )إيضاح  ذات عالقةمليون درهم(، وهي منشأة  128.6: 2015
 

 مكافأة اإلدارة العليا
إفصاحات  24يوضح التالي املكافأة الشاملة ألفراد اإلدارة العليا لكل فئة من الفئات التي نص علفها املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 .األطراف ذات العالقة
 2015 سبتمبر 30 2016 سبتمبر  30  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درهم ألف درهم  

 13,774 10.446 منافع قصيرة األجل للموظفين
 364 827 مكافأة نهاية الخدمة

 11.273 14,138 
 

 يـرادات اإل  -16
 

 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  تسعةالفترة  سبتمبر 30الثالثة أشهر املنتهية في فترة   

  2016 2015 2016 2015 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 4,182,195  3,807,342 1,526,621  1,039,576 عقارات للتطوير

 2,585,027  1,313,792 491,612  708,806 بيع أراض ي

 1,748,382 2,018,233 5,121,134 6,767,222 
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 اإليرادات التشغيلية األخرى  -17
 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في   

 سبتمبر
 30أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال

 سبتمبر
  2016 2015 2016 2015 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

  357,477  560,107  54,476  148,631 سكنية الدخل من إلغاء وحدات
  26,436  4,934  7,589  - مالءمن الع التأخر في السداد غرامات
  880  950  267  389 سكنية وحدات تسجيل و نقل رسوم

 149,020 62,332 565,991 384,793 

 
 مطلوبات محتـملة -18
 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 1,062,709 1.215.546 ضمانات بنكية
 

جموعة مطلوبات محتملة بشأن الضمانات البنكية املصدرة في سياق األعمال االعتيادي، وال يتوقع أن تنشأ على إثرها لدى امل

 .2016 سبتمبر 30مطلوبات هامة في 
 

 

 التعهدات  -19
صنف التعهدات الخاصة باالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موج

ُ
 :عقارات للتطويرودات ضمن ت

 

 2015ديسمبر  31 2016 سبتمبر  30  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درهــم ألف درهــم  

 7,415,223 7.004.560 متعاقد عليه
 

 

 األرباح للسهم -20

يتم احتساب األرباح األساسية واملخفضة للسهم بتقسيم صافي الربح للسنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية قيد اإلصدار 

ا لخالل الفتـرة.  ( بأثر 21، فقد تم مراعاة تأثير أسهم املنحة املصدرة )إيضاح األرباح للسهم 33لمعيار املحاسبي الدولي رقم وطبق 

لم يكن هناك أية أدوات أو بنود أخرى رجيي عند احتساب املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية خالل جميع الفترات املعروضة. و 

 احتساب األرباح للسهم.قد يترتب علفها تأثيرات مقاومة للخفض على 
 

 30الثالثة أشهر املنتهية في فترة   
 سبتمبر

 30أشهر املنتهية في  تسعةالفترة 
 سبتمبر

  2016 2015 2016 2015 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     

 3,672,249 2,839,140 1,021,941 901,961 )ألف درهم( للفترةالربح 
 6,050,000 6,050,000 6,050,000 6,050,000 ألسهم العادية )ألف(العدد  عدد املعدل املرجح

 0.61 0.47 0.17 0.15 أساس ي ومخفض )بالدرهم( –الربح لكل سهم عادي 
 



 

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

  وجزة املوحدةاملالية امل البياناتإيضاحات حول 

 )تتمة( 2016سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في لفترة 
 

 

 توزيعات األرباح  -21

الجمعية العمومية السنوية والتي أعلنت ففها الشركة، مع غيرها من األمور األخرى، موافقتها على  2016أبريل  19عقدت الشركة في 

 .2016مايو  15في  وقد تم دفع توزيعات األرباح مليون درهم. 907.5درهم لكل سهم بما قيمته  0.15بقيمة  أرباح نقديةتوزيع 
 

 

كما ، مليون درهم 500 بقيمةعلى شكل أسهم منحة درهم  0.10توزيعات أرباح للسهم بقيمة  2015 مارس 29أصدرت الشركة في 

 550للسهم بقيمة  0.10مة يبق أرباح مرحلية على شكل أسهم منحة وتوزيعات نقديةتوزيعات  2015سبتمبر  15أقرت الشركة في 

ها الصادرة واملصرح بوعليه ارتفع مجموع األسهم  2015سبتمبر  29إصدار األسهم في تم مليون درهم لكل توزيعات أرباح مذكورة. 

 .2015أكتوبر  5بتاريخ النقدية مليار سهم. وقد تم دفع توزيعات األرباح  6.05واملدفوعة بالكامل إلى 
 

 

 أرقام مقارنة -22

ا ملتطلبات املعيار املحاسبي الدولي رقـم  السياسـات املحاسـبية والتغيـرات  8واملعيـار املحاسـبي الـدولي رقـم  عـرض البيانـات املاليـة 1وفق 
املوحـد وبيـان التـدفقات النقديــة املــوجز ، فقــد تـم إعـادة تصـنيف بعـض البنــود فـي بيـان املركـز املـالي واألخطـاء املحاسـبيةفـي التقـديرات 

ا:2015 سبتمبر 30إلى  2015يناير  1للفترة من املوحد املوجز   ، كما تم عرضه سابق 
 

 :)غير مدقق( املوحداملوجز  الدخل الشاملمستخرج من بيان 

اكما هو معروض س   كما هو معاد إدراجه إعادة التصنيف ابق 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (794,455) (117,655) (676,800) وبيعيةمصاريف عمومية وإدارية 
 - 117,655 (117,655) وساطة وعموالت

 

 

 :)غير مدقق( املوحداملوجز  التدفقات النقديةمستخرج من بيان 

ا   كما هو معاد إدراجه يفإعادة التصن كما هو معروض سابق 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (214,899) 528,819 (743,718) واألخرى الدائنة في الذمم التجارية  النقص

 (528,819) (528,819) - النقص في مبالغ مقدمة من عمالء
 

 

 املاليـة املرحلية املوجزة املوحدة املعلوماتاملوافقة على  -23

 .2016 نوفمبر 6وصرح بإصدارها في  2016 سبتمبر 30املنتهية في  للفترةاملالية املوجزة املوحدة  املعلوماتلى وافق مجلس اإلدارة ع


