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 71التقرير الموحد عن السيولة المالية

أبرز مؤشرات
اآلداء
٢٠١8
اإليرادات

األرباح

أرباح التشغيل

 6.133مليون درهم إماراتي

 2.121مليون درهم إماراتي

 1.235مليون درهم إماراتي

األرباح الصافية

التدفق النقدي التشغيلي

إجمالي األصول

 1.152مليون درهم إماراتي

 1.313مليون درهم إماراتي

 25.176مليون درهم إماراتي

القيمة المالية

السيولة النقدية

الدين اإلجمالي

 14.110مليون درهم إماراتي

 6.174مليون درهم إماراتي

 4.948مليون درهم إماراتي

قيمة السيولة والعقارات بالنسبة
إلجمالي األصول

هامش الربح اإلجمالي

الديون بالنسبة لألصول

%61.1

%34.6

%19.7

المسبح في داماك هايتس  -دبي
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رسالة رئيس
مجلس اإلدارة إلى
المساهمين

4.100
عدد الوحدات
التي تم تسليمها

حسين سجواني
رئيس مجلس اإلدارة

تحية طيبة وبعد،
ً
ً
هاما من المراحل
معلما
لقد كان عام 2018
الرئيسية التي مرت بها شركتكم ،شركة داماك
العقارية .ومع مواصلة الشركة االستثمار في
تطوير عقارات فاخرة على مدار العام وكدليل
على التزامنا نحو عمالئنا ومساهمينا ،قامت
داماك بتسليم أكثر من  4.100وحدة خالل عام
 ،2018وهو أكبر عدد من الوحدات تم تسليمه
ً
أيضا
في عام واحد منذ انطالقنا .وقد قمنا
خالل العام الماضي بتسديد ديون بأكثر من
 458مليون درهم إماراتي ،بينما واصلنا
العمل على ضمان تدفق السيولة وتوفرها
في حسابات الشركة.

أهم التطورات على صعيد األعمال
في عام  ،2018وصلت قيمة المبيعات
المحجوزة إلى أكثر من  4.3مليار درهم
إماراتي .وبلغ إجمالي اإليرادات  6.1مليار
درهم إماراتي بأرباح صافية قدرها  1.15مليار
درهم إماراتي .كما قمنا بتسليم منازل عديدة
في مشاريعنا الرائدة وهي أبراج داماك من

8

أما خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد
ً
ً
ملحوظا في مشروعنا األول في
تقدما
حققنا
عمان ،كما قمنا بتسليم
األردنية
العاصمة
ّ
مشروع أبراج داماك الرياض بتصميمات
ً
أيضا
داخلية من فندي كازا .ونحن فخورون
باإلعالن عن بيع أكثر من  ٪50من مشروعنا
األول في لندن داماك تاور ناين إلمز .ونعمل
ً
حاليا على تعزيز أعمالنا في الصين بدعم من
شركائنا في مجال المبيعات .ونتيجة لكل تلك
الجهود المتضافرة ،شهدنا زيادة ملحوظة
في المبيعات المحجوزة من السوق الصينية
مقارنة بالمشتريات التي تمت في عام
ً
 ،2017وما زلنا متحمسين لزيادة تطوير أعمالنا
في هذا السوق.

التكيف مع السوق
الحظنا خالل العام الماضي حالة من الهدوء
في السوق بعدما كان قد وصل إلى ذروته
آخر مرة خالل عام  .2014ومنذ نهاية عام 2015
ساهمت عدة عوامل اقتصادية في خلق
ً
ً
وتماسكا .وقد أثر ذلك
استقرارا
حالة أكثر

وبينما بدأ سوق العقارات في تقديم شروط
سداد غير مسبوقة تتراوح بين خطط الخمس
والعشر سنوات ،ظللنا متحفظين وواصلنا
تحصيل السيولة .وقد حققنا خالل عام 2018
ً
نقدا ،مما
ما يزيد عن  4.3مليار درهم إماراتي
عزز ميزانيتنا وجعلنا قادرين على التركيز في
بناء مجتمعات سكنية مستدامة.
وخالل عام  ،2018أعلنت اإلمارات قانون
تأشيرات اإلقامة طويلة األمد ،وهي خطوة
أساسية في جذب وإبقاء المواهب داخل
الدولة .وهذا يدعم حقيقة أن بيئة السوق
ً
حاليا تختلف عن تلك التي واجهناها
في دبي
في الفترة بين  2008و .2010ونحن في
قطاع العقارات من الحكومة إلى المنظمين
والمطورين والمستثمرين عملنا على
االستفادة من التجارب والخبرات السابقة
ً
ً
واضحا في هذ المجال .لكن
نموا
وحققنا
العوامل التي تجعل من دبي وجهة استثمارية
ً
ً
مركزيا
مالذا
جذابة لم تتغير ،فهي ما زالت
ً
وآمنا تتمتع ببيئة استثمارية آمنة مدعومة
بإطار تنظيمي قوي.

نتطلع لعام  2019مليء للمستفيدين
والمستثمرين والمطورين الذي يسعون نحو
توسيع ممتلكاتهم من األراضي العقارية.
ويتميز العمل في قطاع العقارات بأن له
دورات مختلفة من النمو ،وعلى السوق أن
ً
مستعدا لالستفادة من هذه الدورات.
يكون
ونتوقع حدوث تحسن في التراجع االقتصادي
العالمي ونعتقد أن معرض إكسبو 2020
في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي
اقترب موعده سيكون بمثابة محفز لتنشيط
االقتصاد المحلي ودفع السوق إلى دورة
النمو المقبلة.
ولهذا السبب ونيابة عن داماك العقارية،
أود أن أشكر قيادة دولة اإلمارات العربية
المتحدة على حكمتها وتطلعاتها ،فبفضل
رؤية قادتنا الطموحة وجهودهم التي ال
نهاية لها ،أصبح لدينا األساس الضروري
فعال محظوظون ألننا
للنجاح والتميز .إننا
ً
نشهد فترة تحول اإلمارات إلى واحدة من
ً
ازدهارا على وجه األرض .ونعرب
أكثر الدول
عن امتناننا لجميع الهيئات الحكومية والهيئات
التنظيمية لجهودها المستمرة في إطالق
مبادرات مبتكرة لدعم سوق العقارات ،والتنوع
االقتصادي العام في اإلمارات.

ً
دائما ،أنا ممتن لمساهمينا
وكما هو الحال
على إيمانهم بي ،وثقتهم بفريق عملنا
في تحقيق أهدافنا ومهمتنا األساسية
المتمثلة في تطوير مفاهيم حياة مختلفة
وبناء منازل األحالم.

حسين سجواني

مليار درهم إماراتي قيمة
اإليرادات

4.3

مليار درهم إماراتي قيمة
المبيعات المحجوزة

رئيس مجلس إدارة داماك العقارية

1.15

ملحوظة :تشير األرقام الى أداء عام  2018بالدرهم اإلماراتي

لقد أثبتت دولة اإلمارات العربية المتحدة
نفسها كمركز عالمي لألعمال واالبتكار ببنية
تحتية عالمية المستوى ومجتمع مفتوح
ومتنوع من مختلف الثقافات واألديان .كل
ً
ً
جذابا للمواهب العالمية
مكانا
هذا جعل دبي
واالستثمار الدولي في التطوير العقاري.
ولهذا السبب ،وعلى الرغم من تسليمنا
ً
ً
قياسيا من الوحدات في عام ،2018
عددا
فإننا نعتقد أن دورنا كمطور عقاري ما زال
في البداية.

باراماونت للفنادق والمنتجعات في دبي،
وداماك هايتس ،وداماك ماجستين ،وبرج
أفانتي ،باإلضافة إلى العديد من المباني
والفيالت متوسطة االرتفاع داخل مجمع
ً
أيضا برج
داماك هيلز السكني .كما أطلقنا
ريفا هايتس في منطقة الخليج التجاري،
ً
شققا فاخرة تطل على قناة دبي
والذي يوفر
المائية ،ومشروع فيورا في غولف فيردي
في دبي الند ،وهو مشروع سكني محاط
بحدائق ومالعب غولف عالمية المستوى
ومنافذ بيع بالتجزئة.

على الطلب في قطاع بيع العقارات على
الخريطة خاصة في مجاالت التطوير العقاري
األساسية بالنسبة لنا .وقد توقعنا حدوث
حالة من النضج في السوق بشكل مبكر،
عال
لذلك استطعنا الحفاظ على مستوى
ٍ
من رأس المال ،واستفدنا من فرص التطوير
ً
أيضا متكيفين مع
بأسعار مغرية .كما كنا
تغيرات السوق فأطلقنا منتجات ناجحة في
قطاع العقارات المتوسطة التي ارتفع عليها
الطلب خالل الوقت الراهن.

نظرة على المستقبل

ً
أيضا بالشكر لجميع شركائنا الذين
ونتقدم
كانوا السبب األساسي وراء نجاحنا من
موظفين وشركاء ومقاولين وموردين،
وبالطبع عمالئنا الذين يشاركوننا الرؤية في
بناء مجمعات سكنية متميزة.

6.1

مليار درهم إماراتي
قيمة الربح الصافي

9

نبذة عن
دامـاك

إطاللة من أحد شقق أيكون سيتي
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تتبـوأ شـركة "دامـاك العقاريـة" مركـز الصـدارة فـي سـوق العقـارات
الفاخـرة فـي الشـرق األوسط منـذ العـام  ،2002ووفـرت منـذ ذلــك
الحيــن تجربــة نمــط الحيــاة المترفــة للمقيميــن مــن جميــع أنحــاء
العالــم .وقــد رس ّــخت دامــاك العقاريــة مكانتهــا باعتبارهــا أحــد أفضــل
قدمــت تصاميــم مميــزة
المطورين العقارييــن فــي المنطقــة ،حيــث ّ
ّ
بأقصــى درجــات الجــودة وتركــت بصمتهــا علــى أرقــى وأحــدث
أســاليب المعيشـة المعاصـرة .وقـد توسـعت أعمـال الشـركة عبـر
منطقـة الشـرق األوسط وعلى الصعيد العالمي ،لتمتــد مشــاريعها
فــي كل مــن اإلمارات العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة
الســعودية واألردن ولبنــان وسلطنة عمان والمملكــة المتحــدة.

منـزال حتى
قامـت شـركة دامـاك العقاريـة بتسـليم أكثـر مـن 24,330
ً
تاريخ  31ديســمبر  ،2018ولديهــا محفظــة تطويــر تزيــد علــى 40,000
وحــدة فــي مراحــل مختلفــة مــن التخطيــط واإلنشاء .وهــذا يتضمــن
ً
تقريبــا مــن الغــرف الفندقيــة والشــقق
أكثر من  10,000وحــدة
الفندقيــة متكاملــة الخدمــات ،حيــث ســتتم إدارتهــا مــن قبــل ذراع
الضيافــة للشــركة "دامــاك للفنــادق والمنتجعــات" .وتواصل داماك
رؤيتها في تقديــم نمــط حيــاة متــرف عبر تطويــر مشــروعات ســكنية
وفندقيــة وترفيهيــة وتجاريــة عاليــة الجــودة على مساحة أكثر من 100
مليون قدم مربعة من العقارات الفاخرة.

10.000+
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52+

عدد الوحدات الفندقية في
المشاريع المنتهية والتي ما
زالت قيد اإلنشاء

دول تتواجد فيها الشركة

مليون متر مربع قيد
اإلنشاء والتخطيط

حوالي 400

حوالي 500+

حوالي 1.700+

فريق لتنفيذ المشاريع
وتقديم الدعم

موظف مبيعات

موظف

أحد عمالئنا خالل تفقده إطاللة بيته في داماك هايتس

داماك للفنادق والمنتجعات
تناغم فريد بين دفء المنزل وأرقى معايير الخدمات الفندقية
تقوم داماك هوتيلز آند ريزورتس ،ذراع الضيافة لداماك العقارية،
ً
شققا فندقية فاخرة مع عالمتين تجاريتين
بتشغيل خمسة عقارات تضم
أساسيتين هما :داماك ميزون ،وداماك ليفينج ،تقدمان نمط حياة
وترفيه مختلف .ويبلغ عدد الغرف قيد التشغيل التي تديرها الشركة
ً
حاليا  1728غرفة ،ومن المتوقع أن يبلغ هذا العدد ثالثة أضعافه خالل
 2019ليصل إلى  5.906غرفة بما فيها  824وحدة في فندق بارماونت
المميز ،و 481وحدة في فندق راديسون داماك هيلز ،باإلضافة إلى
وحدات أخرى في مشروع داماك ميزون بريفيه.
تقع جميع فنادق داماك في منطقة داون تاون المرموقة وتطل على
مناظر خالبة ،وتتمتع بموقع جذاب يسهل الوصول منه إلى أهم
المناطق الحيوية في دبي.

من المتوقع أن يشهد نظامنا لتأجير الوحدات الفندقية نيابة عن مالكها
(نظام رنتال بول) ،ارتفاع عدد الوحدات من  376وحدة في عام ،2018
إلى  775وحدة بحلول نهاية عام  ،2019وهو معدل زيادة يضمن العمل
بكفاءة مالية عالية.
معدل اإلشغال:
السوق:

قوي YTD %76
هبوط %10

الربح من الغرفة الواحدة:
السوق:

أعلى مقارنة بعام 2017
هبوط %10

مستقبل الشركة
باإلضافة إلى المساحات المجتمعية المميزة مثل داماك هيلز وأكويا،
تواصل داماك تطوير وتقديم فرص استثمارية ضمن مشاريع جذابة
متعددة االستخدامات في دبي ،مثل أيكون سيتي على شارع الشيخ
زايد ،وريفا هايتس في الخليج التجاري .كما بدأت داماك في بناء برج
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داماك تاور ناين إلمز في لندن بشراكة حصرية مع فيرساتشي هوم.
وتقوم داماك بصفتها شريك استراتيجي للشركة العمانية للتنمية
السياحية (عمران) بالمساهمة في تطوير ميناء مسقط التاريخي ،ميناء
السلطان قابوس ،إلى وجهة بحرية متكاملة.
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نظرة على
األسواق
تعمل داماك العقارية ضمن قطاع تطوير مباني سكنية وفندقية فاخرة متعددة االستخدامات في منطقة
الشرق األوسط .وقد تأسست الشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ثم واصلت توسعها بشكل مستمر
خالل السنوات األخيرة لتشمل األسواق اإلقليمية ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية ولبنان واألردن
ً
دوليا وأطلقت مشروعها في المملكة المتحدة من خالل شركة
وسلطنة عمان .وفي عام  2015توسعت
داماك العالمية.
وتحقق داماك أكثر من  %85من إيراداتها من مشاريع في دبي ،اإلمارة التي أصبحت تملك أكثر األسواق
ً
تطورا في الشرق األوسط.
العقارية

الشفافية واالبتكار
ال تزال دبي سوق العقارات األكثر شفافية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا (المصدر )JLL MENA:حيث ركزت الحكومة على مبادرات
جديدة تخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ،مدفوعة باالبتكارات الرقمية في
قطاع العقارات .وتخطط دائرة األراضي واألمالك في دبي لنشر
تكنولوجيا "بلوك تشين" عبر القطاع العقاري لتغطية المعامالت ،بما
في ذلك العقود العقارية ،وتسجيل عقود اإليجار ،وغير ذلك ،األمر

 15.9مليون زائر لدبي
خالل 2018

األسواق خالل 2018

إعادة تشكيل النسيج االجتماعي

التوقعات لعام 2018

يمر قطاع العقارات بدورات عمل ونمو مختلفة ،وقد ظل عام 2018
سوق المشتري .وعلى مدى الثالث سنوات الماضية ،كانت هناك
زيادة مطردة في مبيعات العقارات الجاهزة بسبب تحول ملحوظ في
تفضيالت المشترين لصالح وحدات جاهزة أو شبه جاهزة على شراء
ً
اختالفا في أسعار المبيعات
عقارات على الخريطة .وقد شهد 2018
في مجال البيع على الخريطة ،ما أدى إلى ظهور أسعار معقولة بالنسبة
للطبقة المتوسطة ،وهو األمر الذي أخذه المطورون في االعتبار في
عمليات التخطيط الحالية.

مثل جميع المدن الكبرى ،تأثر سوق العقارات في دبي بالتغيرات المالية
الجيوسياسية والعالمية في عام  .2018وقد قدمت حكومة اإلمارات
العربية المتحدة بشكل استباقي مجموعة من المبادرات االجتماعية
واالقتصادية التي تعزز بيئة مواتية لالستثمارات األجنبية ،بما في ذلك
تأشيرات اإلقامة لمدة عشر سنوات لبعض فئات المتخصصين المهرة
لجذب المزيد من الكوادر المؤهلة واالحتفاظ بتركيبة سكانية متنوعة.
كما قدم القطاع العام تأشيرات للمتقاعدين لمدة خمس سنوات،
وملكية أعمال أجنبية بنسبة  %100خارج المناطق الحرة ،األمر الذي زاد
من جاذبية سوق العقارات في اإلمارات ،وأكد من جديد مكانة الدولة
كخيار تجاري واستثماري مناسب ومربح.

أطلق صندوق النقد الدولي ( )IMFعلى 2019
عام التقدم في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،بما في ذلك اإلمارات العربية
المتحدة ،حيث من المتوقع أن يشهد اقتصاد
ً
ً
مدعوما
نموا بمستويات أعلى،
اإلمارات
بإجراءات الحكومة الخاصة باالستثمار األجنبي
ومواصلة االستثمار في البنية التحتية مثل
تلك الموجودة في موقع إكسبو .2020

ً
جذبا
وباإلضافة إلى ذلك ،بقيت دبي واحدة من أكثر المناطق السياحية
خالل  2018مع وصول عدد السياح إلى  15.9مليون زائر .وشهد قطاع
ً
عاما بعد عام في نسبة اإلشغال فيما
الضيافة الفاخر زيادة ملحوظة
تأثر قطاع السياحة المتوسطة بشكل أقل بزيادة عدد السياح.

وخالل عام  ،2019من المتوقع أن تحافظ
دولة اإلمارات على وتيرة النمو الهامشية
كما كانت في العام السابق ،مع نمو متوقع
في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة .%2.8

ً
جديدا من الشفافية في مجال العمل داخل
الذي سيوفر مستوى
قطاع العقارات .وقد عكس مطورو العقارات في اإلمارات العربية
المتحدة تركيز الحكومة على االبتكار والرقمنة من خالل االستثمارات
في التكنولوجيا التي جعلت من السهل الوصول إلى المعامالت في
القطاع العقاري .ويتم إجراء استثمارات في التكنولوجيا التي تعتمد
على الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي ،وقد بدأ هذا في تحويل
كل مرحلة من مراحل عملية شراء المنازل.

 3.2مليون عدد السكان المتوقع
في دبي بحلول 2021

 %2.8معدل النمو
المتوقع خالل 2019

ومع اقتراب البالد من معرض إكسبو ،2020
تتقدم صناعات التشييد والتصنيع والعقارات،
مع زيادة المعروض من الوحدات التي تدخل
سوق العقارات .عالوة على ذلك ،ال تزال
أسواق المصادر الرئيسية للدولة ،مثل الهند
والصين وأجزاء من أفريقيا ،تتصدر قائمة
أرقام النمو االقتصادي.

النمو والتوسع على خلفية التحفيز المالي
واالستثمارات الحكومية الخاصة بالتحضير
لمعرض إكسبو .2020

وبإلقاء نظرة فاحصة على دبي ،من الواضح
أن اإلمارة تتمتع بمكانة استراتيجية كمركز
عالمي للتجارة والتمويل والصناعة .وساهمت
المبادرات الحكومية األخيرة في جعل اإلمارة
ً
جذبا أمام االستثمارات من جميع أنحاء
أكثر
العالم .وبينما كان عام  2018عام التعافي،
فإن داماك واصلت خططها نحو تحقيق

بالنسبة لسوق العقارات في دبي ،يبلغ عدد
سكان المدينة ثالثة ماليين ومن المتوقع أن
يصل إلى  3.2مليون بحلول عام  ،2021مما
سيزيد من الطلب على الوحدات السكنية .كما
يشهد السوق زيادة كبيرة في الطلب على
الوحدات السكنية متوسطة المستوى التي
يتم عرضها بأسعار معقولة داخل المجمعات
السكنية .وهو النطاق الذي تميزت داماك فيه
عبر تقديم عدد من المنتجات المخصصة لهذه
الفئة في الماضي ،وواصلت تعزيز دورها
في مجال تشييد وإدارة المجمعات السكنية.

بارك تاورز ,دبي

تلتزم داماك بدورها في السوق العقاري
بدبي وتثق في إمكاناته طويلة األمد
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أبرز مؤشرات
اآلداء

يناير

يوليو

> >إطالق مشروع ريفا ريزيدنسيز بمنطقة الخليج التجاري بدبي

> >قرب االنتهاء من عمليات اإلنشاء في برج غالية في قرية جميرا سيركل
> >تسليم مشروع برج داماك هايتس الذي يوفر إطاللة على ميناء
دبي مارينا
> >إطالق شقق ريفا هايتس في قلب منطقة الخليج التجاري بدبي

إجمالية حوالي  100مليون درهم إماراتي
> >منح عقود بناء بقيمة
ّ
ضمن مشروع أكويا
> >منح عقد بقيمة  600مليون درهم إماراتي لتطوير برج في مجمع
أيكون سيتي السكني

أغسطس

فبراير

مارس
ً
عقدا بقيمة  424مليون درهم إلنشاء فلل ضمن
> >منح أرابتك
مشروع أكويا
> >طرح مناقصة لبناء ثاني األبراج ضمن مشروع أيكون سيتي
> >طرح مناقصة جديدة لبدء األعمال األولية في مشروع فيرا ريزيدنسيز
بمنطقة الخليج التجاري

أبريل
> >في إطار االستعداد لتلبية مستويات الطلب المتوقعة خالل معرض
إكسبو  ،2020تستهدف داماك استكمال  15ألف وحدة فندقية
بحلول عام 2021

مايو
احتفاال
> >عادل تقي ،المدير المالي للمجموعة يقرع جرس البورصة
ً
بإدراج صكوك بقيمة  400مليون دوالر أمريكي في ناسداك دبي
> >مشروع تاور  108في قرية جميرا سيركل يدخل مراحل البناء النهائية
> >اإلعالن عن استكمال األعمال اإلنشائية الخاصة بوضع األساسات
ضمن مشروع أيكون سيتي متعدد األبراج

يونيو
> >منح عقد تطوير البنية التحتية لمشروع أكويا الذي تفوق قيمة نفقاته
اإلنشائية  5.6مليار درهم إماراتي

> >داماك العقارية ومجموعة فنادق راديسون تُ علنان إطالق فندق
راديسون داماك هيلز دبي
ً
ارتفاعا بنسبة  %5خالل النصف األول
> >إيرادات داماك العقارية تسجل
من  2018مقارنة بالنصف األول من العام الماضي ،لتصل إلى
 3.7مليار درهم إماراتي
> >منح عقد تطوير بقيمة  512مليون درهم إماراتي في أيكون سيتي

سبتمبر
> >طرح أحدث مجموعة من فلل جست كافالي
ً
ً
ملحوظا
تقدما
> >أعمال البناء في برج داماك تاور ناين إلمز – لندن تشهد
ّ
تسلط الضوء على محفظتها الواسعة من أحدث
> >داماك العقارية
المشاريع خالل معرض سيتي سكيب جلوبال 2018

أكتوبر
تكرم ذراع إدارة المرافق التابعة لشركة
> >دائرة األراضي واألمالك في دبي ّ
العقارية لكجري أونر أسوسياشن مانجمنت سرفيسز (لومز)
داماك
ّ
> >داماك العقارية تعلن استكمال مرحلة جديدة في مشروعها العقاري
أيكون سيتي

نوفمبر
> >انطالق أعمال تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
السياحي
> >مشروع داماك تاورز من باراماونت يبدأ استقبال السكان

ديسمبر
> >افتتاح متجر لعالمة كارفور ضمن مجمع داماك هيلز
> >منح عقد تطوير بقيمة  40مليون درهم إلى مجموعة بروسكيب
مجمع أكويا
إلنجاز أعمال الطرق والبنية التحتية في
ّ
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خطوات المشاركة في البرنامج

المسؤولية
االجتماعية
للشركة
تلتزم داماك باتباع أفضل الممارسات الخاصة بالقطاع العقاري في مجال االستدامة ،وتدعم بشكل كامل األجندة البيئية واستراتيجية تأسيس بنية
تحتية مستدامة في إطار رؤية اإلمارات  .2021وبينما يواصل مجلس االبتكار التابع للشركة تبني حلول ذكية على مستوى كافة اإلدارات لزيادة
ً
أيضا بالعمل عن قرب مع الشركاء والمتعاقدين لضمان اتباعهم لمعايير
كفاءة المشاريع والحفاظ على الموارد الطبيعية ،تقوم فرق إدارة المشاريع
عمل الشركة الخاصة بالسالمة في كافة المجاالت البيئية والعمالية ،بما في ذلك حماية مصالح العمال والموظفين في موقع المشروع .ويأتي
ليتوج جهود داماك في مجال الحفاظ على البيئة ،إذ تم بناء المجمع ،وهو أحدث المجمعات السكنية لداماك ،باتباع أساليب تطوير وبناء
مجمع أكويا ّ
مستدامة ،إذ تم استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وإنشاء منازل ذكية موفرة للطاقة.

أكثر من مجرد مشاريع مستدامة
"إلى جانب تطوير مجمعات مستدامة ،تسعى داماك إلى بناء مستقبل مستدام لألجيال القادمة من أجل تمكين المجتمع في
المناطق العربية".
كشركة نشأت ونجحت داخل المجتمع ،تدرك داماك أهمية دورها في جانب العمل اإلنساني لتطوير المجتمعات التي تعمل داخلها والتي ساهمت
في نجاحها .وقد قامت الشركة بتأسيس مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية ،وهي مشروع مشترك بين مجموعة داماك وبين مدير
مجلس إدارتها حسين سجواني .وتسعى المؤسسة إلى تحسين حياة الناس عبر مبادرات تعليمية وتطويرية تلبي احتياجات المجتمعات التي
تعمل داخلها الشركة.

1

التسجيل عبر
الموقع اإللكتروني

تعبئة نموذج التسجيل بكل سهولة عبر الموقع

2

الحصول على
شهادة مشاركة

بعد االنتهاء من تعلم مبادئ البرمجة خالل دورة مدتها  3-2أسابيع

3

الحصول على شهادة
إلكترونية معتمدة

اختر  9مساقات وأكمل الدورة خالل  6أشهر حتى تحصل على
شهادة استكمال الدورة

ً
كبيرا ،إذ وصل عدد المتقدمين إلى
إقباال
وبدعم من برامج التعليم عن بعد وبعض الشركاء في مجال التكنولوجيا ،شهدت المبادرة خالل عام 2018
ً
أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم فيما بلغ عدد المتخرجين من البرنامج  22.000طالب .واآلن تشهد المبادرة عامها الثاني ،وخالل هذا
ً
شخصا من خريجي الدورة األولى في دورة .Nanodegree Udacity
العام سيتم تسجيل 250

 +مليون
متقدم من جميع أنحاء العالم
خالل عام واحد

22.000+
متخرج من البرنامج

250+
متقدم لبرنامج نانو ديجري

مبادرة مليون مبرمج عربي
إلى جانب دعم الشركة المتواصل للمبادرات اإلماراتية المحلية والجمعيات الخيرية ،قامت مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية بالتعاون
مع مؤسسة دبي المستقبل لرعاية مبادرة "مليون مبرمج عربي" .وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة
اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ،المبادرة بهدف تمكين الشباب العربي من لغة البرمجة التي أصبحت لغة العصر.

هذا المشروع هو جزء من مهمتنا الخاصة بنشر األمل والعمل من أجل بناء
مستقبل مشرق للمنطقة العربية وتوفير فرص تطويرية للشباب العرب

محمد بن راشد آل مكتوم

وباستطاعة كل شخص عربي لديه قدرة الوصول إلى شبكة اإلنترنت االشتراك في مبادرة "مليون مبرمج عربي" .ولضمان توفير البرنامج أمام
جميع فئات المجتمعات العربية ،قامت مؤسسة دبي المستقبل بالتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية في البلدان العربية وعدد من
منظمات المجتمع المدني باإلضافة إلى المؤسسات الحكومية المحلية من أجل توفير شبكة انترنت وأجهزة الحاسوب لكل شخص يرغب بالمشاركة
في المبادرة.

18

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس مجلس إدارة
ً
ً
متفوقا من الدفعة األولى لمبادرة "مليون مبرمج عربي".
مشتركا
داماك حسين سجواني مع 130
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استراتيجية
الشركة

المسبح في داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس
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 2استراتيجية الشركة

كلمة المدير
المالي
التنفيذي

بالكامل ،فيما يتبقى مبلغ  360مليون درهم
إماراتي مستحقة في مارس  2020مقابل
أرض مشروع أيكون سيتي .ولم يتم فرض
أي التزامات جديدة بخصوص األراضي خالل
عام .2018

السنة المقبلة
بشكل عام ،كان وضعنا إيجابي خالل العام
الماضي ،ومازلنا ملتزمين بحاجات ونهج
التطوير العقاري في دبي .وخالل عام ،2019
أنا متحمس إلظهار قوتنا المالية في السوق،
وقدرتنا على إدارة األعمال عبر دورات نمو

عادل تقي

رئيس المجموعة المالية

ملخص أداء المجموعة
شهد سوق العقارات العالمي خالل عام 2018
ً
انخفاضا في حجم المبيعات واألسعار .وشهد
ً
عددا أقل في
سوق العقارات في دبي
ً
وانخفاضا
عمليات إطالق المشاريع الجديدة
في نسبة المبيعات لدى شركات التطوير
مقارنة بالسنوات السابقة .وفي
ً
العقاري
عام  ،2018بلغت مبيعاتنا  4.3مليار درهم
إماراتي ،في حين تجاوزت قيمة المبيعات
التي لم يتم حسابها بعد ضمن األرباح 10.3
مليار درهم إماراتي في  31ديسمبر .2018

وقد حققنا خالل عام  2018إيرادات بلغت 6.1
مليار درهم إماراتي بأرباح صافية قدرها 1.2
مليار درهم إماراتي ،بينما بلغ إجمالي األرباح
 2.1مليار درهم إماراتي ،بهامش ربح إجمالي
قدره  .٪34.6إن هذه النتائج المالية ،مقارنة
بالعام الماضي ،قد تأثرت بعوامل متعددة
مثل تنوع المنتجات العقارية ،وتنويع مصدر
اإليرادات من مشاريع داخل دبي وخارجها،
وزيادة الضغوطات على هوامش الربح
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وفي العام نفسه ،جمعنا  4.3مليار درهم
إماراتي على الرغم من انخفاض أحجام
المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة.
وقد اتفقنا في الشركة على عدم تقديم
خطط سداد مطولة بعد التسليم ،وواصلنا
العمل على خطط دفع تتضمن دفعة
ً
مقدما .وهذا ساعدنا في رفع
نقدية كبيرة
قدراتنا التنافسية وتقليل نسبة المخاطرة،
باإلضافة إلى ضمان تنفيذ المشاريع
والمباعة ،وتقليل الضغط على
الجديدة
ُ
الميزانية ،األمر الذي منحنا قاعدة قوية
لمواصلة العمل لسنوات قادمة.

الدين
تشكل كيفية إدارة السيولة أهمية قصوى في
قطاع التطوير العقاري .وقد شكلت كفاءة إدارة
ً
أمورا حاسمة في تحقيق
الديون والسيولة
نجاحنا .وحتى  31ديسمبر  ،2018بلغت ديوننا
 4.9مليار درهم إماراتي .وفي أبريل من عام
 ،2018قمنا باتخاذ إجراءات استباقية إلدارة
السيولة وفرت لنا  1.5مليار درهم إماراتي،
األمر الذي ساهم في تحسين وضعنا المالي
من حيث الديون ،واستعادة جزء من الصكوك
التي كان موعد استحقاقها في أبريل .2019
ومع إجراءين مختلفين لتحصيل السيولة خالل
عامي  2017و ،2018تبقى علينا اآلن تسديد
حوالي مليار درهم إماراتي فقط في أبريل
 2019من أصل شهادات صكوك مدتها خمس

لقد حافظنا على وضع نقدي جيد على مدار
العام ،وانتهينا بإيرادات بلغت حوالي 6.2
مليار درهم إماراتي حتى تاريخ  31ديسمبر
 .2018وهذا ساعدنا في توفير النفقات
المطلوبة للمشاريع وتنفيذها في الوقت
المحدد للوفاء بوعدنا لمشتري المنازل،
إضافة إلى إعطائنا فرصة لدراسة وتقييم
أراض
ٍ
الفرص المتاحة في السوق لشراء
جديدة .وبلغ إنفاقنا على المشاريع الجاري
تنفيذها  3.8مليار درهم إماراتي .وقد حققنا
هذا العام عالمة بارزة أخرى ألعلى عمليات
التسليم على اإلطالق من قبل داماك مع
تسليم أكثر من  4100وحدة في دبي ودول
مجلس التعاون الخليجي.
وسددت داماك خالل  2018حوالي 600
مليون درهم إماراتي من قيمة األراضي في
مجمعي أكويا وأيكون سيتي ،كما اشترت
الشركة بعض األراضي الصغيرة في منطقة
ً
واعتبارا من  31ديسمبر ،2018
الخليج التجاري.
تم سداد قيمة أراضي داماك هيلز وأكويا

ً
شكرا لدعمكم المستمر خالل رحلتنا في بناء
داماك المستقبل.

عادل تقي

10.3
مليار درهم إماراتي أرباح
لم يتم احتسابها

رئيس المجموعة المالية

6.2

مليار درهم إماراتي
السيولة النقدية والبنكية

4.9

مليار درهم إماراتي قيمة
الدين اإلجمالي

2.1

مليار درهم إماراتي قيمة
الربح اإلجمالي

ملحوظة :تشير األرقام الى أداء عام  2018بالدرهم اإلماراتي

ً
شهرا الماضية
وقد أعلنا خالل الـ  18إلى 24
عن إطالق مشاريع جديدة ،وقمنا بتوجيه
جهود المبيعات نحو المشاريع المكتملة
وشبه المكتملة .ومن ناحية أخرى أكثر إيجابية،
خلقت المراحل الحالية من دورة نمو السوق
ً
فرصا للمشترين والمستثمرين للحصول
على عقارات بأفضل األسعار مع بقاء البيئة
التنافسية الطبيعية بين الشركات العاملة
في مجال التطوير العقاري.

اإلجمالية وذلك بسبب انخفاض أسعار البيع،
وما تاله من زيادة تكاليف ترويج المشاريع.

سنوات بقيمة  2.4مليار درهم إماراتي صادرة
في أبريل  .2014وقد بلغت قيمة السيولة
الحرة حتى  31ديسمبر  2018حوالي  1.3مليار
ً
أيضا الحصول على
درهم إماراتي .ونتوقع
مبالغ أخرى من قيمة المنازل المباعة خالل
الربع األول من عام  2019على خلفية عمليات
تسليم الوحدات الكبيرة التي تم إنجازها خالل
الجزء األخير من عام  .2018ونعمل اآلن
على الوفاء بالتزاماتنا وتسديد الديون من
المستحقات الداخلية.

السوق المختلفة ،باإلضافة إلى إظهار
مدى التزامنا بوعودنا تجاه عمالئنا وشركائنا
وموظفينا.
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الهيكلة
التنظيمية

دعم العمالء
تحرص داماك على تطوير أساليب التواصل
وإدارة العالقات مع العمالء بهدف إرضائهم
في كل مرة يتواصلون فيها مع الشركة ،كما
أن تبني حلول متقدمة إلدارة مشاركة العمالء
يرفع من مستوى خدمة العمالء بشكل
ً
بدءا
كامل في مراحل دورة شراء العقارات
من االستحواذ على العميل .ويضيف تبني
األتمتة للشركة مزايا خدمة فائقة للعميل،
مدعومة بفريق إلدارة عالقات العمالء ذي
عال وقوة مبيعات متكاملة عبر
مستوى
ٍ
أنظمة تكنولوجية متطورة.
عالوة على ذلك قدمت الشركة خالل 2018
فرق إدارة داخل المجمعات السكنية ،وخدمة
"هالو داماك" اإللكترونية المتوفرة بعدة
لغات ،بما في ذلك اإلنجليزية والعربية
والصينية البسيطة والروسية.

تخطيط األعمال

مصممة بشكل يضمن تكامل
مهام الفريق لتغطية كافة
مراحل رحلة العميل
تسعى داماك للبقاء في المقدمة ،لذلك تم
إعادة تصميم هيكل المؤسسة ليتمركز حول رحلة
العميل .والتي تم تصنيفها إلى ثالث مجموعات،
هي :االستحواذ والتواصل والتجربة .لذلك فإن
مهام موظفينا تتوزع لتغطي كافة جوانب تجربة
العمالء وتمكينهم ،ما يسهم في إضافة قيمة
على كل مرحلة من مراحل تعاملهم المباشر أو غير
المباشر مع الشركة.

تسعى داماك باستمرار نحو تحسين أدائها
ً
وفقا ألفضل المعايير العالمية من خالل
الفعال والتخطيط
والتحليل
بالدراسات
القيام
َ
االستراتيجي المدروس ،ويشمل ذلك وضع
رؤية متكاملة لتطوير األعمال من توفير
األراضي إلى التوسع في السوق .ويملك
ً
فهما
فريق تخطيط األعمال في الشركة
ً
متعمقا بظروف السوق ،كما يشارك في
مجموعة واسعة من المهمات داخل الشركة،
بما في ذلك التطوير الدولي.
هذا كما تساعد أنظمة المحادثة اآللية بما فيها
الموظف االفتراضي الذي يسهم في رفع
إمكانات الموظف والسماح له بأداء مهمات
أكثر صعوبة وقيمة .واليوم تملك أساليب
المحادثة والرد اآللي في داماك قدرات
متخصصة من تسوية الحسابات إلى تدقيق
المعامالت إلى جمع المعلومات وترحيل
البيانات كما ارتفع عدد الموظفين االفتراضيين
ً
ً
افتراضيا.
موظفا
إلى أكثر من 20

إدارة المجمعات السكنية
التحول الرقمي
ً
ً
جوهريا في نمو الشركة ،ويشمل هذا استخدام أحدث حلول التكنولوجيا واألتمتة .وتُ عد داماك من أوائل الشركات التي
أمرا
يعتبر التحول الرقمي
حلوال تكنولوجية متطورة في القطاع العقاري ومن بينها تبني تقنية أتمتة العمليات اآللية الخاصة بالمجاالت األساسية ،بما في ذلك المالية
تبنت
ً
والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات .وقد سمح ذلك للشركة بتخفيض تكاليف التشغيل بنجاح على مدار السنوات القليلة الماضية ،باإلضافة إلى
رفع مستوى خدمة العمالء ومشاركة الموظفين في وقت واحد ،إلى جانب تحسين كفاءة وظائف األعمال األساسية.
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تعمل شركة لكجري أونر أسوسياشن مانجمنت
سرفسز (لومز) ،ذراع إدارة المرافق التابع
لداماك وشركة الكشري فاسيلتيز مانجمنت
ذراع داماك إلدارة المرافق الفاخرة على
سالسة عمليات اإلدارة اليومية في كل
المجمعات السكنية التابعة للمجموعة .وتفتخر
داماك بتوفير فريق إدارة في كافة المجمعات
السكنية .وتقوم فرق اإلدارة بدور كبير في

توفير خدمات ما بعد البيع وتحقيق رضا
العمالء من تنظيم الفعاليات إلى التواصل مع
السلطات العقارية وضمان أعلى مستويات
الخدمة ،باإلضافة إلى الحفاظ على المرافق
وحماية استثمارات العمالء.
حصلت الكشري فاسيلتيز مانجمنت على
ً
وفقا للمعايير التالية:
شهادة األيزو

> >نظام إدارة الجودة ()2008 :9001 ISO
> >نظام اإلدارة البيئية ()2004 :14001 ISO
> >نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
()2007 :18001 OHSAS

حصلت لكجري أونر أسوسياشن مانجمنت
ً
وفقا للمعيار
سرفسز على شهادة األيزو
التالي:

> >نظام إدارة الجودة ()2008 :9001 ISO

المبيعات
يساعد توجه شركة داماك المتكامل في
تحقيق االستفادة من مواردها بفعالية عبر
المبيعات المباشرة وغير المباشرة ،إلى جانب
نجاحها في تحقيق التوازن بين خططها للنمو
عبر طرح مشاريع على الخريطة وجمع إيرادات
من بيع العقارات الجاهزة.
مع أكثر من  500موظف متخصص في
المبيعات ،تفتخر داماك بإنتاج نموذج متفرد
ً
مركزا حول العالم
للبيع مدعوم بأكثر من 12
لخدمة العمالء ،وخطط فعاليات وعروض
سنوية وحمالت تسويق عالمية.
ومع االعتماد على استراتيجية المبيعات غير
المباشرة الناجحة ،تواصل داماك منذ ديسمبر
 2018تعزيز شراكاتها مع شبكة عالمية من
الوسطاء تضم أكثر من  6500وسيط تجاري
في جميع أنحاء العالم .وبفضل استكمال
قوة المبيعات في عام  ،2017استطاعت
داماك اليوم تمكين الوكالء بأدوات تكنولوجية
مخصصة تمكنهم من ترويج وبيع وحجز
العقارات مباشرة من خالل بوابة داماك
اإللكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.

هذه المعايير معتمدة من قبل المعهد
البريطاني للمعايير في الشرق األوسط
وأفريقيا.
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التسويق واالتصال المؤسسي

اإلدارة المالية

المشاريع

ً
تماشيا مع نموذج المبيعات الخارجية الذي
تتبعه داماك ،تتركز جهود تعزيز القدرة
التسويقية للشركة على التسويق الرقمي
وتطوير الموقع اإللكتروني ،باإلضافة إلى
استكمال الحملة الترويجية الشهيرة بعنوان
"لماذا دبي ،لماذا داماك".

كمثال على اعتماد داماك االبتكار لتطوير
عملياتها األساسية ،يقوم فريق اإلدارة
المالية في الشركة بالعمل على رفع نسبة
األتمتة بشكل أكبر لتحسين السرعة والكفاءة
والدقة .ويتيح ذلك للفريق تركيز جهوده على
خدمة العمالء والتواصل مع الشركاء ،بما
في ذلك:

يواصل فريق إدارة المشاريع المؤلف
من  500فرد عمليات التخطيط والتطوير
واإلشراف على التنفيذ السلس لمشاريع
داماك .ويشمل ذلك عمليات الشراء
الكاملة ،والعمل مع المقاولين والمقاولين
وصوال إلى فرق التسليم.
من الباطن،
ً
وخالل السنوات الثالث الماضية ،نفذ فريق
حلوال تقنية
المشروعات بنية تحتية وتبنى
ً
متطورة لزيادة التعاون بين جميع اإلدارات
الرئيسية في الشركة ،ما أدى إلى حدوث
زيادة ملحوظة في كفاءة عمليات إدارة
المشاريع .وتهتم داماك بتنفيذ عملياتها
الهندسية عبر استخدام أحدث األساليب
ً
بدءا من نظام الحلول المتقدمة
التكنولوجية
لنمذجة معلومات المباني ( )BIMالذي يتيح
تنفيذ تصميم ذكي ثالثي األبعاد ،إلى
أدوات مشاركات المعلومات عبر السحب
المعلوماتية ،مما يسهم في تمكين
اإلدارات وتحقيق مستوى أعلى من التكامل
على مستوى الشركة.

وباإلضافة إلى الفعاليات التي تقيمها
الشركة وجهودها في التسويق الرقمي،
تعمل الشركة باستمرار على تعزيز تواجدها
على شبكات التواصل االجتماعي المتعددة
التي توفر إمكانية الوصول إلى الجمهور
المستهدف في كافة األماكن باإلضافة إلى
كونها وسيلة فعالة للتواصل معهم .كما
تقوم داماك بحمالت عالقات عامة تقليدية
تهدف إلى نشر الوعي حول عمل الشركة
وأهدافها ومنها المشاركة في مبادرة مليون
مبرمج عربي كجزء من مبادراتها الخاصة
بالمسؤولية االجتماعية.
تعمل دائرة االتصال المؤسسي بشكل
وثيق مع شركاء عالمة داماك التجارية ،بما
في ذلك فيرساتشي هوم ،وفندي كازا،
وباراماونت هوتيلز آند ريزورتس ،ومنظمة
ترمب ،وتايجر وودز ديزاين.

خدمات التمويل السكني
تقدم خدمات التمويل السكني تسهيالت
الحصول على قروض الرهن العقاري
للعمالء الحاليين والجدد .ويعمل فريق
خدمات التمويل السكني مع البنوك
المحلية والدولية الستصدار الموافقات
الفورية واألطر المالية األخرى ،ويقوم بإجراء
المعامالت للعمالء المسجلين في دائرة
األراضي واألمالك في دبي.
إدارة العالقات مع المستثمرين
داماك هي عضو في جمعية عالقات
المستثمرين في الشرق األوسط (،)MEIRS
ويتواصل فريق الشركة بشكل منتظم
مع المحللين والمستثمرين الحاليين
والمستثمرين المحتملين باإلضافة إلى عدد
من الشخصيات المؤثرة في قطاع المال
واألعمال.

الموارد البشرية
األفراد هم أساس نجاح شركة داماك ،ولذلك
تعمل أقسام الموارد البشرية والتوظيف
ً
جنبا إلى جنب من أجل ضمان استمرارية
روح العمل الجماعي في فريق عمل داماك العقارية

النمو في الشركة عبر تحديد وتوفير
المواهب المناسبة .وتستثمر داماك في
ثقافتها الداخلية القائمة على تطوير األداء
من خالل برامج التطوير ومبادرات إشراك
الموظفين .ويشمل ذلك تنظيم مسابقات
رياضية سنوية بعنوان "داماك أكتيف"،
والتي ترفع الروح المعنوية لدى الموظفين
وتشجعهم على اتباع نظام حياة صحي.

تقنية المعلومات
قاد قسم تقنية المعلومات في داماك كافة
عمليات التحول التقني للشركة ،حيث أشرف
على نشر عدد من الحلول الهامة التي ساعدت
الشركة على أن تصبح رائدة في مجال االبتكار
في قطاعها .كما قاد قسم تقنية المعلومات
نشر وتكامل عملية أتمتة العمليات المتكررة
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فضال عن
إلى جانب دعم قوة المبيعات،
ً
إنشاء بوابات إلكترونية مجتمعية متقدمة
وتفاعلية للعمالء ،وأدوات إدارة عالقات
العمالء لفرق المبيعات ،والوكالء ،وتطبيقات
الهاتف المحمول لزيادة إنتاجية القوى العاملة
المتنقلة ،ونشر حلول نمذجة معلومات
المباني ثالثية األبعاد الخاصة بالشركة.

الشؤون القانونية
يوفر الفريق القانوني في داماك التغطية
الشاملة للشركة للقيام باألعمال التجارية
بأمان .يقوم الفريق باستمرار بتقييم اإلطار
القانوني المتغير في الداخل والخارج حيث
نعمل على ضمان حماية الشركة ومساهميها
ً
أيضا
وعمالئها .ويتحمل الفريق القانوني
مسؤولية اإلشراف على التزامات الشركة

تجاه سوق دبي المالي لتقديم الطلبات
واإلفصاح.

االمتثال والتدقيق الداخلي
يشرف فريق متخصص في داماك على
عمليات االمتثال التنظيمي لقانون الشركات
التجارية ولوائح حوكمة الشركات وقواعد
اإلدراج واإلفصاح الصادرة عن السلطات
التنظيمية المختصة .ويقوم الفريق بمراجعة
وتقييم مشكالت  /مخاوف االمتثال
داخل المنظمة .كما يقوم فريق التدقيق
الداخلي إلى جانب لجنة التدقيق الخارجي
بضمان تطبيق أفضل ممارسات حوكمة
الشركات بهدف حماية مصالح جميع الشركاء
والمستثمرين.
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استراتيجية
ّ
داماك

المهمة والرؤية والقيم
تسعى داماك العقارية لتوفير منازل األحالم ومفاهيم عيش فريدة للعمالء من
جميع أنحاء العالم ،باإلضافة إلى سعيها في تغيير مفاهيم السكن في دبي وغيرها
من المدن .كمطور رائد للعقارات الفاخرة ،تؤمن داماك بتطوير مجمعات سكنية ذات
قيمة وتحمل عوائد استثمارية عالية إلى جانب توفير بيئة سكنية مختلفة ومريحة.

ثقافة التميز في داماك
كل يوم هو فرصة
جديدة لالبتكار

ي م ث ل ك ل ي وم ف رص ة ج دي دة ل الب ت ك ار وال ن م و
وال وف اء ب وع د دام اك ال م ت م ث ل ف ي ت وف ي ر
م ن ازل األح الم وأس ل وب ح ي اة م خ ت ل ف .وف ي
ه ذا ال م ج ال ال ت خ ط ي ط م ه م وم ل ه م ل ك ن األه م
ه و ال ت ن ف ي ذ.

ريادة األعمال

لكل شخص في داماك حصة من نجاح الشركة،
فالموظفون هم من قاد الشركة إلى النجاح من
اتخاذ القرارات االستثمارية التي تخلق قيمة طويلة
األمد ،إلى الحفاظ على حالة من المرونة تسمح
بتبني التغييرات الالزمة عند الحاجة.

التعاون
أوال
يأتي
ً

يجتمع القادة والمؤسسات وأعضاء فرق العمل
عادة للعمل على تقديم مشروع ناجح .ولننجح في
التغلب على التحديات في قطاع التطوير العقاري،
من الضروري أن يتعاون الجميع ويؤمنوا برؤية
مشتركة ،ويعملون بشكل متكامل من أجل التفوق
ووضع مستوى جديد للجودة.

ترمب انترناشيونال غولف كلوب  -داماك هيلز
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محفظة
الشركة
تطوير العقارات – ديسمبر 2018

محفظة الشركة
ً
عاما ،تمكنت داماك من تحديد متطلبات السوق
مع خبرة تزيد على 17
الحالي وتطوير مجمعات سكنية وتجارية ومرافق للضيافة والترفيه
عال ،األمر الذي يميز
تلبي حاجة األسواق ،مع توفير عائد استثماري
ٍ
مشاريع الشركة عن منافسيها.
ً
أيضا بعقدها اتفاقيات تعاون فريدة مع عالمات عالمية
كما تتميز داماك
لتقدم لعمالئها أفضل مفاهيم الرفاهية والمعيشة الفاخرة .وتتنوع

ً
بدءا بأسماء
العالمات التجارية الفاخرة التي تعاونت معها الشركة
ووصوال
هوم،
مرموقة في عالم األزياء مثل فندي كازا و فيرساتشي
ً
إلى باراماونت هوتيلز آند ريزورتس ،وملعب غولف من تصميم "تايغر
وودز" وإدارة مؤسسة ترمب ،باإلضافة إلى عالمات أخرى راقية ،وبهذا
أصبحت داماك الشركة التي تضع معايير جديدة لقطاع التطوير العقاري
تتناسب مع متطلبات الحياة العصرية.

2,091

نظرة على محفظة الشركة
المشاريع المكتملة

()1

مشاريع قيد اإلنجاز
()3
والتخطيط

()2

المجموع الكلي

 24.372وحدة

 40.000وحدة

نسبة الوحدات في دبي:

%88

حوالي %97
محفظة الشركة حسب
حالة التطوير

محفظة الشركة حسب الموقع
(قيد اإلنجاز والتخطيط)

المحفظة حسب المنتجات
(قيد اإلنجاز والتخطيط)

مالحظات :سعر صرف الدوالر للدرهم اإلماراتي = 0.2721
 )1المشاريع المكتملة :هي مشاريع منتهية البناء
 )2المشاريع قيد اإلنجاز :هي مشاريع قد بدأ العمل فيها  /تم تعيين
مستشارين لها
 )3مشاريع قيد التخطيط :هي مشاريع لم يتم تعيين مستشارين لها
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مشاريع داماك
في دبي
المشاريع المنجزة

مشاريع قيد اإلنجاز
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

 .1برج أفانتي
 .2بايز إيدج
 .3بزنس تاور
 .4داماك هايتس
 .5داماك ميزون كانال فيوز
 .6داماك ميزون كور جاردن
 .7داماك ميزون مول ستريت
 .8داماك ماجستين
 .9داماك ريزيدنس بتصميم داخلي من
فندي كازا
 .10داماك سوباربيا
 .11داماك ذا بريز
 .12داماك فوليو

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

حدائق اإلمارات |
حدائق اإلمارات ||
إكزكتيف باي
إكزيكتيف هايتس
غرين بارك
الغو فيستا
اليك سايد
اليك فيو
اليك تيراس
لينكولن بارك
ماديسون ريزيدنسز
مارينا تيراس
أوشن هايتس

.39
.40
.41
.42
.43
.44

بارك سنترال
بارك تاورز
فيالت رويال غولف بوتيك
سمارت هايتس
تنورا
ذا كريسنت
ذا ديستنكشن للشقق الفندقية
ذا ريزيدنسز في بزنس سنترال
ذا ويفز
توسكان ريزيدنسز
توسكان ريزيدنسز 2
أبر كرست
برج "إكس إل"

.45
.46
.47

مشاريع قيد التخطيط

أكويا
أيكون سيتي
سيليستيا
داماك هيلز
داماك ميزون بريفيه
داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند
ريزورتس
برج غالية
برج ميرانو
باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز
دبي

.48
.49
.50
.51

.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

ريفا هايتس
ريفا ريزيدنسز
تاور 108
فيرا ريزيدنسز

سنترال سكوير
كلتشرال فيالج
قرية جميرا  -قطعة األرض 1
قرية جميرا  -قطعة األرض 2
ماديسون ريزيدنسز 3
ميدان
بارك سايد
قطعة أرض حديقة الصفا

ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻨﺨﻠﺔ

ﺑﺮج اﻟﻌﺮب
ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

٩

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

٢٧

ﺑﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻣﻄﺎر دﺑﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ

٥٣

ﻣﺮﺳﻰ دﺑﻲ

٤٧

٤٦
٤٢
٣٨ ٦
٢
٤٣ ٣٢
٣
٧
٨ ٥١ ٤٩ ٣٧
٢٦
١
٥
٤٨
١١
٣٣
١٢

٣٤

أﺑﺮاج ﺑﺤﻴﺮات
اﻟﺠﻤﻴﺮ١

٢٠

٢١

١٦

٢٩

٤٠

٢٥ ٤
٢٤

ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﺮا

١٥

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ
٥٨
١٠

٤٤

اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﺠﺎري

٥٩

اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

٥٧

١٣
٥٤

٣٦
١٤

٥٠
٤٥
٥٥

٥٦

٢٣

١٩

١٨
٣١

٢٢

اﻟﻤﺮاﺑﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

١٧

ﻣﺠﻤﻊ دﺑﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
٢٨

ﻣﻄﺎر آل ﻣﻜﺘﻮم
اﻟﺪوﻟﻲ

٣٥
٤١

دﺑﻲ ﻻﻧﺪ

ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎرﻗﺔ
32

٥٢

دﺑﻲ ﺟﻨﻮب

٣٠

٣٩

ﺑﺎﺗﺠﺎه أﺑﻮﻇﺒﻲ
33

مشاريع عقارية
قيد اإلنجاز

مجمع داماك هيلز السكني

34

35

 2استراتيجية الشركة

مجمع غولف
سكني فاخر
يعد مشروع "داماك هيلز" أحد أفخم مجمعات
الغولف السكنية في دبي ،ويقع على امتداد
شارع أم سقيم على بعد  15دقيقة من قلب
مدينة دبي .ويمتد المجمع على مساحة 42
مليون قدم مربعة ،ويحتوي على مجموعة
متنوعة من العقارات ،بعضها نتاج التعاون مع
ً
عالميا مثل "فندي كازا"،
أشهر العالمات التجارية
و"ترمب" ،و"باراماونت للفنادق والمنتجعات".
ويتمتع سكان داماك هيلز بوجود العديد من
مرافق الترفيه والمحالت التجارية ذات المستوى
العالمي داخل المجمع ،إلى جانب وجود الحدائق
فيال مواجهة لملعب الغولف في داماك هيلز

36

والمناظر الطبيعية الخالبة بما فيها حديقة "ذا
بارك" التي تحتوي على مساحات وحدائق خضراء
على مساحة حوالي أربعة ماليين قدم مربعة.
ً
أيضا نادي "ترمب إنترناشيونال
ويضم المجمع
غولف كلوب دبي" ،وهو ملعب ترمب للغولف
الوحيد في الشرق األوسط .ويحتوي النادي
على  18حفرة بمعدل  71ضربة ،وقد تم تصميم
الملعب من قبل المهندس المعماري لملعب
األلعاب األولمبية لعام  2016غيل هانس،
أحد أشهر األسماء في مجال لعبة الغولف
وتصميم المالعب.

وحتى اآلن ،تم تسليم أكثر من  4100منزل في
داماك هيلز ،بما في ذلك مجموعات الفلل
والشقق في المباني المنخفضة التي تواجه
ملعب الغولف .كما يحتوي المجمع على
مدرسة دولية (مدرسة جبل علي) والتي دخلت
ً
مؤخرا عامها الثالث ،بينما يتواصل العمل في
فندق راديسون دبي داماك هيلز المطل على
ترمب إنترناشونال غولف كلوب دبي .ومن
المقرر أن يبدأ الفندق في استقبال النزالء
في نهاية عام .2019
فلل مجمع داماك هيلز السكني

غولف تاون  -داماك هيلز

صور جوية لمجمع داماك هيلز السكني
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استمتع بروعة
هوليوود
يتكون مشروع داماك تاورز من باراماونت
هوتيلز آند ريزورتس من أربعة أبراج شاهقة،
ً
ً
شققا
مترا ،وتضم
يفوق ارتفاعها 270
فاخرة متكاملة الخدمات ،مكونة من غرفة
نوم واحدة واثنتين وثالث .وطورت داماك
المشروع بالتعاون مع باراماونت هوتيلز آند
ريزورتس ،ليعكس أجواء وجاذبية هوليوود
وأسلوب حياة كاليفورنيا المرادف لشركة
باراماونت بيكتشرز ،والتي تتميز بتاريخ عريق
على مدى أكثر من  100عام.

تحتوي ثالثة من األبراج على حوالي 1200
شقة فاخرة متكاملة الخدمات تم تسليمها
خالل عام  ،2018وسيضم البرج الرابع
فندق ومساكن بارامونت والتي سيتم
افتتاحها خالل عام  .2019وتتصل األبراج
األربعة ببعضها من خالل منصة متعددة
المستويات ،ولها طريق خاص يصلها
بمساحات خضراء ،وأحواض سباحة ،ومراكز
صحية وخيارات متنوعة من المطاعم.

صالة االستقبال في داماك تاورز من باراماونت
هوتيلز آند ريزورتس

داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس
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منازل عصرية في
قلب الطبيعة
في عام  ،2014تم إطالق مشروع أكويا
على امتداد  55مليون قدم مربعة في
منطقة دبي الند بمساحات خضراء توفر
بيئة سكنية هادئة ،وقد اقترب موعد
تسليم الجزء األول من المشروع في
 .2019ويستند مفهوم المشروع على
توفير إطالالت خضراء وسط مالذ هادئ
ً
بعيدا عن االزدحام حيث المنازل مصممة
بأسلوب يضمن ترشيد استهالك
الطاقة وتحيط بها المناظر الطبيعية
وشالالت المياه.

المشروع أجواء هادئة وأسلوب حياة
على غرار المنتجعات ،كما سيضم
عقارات سكنية معاصرة بأحجام مختلفة
تحيط بملعب الغولف المكون من ١٨
حفرة بمعايير دولية .وبعد اكتماله،
سيحتوي المشروع على سوق للمنتجات
العضوية ،ومقهى مخصص لمنتجات
الزراعة المائية ،ومركز صحي فاخر،
ومساحة مخصصة لممارسة اليوغا في
الهواء الطلق ،ومتاجر ألشهر العالمات
التجارية العالمية.

يقع مشروع "أكويا" على امتداد شارع
أم سقيم ويبعد حوالي  ١٥دقيقة عن
مجمع "داماك هيلز" .وسيوفر هذا

وسيتوسط المشروع نادي ترمب وورلد
غولف كلوب دبي الذي تولى تصميمه
تايغر وودز ،أحد ألمع النجوم في تاريخ

لعبة الغولف .وقد استخدم تايغر وودز
خبرته الطويلة في لعب الغولف وأطلق
في عام " 2006تايجر وودز ديزاين" ،ومنذ
ً
عددا من المشاريع
ذلك الحين ،أكمل
الراقية في الواليات المتحدة األمريكية
والمكسيك.
ويحتوي "أكويا" على ممشى طويل
للتسوق يضم أرقى المتاجر والمطاعم
ومراكز الترفيه ،مع  2000شقة فندقية
وكل
األحجام،
متفاوتة
مفروشة
ذلك بإطاللة استثنائية على البحيرة
والممرات الخضراء في ترمب وورلد
غولف كلوب دبي.

أسلوب حياة مفعم بالراحة والرفاهية

تصميم داخلي يحبس األنفاس في فلل أكويا

خريطة مجمع أكويا السكني
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صرح معماري جديد في شارع
الشيخ زايد يطل على
قناة دبي المائية
أيكون سيتي هو مفهوم فريد من نوعه؛
مدينة بأكملها تتمركز داخل مدينة دبي الرائعة.
يقع المشروع الذي تبلغ مساحته  6ماليين
قدم مربعة على شارع الشيخ زايد ،ويطل
على قناة دبي المائية وأرقى حي تجاري
في المدينة .ويقدم هذا المشروع متعدد
ً
ً
فريدا ألسلوب الحياة
مفهوما
االستخدامات
يجمع بين الفنادق والشقق الفندقية الفاخرة،
وبين الشقق السكنية والمساحات المكتبية،
إلى جانب متاجر ،ومطاعم ،وأنشطة ترفيهية.

ومنذ إطالقه ،حاز المشروع على العديد من
الجوائز المرموقة ،وعلى التقدير في عدد من
الجوائز العربية واإلفريقية التي استضافتها
دبي عن "أفضل تصميم معماري لمشروع
متعدد االستخدامات" ،و"أفضل مبنى
سكني عالي االرتفاع" ،و"جائزة أفضل
تصميم معماري فندقي" عن فندق أيكون
ً
أيضا على شقق فندقية.
الذي يحتوي
وفي عام  ،2018تم االنتهاء من أعمال وضع
األساسات في برج  Cالمعروف باسم ذا

ريزيدنس ،والذي سيبلغ إجمالي مساحته
 1.8مليون قدم مربعة .ويضم البرج الذي
ً
ً
وشققا
طابقا استوديوهات
يتكون من 61
من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثالث
ً
مقرا لمشروع ذا كلوب
غرف ،كما سيكون
المختلف ،والذي سيوفر أسلوب حياة
ترفيهي حصري للمقيمين بما في ذلك
جلسات مذهلة على سطح البرج مطلة على
مناظر رائعة لمدينة دبي.

صورة لألعمال اإلنشائية في أيكون سيتي

أيكون سيتي  -دبي
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إدارة
المخاطر

طبيعة الخطر

طريقة إدارة الخطر

> >في عام  ،2018أكملت أبوظبي خطواتها الخاصة بعقد شراكات أجنبية فريدة بهدف إعطاء ميزات
تعتمد أعمال داماك على أموال
العمل للشركات داخل حقول البترول في البر والبحر .وجلبت هذه الخطوة شركات جديدة مثل
مستثمري ومشتري العقارات على
شركة الصين الوطنية بشروط أفضل .ووضع هذا حجر األساس لزيادة إنتاج النفط والغاز مع خطط
المستويين المحلي والعالمي،
لالستثمار بقيمة  109مليارات دوالر حتى عام .2022
األمر الذي قد يسهم في تحقيق
مبيعات وفي إيجاد المخاطر
ً
تأثرا من معظم دول الخليج بضعف أسعار
> >إن تنويع اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة جعلها أقل
المرتبطة بها.
ً
محليا على أنها مالذ آمن لألفراد من دول الشرق األوسط ودول
وينظر إلى دبي
اإلنتاج.
وخفض
النفط
ُ
الخليج ،باإلضافة إلى اعتبارها وجهة جذابة ألصحاب الثروات والعائالت الغنية من جميع أنحاء العالم.
ً
استقرارا من الناحية السياسية مقارنة بدول الخليج األخرى .وقد أكمل صاحب
> >دبي اليوم هي أكثر
ً
ً
عاما كحاكم لدبي .وفي عام  ،2010أطلق سموه
مؤخرا 13
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة  2021بهدف جعل اإلمارات واحدة من أفضل دول العالم في
جميع المجاالت بحلول عام  .2021وبفضل رؤية وقيادة سموه ،أثبتت دبي نفسها على الساحة
العالمية وازدادت شعبية اإلمارة كمنصة رائدة للتجارة والسكن والسفر.

إدارة المخاطر هي جزء ال يتجزأ من ثقافة أعمال داماك سواء على المستوى االستراتيجي أو
العملي ،ويدعم هذا التوجه أهداف داماك كما يؤدي إلى خلق قيمة إضافية والحفاظ عليها.
تدرك داماك أن إدارة المخاطر تتعلق بالفرص بقدر ما تتعلق بالتهديدات.
ولالستفادة من الفرص المتوفرة يجب على الشركة القيام ببعض
المخاطرة .ولذلك ،فإن إدارة المخاطر ال تعني الحد من المخاطر كهدف
بحد ذاته ،بل تحسين العالقة بين المخاطرة والمكافأة في حدود
محسوبة ومتفق عليها.

لقد أنشأت داماك نظام إدارة مخاطر داخلي متكامل وفعال ،بفضل
الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس اإلدارة والموظفين .ويعتمد نهج
إدارة المخاطر على فهم واضح لمجموعة متنوعة من المخاطر التي
تواجهها الشركة ،ونظام مراقبة المخاطر وقياسه ،والتقييم المستمر
للمخاطر ،وتنفيذ تدابير الزمة.

 -1مخاطر السوق
طبيعة الخطر
تقع غالبية مشاريع داماك في
دبي ،مما قد يؤدي إلى تركيز
المخاطر في مكان واحد.

طريقة إدارة الخطر
> >تتصدر دولة اإلمارات العربية المتحدة المنطقة في كل من التخطيط الكمي على المدى المتوسط،
مثل إكسبو  ،2020ورؤية  ،2021وكذلك التفكير طويل المدى مثل استراتيجية المستقبل .هذا
باإلضافة إلى سياسات دبي التنظيمية التقدمية الهادفة إلى بناء سوق عقارات قوية وطويلة
األجل ،وما زالت عروض اإلمارة الجذابة تحافظ على الطلب القوي على العقارات من قبل المستثمرين
والمقيمين الدوليين.
ً
وفقا لحاجة العمالء
> >تستكشف داماك بشكل مستمر إمكانية االستثمار في أماكن وبلدان جديدة
وحجم الطلب ،ولديها القدرة على االستفادة من المنصات الحالية .وقد دخلت داماك العالمية سوق
العقارات البريطاني عام  2015من خالل مشروع مشترك ،ولديها خطط ألسواق رئيسية أخرى.
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مجال العقارات هو مجال جذاب
للمستثمرين ،والمنافسة فيه
عالية سواء من قبل المستثمرين
الحاليين أو الجدد.

> >قطاع العقارات في دبي منظم بشكل كبير ،وليس من السهل االستثمار فيه أمام المطورين الجدد.
ً
عاما
> >قامت شركة داماك ببناء عالمتها التجارية وسلمت أكثر من  23.300وحدة على مدار الـ 17
الماضية .وبذلك أصبحت الشركة واحدة من العالمات التجارية الموثوقة والرائدة داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة بفضل تنفيذها المشروعات بكفاءة وفعالية.
ً
دائما ،حيث تحافظ على صحة السوق وتوفر للمشترين خيارات
> >إن المنافسة أمر إيجابي ومرحب بها
عدة تساعدهم على اختيار األفضل بالنسبة لهم.

قد يكون التوسع في أسواق
ً
ً
صعبا بسبب االفتقار
أمرا
جديدة
إلى المعرفة بالثقافة والحالة
االقتصادية المحلية لألسواق
الجديدة.

عدم القدرة على رفع عدد
األراضي المملوكة من قبل
الشركة يهدد نموها.

ً
وتحديدا في األردن
> >لقد أكملت شركة داماك مشاريع عقارية عدة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ولبنان والمملكة العربية السعودية وقطر.
> >أما خارج المنطقة اإلقليمية ،فتواصل داماك استكشاف فرص استثمارية جديدة في األسواق من
خالل عقد مشاريع مشتركة.

> >اإلدارة في داماك ديناميكية ،وقادرة على التكيف مع بيئة السوق إلنشاء منتجات تتماشى مع طلب
وحاجات العمالء.
> >تقوم داماك بشكل دوري بتقييم محفظة األراضي الخاصة بها بدقة .كما تقوم بعقد صفقات لشراء
األراضي في مواقع التملك الحر بأسعار معقولة لضمان الكفاءة المالية للمشروع.
> >تمتلك الحكومة الغالبية العظمى من األراضي في دبي ،ومبيعات األراضي هي واحدة من
أراض من العديد من الكيانات
ٍ
المصادر الرئيسية إليراداتها .منذ عام  ،2013استحوذت داماك على
الحكومية المملوكة بأكثر من  3.675مليار درهم إماراتي (حوالي مليار دوالر أمريكي) ،مما يجعلها في
وضع ممتاز للقيام بمزيد من عمليات االستحواذ على األراضي.
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 2استراتيجية الشركة

 -2مخاطر المشروع
طبيعة الخطر

طريقة إدارة الخطر

يمكن أن تؤدي مخاطر التنفيذ إلى > >تتبع داماك جميع لوائح وأنظمة التطوير لتلبي توقعات العمالء ،وتحافظ على جودة منتجاتها.
وتؤمن الشركة بأهمية عقد الشراكات الفعالة من خالل العمل مع مقاولين ماهرين يقدمون خدمات
تأخير أو تعليق أو إنهاء المشروعات
فائقة الجودة.
قيد التطوير.

طبيعة الخطر
الدعم المقدم -استخدام نظام
الدين وعدم القدرة على تسديده
في الفترة المحددة.

تعتمد داماك على شركاء خارجيين
ومتعاقدين لتقديم مشاريعها.

> >يتم فحص المقاولين بدقة قبل وبعد التعاقد معهم ،في حين يقوم الفريق الفني التابع لـداماك
والذي يضم  500شخص باإلشراف على جميع أعمال المقاولين لضمان التسليم في الوقت المحدد.
> >يتم تشغيل وممارسة ومراقبة عمل المقاولين ومراقبتهم بانتظام من قبل اإلدارة العليا ،بما فيها
ضمان مصالح العمال ،والتأكد من أن المتعاقد يعتمد معايير الشركة الخاصة بأفضل الممارسات
في مجال التطوير العقاري.

ً
عددا من المشاريع في بلدان الشرق األقصى ،لكن يتم حساب غالبية اإليرادات
> >تملك الشركة
مخاطر صرف العمالت األجنبية
والتكاليف والنفقات الرأسمالية للشركة عبر تسعيرها أو تكبدها أو دفعها أو قياسها بالدرهم
 تقلبات أسعار صرف العمالتً
اإلماراتي المربوط بالدوالر األمريكي.
خطرا في بيئة سعر
األجنبية تشكل
الصرف المتقلبة.
قيود التدفق النقدي  -عدم كفاية
األموال لتمويل تطوير المشروع.

طبيعة الخطر

طريقة إدارة الخطر

> >يتم تحصيل مدفوعات األقساط من المشترين بمعدل  %20من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة ،األمر
مخاطر االئتمان  -تتبع داماك
ً
الذي يقلل من خطر التخلف عن السداد .وتحافظ داماك على منهج حكيم وصارم للغاية في هذا
أساسا نهج المبيعات على الخريطة
الصدد ،وهو يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الشركة الشاملة.
ما يرفع من معدل خطر تخلف
العمالء عن السداد.
> >تساهم قاعدة العمالء الكبيرة والمتنوعة في انخفاض مخاطر االئتمان .كما تسمح قوانين ونظم
إمارة دبي للمطورين باالحتفاظ بمبلغ مالي كبير في حال تخلف العمالء عن السداد.

> >تتبع داماك قوانين ولوائح التطوير ،بما في ذلك قواعد الضمان .ويتم تمويل مكونات البناء
للتطورات بشكل رئيسي من خالل دفعات العمالء المقدمة.
> >تقوم اإلدارة بمراجعات دورية للتدفق النقدي وااللتزامات المالية الخاصة بكل مشروع .وتسعى
إلى التخلص من مخاطر المشروع  /المرحلة من حيث تكلفة البناء قبل إطالق مرحلة  /مشروع جديد.

> >تنص االتفاقات المبرمة مع المقاولين على احتفاظ الشركة بنسبة تتراوح بين  5و %15من قيمة
األعمال المنجزة ،والتي يتم االحتفاظ بها لمدة عام واحد بعد التسليم حتى انقضاء فترة الضمان أو
المسؤولية عن العيوب (.)DLP

 -3المخاطر المالية ومخاطر السيولة

ويستخدم الدين في تمويل عمليات
> >تستخدم داماك الديون للحفاظ على هيكل رأس المال الفعالُ .
ً
حاليا على الميزانية العمومية
شراء األراضي وتسديد عدد من متطلبات الشركة ،غير أن غالبية الديون
للشركة ،ومقرر سدادها في أبريل .2022
ً
واعتبارا من  31ديسمبر  ،2018بلغ
> >حافظت داماك على وضع نقدي سليم منذ  31ديسمبر .2012
إجمالي الدين  4.95مليار درهم إماراتي ،فيما بلغ رصيد الشركة البنكي  6.2مليار درهم إماراتي ،في
حين بلغت السيولة المتوفرة  1.3مليار درهم.

> >يعمل فريق العمل في داماك بشكل متواصل ،ويرصد ويدعم عمليات تطوير العالقات مع الشركاء،
ويشرف على التزام الشركاء بالجداول الزمنية للمشروع وجداول التسليم.
> >تقوم داماك بتجنب المخاطر في مشروعاتها من خالل المبيعات على الخريطة والقيام بتحصيل
النقود في أقرب وقت ممكن ،مما يساعد في تجنب أي قيود على التمويل أثناء تطوير المشروع.

طريقة إدارة الخطر

ً
أيضا التدفقات النقدية ،وتستخدم الديون لسد فجوة التوقيت وتلبية متطلبات رأس
> >تتوقع اإلدارة
المال العامل.
عدم القدرة على تسديد مدفوعات > >تم دفع الغالبية العظمى من أسعار األراضي التي تملكها الشركة بشكل كامل .كما أن غالبية
الدفعات المؤجلة لألراضي هي لمشاريع ما زالت تحت التطوير.
األرض وغيرها من االلتزامات
التعاقدية.
> >يتم تنظيم االلتزامات التعاقدية والتفاوض عليها ليتم عقدها بشروط مريحة يمكن التحكم فيها
وإداراتها.

 -4إدارة سمعة العالمة التجارية:
طبيعة الخطر

طريقة إدارة الخطر

> >يتميز قطاع العقارات في دبي بتنظيم عالي المستوى .وتحرص داماك على اتباع برامج امتثال قوية
تؤدي األخطار الخاصة بسمعة
لضمان التزام كل من الموظفين والشركاء بأفضل ممارسات القطاع العقاري على المستوى العالمي،
العالمة التجارية إلى تعقيد مشاريع
بما في ذلك السياسات والممارسات الواضحة التي تهدف إلى ضمان مصالح وراحة العمال.
التطوير ،ومن الممكن أن تؤدي
إلى نتائج كارثية.
> >يتم التعاقد مع أطراف خارجية لتنفيذ دراسات الجدوى االقتصادية التي تُ قيم االستدامة المالية
والبيئية واالجتماعية في كل مشروع وذلك خالل مراحل تطويره المختلفة.
رابطات العالمات التجارية  -أطلقت > > أطلقت داماك العديد من المشاريع السكنية بالتعاون مع عالمات تجارية عالمية فاخرة مثل فيرساتشي
هوم ،وجست كافالي ،وفندي كازا ،ما يعني أن داماك ال تعتمد على عالمة تجارية واحدة فقط.
داماك العديد من المشاريع
السكنية ذات العالمات التجارية
> >تشكل المشاريع التي تم إطالقها بالتعاون مع عالمات تجارية أخرى نسبة صغيرة من إجمالي مشاريع
المشتركة .إن عدم القدرة على
داماك.
الحفاظ على العالقات مع الشركاء
قد تؤثر على المشروع.
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تقرير
الحوكمة

ميناء السلطان قابوس  -مشروع مشترك بين داماك العالمية
والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)
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مجلس

اإلدارة

يتمتــع أعضــاء مجلــس إدارة شــركة دامــاك العقاريــة بخبــرة تتجــاوز الــ  200عــام ودرايــة عاليــة فــي مجــال التطويــر
العقــاري .ويضـم المجلس خبراء في مجموعة واسـعة من القطاعات من بينها :االستثمارات ،والبنوك والخدمات
المالية ،والتأمين ،والبيع ،والتصنيع ،والعمليات ،والبناء ،والمطاعم .ويسـتند أعضـاء مجلـس اإلدارة إلـى خبراتهم
التراكميـة الغنيـة المكتسـبة عبـر العديـد مـن المناطـق الجغرافيـة ،بمـا يسـاهم فـي دفـع شـركة دامـاك العقاريـة
إلـى احتالل مكانـة رائدة في مجـال التطوير العقـاري ،وزيادة القيمة التي تضيفها الشركة ،باإلضافة إلى تمثيل
المساهمين.

أعضاء تنفيذيون

السيد عادل تقي

السيد حسين سجواني

المدير المالي للمجموعة
وعضو تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء غير تنفيذيين

السيد فاروق
أرجوماند

نائب رئيس مجلس اإلدارة
وعضو مستقل غير
تنفيذي
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البروفسور جون
رايت
عضو مستقل
غير تنفيذي

السيد نبيل
اليوسف
عضو مستقل
غير تنفيذي

السيد يحيى
نور الدين
عضو مستقل
غير تنفيذي

السيد سفيان
الخطيب
عضو غير مستقل
غير تنفيذي
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حوكمة
الشركة

امتثاال للقرار رقم  7لسنة 2016
أهمية الحوكمة الرشيدة ,ولذلك تتبع أفضل ممارسات حوكمة الشركات
تدرك "داماك العقارية"
ً
ّ
بشأن معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (قانون حوكمة الشركات) الصادر عن هيئة األوراق
المالية والسلع.
ويتعهد مجلس اإلدارة بتحقيق أعلى معايير
حوكمة الشركات ومسؤولية الشركة وإدارة
المخاطر في توجيه األعمال والرقابة عليها.
وعالوةً على ذلك ،فقد اعتمدت داماك دليل
يفصل مفهوم حوكمة
حوكمة الشركات الذي
ّ
الشركات والسياسات الراعية للشركة التي
ترتكز عليها سياسات الحوكمة.
تتلخص
ّ
أما مسؤولية المجلس ،فهي
ّ
ً
أساسا بضمان التزام الشركة بالموجبات
القانونية والتنظيمية ،وعقد التأسيس
والنظام األساسي للشركة وواجباتها اتجاه
ّ
تتولى اإلدارة تنفيذ عملية
المساهمين .كما
ّ
يتولى المجلس
حوكمة الشركات في حين
ً
سعيا لضمان
مراقبتها بشكل مستقل
الفعالية وذلك بمساعدة من لجان المجلس
التالية:

 .1لجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر (ACR
)Committee
 .2لجنة الترشيح
)Committee

والتعويضات

(N&R

يستعين المجلس بالمدققين الخارجيين
والداخليين ومسؤولي الشركة ،ومن
ضمنهم المدير المالي للمجموعة ومسؤول
االمتثال ومسؤول المخاطر وغيرهم من
أعضاء اإلدارة.
وخالل عام ُ 2018عقدت االجتماعات التالية:
> >مجلس اإلدارة  -أربعة اجتماعات
> >لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال -
أربعة اجتماعات
> >لجنة الترشيح والتعويضات  -اجتماع واحد

مرة
وقد ُعقدت اجتماعات مجلس اإلدارة ّ
على األقل كل ثالثة أشهر في عام .2018
وتميزت كافة اجتماعات مجلس اإلدارة
بأغلبية حضور األعضاء المشاركين .وتضمن
جدول أعمال االجتماعات مسائل استراتيجية
مستقبلية ،إلى جانب مراجعة تقارير األداء
والموافقة على السياسات المطلوبة
لعمليات الشركات والقرارات االستراتيجية.
كما راقب المجلس سالمة القوائم المالية
واإلعالنات الرسمية المتعلقة بأداء الشركة
وقام بمراجعة القرارات المالية الهامة
المشمولة فيها .وكانت مناقشات مجلس
اإلدارة مدعومة بأوراق مركّزة المواضيع يتم
بوقت مناسب.
ٍ
توزيعها قبل االجتماعات

ويصف القسم الالحق هيكل الحوكمة الرئيسي ووسائل الرقابة الداخلية على الشركة.
تشكيل وإجراءات المجلس
يتألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،منهم ستة مدراء غير تنفيذيين ومدير تنفيذي واحد:
االسم

المنصب داخل المجلس

السيد حسين سجواني

رئيس مجلس اإلدارة

السيد فاروق أرجوماند

نائب الرئيس وعضو مستقل غير تنفيذي

السيد عادل تقي

المدير المالي للمجموعة وعضو تنفيذي

البروفسور جون رايت

عضو مستقل غير تنفيذي

السيد نبيل اليوسف

عضو مستقل غير تنفيذي

السيد يحيى نور الدين

عضو مستقل غير تنفيذي

السيد سفيان الخطيب

عضو مستقل غير تنفيذي

يتّ بع مجلس اإلدارة إجراءات تمكّنه من مراجعة مسائل العمل الهامة بطريقة منظمة ،وذلك لتوفير الريادة ضمن إطار من وسائل الرقابة الصائبة
والفعالة ،إلى جانب تقييم وإدارة المخاطر.
يتولى رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية اإلدارة الفعالة لمجلس اإلدارة والتواصل مع جميع المدراء والمعنيين .كما يضمن رئيس مجلس
اإلدارة تزويد جميع أعضاء مجلس اإلدارة بمعلومات كافية عن بنود جدول األعمال ،بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنواحي المالية واألعمال
المؤسسية.
والشؤون
ّ
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 3تقرير الحوكمة

لجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر
شكّل مجلس اإلدارة لجنة تابعة للمجلس تسمى "لجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر" ،مما يسمح بتقييم أعضاء مجلس اإلدارة على أساس
األداء المالي والتشغيلي واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسائل الموضوعة قيد البحث.
ّ
وموضوعية فيما يخص إطار الرقابة الكاملة ويرفع تقارير لرئيس لجنة التدقيق ،كما يتمتع رئيس
مستقلة
ويحضر فريق التدقيق الداخلي إثباتات
ّ
ّ
ً
أيضا بإمكانية الوصول المباشر إلى جميع األعضاء التنفيذيين وإلى رئيس مجلس اإلدارة على وجه الخصوص.
التدقيق الداخلي
تتألف اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المدرجين أدناه:
ر.ت.

اإلسم

الدور

الصالحية

.1

السيد جون رايت

الرئيس

عضو مستقل غير تنفيذي

.2

السيد فاروق أرجوماند

عضو

عضو مستقل غير تنفيذي

.3

السيد يحيى نورالدين

عضو

عضو مستقل غير تنفيذي

4.4افتراض استمرارية الشركة

وتتضمن مسؤوليات لجنة التدقيق
ّ
(على سبيل الذكر ال الحصر) األمور التالية:
أ.

وضع وتطبيق سياسة لتعيين مدققي
حسابات من خارج الشركة ورفع تقرير
إلى المجلس لكي يذكر القضايا التي
التحرك بشأنها باإلضافة
يتم
سوف
ّ
ّ
إلى ذكر التوصيات حول الخطوات الالزم
اتّ خاذها.

ب .المتابعة واإلشراف على االستقاللية
ّ
يتحلى بهما مدققو
والموضوعية اللتين
الحسابات الخارجيون وإجراء مناقشات
مع المدقق الخارجي حول نوع التدقيق
ً
وفقا لمعايير التدقيق
ونطاقه وكفاءته
المعتمدة.
ج .اإلشراف على سالمة البيانات المالية
للشركة وتقاريرها الفصلية والسنوية
ونصف السنوية ومراجعتها ّ
كلها ،وذلك
في سياق عملياتها خالل السنة ،وتقوم
على وجه الخصوص بالتركيز على:
تبدل في السياسات والممارسات
1.1أي ّ
المحاسبية
2.2إبراز األمور الخاضعة لتقدير اإلدارة
3.3التعديالت الجوهرية المنبثقة عن
التدقيق

المناسبة إلدارة الشركة.

5.5االلتزام بالمعايير المحاسبية التي
وضعتها الهيئة
6.6االلتزام بقاعدتي اإلدراج واإلفصاح
إلى جانب المتطلبات المالية
ّ
المتعلقة باإلبالغ
والقانونية األخرى
د.

التنسيق مع المجلس واإلدارة التنفيذية
والمدير المالي أو المدير الذي يضطلع
بالمسؤوليات نفسها في الشركة من
أجل أداء واجباته حسب األصول .تعقد
ً
اجتماعا مع المدقق الخارجي مرة
اللجنة
ً
سنويا على األقل.
واحدة

ه .النظر في القضايا غير التقليدية العالقة
والواردة في هذه التقارير والحسابات أو
التي يجب ذكرها فيها وإبداء االهتمام
إلى القضايا التي يثيرها المدير
المالي للشركة ،أو المدير المضطلع
بالمسؤوليات نفسها أو مسؤول
االمتثال ،ومسؤول إدارة المخاطر أو
المدقق الخارجي.
و.

مراجعة الرقابة المالية للشركة ،ونظم
التحكم الداخلية وإدارة المخاطر.

ز.

النتائج
ومراجعة
النطاق
تحديد
واالقتراحات الصادرة عن مسؤولي
االلتزام واقتراح التدابير التصحيحية

ح.

والنتائج
المراجعة
نطاق
تحديد
والمقترحات المقدمة من إدارة المخاطر
وتقديم اقتراحات التدابير التصحيحية
المناسبة إلى إدارة الشركة.

ط .مناقشة نظام الرقابة الداخلية باإلجمال
مع اإلدارة والتأكّد من أنّ ه يحقق غايته
الهادفة إلى تطوير نظام فعال للرقابة
الداخلية.
ي

النظر في نتائج التحقيقات األساسية
في قضايا الرقابة الداخلية التي يسندها
المجلس إلى األشخاص المعنيين أو
بناء على مبادرة من اللجنة بعد موافقة
مجلس اإلدارة في نقطة زيادة.

ك .الحرص على سالسة التنسيق بين
مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين،
والتأكد من توافر الموارد الالزمة لهيئة
التدقيق الداخلي باإلضافة إلى مراجعة
كفاءة هذه الهيئة ومراقبتها.
ل .مراجعة السياسات واإلجراءات المالية
والمحاسبية للشركة.
مهمة المدقق الخارجي وخطة
م .مراجعة
ّ
عمله والبحث في أية استفسارات
جوهرية يرفعها مدقق الحسابات إلى
اإلدارة فيما يتعلق بالسجالت المحاسبية

والحسابات المالية أو أنظمة التحكم،
واالستجابة لها والموافقة عليها.
ن .الحرص على أن يستجيب المجلس
في الوقت المناسب لالستفسارات
مهمة
والقضايا الجوهرية التي برزت في
ّ
المدقق الخارجي.
س .وضع قواعد تمكّن العاملين في الشركة
ً
سرا عن أي انتهاكات محتملة
من اإلبالغ
في التقارير المالية ،وقضايا الرقابة
الداخلية أو غيرها من المسائل واتخاذ
الخطوات المناسبة إلجراء تحقيقات عادلة
مستقلة في االنتهاكات المذكورة.

ع.

اإلشراف على نطاق التزام الشركة
بمدونة السلوك وتضارب المصالح من
ّ
قبل أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة.

ف .ضمان تنفيذ القواعد التشغيلية ذات
الصلة بالمهام والصالحيات المسندة
من قبل مجلس اإلدارة.

اجتمعت لجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر أربع
وتم تسجيل محاضر
مرات خالل العام ،2018
ّ
ّ
يقدم رئيس لجنة
عليها.
االجتماع والموافقة
ّ
ّ
ً
المتعلق بمخرجات هذه
دوريا تقريره
التدقيق
كل
اللجنة إلى اجتماع المجلس المنعقد بعد ّ
اجتماع للجنة التدقيق ويوفر توصيات بشأن
المسائل المالية الدورية وغيرها.

ص .تقديم تقرير إلى المجلس حول القضايا
الواردة في هذه الفقرة.
ق .النظر في أي قضايا أخرى حسبما يحددها
المجلس.

لجنة الترشيح والتعويضات
ش ّك ل مجلس اإلدارة لجنة تابعة للمجلس ُع رفت باسم "لجنة الترشيح والتعويضات"ّ .
المبي نين
تتأل ف هذه اللجنة من أعضاء المجلس
ّ
أدناه ،واجتمعت مرة واحدة خالل عام :2018
ر.ت.

اإلسم

الدور

الصالحية

.1

السيد فاروق أرجوماند

الرئيس

عضو مستقل غير تنفيذي

.2

السيد نبيل اليوسف

عضو

عضو مستقل غير تنفيذي

.3

السيد يحيى نورالدين

عضو

عضو مستقل غير تنفيذي

الترشيح
لجنة
مسؤوليات
وتتضمن
ّ
والتعويضات (على سبيل الذكر ال الحصر)
األمور التالية:
التأكّد من تمتّ ع أعضاء مجلس
أ.
اإلدارة المستقلين باالستقاللية على الدوام.
ب .صياغة سياسة منح المكافآت والمزايا
والحوافز والرواتب ألعضاء مجلس
اإلدارة والعاملين في الشركة ومراجعة
ً
سنويا .تتحقق اللجنة
هذه السياسة
من أن المكافآت والمزايا الممنوحة
لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة
ومتوافقة مع أداء الشركة.

ج.

تحديد حاجات الشركة إلى الموظفين
المؤهلين على مستوى اإلدارة التنفيذية
العليا وغيرهم من الموظفين وأساس
اختيارهم.

د.

خطة الموارد البشرية الخاصة
صياغة ّ
بالشركة وسياستها التدريبية واإلشراف
ً
سنويا.
عليهما وتطبيقهما ومراجعتهما

هـ .تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لعضوية
ً
وفقا للقوانين المعمول بها
المجلس
فضال عن هذا القرار.
ً
و.

بين الجنسين داخل المجلس وتشجيع
ّ
الترشح لعضوية مجلس
اإلناث على
إدارة الشركة.
ز.

اتخاذ الترتيبات الالزمة إلجراء المراجعات
الدورية ألداء اللجنة الخاص ،ومراجعة
ً
سنويا
دستورها وشروطها المرجعية
على األقل لضمان أنها تعمل بأقصى
قدر من الفعالية ،والتوصية بإجراء أية
تغييرات تعتبرها ضرورية ورفعها إلى
مجلس اإلدارة للموافقة عليها.

تتم صياغة سياسة للترشيح لعضوية
مجلس اإلدارة تهدف إلى مراقبة التنوع

الرقابة الداخلية
يتحمل
يدرك مجلس اإلدارة أنه مسؤول أمام المساهمين عن إنتاج القيمة المستدامة وتقديمها لهم من خالل إدارته لألعمال .وبالتالي،
ّ
فعال يضمن فعالية العمليات
مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن ضمان قيام اإلدارة التنفيذية العامة بتصميم وتنفيذ نظام رقابة داخلية ّ
وكفاءتها ،وتقديم تقارير مالية دقيقة واالمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
ّ
محدثة إلى المجلس بشأن توفير الموارد ،وإجراء
دورية
مهمة اإلشراف على نظم الرقابة الداخلية ورفع تقارير
يكلف مجلس اإلدارة لجنة التدقيق
ّ
ّ
ّ
االختبارات ،وإبالغه باألعطال الطارئة على الرقابة الداخلية في الشركة.
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بيان مسؤوليات
المدراء

تلتزم الشركة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .ويقوم المدراء بإعداد القوائم
المالية لكل سنة مالية بحيث تعطي نظرة حقيقية وعادلة عن شؤون الشركة في
نهاية السنة المالية وكذلك عن األرباح أو الخسائر لتلك الفترة.
يتخذ المــدراء مســؤولية ضمــان اتبــاع المعاييــر المحاســبية ،والتأكد من أن السياســات المحاســبية
المناســبة والمطبقــة بشــكل مالئم والمدعومــة بقــرارات وتقديــرات صائبــة ،قــد تــم اســتخدامها
فــي إعــداد القوائــم الماليــة والســـجالت المحاســـبية المالئمة التي تكشـــف بشـــكل دقيـــق فـــي
أي وقـــت عــن الوضــع المالـــي للشـــركة .كمـــا أنهـــم مســـؤولون عـــن حمايــة أصــول الشــركة
وبالتالــي اتخــاذ خطــوات معقولــة لمنــع وكشــف االحتيال وأي مخالفــات أخــرى.
عند إعداد القوائم الماليةُ ،يطلب من المدراء ما يلي:
> >ضمان التزام الكشوفات المالية بعقد التأسيس والنظام األساسي والمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية
> >اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها بشكل مالئم
> >تقديـــم معلومـــات ،بمـــا فـــي ذلـــك السياســـات المحاســبية ،بحيث تكون موثقة ،ذات
صلــة ،قابلة للمقارنة وسهلة الفهم
> >إصدار األحكام والتقديرات المعقولة والصائبة
> >إعـــداد القوائـــم الماليـــة علـــى أســـاس اسـتمرارية الشـركة ،إال إذا كان مـــن غير المناسب
افتراض أن الشـــركة ســـوف تســـتمر فـــي العمـــل

السيد حسين سجواني
رئيس مجلس اإلدارة

السيد عادل تقي

المدير المالي للمجموعة

فيال في داماك هيلز
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البيانات المالية
الموحدة
ّ
التقارير والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

غولف تاون  -داماك هيلز
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شركة داماك العقارية
دبي ش.م.ع.
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة

تقرير مجلس اإلدارة
يسر أعضاء مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره والبيانات المالية الموحدة المدققة لشركة داماك العقارية دبي
ً
(معا "المجموعة") للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .201٨بلغ
ش.م.ع"(.الشركة") وشركاتها التابعة
الربح للسنة  ١،١٥٢مليون درهم إماراتي ( ٢,٧٦٠ :201٧مليون درهم).
األنشطة الرئيسية
يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في االستثمار في شركات التطوير العقاري.
فيما يلي الحركة في األرباح المستبقاة:

ألف درهم إماراتي

الرصيد في  1يناير 201٨

ألف درهم إماراتي

7,013,024

الربح للسنة
•اإليرادات

6,132,675

•تكلفة المبيعات

)(4,011,638

•الدخل من الودائع والدخل اآلخر

337,143

•مصاريف

)(1,306,286

المجموع

1,151,894

تحويل إلى احتياطي قانوني

()101,184

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )30

()907,500

الرصيد في  31ديسمبر 2018

7,156,234

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

داماك تاور ناين إلمز لندن
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة
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الموحدة
 4البيانات المالية
ّ

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

تقرير مدقق
الحسابات المستقل
السادة المساهمين
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة
داماك العقارية دبي ش.م.ع"( .الشركة")
(معا "المجموعة")،
والشركات التابعة لها
ً
والتـي تتكون من بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبـر  ،2018وبيان األرباح أو
الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد وبيان
التغيـرات في حقوق الملكية الموحد وبيان
التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية
بذلك التاريخ ،وإيضاحات حول البيانات
ملخصا للسياسات
المالية الموحدة ،تتضمن
ً
المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.
في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة
تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي
الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة
كما في  31ديسمبر  2018وآدائها المالي
الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة
ً
وفقا للمعايير الدولية
المنتهية بذلك التاريخ
للتقارير المالية.
اساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية
للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير
ً
تفصيل في فقرة مسؤوليات
موضـحة
مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
الموحدة الواردة بتقريرنا .كما أننا مستقلون
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عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية
لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك
للمحاسبين المهنين" ووفقا للمتطلبات
األخالقية األخرى بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات
المالية الموحدة للمجموعة .هذا ،وقد التزمنا
ً
وفقا لهذه
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى
المتطلبات وقواعد السلوك للمحاسبين
المهنين .نعتقد بأن بيانات التدقيق الثبوتية
التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر
أساسا لرأينا.

أمر التدقيق الرئيسي

كيف تناول تدقيقنا هذا األمر

تقييم العقارات للتطوير
تُ درج العقارات للتطوير ،والتي تتألف باألساس من أرض تحتفظ بها
المجموعة للتطوير ومشاريع قيد التطوير ووحدات منجزة ،بالتكلفة
مخصوما
وصافي القيمة القابلة للتحقيق (بمعنى سعر البيع المتوقع
ً
منه تكاليف البناء والبيع المتبقية وهو ما يتسق مع القيمة العادلة كما
في تاريخ التقرير) .ويتم إجراء تقدير للقيمة العادلة للعقارات للتطوير
في كل تاريخ تقرير من قبل شركة تقييم خارجية ،كما تم اإلفصاح عنه
في اإليضاحين رقمي  4و  8من البيانات المالية الموحدة.
يعد تقييم خصائص التطوير للمجموعة أحد المكونات الرئيسية
بشأن صافي قيمة الموجودات ويدعم نتائج المجموعة للسنة .وإذ
أن محفظة العقارات للتطوير الخاصة بالمجموعة ليست موحدة في
طبيعتها ،فقد تم وضع عدد من االفتراضات المختلفة من قبل
المقيمين الخارجيين للمجموعة في تحديد قيمتها العادلة.
ونظرا ألن تقييم العقارات للتطوير يخضع بطبيعته للتقدير الشخصي،
ً
قيم بمنهج تقييم مشابه لألراضي والوحدات
الم ّ
ولذلك فقد استعان ُ
المكتملة ونهج طريقة القيمة المتبقية للمشاريع قيد التطوير للوصول
إلى صافي القيمة القابلة للتحقق لمحفظة العقارات للتطوير التي
تحتفظ بها المجموعة في تاريخ التقرير.
لقد تم إجراء التقييمات من قبل شركة تقييم مستقلة"( ،شركة
وفقا لمعايير التقييم
ً
التقييم") ،حيث استعان بهم مجلس اإلدارة
المهني المعمول بها من قبل المعهد الملكي للمقيمين المعتمدين.
وبالنظر إلى حقيقة أنه قد ينتج خطأ جوهري بسبب فرق طفيف في
النسبة المئوية في تقييمات أحد العقارات للتطوير ،عند تجميعها،
محددا على التدقيق في هذا المجال.
فإن ذلك يستدعي تركيزً ا
ً

خبرة شركة التقييم ومدى عالقة عملهم
نؤكد أن الطرق التي استعان بها المقيمون الخارجيون تتسق مع
الطرق المعمول بها من قبل المعهد الملكي للمقيمين المعتمدين.
لقد تأكدنا من كفاءة شركة التقييم والقدرات التي يتمتعون بها
وقمنا بقراءة شروط تعاقدهم المبرم مع المجموعة.

البيانات التي وفرت لشركة التقييم
أخضعنا عينة من البيانات التي وفرتها المجموعة لشركة التقييم.
وتضمنت تلك البيانات التكلفة المتكبدة حتى تاريخه وتكاليف اإلنجاز
وأسعار البيع السابقة والذمم المدينة القائمة التي سيتم تحصيلها
ومعلومات تتعلق بالمخزون غير المباع.

االفتراضات والتقديرات التي استعانت بها شركة التقييم
لقد أشركنا أخصائي تقييم العقارات لدينا لمراجعة تقارير التقييمات
لعقارات مختارة وتقدير ما إذا كانت منهجية وطرق التقييم
المستخدمة تتفق مع المعايير السارية لتقييم العقارات ومناسبة
لالستخدام عند تحديد القيمة العادلة بهدف تقييم خسارة انخفاض
القيمة.
وحينما نحدد وقوع افتراضات وتقديرات خارج النطاقات النموذجية
قيم لفهم األساس
المستخدمة ،نقوم بمناقشتها مع
الم ّ
ُ
المنطقي.
بناء على نتائج تقييمنا ،قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات في
البيانات المالية الموحدة.

أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية ،وفق تقديرنا المهني،
هي تلك األمور التي نوليها أقصى اهتمام عند
تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية.
لقد أبلغنا لجنة التدقيق بأمور التدقيق الرئيسية
ً
شامال لجميع المسائل
انعكاسا
ولكنها ليست
ً
التي حددتها مراجعتنا والتي تمت مناقشتها
مع لجنة التدقيق .لقد أوضحنا في الصفحات
التالية مسائل التدقيق الرئيسية التي حددناها
ملخصا إلجراءات التدقيق
كما قمنا بتضمين
ً
التي أجريناها لمعالجة هذه األمور.
تم تناول تلك أمور التدقيق الرئيسية في
سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل
وفي تشكيل رأينا المتعلق بها ،ونحن ال نعبر
عن رأي منفصل بشأن تلك األمور.
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الموحدة
 4البيانات المالية
ّ

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

معلومات أخرى (تتمة)

أمر التدقيق الرئيسي

كيف تناول تدقيقنا هذا األمر

االعتراف باإليرادات
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات بطريقتين ،بوقت معين وعلى مدار
بناء على طبيعة العقد والقوانين والتشريعات ذات الصلة
فترة زمنية ً
بالبلد التي أبرمت فيها المجموعة العقد مع العمالء ،كما هو ُمبين
في اإليضاح  4-3من البيانات المالية الموحدة.
ينطوي قيد اإليرادات من بيع العقارات ،بما في ذلك الفلل والشقق
والوحدات التجارية وقطع األراضي ،على مخاطر كبيرة نتيجة للحكم
والتقدير ذات الصلة بها .لقد كان من بين أمور التدقيق الهامة ذلك
البند المتعلق بمراجعة األحكام المتعلقة بنسبة إنجاز المشاريع بما في
ذلك التكاليف المتكبدة حتى تاريخه مقابل التكلفة اإلجمالية للمشروع
والنجاح في إتمام المشروع في غياب بيع جميع الوحدات قيد التطوير،
وذلك بالنظر إلى:

تضمنت اإلجراءات التي اتخذناها ،لالستجابة لهذا الجانب ما يلي:
تقييم الضوابط المتعلقة بتقييم قيد اإليرادات والحسابات .لقد
اختبرنا التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط ذات الصلة التي
تضمنت؛
> >عملية وضع الموازنة للمجموعة لتقييم صالبة الموازنات مع
التركيز بشكل خاص على التكلفة اإلجمالية المتوقعة إلكمال
التطوير العقاري؛ و
> >عملية المراجعة واالعتماد المتعلقة بإعداد نسبة اإلنجاز.
وإضافة إلى ذلك ،فقد أجرينا إجراءات التدقيق الموضوعية التالية
لعينة من العقود؛

> >قدرة المجموعة على إنفاذ دفعات للعمل المنجز وفق أحكام العقد
التي تستوفي بموجبها المعايير المتضمنة بالمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم " 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"
والمتعلقة بقيد اإليرادات على مدار الزمن؛

> >تأكدنا من أن المجموعة قد اعترفت على نحو صحيح باإليرادات
وفقا ألحكام العقود وللبلدان التي تتم فيها المشاريع؛
ً

> >مجموع التكلفة المتوقعة إلنجاز تطوير العقار؛ و

> >إعادة احتساب اإليرادات ومقارنتها بالحساب الذي أجرته اإلدارة؛

> >احتمالية تحصيل قيمة المبيعات المتبقية.

> >مراجعة وتحدي معقولية أساس التقدير المستخدم من قبل
اإلدارة لتقدير مجموع تكاليف إنجاز المشاريع العقارية ذات
الصلة؛ و
> >فحص اإلفصاحات المتضمنة بالبيانات المالية الموحدة وضمان
استيفائها لمتطلبات اإلفصاح بالمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم .15

معلومات أخرى
إن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة هما المسؤوالن عن المعلومات األخرى .تتألف المعلومات األخرى من التقرير السنوي للمجموعة .لقد حصلنا
على تقرير مجلس اإلدارة قبل تاريخ مدقق الحسابات .ومن المتوقع أن تكون بقية معلومات التقرير السنوي متاحة الطالعنا عليها بعد ذلك
التاريخ .ال تتضمن المعلومات األخرى البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا هذا.
ال يتناول رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ،وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
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تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا
حول البيانات المالية الموحدة في قراءة
المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وفي
سبيل ذلك نقوم باألخذ باالعتبار ما إذا كانت
ً
جوهريا
هذه المعلومات األخرى غير متوافقة
مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات
التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال
التدقيق ،أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى
أخطاء جوهرية.
أنها تتضمن
ً
وإذا كنا قد استنتجنا وجود أي أخطاء مادية
في المعلومات األخرى ،يتوجب علينا
ً
استنادا إلى األعمال التي
اإلفصاح عن ذلك،
قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى
التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير .أننا
فصح عنه في هذا الشأن.
ليس لدينا ما نُ ِ
وعند قراءتنا المعلومات المتبقية الواردة
بالتقرير السنوي للمجموعة ،ففي حال
توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية بشأنها،
فإننا مطالبون باإلبالغ عنها إلى المكلفين
بالحوكمة.

مسؤوليات االدارة والمكلفين بالحوكمة عن
البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات
ً
وفقا
المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة
للمعايير الدولية للتقارير المالية ولألحكام
السارية لعقد تأسيس الشركة وللقانون
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
رقم ( )2لسنة  ،2015وكذلك عن وضع نظام
الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية
لتمكنها من إعداد البيانات المالية الموحدة
خالية من إعداد جوهرية ،سواء كانت ناشئة
عن احتيال أو خطأ.

مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم
اإلدارة تصفية أو وقف أعمال المجموعة أو
في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى
اتخاذ هذا اإلجراء.
تقع المسؤولية على عاتق أعضاء مجلس
اإلدارة ولجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر
لإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية
للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق
البيانات المالية الموحدة
تتمثل غايتنا بالحصول على تأكيد معقول
فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة
ككل خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت
ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار
تقرير المدقق الذي يشمل رأينا .إن التأكيد
عال من التأكيد ،ولكن
المعقول هو مستوى
ٍ
ً
وفقا
تمت
التي
التدقيق
ال يضمن أن عملية
ّ
ً
دائما
للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف
أي خطأ جوهري إن وجد .وقد تنشأ األخطاء
عن االحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية
جمع إذا كان من المتوقع
بشكل فردي أو ُم ّ
تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة
المبنية على هذه البيانات
من المستخدمين
ّ
المالية الموحدة.
ً
وفقا لمعايير
كجزء من عملية التدقيق
التدقيق الدولية ،فإننا نمارس الحكم المهني
ونحافظ على الشك المهني طوال فتـرة
التدقيق .ونقوم كذلك بما يلي:

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة ،تتحمل
اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على
متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،حسب االقتضاء ،عن األمور
المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق
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الموحدة
 4البيانات المالية
ّ

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

معلومات أخرى (تتمة)

> >تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت
ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،التصميم
والقيام بإجراءات التدقيق لالستجابة
لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق
ً
أساسا لرأينا .إن
كافية ومناسبة توفر
مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج
عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ،
حيث يشمل االحتيال التواطؤ ،التزوير،
الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز
نظام الرقابة الداخلي؛
> >الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي
ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم
إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،
ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية
الرقابة الداخلية بالمجموعة؛
> >تقييم مالءمة السياسات المحاسبية
المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية
اإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل
اإلدارة؛
> >استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة
لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،وبناء على
أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
في حال وجود حالة جوهرية من عدم
اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد
ً
شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة
تثير
على االستمرار .وفي حال االستنتاج
بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن،
يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا
إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في
البيانات المالية الموحدة ،أو ،في حال
كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب
علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في
استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع
ذلك ،قد تؤدي األحداث أو الظروف
المستقبلية إلى توقف أعمال المجموعة
على أساس مبدأ االستمرارية؛
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> >تقييم العرض الشامل للبيانات المالية
الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة
فيها ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما
إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر
العمليات األحداث ذات العالقة بطريقة
تحقق العرض العادل؛
> >الحصول على ّبينات تدقيق مناسبة
بشأن المعلومات المالية للمجموعة
وأنشطتها من أجل إبداء رأي تدقيق حول
البيانات المالية الموحدة .إننا المسؤولون
عن توجيه واإلشراف على وتنفيذ تدقيق
المجموعة ،كما نظل المسؤولون عن
تقريرنا بشكل منفرد؛
إننا نقوم بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة
فيما يتعلق ،على سبيل المثال ال الحصر،
بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق
الرئيسية ،بما في ذلك أي خلل جوهري في
نظام الرقابة الداخلي قد نحدده خالل تدقيقنا؛
ً
أيضا
كما نقوم بإطالع المكلفين بالحوكمة
بإقرار بامتثالنا لقواعد السلوك المهني
المتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم
بخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائل
ً
تأثيرا
التي يحتمل االعتقاد أنها قد يكون لديها
معقوال على استقالليتنا وإجراءات الحماية
ً
ً
مناسبا.
ذات الصلة متى كان
إننا نقوم ،في ضوء المسائل التي يتم
التواصل بشأنها مع لجنة التدقيق واالمتثال
والمخاطر بالمجموعة ،بتحديد األمور األكثر
أهمية أثناء تدقيق البيانات المالية الموحدة
للسنة الحالية ،والتي تعد بالتالي أمور
التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور
في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون
أو التشريعات دون اإلفصاح العلني عنها،
أو عندما نقرر ،في حاالت نادرة للغاية ،أن
العواقب السلبية المترتبة عن اإلفصاح عن
أمر معين في تقريرنا قد تفوق المنفعة
العامة المتحققة منه.

تقريـر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ً
ووفقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة
إضافة إلى ذلك
 ،2015نفيد بما يلي:
 .1أننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
 .2تم إعداد البيانات المالية الموحدة بما يتطابق ،من جميع النواحي الجوهرية ،مع األحكام السارية
للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة 2015؛
 .3أن المجموعة قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛
 .4أن المعلومات المالية الواردة بتقريـر مجلس اإلدارة تتوافق مع السجالت المحاسبية للمجموعة؛
 .5يبين إيضاح  11حول البيانات المالية الموحدة استثمارات المجموعة في أدوات الملكية خالل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018؛
 .6يعكس اإليضاح رقم  18اإلفصاحات المتعلقة بمعامالت األطراف ذات العالقة الجوهرية
والشروط التي بموجبها تم إبـرام تلك المعامالت ؛ و
وفقا للمعلومات التي توافرت لنا ،لم يتبين لنا ما يدعونا لالعتقاد بأن المجموعة قد
ً
 .7أنه،
ارتكبت خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبـر  2018أي مخالفات لألحكام السارية
للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015أو لعقد تأسيس الشركة
ً
جوهريا على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في  31ديسمبر .2018
مما قد يؤثر

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

أكبر أحمد
رقم القيد 1141
 27مارس 2019
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
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الموحدة
 4البيانات المالية
ّ

بيان المركز
المالي الموحد

بيان األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر الموحد

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

كما في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
2018

ألف درهــم

إيضاحات

2017

ألف درهــم

ألف درهــم

اإليرادات

6,132,675

٧،٤٥٤،٣٥٠

تكاليف المبيعات

()4,011,638

()3,820,120

ألف درهــم

الموجودات
الممتلكات والمعدات

6

140,749

150,452

استثمارات عقارية

7

188,896

197,021

العقارات للتطوير

8

9,214,522

9,643,051

2018

2017

موجودات مالية أخرى

9

1,055,267

1,024,757

ذمم تجارية مدينة وأخرى

10

8,120,233

إجمالي الربح

2,121,037

3,634,230

6,607,212

إيرادات تشغيلية أخرى

استثمار مالي

11

283,073

19

94,655

290,583

262,673

مصاريف عمومية وإدارية وبيعية

النقد وأرصدة بنكية

12

6,173,522

20

()898,440

()1,063,498

7,458,330

االستهالك

()28,082

()26,364

25,176,262

25,343,496

مخصص النخفاض القيمة على العقارات للتطوير

مجموع الموجودات

الربح التشغيلي

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
6,050,000

6,050,000

13

903,497

802,313

أرباح مستبقاة

7,156,234

7,013,024

مجموع حقوق الملكية

14,109,731

13,865,337

رأس المال
احتياطي قانوني

8

16-3

()54,146

1,235,024

2,834,951

إيرادات أخرى

21

80,195

56,310

إيرادات تمويل

22

162,293

141,172

تكاليف تمويل

23

()325,618

()272,656

1,151,894

الربح للسنة

2,759,777

المطلوبات
قروض بنكية

14

667,213

815,421

شهادات صكوك
ً
مقدما من عمالء
مبالغ مدفوعة

15

4,280,434

3,937,529

16

2,617,811

3,274,496

ذمم تجارية دائنة وأخرى

17

3,501,073

3,450,713

مجموع المطلوبات

11,066,531

11,478,159

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

25,176,262

25,343,496

رئيس مجلس اإلدارة
ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة
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الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

مجموع الدخل الشامل

1,151,894

2,759,777

الربح للسهم
األساسي والمخفض (درهم)

29

0.19

0.46

عضو مجلس اإلدارة
ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة
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الموحدة
 4البيانات المالية
ّ

بيان التغيرات في حقوق
الملكية الموحد

بيـان التدفقات
النقدية الموحد

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

كما في  31ديسمبر 2018

رأس المال
ألف درهـم

احتياطي قانوني
ألف درهـم

أرباح مستبقاة
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

الرصيد في  1يناير 2017

6,050,000

634,196

5,933,864

12,618,060

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

2,759,777

2,759,777

تحويل إلى االحتياطي القانوني

-

168,117

()168,117

-

توزيعات أربـاح (إيضاح )30

-

-

()1,512,500

()1,512,500

الرصيد في  31ديسمبر 2017

6,050,000

802,313

7,013,024

13,865,337

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

1,151,894

1,151,894

تحويل إلى االحتياطي القانوني

-

101,184

()101,184

-

توزيعات أربـاح (إيضاح )30

-

-

()907,500

()907,500

الرصيد في  31ديسمبر 2018

6,050,000

903,497

7,156,234

14,109,731

2018

ألف درهم

2017
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح للسنة

1,151,894

2,759,777

تعديالت لـ :
استهالك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

28,082

26,364

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح )17

13,921

18,664

إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك (إيضاح )15

12,736

11,393

الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات من الخدمة

-

226

الربح من استبعاد شركة تابعة (إيضاح )21

()2,936

()3,469

مخصص النخفاض القيمة على العقارات للتطوير (إيضاح )8

54,146

-

عكس انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة (إيضاح )20

()107,758

()22,308

تكاليف تمويل (إيضاح )23

325,618

272,656

إيرادات تمويل (إيضاح )22

()162,293

()141,172

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات
في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

1,313,410

2,922,131

الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى

()1,412,712

()1,767,848

النقص في العقارات للتطوير

359,672

296,100

الزيادة ( /النقص) في ذمم تجارية دائنة وأخرى
ً
مقدما من عمالء
النقص في مبالغ مدفوعة

35,409

()565,661

()656,685

()922,305

تعويض نهاية الخدمة للموظفين المدفوع (إيضاح )17

()11,763

()8,725

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()372,669

()46,308

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة
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شراء ممتلكات ومعدات (إيضاح )6

()10,965

()20,684

عائدات استبعاد ممتلكات ومعدات

-

335

االستحواذ على استثمارات مالية (إيضاح )11

()20,400

()77,651

صافي النقد المستلم من استبعاد شركة تابعة

12,845

14,410

الزيادة في موجودات مالية أخرى

()30,510

()8,129

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

787,186

()290,471

فائدة مقبوضة

175,255

128,394

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطةاالستثمارية

913,411

()253,796

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة
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الموحدة
 4البيانات المالية
ّ

بيـان التدفقات
النقدية الموحد

إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

كما في  31ديسمبر 2018

.1
2018

ألف درهم

2017
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المحصل من قروض بنكية خالل السنة (إيضاح )14
ُ

سداد قروض بنكية خالل السنة (إيضاح )14

422,229

495,200

()406,593

()905,502

عائدات إصدار شهادات صكوك – بالصافي (إيضاح )15

1,457,138

2,274,897

استرداد وإعادة شراء شهادات صكوك (إيضاح )15

()1,126,969

()1,002,359

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )30

()907,500

()1,512,500

تكاليف تمويل مدفوعة

()312,825

()260,908

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()874,520

()911,172

صافي النقص في النقد وما يعادله

()333,778

()1,211,276

النقد وما يعادله في بداية السنة (إيضاح )12

5,876,667

7,087,943

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )12

5,542,889

5,876,667

معلومات عامة

تأسست شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع"(.الشركة" أو "الشركة األم") في دبي بتاريخ  20يونيو  1976كشركة مساهمة عامة،
وتمارس عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة تجارية صادرة في دبي ،كما أنها مدرجة في سوق دبي المالي .يقع
مكتب الشركة المسجل في ص.ب ،2195 .دبي ،اإلمارات العربية المتـحدة.
يعد أكبر مساهمي الشركة هو السيد حسين سجواني ("رئيس مجلس اإلدارة").
(معا "المجموعة") بشكل رئيسي أنشطة تطوير العقارات في الشرق األوسط.
تمارس الشركة األم وشركاتها التابعة ً

تطبيق المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

.2
1-2

اعتبارا من أو بعد  1ينايـر 2018
المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة السارية للفترات المحاسبية التي تبدأ
ً

تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة ،وهي المعايير التي أصبحت
ً
اعتبارا من  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريخ.
سارية للفترات السنوية التي تبدأ
اعتمدت المجموعة ألول مرة المعاير الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية (كما هو ُمعدل في يوليو  )2014والتعديالت
الالحقة ذات الصلة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى التي يسري العمل بها لفترة سنوية تبدأ في أو بعد  1يناير .2018
وقد تم اإلفصاح عن التطبيق األولي لتلك المعايير ضمن اإليضاحات ذات الصلة الواردة في هذه البيانات المالية الموحدة.
ً
عددا من التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن
وفي هذه السنة قامت المجموعة باعتماد
مجلس المعايير المحاسبية الدولي التي يبدأ سريانها لفترة سنوية تبدأ في أو بعد  1يناير .2018
إن اعتماد تلك المعايير والتفسيرات لم يؤدي إلى تأثير جوهري على اإلفصاحات أو المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية الموحدة.
> >تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  2الدفع على أساس السهم لتصنيف وقياس معامالت الدفع على
أساس السهم.
> >تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  40االستثمارات العقارية .تـرتبط تلك التعديالت بتعديل نص الفقرة رقم  57ليكون
أنه ال يجوز للمنشأة تحويل أي عقار من أو إلى استثمار عقاري إال بوجود دليل يشهد على تغيـر في استخدامه .ويقع التغيـر
في استخدام العقار في حال استوفى العقار أو لم يستوف تعريف معنى االستثمار العقاري .وال يعد مجرد تغييـر اإلدارة نيتها
ً
دليل على تغيـر استخدامه .وقد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التي تضمنتها هي
الستخدام العقار في ذاته
قائمة غيـر شاملة.
> >التحسينات السنوية على دورة المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية  2016 – 2014من أجل حذف اإلعفاءات قصيـرة األجل
وتوضيح بعض قياسات القيمة العادلة.
> >تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ،حيث تقدم التعديالت
توضيحات حول قياس الشركات المستثمر بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة
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الموحدة
 4البيانات المالية
ّ

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٨

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٨

.2

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

.2

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

اعتبارا من أو بعد  1ينايـر 2018
 1-2المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة السارية للفترات المحاسبية التي تبدأ
ً

اعتبارا من أو بعد  1ينايـر 2018
 1-2المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة السارية للفترات المحاسبية التي تبدأ
ً

تفسير المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية رقم  22مقابل المعامالت بالعمالت األجنبية والسلف :يتعلق هذا التفسيـر بالمعامالت
التي تتم بالعمالت األجنبية أو أي جزء من تلك المعامالت في حال:

أثر التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية  9األدوات المالية (تتمة)

(تتمة)

> >وجود مقابل سائد بعملة أجنبية أو مسعر بها؛
> >اعتراف المنشأة بأي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل المتعلقة بذلك المقابل في موعد يسبق قيد األصل
أو النفقات أو الدخل ذات الصلة؛ و
> >إن كان أي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل غيـر نقدي.
لم يكن هناك أي معايير دولية إلعداد التقارير المالية أو تعديالت أخرى ،باستثناء ما ورد أعاله ،قد سرى العمل بها للمرة األولى للسنة
المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2018

أثر التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية  9األدوات المالية
ً
وفقا لألحكام االنتقالية المنصوص عليها في المعيار الدولي
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
للتقارير المالية رقم  9والتي تسمح للمنشأة بعدم إعادة عرض المقارنة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك ،اعتمدت المجموعة التعديالت الالحقة
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم سريانها ﻋﻟﯽ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻟﻌﺎم  2018وﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
قدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9متطلبات جديدة من أجل:
> >تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية،
> >انخفاض قيمة الموجودات المالية ،و
> >محاسبة التحوط العام.
فيما يلي تفاصيل هذه المتطلبات الجديدة وتأثيرها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

تصنيف وقياس الموجودات المالية
ً
ووفقا
تم تطبيق التغييرات على السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بأثر رجعي .ومع ذلك،
لألحكام االنتقالية المتضنة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9فقد اختارت المجموعة عدم إعادة عرض الفترات المقارنة.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﯽ ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟتي يتم بموجبها االحتفاظ بتلك الموجودات المالية وﺧﺻﺎﺋص تدفقاتها
النقدية التعاقدية .وتقدم نسخة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية لسنة  2014فئة "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"
لبعض أدوات الدين .يتم تصنيف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39ولكن مع وجود فروق في
المتطلبات المعمول بها على قياس مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة.

(تتمة)

انخفاض القيمة
فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية ،يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
ً
وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  .39ويقضي نموذج خسارة االئتمان المتوقع من
وذلك في مقابل نموذج خسائر االئتمان المتكبدة
المجموعة حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير بحيث تعكس التغيرات
في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي للموجودات المالية بغض النظر عن وقوع أي حدث اثتماني.
ويتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9على وجه التحديد أن تعترف المجموعة بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة
بقيمة تعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية على:
> >الذمم التجارية المدينة و الذمم المدينة األخرى (باستثناء الدفعات المسبقة والسلف)؛
> >الموجودات المالية األخرى؛ و
> >الودائع قصيرة األجل ذات فترات االستحقاق األصلية التي تزيد عن ثالثة أشهر.

محاسبة التحوط
تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة باألنواع الثالثة لمحاسبة التحوط .ومع ذلك ،فقد تم إدخال قدر أكبر من المرونة على
أنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط ،وعلى وجه التحديد توسيع أنواع األدوات المؤهلة ألدوات التحوط وأنواع عناصر المخاطر
للبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط .باإلضافة إلى ذلك ،تم استبدال اختبار الفعالية بمبدأ "العالقة االقتصادية" .كما لم يعد
كذلك من المطلوب التقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط .كما تم تقديم متطلبات محسنة لإلفصاح عن أنشطة إدارة المخاطر للمجموعة.
كما في تاريخ التقرير ،ليس لدى المجموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بموجب عالقة التحوط.

إلغاء اإلعتراف
يتم نقل متطلبات إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم .39
بناء على تحليل للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  2018على أساس الحقائق والظروف الراهنة لذلك
ً
التاريخ ،وقد قدرت اإلدارة أن الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى والموجودات المالية األخرى والنقد وما يعادله تخضع ألحكام انخفاض
القيمة الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .9

ً
الحقا بالتكلفة
ويتعين قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
المطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية
للموجودات المالية.

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة
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تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

اعتبارا من أو بعد  1ينايـر 2018
 1-2المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة السارية للفترات المحاسبية التي تبدأ
ً
(تتمة)

أثر التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية  9األدوات المالية (تتمة)
يقدم الجدول التالي تسوية بين فئات القياس األصلية والقيم الدفترية بما يتفق مع المعيار المحاسبي الدولي رقم  39وفئات القياس
الجديدة مع تلك الواردة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9بشأن الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة
كما في  1يناير :2018
التصنيف األصلي
بموجب المعيار
المحاسبي الدولي
رقم 39

القيمة الدفترية
التصنيف الجديد
األصلية بموجب
بموجب المعيار
المعيار المحاسبي
الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  9الدولي رقم 39

القيمة الدفترية الجديدة
بموجب المعيار الدولي
إلعداد التقاير المالية
رقم 9

الموجودات المالية
موجودات مالية أخرى

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

1,024,757

1,024,757

ذمم تجارية مدينة وذمم تجارية أخرى

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

5,995,179

5,995,179

النقد واألرصدة البنكية

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

7,458,330

7,458,330

المطلوبات المالية
التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

815,421

815,421

القروض البنكية
شهادات الصكوك

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

3,958,989

3,958,989

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

3,403,151

3,403,151

2-2

المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر السارية بعد

لم تقم المجموعة بعد بتطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يتم العمل بها بعد:
المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

سارية للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد

تفسيـر اللجنة الدولية للمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية رقم  23الشكوك المتعلقة
بمعامالت ضريبة الدخل

 1ينايـر 2019

يتناول هذا التفسيـر أمور تحديد الربح الضريبي (الخسائر الضريبية) وأسس الضريبة
والخسائر الضريبية غيـر المستعملة واالعتمادات االئتمانية الضريبية غيـر المستعملة
والنسب الضريبية وكذلك عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل في ظل المعيار
المحاسبي الدولي رقم  .12ويأخذ هذا التفسيـر بشكل خاص في االعتبار ما يلي:
> >ما إذا كان يتعين مراعاة المعامالت الضريبية بشكل جماعي؛
> >وضع افتراضات تتعلق بإجراءات الفحص التي تجريها الهيئات الضريبية؛

> >تأثيـر التغيـرات في الحقائق والظروف.
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 2-2المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر السارية بعد (تتمة)
المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

سارية للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  9األدوات المالية :والتي تتعلق
ً
مقدما بالتعويض السلبي ،بحيث يعدل هذا المعيار المتطلبات الواردة بالمعيار
بمزايا الدفع
الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  9بشأن حقوق اإلنهاء وذلك بهدف السماح بالقياس
بناء على نموذج األعمال)
بالتكلفة المطفأة (أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ً
حتى في حال دفعات التعويض السلبي.

 1ينايـر 2019

المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  16عقود اإليجار :يفصل هذا المعيار الكيفية التي
سيقوم بها معد المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية باالعتـراف بعقود اإليجار وقياسها
وعرضها واإلفصاح عنها .ويقدم المعيار نظام محاسبة واحد للمستأجر بحيث يتعين بموجبه
على المستأجرين تسجيل موجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار ما لم تكن عقود اإليجار
ً
شهرا أو أقل من ذلك أو ما لم تكن قيمة األصل المعني تقل عن ذلك.
تمتد لفتـرة 12
وفي ظل هذا المعيار ،يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو
تمويلية ،مع بقاء منهج المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  16بشأن محاسبة المؤجر
على حاله إلى حد كبيـر بدون تغيـر عن سلفه المعيار المحاسبي الدولي رقم .17
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28االستثمار في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة :وذلك فيما يتعلق بالمصالح طويلة األجل في المشاريع الزميلة
والمشاريع المشتركة .وتبين هذه التعديالت أنه ال يتم تطيبق طريقة حقوق الملكية على
أي منشأة تقوم على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  9األدوات المالية
ً
جزءا من
على المصالح طويلة األجل في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك التي تشكل
االستثمار الصافي في هذه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  19منافع الموظفين فيما يتعلق بالتعديل
على الخطط أو التخفيضات أو التسويات.
تعديالت على اإلشارات المرجعية المتعلقة باإلطار المفاهيمي الوارد في المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ،حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية  2و 3و  6و  14والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  1و  8و  34و  37و
 38وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام  12و  19وتفسير و  20و 22
وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعايير رقم  32من أجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق
باإلشارات واالقتباسات من إطار العمل أو لإلشارة إلى ما تشير إليه من نسخة مختلفة من
اإلطار المفاهيمي.

 1ينايـر 2019

 1ينايـر 2019

 1ينايـر 2019

 1ينايـر 2019
 1يناير 2020

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  3اندماج األعمال بشأن تعريف العمل التجاري.

 1يناير 2020

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات المالية بشأن تعريف األهمية

 1يناير 2020

المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  17عقود التأمين :حيث يقضي هذا المعيار
بقياس التزامات التأمين بقيمة تنفيذ العقد الحالية .ويوفر المعيار كذلك منهج عرض وقياس
ً
اتساقا لجميع عقود التأمين .وتهدف تلك المتطلبات لتحقيق محاسبة متسقة وقائمة
أكثر
على المبادئ بشأن كافة عقود التأمين .ويحل المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم
ً
اعتبارا من  1ينايـر .2021
 17محل المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  4عقود التأمين

 1يناير 2020

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  10البيانات المالية الموحدة،
وعلى المعيار المحاسبي الدولي رقم  28االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع
المشتـركة ( ،)2011وذلك بشأن معالجة بيع الموجودات أو المساهمة بها من المستثمر
إلى شركته الزميلة أو مشروعه المشتـرك.

> >تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) وأسس الضريبة والخسائر الضريبية
غيـر المستعملة واالعتمادات الضريبية غيـر المستعملة ونسب الضرائب؛ و
التحسينات السنوية على دورة المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية  2017 – 2015بتعديل
المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  3اندماج األعمال ،والمعيار الدولي إلعداد
التقاريـر المالية رقم  11الترتيبات التعاقدية المشتركة ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم 12
ضرائب الدخل ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  23تكاليف االقتراض.

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

ُأرجئ تاريخ السريان
ألجل غيـر مسمى.
مسموحا به
وال يزال التطبيق
ً

تتوقع تطبيق هذه المعاييـر والتفسيـرات والتعديالت الجديدة التـي سيتم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما
يسري العمل بها ،كما تتوقع اإلدارة أال يكون لتطبيق هذه المعاييـر والتفسيـرات والتعديالت الجديدة أي تأثيـر جوهري على بياناتها
الماليةالموحدة في فتـرة التطبيق األولي لها باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .16
وتتوقع اإلدارة كذلك أن يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في البيانات الماليةالموحدة للمجموعة للفترة السنوية
التي تبدأ في  1يناير .2019
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السياسات المحاسبية الهامة

 1-3بيان االلتزام

 3-3أسس التوحيد

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بما يتفق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واألحكام السارية للقوانين في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والمنشآت الخاضعة لسيطرتها (شركاتها التابعة) .وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:

2-3

أسـاس اإلعداد

ً
تقديرا على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة ،وهي على قناعة بأن المجموعة تمتلك القدرة
أجرت إدارة المجمـوعة
لالستمرار في عملها في المستقبل المنظور ،كما لم يرد لعلم اإلدارة وجود أي ظروف غير مؤكدة ذات تأثير جوهري يمكن أن تثير شكوك
مباشرة حول قدرة المجموعة على االستمرارية .وعليه ،فقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
المصنفة المعترف بها
لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء بعض األدوات المالية ُ
بالقيمة العادلة في نهاية كل فتـرة تقرير .وتستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل الممنوح للسلع والخدمات.
تُ عرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منتظمة
ً
مقدرا باستخدام
بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن مالحظته بطريقة مباشرة أو كان
أسلوب تقييم آخر .وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار تلك العوامل التي يأخذها
المشاركون في السوق بعين االعتبار عند تسعير األصل أو المطلوب في تاريخ القياس.
بناء على مدى وضوح
إضافة إلى ذلك ،تُ صنف طرق قياس القيمة العادلة ،ألغراض إعداد التقارير المالية ،إلى المستوى  1أو  2أو ً 3
المدخالت بالنسبة لطرق قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لطرق قياس القيمة العادلة بالكامل ،وهي محددة كما يـلي:
المعدلة) لموجودات أو مطلوبات في أسواق نشطة
> >طرق قياس المستوى  1وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة (غير
ّ
والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛
> >طرق قياس المستوى  2وهي المدخالت المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المدرجة المستخدمة في المستوى  1والمالحظة
للموجودات أو المطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ و
> >طرق قياس المستوى  3وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات غير مستنبطة من البيانات الملحوظة.
تُ عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالدرهم اإلماراتـي (الدرهم) وهي عملة إعداد البيانات المالية للمجموعة .ويتم إعداد البيانات
المالية لمنشآت المجموعة بالعملة المحلية ذات الصلة ،كونها عمالت البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس فيها المنشأة أعمالها
(العملة الوظيفية).
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> >السلطة على المنشأة المستثمرة،
ً
> >معرضة للعوائد المتغيرة أو تمتلك حقوقا في تلك العوائد ،بسبب ارتباطها بالمنشأة المستثمرة ،و
المستثمرة.
ِ
المستثمرة للتأثير على قيمة عوائد المنشأة
> >القدرة على ممارسة السلطة على المنشأة
َ
المستثمرة أم ال إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة
َ
على عنصر أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.
المستثمرة ،تتحقق السيطرة للشركة عندما تكفي حقوق التصويت لمنحها
عندما ال تملك الشركة أغلبية التصويت في أي من المنشآت
َ
المستثمرة بشكل منفرد .وتراعي الشركة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة
قدرة عملية على توجيه األنشطة المرتبطة بالمنشآت
َ
المستثمرة تكفي لمنحها السيـطرة ،وتتضمن تلك الحقائق
المنشأة
في
التصويت
عند تقييم ما إذا كان ،أو لم يكن ،للمجموعة حقوق
َ
والظروف:
>
>
>
>

>حجم حقوق التصويت التي تحوزها الشركة بالمقارنة مع حجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت األخرين؛
>حقوق التصويت المحتملة للشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى؛
>الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
>غيرها من الحقائق والظروف األخرى التي تشير إلى أن الشركة لها ،أو ليس لها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت
الحاجة التخاذ قرارات ،بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن.

يبـدأ توحيد أي من الشركات التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ،ويتوقف بفقد المجموعة للسيطرة على
الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين الدخل والمصروفات للمنشأة التابعة المستحوذ عليه أو المستبعد خالل السنة في
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة
عن السيطرة على الشركة التـابعة.
تعود األرباح أو الخسـائر وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة واألطراف غير المسيـطرة ،ويعزى مجموع الدخل الشامل
اآلخر للشركات التابعة إلى مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك تسجيل عجز في رصيد األطراف غير المسيـطرة.
يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتالئم سياساتها المالية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
تُ لغى جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الداخلية المرتبطة بالمعامالت المتبادلة
بين منشآت المجموعة بالكامل عند توحيد البيانات المالية.
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 3-3أسس التوحيد (تتمة)

 4-3االعتراف باإليرادات (تتمة)

التغيرات في حصة ملكية المجموعة في الشركات التابعة القائمة

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)

يتم محاسبة التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة ،والتي ال يترتب عليها فقدان المجموعة للسيطرة على الشركات
التابعة كمعامالت ملكية .ويتم تعديل القيم الدفتـرية لحصص المجموعة وحصص حقوق األطراف غير المسيطرة لتعكس التغيرات في
حصصهم في الشركات التابعة .يتم االعتـراف مباشرة في حقوق الملكية بالفرق بين مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غير المسيطرة
والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستلم ،وتعود إلى مساهمي الشركة.

تعترف المجموعة بإيراداتها على مدار فترة زمنية عندما يتم استيفاء أي من المعايير التالية:

تقوم المجموعة عند فقدان سيطرتها على أحد الشركات التابعة بـ:
>
>
>
>
>
>
>

>إلغاء االعتراف بالموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة؛
>إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير المسيطرة؛
>إلغاء االعتراف بفروق ترجمة العمالت المتراكمة المقيدة في حقوق الملكية؛
>االعتراف بـالقيمة العادلة للمقابل المستلم؛
>االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛
>االعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ و
ً
سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المستبقاة ،على
>إعادة تصنيف حصة الشركة األم للمكونات المثبتة
النحو المالئم.

(معا "المجموعة")
قامت الشركة بتوحيد نسبة  %100من عمليات وموجودات ومطلوبات الشركات التابعة التالي ً
إسم المنشأة

مكان التأسيس والعمليات

األنشطة الرئيسية

المنفعة االقتصادية
والقانونية

داماك للتنمية العقارية المحدودة
(مركز دبي المالي العالمي ) *

اإلمارات العربية المتحدة

شركة قابضة

%100

* تتضمن الشركة القابضة  80شركة تابعة وتم توحيد نتائجها في شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة.
عمال بمقتضى التعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع برقم  2018/411في  7يوليو  ،2018فليس لدى المجموعة أي استثمار في مجموعة أبراج.
ً
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االعتراف باإليرادات

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق االستالم.
ً
ً
موحدا الحتساب اإليرادات الناتجة
شامال
نظاما
يحددالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"
ً
من العقود المبرمة من العمالء ويسود على اإلرشادات السارية في الوقت الراهن بشأن االعتراف باإليرادات التي تضمنتها العديد من
ً
ً
قائما
منهجا لالعتراف باإليرادات
المعايير والتفسيرات المختلفة ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية .ويقدم المعيار على وجه الدقة
على خمس خطوات:
ويعرف العقد بأنه اتفاقية يبرمها طرفين أو أكثر تنشأ بموجبها حقوق والتزامات ملزمة مع
الخطوة 	:1تحديد العقد المبرم مع العميلُ :
تحديد معايير هذه الحقوق وااللتزامات.

> >استالم العميل واستفادته في الوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب تنفيذ المجموعة اللتزاماتها؛ أو
> >إذا ما أسفر تنفيذ المجموعة اللتزاماتها عن إنشاء أي أصل أو زيادة فعالية األصل ،الذي يقع تحت سيطرة العميل عند إنشاء أو تعزيز
ذلك األصل؛أو
> >إذا لم يسفر أداء المجموعة عن إنشاء موجودات ينتج عنها استعماالت بديلة عن استخداماتها الحالية إال أن المجموعة لديها الحق في
استالم أموال عن االلتزامات التي نفذتها المجموعة حتى تاريخه.
بناء على
اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت ،حيث ترى المجموعة أن استخدام تلك الطريقة ،التي تتطلب االعتراف باإليرادات
ً
جهود المجموعة الستيفاء أداء االلتزام ،توفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة بالفعل .وفي سياق تطبيق طريقة المدخالت ،تقدر
اإلدارة تكلفة إنجاز المشاريع من أجل تحديد قيمة اإليرادات التي ينبغي االعتراف بها .وتتضمن تلك التقديرات تكلفة توفير البنية التحتية
والمطالبات المحتملة من المقاولين وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء.
إذا قررت المجموعة أنه قد تم تنفيذ االلتزامات في وقت معين ،تقيد اإليرادات عند تحويل السيطرة على الموجودات موضوع العقد
إلى المستهلك.
ً
تعاقديا
أصال
عندما تستوفي المجموعة تنفيذ التزاماتها عن طريق تسليم البضائع وتقديم الخدمات المتعهد بها ،تنشئ المجموعة
ً
يستند على قيمة المقابل المكتسب لتنفيذ االلتزام .ويترتب على تلك الزيادة التزام تعاقدي إن تخطت قيمة المقابل المستلم من العميل
قيمة اإليرادات المعترف بها.
وتُ قاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مع مراعاة شروط وبنود الدفع التعاقدية المتفق عليها باستثناء الضرائب
ً
وفقا لمعايير محددة بغية تحديد ما إذا كان عمل المجموعة كموكِ ل أو وكيل .وقد
والرسوم الجمركية .وتقوم المجموعة بتقدير إيراداتها
استقر قرار المجموعة على أنها تعمل بصفة موكل في جميع معامالت اإليرادات لديها.
ويتم إثبات اإليرادات في بيان الدخل الشامل الموحد حتى القدر المحتمل معه تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ووجود إمكانية
ً
ً
موثوقا به ،عند الحاجة.
قياسا
لقياس اإليرادات والتكاليف

رسوم إدرة العقارات
تتعلق رسوم اإلدارة باألساس بخدمات إدارة العقارات المقدمة لمالكي تطويرات المجموعة المنجزة .ويتم االعتراف باإليرادات المتعلقة
بتلك الرسوم بشكل متطابق مع عقود إدارة العقارات ويتم االعتراف بها على أساس االستحقاق في الفترة التي ترتبط بها تلك الخدمات.
الدخل من الودائع
يقيد الدخل من الودائع عندما يحتمل تحقق فائدة اقتصادية للمجموعة ويمكن احتساب مبلغ اإليرادات بشكل موثوق .ويتم االعتراف بالدخل
من الودائع على أساس الفترات الزمنية المستحقة بالرجوع إلى مبلغ األصل والربح الفعلي أو بسعر الفائدة المطبق ،وهو السعر الذي يتم
بموجبه خصم التدفقات النقدية المقدرة على مدار عمر األصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل عند االعتراف األولي.
إيرادات التأجير
تم بيان سياسة المجموعة بشأن قيد اإليرادات من اإليجارات التشغيلية ضمن عقود اإليجار (إيضاح .)12-3

الخطوة 	:2تحديد تنفيذ االلتزامات المتضمنة بالعقد :يتمثل أداء االلتزامات الواردة بالعقود في التعهد بتحويل بضاعة أو تقديم خدمة
للعميل.
الخطوة 	:3تحديد قيمة المعاملة :تتمثل قيمة المعاملة في المقابل الذي تتوقع المجموعة تحقيقه مقابل تحويل البضائع وتقديم
الخدمات المتعهد بها للعميل ،وذلك باستثناء المبالغ المحصلة بالنيـابة عن الغير.
الخطوة  :4تخصيص قيمة المعاملة إلى تنفيذ االلتزامات الواردة بالعقد :بالنسبة للعقود التي تتضمن تنفيذ أكثر من التزام ،تقوم
المجموعة بتخصيص قيمة كل معاملة لكل التزام بما يعبر بالتفصيل عن المقابل الذي تتوقع المجموعة تحصيله واستحقاقه
مقابل استيفاء كل التـزام..
الخطوة 	:5االعتراف باإليرادات عندما تستوفي فيه المجموعة التزاماتها.
80
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 5-3االستثمارات العقارية

 7-3الممتلكات والمعدات

االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض تأجيرها و/أو لزيادة قيمتها (بما في ذلك االستثمارات العقارية قيد اإلنشاء لهذه
ً
ً
مطروحا منها االستهالك المتراكم وخسائر
أوليا ا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعامالت ذات الصلة
األغراض) .تقاس االستثمارات العقارية
ً
وفقا لنموذج التكلفة المتضمن بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  40االستثمارات العقارية.
انخفاض القيمة المتراكمة

ً
ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض متراكم في القيمة .إن تكلفة الممتلكات والمعدات هي
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة
تكاليف اإلنشاءات و /أو مقابل المشتريات بجانب أي تكاليف استحواذ عارضة.

يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة االستثمارات العقارية المنجزة على أساس القسط الثابت على مدى متوسط العمر اإلنتاجي
ً
دوريا لضمان توافق طريقة وفترة
المقدر بـ  25سنة .يتم إجراء مراجعة على العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك لالستثمارات العقارية
االستهالك مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه العقارات.
ويتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي بند من بنود االستثمارات العقارية والتي يتم احتسابها بشكل منفصل ،ويتم شطب القيمة
الدفترية للبند المستبدل .ويتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تتخطى المنافع االقتصادية المستقبلية لبند االستثمارات
العقارية ذات الصلة .وتقيد جميع المصروفات األخرى كمصروف في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.
تستبعد االستثمارات العقارية عند االستبعاد أو عندما يتم سحب االستثمارات العقارية بشكل دائم من االستخدام مع عدم وجود أي
منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استبعادها .يتم تضمين أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بالممتلكات في بيان الربح أو
الخسارة الموحد في الفترة التي يتم فيها استبعاد الممتلكات.
وال يتم التحويل من االستثمارات العقارية إال عند وجود دليل على تغيير في االستخدام من خالل بدء شغل المالك للعقار أو بدء التطوير
بهدف البيع .تتم هذه التحويالت بالقيمة الدفترية للممتلكات في تاريخ التحويل.

6-3

العقارات للتطوير

تصنف العقارات المكتسبة أو المنشأة أو التي ما زالت قيد اإلنشاء بغرض البيع كعقارات قيدالتطوير وتظهر بالتكلفة أوبصافي القيمة
التي يمكن تحقيقها ،أيهما أقل.
وتشمل التكاليف بشكل أساسي تكلفة األرض وتكلفة اإلنشاء وجميع التكاليف األخرى الالزمة لتجهيز العقار للبيع.
ً
مطروحا منه التكاليف المتكبدة من أجل بيع العقار.
تمثل القيمة القابلة للتحقيق قيمة البيع المقدرة بناء على المبيعات في الفترة المعينة
يتم تضمين تكاليف القروض المتعلقة مباشرة باإلنشاءات في تكلفة تلك الموجودات.
يتم تكوين المخصصات عندما يكون هناك التزام حالي على المجموعة (قانوني أو استنتاجي) نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يطلب
من المجموعة تسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقديـر مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

تتضمن التكلفة تكاليف اإلنشاءات واألتعاب المهنية .وتتضمن التكلفة بالنسبة للموجودات المؤهلة تكاليف االقتراض المرسملة بما
يتماشى مع سياسة المجموعة المحاسبية .يتم بدء احتساب االستهالك لهذه الموجودات عندما تكون هذه الموجودات جاهزة لالستخدام
المتوقع منها.
ُيحتسب االستهالك حتى يتم شطب تكلفة األصل فيما عدا تكلفة أراضي التملك الحر والممتلكات قيد اإلنشـاء ،وذلك بطريقة القسط
الثابت على مدار عمرها اإلنتاجي المتوقع .يتم إجراء مراجعة على األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في
نهاية كل سنة مع األخذ في االعتبار أية تغيرات في التقدير المحتسب على أساس مستقبلي.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية مستخدمة في احتساب االستهالك:
مباني
أثاث وتركيبات
أدوات وتجهيزات مكتبيـة
سيارات

سنوات
٢٥
٦
6
6

ُيلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استعمال األصل.
يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أي من بنود الممتلكات والمعدات كالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية
للموجودات ويتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.

8-3

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة صافي قيمة الموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر على أن تلك الموجودات
تعاني من انخفاض في القيمة .في حال ظهور مثل هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة المستردة للموجودات لكي يتم تحديد مدى
ً
فرديا تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة لوحدة
انخفاض القيمة( ،إن وجد) .وفي حال يصعب فيها تقدير القيمة المستردة لألصل
ً
ً
متناسبا للتخصيص ،يتم تخصيص الموجودات
معقوال
أساسا
توليد النقد التابعة لألصل عادةً مشروع التطوير .وفي حال أمكن تحديد
ً
ً
خالفا لذلك إلى أصغر وحدات لتوليد النقد يمكن تحديد أساس تخصيص معقول
التجارية كذلك لوحدات توليد النقد أو يتم تخصيصها
ومتناسب له.
ً
مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة المستخدمة ،أيهما أعلى .عند تقييم القيمة المستخدمة فإن
تمثل القيمة المستردة بالقيمة العادلة
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يتم خصمها لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس قيمتها السوقية الحالية والمخاطر
بناء عليها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبـلية.
المتعلقة باألصل والتي لم يتم ً
وإذا كانت القيمة المستردة المقدرة لألصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من قيمته الدفترية ،تُ خفض القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد
ً
فورا في بيان الدخل الشامل الموحدإال إذا
النقد) للوصول إلى قيمته المستردة .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة كمصروف
كانت الموجودات ذات الصلة مسجلة بقيمة إعادة التقييم ،وفي هذه الحالة يتم اعتبار استرداد خسارة االنخفاض في القيمة كانخفاض
في قيمة إعادة التقييم.
ً
الحقا استرداد خسارة االنخفاض ،فيتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) حتى تصل إلى القيمة التقديرية المعدلة
إذا ما تم
لقيمتها المستردة ،وبذلك فإن الزيادة في القيمة الدفترية ال تكون أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة
ً
فورا في بيان الدخل الشامل الموحد إال
األصل (وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة .يتم االعتراف باسترداد خسـارة االنخفاض كإيراد
إذا كان األصل المعني مسجل بقيمة إعادة التقييم ،وفي تلك الحالة ،يتم اعتبار استرداد خسارة االنخفاض كزيادة في قيمة إعادة التقييم.
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 9-3المخصصات

 ١٢-3العمالت األجنبية

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قائم (قانوني أو استنتاجي) نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يطلب
ً
ً
موثوقا به.
تقديرا
من المجموعة تسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام

ويعاد تحويل البنود
في تاريخ كل تقرير ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية السائدة بعمالت أجنبية بأسعار اإلقفال السائدة في تاريخ التقريرُ .
غير النقدية المدرجة بقيمة عادلة سائدة بعمالت أجنبية وذلك باألسعار السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .إن البنود
غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية السائدة بعملة أجنبية ال يتم إعادة تحويلها.

يعد المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل التقديرات للمقابل المطلوب لتسديد االلتزامات الحالية كما في تاريخ التقرير ،مع األخذ بعين
االعتبار المخاطر والتقديرات غير المؤكدة المحيطة بااللتزامات .عند قياس المخصص على أساس التدفق النقدي المقدر لتسديد االلتزام
الحالي ،فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينة كأصل
فعال من أن المبالغ المسددة سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.
إذا ما تم التأكد
ً

10-3

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

تقدم المجموعة مكافآت لنهاية خدمة موظفيها المغتربين ،بحيث تحتسب عادةً على الراتب النهائي للموظف وطول مدة خدمته
بالمجموعة ،بشرط إتمام الحد األدنى من فتـرة الخدمة وفق المنصوص عليه في قوانين العمل بالدولة ذات الصلة بعمليات المجموعة.
يستحق سداد التكاليف المتوقعة لتلك المنافع على مدار فترة العمل .وتسهم المجموعة في خطة المعاشات والتأمين الصحي الوطنية
ً
وفقا للقانون االتحادي رقم  7لسنة ( 1999وتعديالته).
لموظفيها المواطنين

11-3

عقود اإليجار

يتم إثبات فروق أسعار الصرف في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد للفترة التي تظهر فيها تلك الفروقات.
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السياسات المحاسبية لألدوات المالية المقدمة عند اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9الموجودات المالية

الموجودات المالية
التصنيف والقياس
إن الموجودات المالية هي عمليات الشراء أو البيع االعتيادية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد بموجب الالئحة
أو االتفاقية في السوق .ويتم قيد أو إلغاء قيد جميع عمليات الشراء أو البيع االعتيادية للموجودات المالية على أساس تاريخ التداول .يتم
ً
أوليا ًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة ،باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
قياس الموجودات المالية
من خالل الربح أو الخسارة .وتُ درج تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة على الفور في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة
يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

تُ صنف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما تنص بنود عقد اإليجار على أن يتم إلى حد بعيد تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية
للمستأجر .تُ صنف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية.

> >أدوات التمويل المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي يكون لها تدفقات
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة؛
نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،يتم قياسها

المجموعة كمؤجر

كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين،
> >أدوات التمويل المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى ً ٍ
والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،يتم قياسها
ً
الحقا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛

يتم قيد الدخل من اإليجارات التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار المعني .وتُ ضاف التكاليف المباشرة
األولية المتكبدة في التفاوض وإبرام عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المستأجر ويتم االعتراف به على أساس القسط
الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

المجموعة كمؤجر
ً
مبنيا على مدى فترة اإليجار ،إال إذا كان هناك أساس آخر
يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت
أكثر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية على فترة اإليجار .يتم االعتراف بااللتزامات اإليجارية الطارئة التي تنتج عن عقود اإليجار التشغيلية
كمصروف في الفترة المحملة بها.
في حالة استالم حوافز إيجار إلبرام عقود إيجار تشغيلية ،يتم االعتراف بتلك الحوافز كمطلوبات .يتم االعتراف بإجمـالي المنافع من
الحوافز كخفض لمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت ،إال إذا كان هناك أساس آخر أكثر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية على
فترة اإليجار.

> >يتم قياس جميع أدوات التمويل األخرى (مثل أدوات الدين المدارة على أساس القيمة العادلة ،أو محتفظ بها للبيع) إزالة الهمزة
ً
الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،يمكن للمصرف أن تقوم باختيار /تحديد
االستثمارات في حقوق الملكية
بدون رجوع عند االعتراف األولي باألصل المالي على أساس كل أصل على حدى.
 −يمكن للمجموعة القيام باختيار بشكل نهائي بإدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ
بها للتداول أو االستبدال المحتمل المعترف به من قبل المشتري ضمن إندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  ،3في الدخل الشامل اآلخر؛ و
 −يمكن للمجموعة تحديد بشكل نهائي أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق
في المحاسبة (المشار إليها بخيار القيمة العادلة).
تقع الموجودات المالية للمجموعة ضمن "الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى" (باستثناء الدفعات المقدمة والسلف) و
"الموجودات المالية األخرى" و "النقد وما يعادله" والتي تخضع لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب ما تضمنه المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( 9إيضاح .)1-2
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إعادة التصنيف

انخفاض القيمة (تتمة)

إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ المجموعة بموجبه بموجودات مالية ،يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية التي تعرضت للتأثر .تنطبق
متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر رجعي من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األعمال.
ولم تطرأ خالل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السابقة أي تغيير على نموذج األعمال الذي تحتفظ به المجموعة بموجودات مالية،
ومن ثم لم يتم إعادة التصنيف.

تأخذ المجموعة بعين االعتبار عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وعند تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المعقولة والقابلة للدعم وذات الصلة والمتوفرة بدون كلفة أو مجهود غير ضروري .ويشمل ذلك
المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء ،باالستناد إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني المدعم والمعلومات
المستقبلية .بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها على أنها ال يمكن إنخفاض قيمتها بشكل فردي ،فيتم
تقييمها باإلضافة إلى ذلك لتحديد انخفاض القيمة على أساس جماعي .يمكن أن يشتمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة
محفظة الذمم المدينة على خبرة المجموعة السابقة في تحصيل المدفوعات وزيادة في عدد المدفوعات المتعثر سدادها في المحفظة
باإلضافة إلى التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالتعثر في سداد الذمم المدينة.

ً
ً
جزءا من نموذج أعمال
حديثا
وتقوم المجموعة عند االعتراف األولي باألصل المالي ،بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها
قائم أو ما إذا كانت تعكس البدء في نموذج أعمال جديد .وتعيد المجموعة تقييم نماذج أعمالها لكل فترة تقرير لتحديد ما إذا كانت نماذج
األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة.
وعندما يتم استبعاد أداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها
ً
سابقا في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة .وفي حال استبعاد االستثمارات في حقوق
ً
سابقا
الملكية المحددة كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المقيدة
في األرباح أو الخسارة ،ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح المستبقاة
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر النخفاض القيمة.
وتخضع أدوات الدين المقاسبة
انخفاض القيمة
لقد استبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية نموذج "الخسائر المتكبدة" الذي تضمنه المعيار المحاسبي الدولي رقم  39بنموذج
"الخسائر االئتمانية المتوقعة" .وتقوم المجموعة بقيد مخصصات خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على "الذمم التجارية المدينة
والذمم المدينة األخرى" و "الموجودات المالية األخرى" و "النقد واألرصدة البنكية".
وباستثناء الموجودات المالية المشتراة وهي منخفضة القيمة أو المنشأة وهي منخفضة القيمة ،فإنه يتعين قياس الخسائر االئتمانية
المتوقعة من خالل مخصص خسائر بقيمة تعادل:
> >الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية والتي تنشأ من حاالت التعثر في سداد األدوات المالية المحتملة وقوعها
ً
ً
شهرا )( ،ويشار إليها بالمرحلة )1؛ أو
شهرا بعد تاريخ التقرير (الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12
خالل فترة 12
> >الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية وهي التي تنشأ من جميع حاالت التعثر المحتملة على مدار العمر الزمني
لألدوات المالية (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر الزمني)( ،ويشار إليها بالمرحلتين  2و .)3
ويكون من المطلوب تكوين مخصص خسارة ائتمانية متوقعة للعمر الزمني بالكامل ألي من األدوات المالية إذا كانت مخاطر اإلئتمان
على تلك األداة المالية قد طرأ عليها زيادة جوهرية منذ االعتراف األولي .أما بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ،فيتم قياس الخسائر
ً
شهرا .ويتم خصم مخصص خسائر االستثمارات المالية المقاسة
االئتمانية المتوقعة بقيمة تعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12
بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات .بالنسبة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،فيتم
االعتراف بمخصص الخسارة في الدخل الشامل اآلخر.

يتم عرض خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض والسلف بشكل منفصل في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل
ً
مكافئا لتعريف درجة
اآلخر .وترى المجموعة أن سندات الدين تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان
ً
عالميا.
االستثمار المفهوم
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باالحتماالت للقيمة الحالية لخسائر االئتمان ،حيث يتم قياس هذه القيمة على أنها القيمة
الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تحصيلها على إثر ترجيح
عدة سيناريوهات اقتصادية.
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
ُيعد األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل
المالي .في تاريخ كل تقرير ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هي منخفضة القيمة االئتمانية.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة
ً
وفقا لمضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوبات
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية
المالية وأداة حقوق الملكية.
إن متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9متوفرة إلى حد كبير بمقتضى معيار
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة
المحاسبي الدولي رقم  .39ويتم قياس جميع المطلوبات المالية
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

وقد اختارت المجموعة قياس مخصصات الخسارة للنقد واألرصدة البنكية والموجودات المالية األخرى والذمم التجارية المدينة والذمم
المدينة األخرى بقيمة تعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر الزمني..
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إن السياسات المحاسبية المعتمدة على أرقام المقارنة بالنسبة لألدوات المالية قبل  1يناير  2018بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم  39موضحة فيما يلي:

الموجودات المالية (تتمة)

ً
أوليا بالقيمة العادلة .إن تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى االستحواذ على موجودات
تُ قاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
مالية أو إصدار مطلوبات مالية تُ ضاف أو تُ خصم من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،حسب االقتضاء ،عند
االعتـراف األولي.

الموجودات المالية
تُ صنف الموجودات المالية إلى الفئات المحددة التالية" :قروض وذمم مدينة" و "موجودات مالية متاحة للبيع" ،ويعتمد التصنيف
ويحدد ذلك وقت االعتـراف األولي .يتم االعتراف بجميع طرق المشتريات والمبيعات
المشـار إليه على طبيعة وغرض الموجودات الماليةُ ،
للموجودات المالية التقليدية أو إلغاء االعتراف بها على أسـاس تاريخ المتاجرة .إن طرق المشتريات والمبيعات التقليدية هي مشتريات أو
مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم األصل في غضون إطار زمني يحدد بموجب قوانين وتعهدات السوق.
قروض وذمم مدينة
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وال يتم تداولها في سوق نشط .يتم قياس
القروض والذمم المدينة ،بما في ذلك ،الذمم التجارية المدينة واألخرى ،الموجودات المالية األخرى والنقد واألرصدة البنكية (باستثناء
ً
ناقصا أي انخفاض في القيمة .يتم االعتراف بإيراد
الدفعات المقدمة والسلف) بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي باستثناء ما يتعلق بالذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون االعتراف بالفائدة غير جوهري.
موجودات مالية متاحة للبيع

انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية للمجموعة في تـاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض في قيمة هذه الموجودات
المالية .تعتبر الموجودات المالية منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي ناتج عن حدث سابق ،أو حوادث سابقة ،تفيد بتأثر التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار.
قد يتضمن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة ،ما يلي:
>
>
>
>

>مواجهة المصدر أو الطرف المقابل لصعوبات مالية كبيرة؛ أو
>حاالت خرق العقد ،مثل التعثر أو التأخر في سداد الفائدة أو المبالغ األصلية؛ أو
>أن يكون من المحتمل إعالن الطرف المقابل لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية؛ أو
>غياب سوق نشطة لألصل المالي لوجود صعوبات مالية.

وبالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية ،مثل الذمم التجارية المدينة ،يتم تقييم الموجودات التـي لم تنخفض قيمتها عند إجراء التقييم
ً
الحقا لالنخفاض في القيمة على أساس جماعي .قد تتضمن األدلة الموضوعية النخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة
الفردي لها
معدل فتـرة االئتمان،
عن
المحفظة
في
السداد
المتأخرة
الدفعات
عدد
في
كالزيادة
الدفعات،
تحصيل
في
للمجموعة
التجارب السابقة
ّ
باإلضافة إلى التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التـي قد ترتبط بالتعثر في سداد الذمم المدينة.
تتمثل خسارة االنخفاض في القيمة بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بالفرق بين المبلغ المدرج لألصل والقيمة
ً
وفقا لسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي.
المقدرة ،مخصومة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
ّ

إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة ُمحددة إما كمتاحة للبيع أو غير مصنفة كـ (أ) قروض وذمم مدينة( ،ب)
استثمارات محتفظ بها لالستحقاق ،أو (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تخفض القيمة الدفترية لألصل المالي بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرةً  ،وذلك لكافة الموجودات المالية باستثناء الذمم التجارية
المدينة ،حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل استعمال حساب المخصص .عندما تعتبر إحدى الذمم التجارية المدينة غير قابلة
للتحصيل يتم شطب قيمة الذمم باستخدام حساب المخصص ويتم إدراج أية تسديدات مستقبلية مستلمة للمبالغ التي تم شطبها
ضمن حساب المخصص .ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحد .إذا انخفض مبلغ خسارة القيمة ،في فتـرة الحقة ،وكان باإلمكان ربط هذا االنخفاض بشكل موضوعي إلى حدث الحق
ً
سابقا من خالل بيان الربح أو
لالعتـراف باالنخفاض في القيمة ،فيتم استرداد خسارة االنخفاض في القيمة التـي تم االعتـراف بها
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد على أال تزيد القيمة الدفترية لالستثمار ،في تاريخ استرداد انخفاض القيمة ،على التكلفة المطفأة
التـي كان من الممكن قيدها فيما لو لم يتم االعتـراف بخسارة االنخفاض في القيمة.

طريقة الفائدة الفعلية

يقاس مبلغ االنخفاض في القيمة ،بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة ،بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بنسبة العائد السوقية المتداولة ألصل مالي مشابه .وال يتم استرداد خسارة انخفاض
القيمة هذه في فترات الحقة.

تُ صنف استثمارات المجموعة في األسهم كمتاحة للبيع وتُ درج بالتكلفة ناقص أي خسائر لالنخفاض في القيمة محددة في نهاية كل
فترة تقرير.
ً
ً
موثوقا به بالتكلفة
قياسا
تُ درج استثمارات الملكية المتاحة للبيع والتي ليس لها سوق نشطة ومن غير الممكن قياس قيمتها العادلة
ناقص أي خسائر لالنخفاض في القيمة محددة في نهاية كل فترة تقرير.

طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة المطفأة لألصل المالي وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترات
ً
بناء عليها خصم التدفقات النقدية المقدرة في المستقبل عبر المدة
التي تخصها .نسبة الفائدة الفعلية هي
تحديدا النسبة التي يتم ً
ً
جزءا في نسبة الفائدة الفعلية ،وتكاليف
المتوقعة ألدوات الدين (بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة التي تُ شكل
المعاملة وعالوات أخرى أو خصومات) أو عبر فترة أقصر ،حسب االقتضاء ،إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي.
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ً
سابقا في الربح أو
وإذا انخفضت قيمة أي من الموجودات المالية المتاحة للبيع ،فال يتم استرداد خسارة انخفاض القيمة المعترف بها
الخسارة .ويتم االعتراف بأي زيادة في القيمة العادلة بعد االنخفاض في القيمة في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم ضمن بند احتياطي
إعادة تقييم االستثمارات.
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الموجودات المالية (تتمة)

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصـادرة من المـجموعة (تتمة)

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تلغي المجموعة االعتراف بالموجود المالي فقط عند انتهاء الحق المتعاقد عليه المتعلق باستالم التدفقات النقدية من األصل المالي
أو عندما تحول المجموعة األصل المالي وجميع مخاطر وعوائد ملكية األصل بصورة جوهرية إلى منشأة أخرى .إذا لم تحول المجموعة أو
تحتفظ بكافة مخاطر وعوائد الملكية بصورة جوهرية واستمرت بالسيطرة على األصل المحول ،تعترف المجموعة بالجزء المتبقي لألصل
المالي والمطلوبات المتعلقة بالمبالغ التي قد تدفعها .اذا احتفظت الشركة بمخاطر وعوائد الملكية بصورة جوهرية لألصل المحول،
تعترف المجموعة باألصل المالي وتسجل اقتراض مضمون بالعوائد المستلمة.

تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها .يتم االعتراف بالفرق
بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمقابل المدفوع أو واجب الدفع في بيان الدخل الشامل الموحد.

عند إلغاء االعتـراف باألصل المالي ً
كليا ،يقيد الفارق بين القيمة الدفتـرية لألصل والمبلغ المقابل المستلم أو مستحق االستالم والربح
أو الخسارة المتراكمة التـي تم قيدها في الدخل الشامل األخر والمتراكم في حقوق الملكية في بيان الدخل الشامل الموحد.
أما عند عدم إلغاء االعتـراف باألصل المالي ً
كليا (مثل عندما تحتفظ المجموعة بخيار شراء جزء من أصل محول) ،تخصص المجموعة القيمة
الدفترية السابقة للموجودات المالية بين الجزء المستمر االعتراف به ضمن العملية المستمرة والجزء الذي لم يعد يعترف به على أساس
القيم العادلة ذات الصلة لتلك األجزاء في تاريخ التحـويل .ويتم االعتراف في بيان الدخل الشامل الموحد بالفرق بين القيمة الدفترية
المخصصة للجزء الذي لم يعد يتم االعتراف به والمبلغ المقابل واألرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل
اآلخر .إن أي ربح أو خسارة متراكمة مقيدة في الدخل الشامل اآلخر يتم تخصيصها بين الجزء المستمر االعتراف به والجزء الذي تم الغاء
االعتراف به على أساس القيم العادلة ذات الصلة بتلك األجـزاء.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصـادرة من المـجموعة
التصنيف كدين أو أداة حقوق ملكية
تُ صنف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتفق مع جوهر الترتيبـات التعاقدية وتعريف
المطلوب المالي وأداة الملكيـة.
أدوات حقوق الملكية
أداة حقوق الملكية هي أية أداة تدل على وجود فائض في أي موجودات ألية منشأة بعد خصم كافة التزاماتها .تُ درج أدوات حقوق الملكية
بالمتحصالت المستلمة صافية من تكاليف اإلصـدار المباشر.
يتم إثبات إعادة شراء أدوات الملكية للمنشأة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية .لم ُيقيد ببيان الدخل الشامل الموحد أية أرباح أو خسائر
على شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية المملوكة للمنشأة.
المطلوبات المالية
تتضمن المطلوبات المالية األخرى القروض البنكية وشهادات الصكوك والذمم التجارية الدائنة واألخرى (باستثناء مخصص تعويض نهاية
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليـة.
الخدمة للموظفين) ،وتُ قاس
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15-3

الضرائب

ال تُ فرض على عمليات المجموعة أية ضرائب للدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أما في غيرها من البلدان ،يتم اقتطاعها في
بعض الحاالت بضرائب أجنبية على أصل توزيعات األرباح وبعض الفوائد المستلمة من المجموعة .ويتم تكوين مخصص عندما يقتضي
األمر للضرائب الحالية واآلجلة المترتبة من النتائج التشغيلية للشركات التابعة الخارجية التي تمارس أعمالها في مناطق خاضعة للضرائب
ً
وفقا للتشريعات الضريبية في البلدان المعنية التي تمارس فيها المجموعة أعمالها .إن المصاريف في بيان الربح او الخسائر و االدخل
الشامل اآلخر الموحد هي الضرائب المتوقع دفعها على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية باستخدام نسب ضريبية سائدة في تاريخ
التقرير وأية تعديالت على الضرائب مستحقة الدفع تتعلق بالسنوات السابقة.

16-3

احتياطي قانوني

عمال بأحكام قانون الشركات التجارية بدولة اإلمارات العربية المتـحدة وعقد تأسيس الشركة ،يتم تحويل  %10من أرباح السنة إلى االحتياطي
ً
القانوني .ويحق للشركة اتخاذ قرار بوقف ذلك التحويل إذا ما بلغ مجموع االحتياطي  %50من رأس المال المدفوع .إن هذا االحتياطي غير
متاح للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون.

17-3

النقد وما يـعادله

ً
ناقصا السحوبات
يتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها لدى البنوك باستحقاقات أصلية أقل من ثالثة أشهر
البنكية على المكشوف ،ويتم استخدامها من قبل المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل.

18-3

القطاعات التشغيلية

يعرف القطاع التشغيلي بأنه أحد مكونات المجموعة التي ترتبط بأنشطة تجارية قد يترتب عنها تحقيق أرباح وتكبد خسائر .ويتم مراجعة
ً
دوريا من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصادر التي سيتم تخصيصها
النتائج التشغيلية التي تنتج عن القطاع التشغيلي
إلى القطاع وكذلك من أجل تقييم أدائه .وتتضمن نتائج القطاعات التي ترفع بها تقارير إلى اإلدارة بنود تعزى مباشرة إلى قطاع ما مع
تلك البنود التي يمكن تخصيصها وفق أساس معقول.
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األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة التي تناولها إيضاح  ،3تتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وافتراضات تتعلق بالقيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات ،وهي األحكام التي ال يتسنى الحصول عليها من مصادر أخرى .وتستند تلك التقديرات واالفتراضات ذات
الصلة بالخبرة التاريخية وغيرها من العوامل األخرى التي تعد متصلة بها .هذا ،وقد تأتي النتائج الفعلية مختلفة عن تلك التقديرات.
يتم إجراء مراجعة للتقديرات واالفتراضات المحددة باستمرار ،ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
فيها إجراء التعديل على التقديرات في حال ما كان التعديل ال يؤثر سوى على تلك الفترة أو الفترات التي تم فيها إجراء التعديل والفترات
كل من الفترات المستقبـلية والحالية.
المستقبلية إذا ما كان التعديل يؤثر على ٍ

األحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية

األحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية (تتمة)
تحديد أسعار المعامالت
تقوم المجموعة عند تحديد أسعار المعامالت المتعلقة بعقودها مع العمالء بتقييم أثر أي متغير في العقد يرجع للخصومات والعقوبات
أو وجود أي عنصر تمويل جوهري أو أي مقابل غير نقدي .عند تحدید تأثیر االعتبارات المتغیرة ،تستخدم المجموعة طریقة المبلغ األکثر
احتماال بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  15حیث یتم تحدید سعر المعاملة بالرجوع إلی المبلغ الوحید المرجح ضمن مجموعة
من مبالغ المقابل المحتملة.

فيما يلي األحكام المحاسبية الهامة ،بخالف األحكام التي تتضمن تقديرات ،التي اتخذتها اإلدارة في إطار تطبيق السياسات المحاسبية
الهامة للمجموعة ذات التأثير الجوهري على المبالغ المعترف بها في البيـانات المالية المـوحدة.

المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة

تصنيف العقارات

فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بمصادر التقديرات المستقبلية وغيرها من المصادر غير المؤكدة كما في تـاريخ التقرير ،والتي
ً
جوهريا على القيم الدفتريـة للموجودات والمطلوبات خالل السـنة المالية القادمة.
تعديال
لها مخاطر جوهرية إلحداث
ً

مؤهال كاستثمار عقاري أو
اتخذت اإلدارة أحكام مختلفة في سياق عملية تصنيف العقارات .وتكمن الحاجة للحكم لتحديد ما إذا كان العقار
ً
ممتلكات ومعدات أو عقار للتطوير .وتقوم المجموعة بإنشاء معايير تمكنها من ممارسة حكمها بما يتماشى مع تعريفات االستثمارات
العقارية والممتلكات والمعدات والعقارات للتطوير .وتأخذ اإلدارة باالعتبار عند اتخاذ الحكم المعايير التفصيلية والتوجيهات ذات الصلة
لتصنيف العقارات المنصوص عليها بالمعايير المحاسبية الدولية  2و  16و  ،40كما تراعي بشكل خاص االستخدام المتوقع للعقار المحدد
من قبل اإلدارة.
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
بناء على األسعار السوقية لعقارات مماثلة تقع في نفس
تقدر إدارة المجموعة القيمة السوقية للعقارات المصنفة كاستثمارات عقارية ً
المكان ،مع إجراء ما يلزم من تعديل عليها ،عند الضرورة ،بشأن أي فروق في طبيعة وموقع وحالة األصل المعني .وتلجأ المجموعة
ً
نشاطا أو توقعات التدفقات
في حال غياب هذه المعلومات إلى طرق تقييم بديلة ،مثل أخر األسعار المعروضة في أسواق أقل
النقدية المخصومة وذلك ألغراض مراجعة انخفاض القيمة وإفصاحات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في البيانات المالية الموجزة
الموحدة .وترى اإلدارة عند تقديـر القيمة العادلة لالستثمارات العقارية أن االستخدام الحالي للعقار يمثل أعلى وأفضل قيمة له.
االستثمارات المالية
تمثل االستثمارات المالية نسبة  %20من حقوق ملكية المجموعة في أحد األطراف ذات العالقة (إيضاح  .)11وقد قدرت اإلدارة تأثير المعيار
المحاسبي الدولي رقم  28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة واستنتجت أن المجموعة ليس لديها أي تأثير جوهري من
االشتراك في قرارات السياسات التشغيلية والمالية للشركة المستثمر بها ومن ثم فلم يتم احتساب االستثمار كـ "شركة زميلة".

استيفاء آداء االلتزامات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
يقتضي على المجموعة تقييم جميع عقودها المبرمة مع العمالء من أجل تحديد ما إذا قد تم استيفاء أداء االلتزامات على مدار الوقت
بناء على اتفاقيات البيع
أو في مرحلة زمنية معينة وذلك لتحديد الطريقة المناسبة لقيد اإليرادات .وقد قامت المجموعة بتقييم ذلك ً
والشراء المبرمة مع العمالء وأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة .وإذا كانت العقود مبرمة من أجل تقديم موجودات عقارية للعمالء،
ال تنشأ المجموعة أي أصل له استخدام بديل للمجموعة في الغالب تمتلك حق واجب النفاذ بشأن الدفعات المالية ألي التزام تم االنتهاء
من أدائه حتى تاريخه .وفي تلك الحاالت تقوم المجموعة بقيد اإليرادات على مدار مدة العقد ،بينما تقيد المجموعة اإليرادات في غياب
تلك الحاالت في فترة زمنية معينة.
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انخفاض قيمة المممتلكات والمعدات
تقوم المجموعة بتقييم وجود مؤشرات على انخفاض قيمة المملتكات والمعدات في تاريخ كل تقرير .ويتم اختبار المملتكات والمعدات
لتحديد االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .عند إجراء حسابات القيمة المستخدمة،
تقدر اإلدارة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو وحدة توليد النقد وتحدد معدل خصم مناسب لحساب القيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية.
انخفاض قيمة االستثمارات العقارية
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات على انخفاض قيمة االستثمارات العقارية في تاريخ كل تقرير .يتم اختبار االستثمارات
العقارية لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية أعلى من قيمتها العادلة.
قيمت المجموعة القيمة السوقية الستثماراتها العقارية وفق التقييم الذي أجراه خبير تقييم خارجي مستقل .تم
في  31ديسمبر ّ 2018
تحدید التقییمات باستخدام طریقة رسملة الدخل والتي تتضمن قیم اإلیجارات الحالیة والمقدرة ومخصصات فترات عدم اإلشغال والتکالیف
التشغیلیة ومصروفات التشغیل األخرى .ترى اإلدارة أن أعلى عائد لالستثمارات العقارية واالستخدام األمثل لها هو استخدامها الحالي.
انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
يتم إجراء تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى عندما ال يمكن تحصيل المبلغ بالكامل .ويتم إجراء
هذا التقييم على أساس فردي للمبالغ الجوهرية الفردية.
ً
ً
فرديا والتي تخطت تاريخ استحقاقها ،بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص
اعتبارا من  1يناير  ،2018يتم تقييم المبالغ التي ال تعد جوهرية
بناء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه الذمم المدينة .حتى  31ديسمبر  ،2017تم تقييم انخفاض القيمة وتكوين المخصصات
ً
وفقا لطول الفترة الزمنية المستحقة..
ً
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المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة (تتمة)
صافي القيمة المتحققة من العقارات للتطوير
بناء على تقييمات أجراها مقيمون مستقلون ومعتمدون واستشاري عقارات.
حددت اإلدارة القيمة المتحققة من العقارات للتطوير
ً
وقد تم إعداد تلك التقييمات بما يتفق مع معايير التقييم الموضوعة من قبل المعهد الملكي للمقييمين المعتمدين ،كما أنها تعبر عن
األوضاع االقتصادية السائدة في تاريخ التقرير والتغيرات في خطة تطوير بعض المشروعات.
كانت طريقة التقييم المستخدمة بالنسبة " للعقارات قيد التطوير" هي طريقة تقييم األرض المتبقية بحيث كانت تستند على طريقة
التدفقات النقدية المخصومة التي تحدد قيمة العقار عن طريق خصم التكاليف المقدرة إلنجاز التطوير من القيمة المقدرة عند اإلنجاز
المستمدة من عائدات بيع العقار .وتستلزم تلك الطريقة تقدير التحقيق اإلجمالي من سعر بيع العقارات المتوقع ،ثم ُيخصم من ذلك
التكلفة المقدرة القائمة لخدمة العقار متضمنة هامش المطور من أجل الوصول إلى القيمة المتبقية .وتمثل القيمة المتبقية المعروضة
في صافي بنود القيمة الحالية السعر المقدر الذي قد يسدد مقابل العقار محل التقييم من أحد المطورين أو المستثمرين أصحاب
القرارات الرشيدة والكفاءة .وتراعي تلك الطريقة مفهوم القيمة الزمنية للنقد بحيث تُ خصم التدفقات النقدية المستقبلية بنسب تتراوح
من  %12.5إلى  :2017( %20من  %12إلى  ) %20وذلك وفق طبيعة وحجم المشروع قيد التطوير والمدى الزمني المتوقع إنجاز التطوير
خالله .ويتوقع تطوير العقارات على مدار فترة زمنية تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات.
كانت الطريقة المستخدمة بشأن "العقارات المنجزة" و "األرض المحتفظ بها للتطوير" هي طريقة المقارنة والتي تعمتد على معامالت
مماثلة في السوق والمعدلة بمخاطر السوق والمخاطر القانونية والمخاطر العقارية المتضمنة في كل من هذه العقارات.

-5

تحليل القطاعات

تُ حدد المعلومات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بأغراض تخصيص الموارد وتقييم األداء بشكل رئيسي على طبيعة مختلف األنشطة
ً
حاليا على قطاع تشغيلي وحيد وهو قطاع العقارات للتطوير.
التي تمارسها المجموعة بالمناطق الجغرافية لتلك األنشطة .تشتمل المجموعة

تنقسم المعلومات الجغرافية للمجموعة بين عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة "القطاع المحلي" وفي بلدان أخرى "القطاعات الدولية".

2018

ألف درهم

ألف درهم

محلية

5,321,629

6,504,225

دولية

811,046

950,125

6,132,675

7,454,350

2018

2017

اإليرادات

ألف درهم

ألف درهم

العقارات للتطوير
محلية

8,172,378

8,207,859

دولية

1,042,144

1,435,192

9,214,522

9,643,051

إنجاز المشروعات
تقدر المجموعة تكلفة إنجاز المشروعات لتحديد التكلفة المنسوبة إلى اإليرادات الجاري االعتراف بها .وتتضمن تلك التقديرات تكلفة
تقديم البنية التحتية والمطالبات المحتملة من المقاولين وتكلفة استيفاء االلتزامات التعاقدية األخرى نحو العمالء.
األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات و االستثمارات العقارية

2017

-6

الممتـلكات والمعدات

تستهلك تكاليف الممتلكات و المعدات واالستثمارات العقارية المنجزة على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات .وتعتمد األعمار اإلنتاجية
المقدرة على االستخدام للموجودات واالستهالك المادي المتوقع وهو ما يستند على عوامل تشغيلية .لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قيمة
متبقية العتبارها غير جوهرية.

مبـاني
ألف
درهم

آثاث وتركيبات
ألف درهم

أدوات وتجهيزات
مكتبية

ألف درهـــم

سيـارات

المجمـوع

ألف درهم

ألف درهـــم

التكلفة
في  1يناير 2017

-

72,803

95,058

4,583

172,444

تحويل من العقارات
للتطوير (إيضاح )8

91,858

-

-

-

91,858

إضافات

-

4,087

15,313

1,284

20,684

()265

()559

()824

110,106

5,308

284,162

استبعادات
في  31ديسمبر 2017

94

91,858

76,890

إضافات

-

4,082

6,883

-

10,965

استبعادات

-

()4,224

()1,187

()751

()6,162

في  31ديسمبر 2018

91,858

76,748

115,802

4,557

288,965
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الممتـلكات والمعدات (تتمة)
مبـنى
ألف
درهم

آثاث وتركيبات
ألف درهم

أدوات وتجهيزات
مكتبية

ألف درهم

سيـارات

المجمـوع

ألف درهم

ألف درهم

العقارات للتطوير

تمثل العقارات للتطوير تكاليف تطوير وإنشاء متكبدة على عقارات يجري تطويرها بغرض البيع .وفيما يلي الحركة خالل السنة:

2018

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

9,643,051

10,245,064

إضافات

3,639,059

3,513,108

تحويل إلى تكلفة المبيعات

()3,998,731

()3,809,208

تحويل إلى االستثمارات العقارية (إيضاح )7

-

()203,114

تحويل إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح )6

-

()91,858

استبعاد شركة تابعة

()14,711

()10,941

()54,146

-

9,214,522

9,643,051

االستـهالك المتراكم
في  1يناير 2017

-

47,601

63,789

2,312

113,702

محمل للسنة

3,103

12,073

3,925

1,170

20,271

استبعادات

-

-

()170

()93

()263

في  31ديسمبر 2017

3,103

59,674

67,544

3,389

133,710

محمل للسنة

3,724

3,166

12,378

689

19,957

استبعادات

-

()4,014

()756

()681

()5,451

مخصص النخفاض القيمة

في  31ديسمبر 2018

6,827

58,826

79,166

3,397

148,216

الرصيد في نهاية السنة

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

85,031

17,922

36,636

1,160

140,749

في  31ديسمبر 2017

88,755

17,216

42,562

1,919

150,452
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االستثمارات العقارية

2017

انخفاض قيمة العقارات للتطوير
قامت اإلدارة في  31ديسمبر  2018بمراجعة القيمة الدفترية لألرض التي تحتفظ بها لتطويرها في المستقبل والعقارات للتطوير
والعقارات المنجزة وذلك بتقييم صافي القيمة القابلة للتحصيل لكل مشروع .كان الحكم األساسي المتخذ في هذه المراجعة هو تقييم
القيمة القابلة للتحصيل للمشروع وهو ما يتم تحديده بأسعار البيع المستقبلية وأسعار المبيعات المتوقعة وتكاليف اإلنجاز المقدرة.
ً
وتأييدا ألعمال المراجعة التي تجريها اإلدارة ،عينت اإلدارة خبير تقييم خارجي مستقل لتحديد القيمة السوقية لكل مشروع بما في ذلك
أسعار البيع المتوقعة.
لقد نتج عن عملية المراجعة تكوين مخصص النخفاض القيمة بمبلغ  54مليون درهم خالل السنة الحالية ( :2017صفر درهم).

ً
مخصوما منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة وفق نموذج
تمثل االستثمارات العقارية عقارات مكتملة محتفظ بها بالتكلفة
التكلفة وذلك بموجب المعايير الدولية إلعدادالتقارير المالية.

بناء على مصادر معلومات خارجية وداخلية ،بتقدير
وبالنسبة لخسائر انخفاض القيمة المعترف بها في فترات سابقة ،قامت المجموعةً ،
ً
وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (.)2
واستنتاج أن القيمة الدفتريـة للعقارات للتطوير ذات الصلة مدرجة بشكل مالئم

فيما يلي الحركة خالل السنة:

موجودات محتفظ بها كالعقارات للتطوير

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

197,021

-

تحويل من العقارات للتطوير (إيضاح )8

-

203,114

االستهالك للسنة

()8,125

()6,093

الرصيـد في نهاية السـنة

188,896

197,021

ً
وفقا لطريقة رسملة الدخل والتي تتضمن رسملة القيم اإليجارية الحالية والمقدرة بعوائد
تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
معادلة تقارب  (%7.5 :2017( %8.3وتمثل نسبة عدم اإلشغال  )%8 :2017( %15ومخصصات فترات خلو العقارات من اإلشغال وتكاليف
ً
وفقا لتقديرات ريكس ومعايير التقييم المعدلة بقوانين ولوائح دبي ودولة
التشغيل ومصاريف التشغيل األخرى .تم إجراء التقييم
اإلمارات العربية المتحدة ،بحيث تعكس الظروف االقتصادية السائدة في تاريخ التقرير.

يتضمن رصيد العقارات للتطوير أرض للتطوير المستقبلي و وعقارات للتطوير وعقارات منجزة محتفظ بها في المخزون .تنقسم األرصدة
أعاله على هذه الفئات كما يلي:

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

أرض محتفظ بها للتطوير المستقبلي

576,908

534,663

العقارات للتطوير

6,546,544

7,626,907

عقارات منجزة

2,091,070

1,481,481

9,214,522

9,643,051

لم يتم رسملة أي تكاليف قروض إلى العقارات للتطوير.

وفي  31ديسمبر  ،2018بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المكتملة واألرض ذات الصلة  304مليون درهم ( 301 :2017مليون
درهم) وفق تقييم أجراه خبير تقييم خارجي مستقل .وتقع االستثمارات العقارية في اإلمارات العربية المتحدة ،وتصنف ضمن المستوى
 3في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
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 -10ذمم تـجارية مدينة وأخرى (تتمة)

موجودات مالية أخرى
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

حسابات ضمان محتجزة

1,019,836

1,009,668

تأمينات نقدية

33,426

8,699

أخرى

2,005

6,390

1,055,267

1,024,757

ً
وفقا للقوانين السارية ،تحتفظ المجموعة بأموال مقيدة بحسابات بنكية معتمدة لهيئة التنظيم العقاري ("ريرا") ،حيث يجب االحتفاظ
بتلك األموال في تلك الحسابات معلقة التسليم لفترة ثابتة مدتها سنة واحدة بعد االنتهاء من إنجاز العقارات للتطوير ذات الصلة ،ويتم
ً
أرباحا وتحمل فائدة بنسب تجارية سائدة.
بعدها اإلفراج عن تلك األموال للمجموعة .وتجني تلك األموال
يتم تقييم الموجودات المالية األخرى بهدف خفض مخاطر العجز في االئتمان حيث يتم االحتفاظ بهذه الموجودات لدى مصارف يجري
وبناء على ذلك ،تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصصات الخسائر
تنظيمها بشكل كبير من قبل البنوك المركزية في البلدان المعنية.
ً
ً
شهرا .وباألخذ كلمة مكررة بعين االعتبار الخبرة السابقة للتخلف عن
في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل خسارة ائتمانية متوقعة لمدة 12
السداد والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك .وقد قامت إدارة المجموعة بتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة ،وبالتالي لم يتم تكوين
أي مخصصات خسارة على هذه األرصدة.
ً
أرباحا
تحتفظ البنوك كما في  31ديسمبر  2018بتأمينات نقدية كرهن مقابل التسهيالت االئتمانية الصادرة للمجموعة ،تجني تلك األموال
وتحمل فائدة بنسب تجارية سائدة.

فيما يلي الحركة في الذمم المدينة غير المفوترة خالل السنة:

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

5,118,024

3,287,357

الزيادة في المطلوب إلى مشاريع جارية

3,122,381

3,723,117

تحويل إلى الذمم التجارية المدينة

()3,792,934

()1,892,450

الرصيد في نهاية السنة

4,447,471

5,118,024

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

الرصيـد في بـداية السنة

131,866

154,174

صافي عكس انخفاض القيمة خالل السنة (إيضاح )20

()107,758

()22,308

الرصيد في نهاية السنة

()24,108

131,866

كما في تاريخ التقرير ،تم االحتفاظ لدى بنوك إسالمية بمبلغ  646مليون درهم ( 586 :2017مليون درهم) واالحتفاظ بالرصيد المتبقي
لدى بنوك تجارية.

قامت المجموعة بتقدير الذمم التجارية المدينة المشكوك في تحصيلها وتكوين مخصص لها كما في تاريخ التقرير .تعد التركزات على
ً
نظرا ألن قاعدة العمالء قاعدة كبيرة وغير ذات عالقة.
مخاطر االئتمان محدودة

 -10ذمم تـجارية مدينة وأخرى

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي بالخصائص الفردية لكل عميل .إن تركيبة قاعدة عمالء المجموعة ،بما في ذلك
ً
تأثيرا أقل على مخاطر االئتمان.
المخاطر االفتراضية لمجاالت العمل والدولة التي يعمل فيها العمالء ،تتضمن

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

ذمم مدينة غير مفوترة ()1

4,447,471

5,118,024

ذمم تجارية مدينة ()2

2,775,209

983,403

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة ()3

()24,108

()131,866

7,198,572

5,969,561

سـلفيات وودائع

778,766

573,947

ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة وموجودات أخرى

142,895

63,704

8,120,233

6,607,212

ً
عقودا لبيع الوحدات السكنية والتجارية وقطع األرض على أقساط محددة في العقود .تتعرض المجموعة لمخاطر
أبرمت المجموعة
االئتمان فيما يتعلق باألقساط المستحقة .ومع ذلك ،فإن الملكية القانونية للوحدات السكنية والتجارية وقطع األرض ال يتم نقلها إلى
المشتري إال بعد استرداد جميع األقساط .باإلضافة إلى ذلك ،يتم مراقبة مستحقات القسط باستمرار مما يترتب عليه عدم تعرض
ً
جوهريا.
تعرضا
ً
المجموعة للديون المعدومة
تقوم المجموعة بتكوين مخصص النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير بما يمثل تقديرها للخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق
بالذمم التجارية المدينة وغير المستحقة .تستند معدالت المخصصات إلى عدد أيام االستحقاق السابقة لمجموعات قطاعات العمالء
المختلفة ذات أنماط الخسارة المماثلة .يعكس الحساب النتائج المرجحة لالحتمال والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة
المتوفرة في تاريخ التقرير حول األحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية .قامت المجموعة بمعايرة
المصفوفة لضبط تجربة خسارة االئتمان التاريخية مع المعلومات المستقبلية المتوقعة.

( )1تتعلق الذمم المدينة غير المفوترة بحق المجموعة في استالم مقابل عن األعمال المنجزة ولكن لم يصدر بها فواتير كما في تاريخ
التقرير .وتُ حول هذه الذمم إلى الذمم التجارية المدينة عندما ُيصدر فواتير بها.
ً
يوما من تاريخ كل فاتورة بتسوية المبالغ غير المسددة
( )2تمثل الذمم المدينة التجارية مبالغ مطلوبة من العمالء .ويحق للعمالء خالل 30
كما في تاريخ التقرير.
( )٣فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة خالل السنة:
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 -10ذمم تـجارية مدينة وأخرى (تتمة)

 -12النقد وأرصدة بنكية (تتمة)

فيما يلي أعمار الذمم المدينة غير المفوترة والذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها:

يمثل النقد المحتفظ به في حساب معلق التسليم النقد المستلم من عمالء محتفظ به في حسابات بنكية معتمدة من هيئة التنظيم
ً
نقدا وما يعادله.
العقاري ("ريرا") ،ويقتصر استعمال هذا النقد على العقارات للتطوير وما يتعلق بها من مقبوضات نقدية لذلك تعتبر

غير مستحقة
الدفع وغير
60- 1
في
منخفضة
يوم
القيمة

مستحقة الدفع وغير منخفضة القيمة

المجموع

120 – 61
يوم

180 – 121
يوم

أكثر من
 180يوم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

 31ديسمبر 2018

4,447,471

283,418

513,047

260,279

1,694,357

7,198,572

 31ديسمبر 2017

5,118,024

224,215

118,343

111,989

396,990

5,969,561

إن الودائع الثابتة هي موجودات مالية تحتفظ بها البنوك فترة استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع .وكما في تاريخ التقرير،
ً
سنويا.
تحقق الودائع الثابتة فائدة بنسبة تتراوح من  %1إلى  :2017( %6من  %1إلى )%6
وكما في تاريخ التقرير ،كانت الودائع الثابتة واألرصدة البنكية البالغ قيمتها  200مليون درهم ( 195 :2017مليون درهم) تحتفظ بها البنوك
برهن مقابل تسهيالت بنكية صادرة للمجموعة.
وكان في تاريخ التقرير مبلغ قيمتة  3.487مليون درهم ( 4.585 :2017مليون درهم) محتفظ به ببنوك إسالمية ،بينما الرصيد المتبقي
لدى بنوك تجارية.

فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة:

 60 – 1يوم
ألف درهم

120 – 61
يوم

ألف درهم

ألف درهم

 31ديسمبر 2018

221

190

880

22,817

 31ديسمبر 2017

803

406

662

129,995

المجموع

180 – 121
يوم

أكثر من
180يوم

ألف درهم

ألف درهم
24,108
131,866

 -11استثمارات مالية
زادت المجموعة خالل السنة استثماراتها في داماك الدولية المحدودة ،منشأة ذات عالقة ،والتي يتمثل نشاطها باألساس في التطوير
العقاري ،من  263مليون درهم إلى  283مليون درهم ( :2017من  185مليون درهم إلى  263مليون درهم) والتي تمثل نسبة :2017( %20
 )%20من حقوق الملكية في المنشأة ذات العالقة المشار إليها .ويتم تصنيف االستثمارات المالية ضمن المستوى  3في تسلسل
القيمة العادلة.

 -12النقد وأرصدة بنكية
2018

ألف درهم

100

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك بهدف خفض مخاطر العجز في االئتمان حيث يتم االحتفاظ بهذه الموجودات لدى بنوك يجري تنظيمها
وبناء على ذلك ،تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصصات الخسائر في نهاية
بشكل كبير من قبل البنوك المركزية في البلدان المعنية.
ً
ً
شهرا .وباألخذ بعين االعتبار الخبرة السابقة للتخلف عن السداد والتصنيفات
فترة التقرير بمبلغ يعادل خسارة ائتمانية متوقعة لمدة 12
االئتمانية الحالية للبنوك .وقد قامت إدارة المجموعة بتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة ،وبالتالي لم يتم تكوين أي مخصصات
خسارة على هذه األرصدة.

2017

 -13رأس المـال
2018

األسهم المصدرة والمكتتبة والمدفوع قيمتها بالكامل بقيمة  1درهم لكل
سـهم

2017

ألف درهم

ألف درهم

6.050.000

6.050.000

 -14قروض بـنكية
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

تسهيالت بنكيـة

667,213

651,577

سحوبات على المكشـوف (إيضاح )12

-

163,844

667,213

815,421

ألف درهم

النقد في الصـندوق

1,468

835

النقد المحتفظ به في حساب معلق التسليم

5,127,448

5,979,509

أرصدة بنكية

74,858

59,551

ودائع ثابتة

969,748

1,418,435

نقد وأرصدة بنكية

6,173,522

7,458,330

ودائع ثابتة باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر

()630,633

()1,417,819

سحوبات بنكية على المكشوف (إيضاح )14

-

()163,844

لدى المجموعة التسهيالت التمويلية التالية المتوافقة مع الشريعة لدى مؤسسة مالية إسالمية:

النقد وما يعادله

5,542,889

5.876.667

سنويا ،ويستحق في ،2020
> >تسهيل إجارة بقيمة  250مليون درهم لدى أحد البنوك التجارية بمعدل  3أشهر إيبور زائد %3.25
ً
وقد تم سداد مبلغ  56مليون درهم منها كما في  31ديسمبر .2018

أ)	كانت قيمة قدرها  194مليون درهم ( 222 :2017مليون درهم) في تاريخ التقرير قائمة لدى بنوك إسالمية والرصيد المتبقي من
بنوك تجارية.
ب)	فيما يلي تفاصيل التسهيالت البنكية للمجموعة:

بنوك ومؤسسات مالية إسالمية
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 -14قروض بـنكية (تتمة)

 -15شهادات صكوك
2018

البنوك والمؤسسات المالية التجارية
كان لدى المجموعة القروض والتسهيالت التمويلية التالية غيـر المضمونة والتي تحمل فوائد لدى بنوك ومؤسسات مالية تجارية:
>

سنويا ،ويستحق في .2020
>تسهيل قرض متجدد ألجل بقيمة  276مليون درهم مع بنك تجاري بمعدل فائدة ثالثة أشهر ليبور زائد %3.75
ً

>

سنويا ،ويستحق في .2021
>قرض ألجل بقيمة  147مليون درهم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة ثالثة أشهر ليبور زائد %3.75
ً

>

سنويا ،ويستحق في  ،2019تم سداد
>قرض ألجل بقيمة  165مليون درهم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة ثالثة أشهر ليبور زائد %3.25
ً
 124مليون درهم منها كما في  31ديسمبر .2018

>

سنويا ،ويستحق في  ،2020تم سداد
>قرض ألجل بقيمة  67مليون درهم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة ثالثة أشهر إيبور زائد %3.5
ً
 57مليون درهم منها كما في  31ديسمبر .2018

>

>كما في  31ديسمبر  ،2018تعاقدت المجموعة على تسهيالت بنكية بقيمة  1.972مليون درهم ( 1.833 :2017مليون درهم) في
ً
مستغل
شكل اعتمادات مستندية وضمانات .وتبقى من هذا التسهيل مبلغ قدره  754مليون درهم ( 896 :2017مليون درهم) غيـر
كما في تاريخ التقريـر.

>

>يتم ضمان التسهيالت غيـر الممولة بشكل رئيسي برهونات على عقارات محددة تملكها المجموعة بقيمة سوقية قدرها 598
مليون درهم 614 :2017( ،مليون درهم) وضمانات تجارية للشركة وتعهدات على حسابات وودائع مصرفية قيمتها  200مليون
درهم ( 195 :2017مليون درهم).

ج)

فيما يلي استحقاق إعادة سداد القروض البنكية للمجموعة في تاريخ التقرير:

2018

ألف درهم

عند الطلب أو خالل سنة واحدة

237,201

542,577

في السنة الثـانية والثالثة

430,012

272,844

667,213

815,421

و)

 1يناير 2018

التدفقات النقدية

651,577

15.636

ألف درهم
تسهيالت بنكية
()1

ألف درهم

()1

التغيرات األخرى

-

667.213

ألف درهم

ألف درهم

تمثل التدفقات النقدية من التسهيالت البنكية السحوبات البنكية صافية من مبالغ إعادة السداد خالل السنة في بيان التدفقات النقدية الموحد.

شهادات صكوك

4,300,440

3,958,989

تكاليف إصدار غير مطفأة

()20,006

()21,460

القيمة الدفترية

4,280,434

3,937,529

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

21,460

10,875

متكبدة خالل السنة

11,282

21,978

مطفأة خالل السنة

()12,736

()11,393

الرصيد في نهاية السنة

20,006

21,460

>

>أصدرت المجموعة في  9أبريل  2014شهادات صكوك ثقة ("الشهادات") بمبلغ  650مليون دوالر أمريكي ( 2.389مليون درهم)
تستحق في  .2019وشركة ألفا ستار القابضة المحدودة هي الجهة المصدرة لتلك الشهادات والوصي عليها بموجب إقرار بالوصاية،
بينما شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة هي الجهة الضامنة للشهادات .إن هذه الشهادات ُمدرجة في بورصة إيرلندا لألوراق
المالية وناسداك دبي .وقد تم إعداد هذه الشهادات على أساس اتفاقية خدمات يبرم بموجبها وكيل الخدمات لصالح الجهة
المصدرة وبالنيابة عنها عقود إجارة (تأجير) ومرابحة مع شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة .ويحق لحاملي الشهادات ("حاملي
الشهادات") من وقت آلخر استالم دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ملكية غير مجزأة في موجودات وضع المسافة بين:
الوصاية التي يحتفظ بها الوصي بموجودات الوصاية المذكورة على سبيل الثقة لمصلحة حاملي الشهادات فقط كل حسب
ً
وفقا إلقرار الوصاية وشروط وأحكام الشهادات.
نسبته في القيمة االسمية للشهادات المحتفظ بها من قبل حامليها
ً
سنويا.
يحصل حاملو الشهادات على عائد بمعدل %4.97
أعادت المجموعة في  20أبريل  2017شراء شهادات صكوك بقيمة  197.7مليون دوالر أمريكي ( 727مليون درهم) بأعلى من
سعرها .أعادت المجموعة في  19أبريل  2018شراء شهادات صكوك بقيمة  181مليون دوالر أمريكي ( 667مليون درهم) من
شهادات الصكوك بعالوة.

تمثل التدفقات النقدية من التسهيالت البنكية وصافي مبالغ قروض مسحوبة في بيان التدفقات النقدية الموحد:

 31ديسمبر 2018

ألف درهم

ألف درهم

الحركة في تكاليف اإلصدار غير المطفأة كما يلي:

2017
ألف درهم

2017

>

>أصدرت المجموعة في  20أبريل  2017شهادة صكوك ثقة ("الشهادات") بمبلغ  500مليون دوالر أمريكي ( 1.838مليون درهم)
تستحق في  .2022شركة ألفا ستار القابضة  3المحدودة هي الجهة المصدرة لتلك الشهادات والوصي عليها بموجب إقرار
بالوصاية ،بينما شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة هي الجهة الضامنة .إن هذه الشهادات مدرجة في بورصة أيـرلندا لألوراق
المالية وناسداك دبي .تم إعداد الشهادات على أساس اتفاقية خدمات يبرم بموجبها وكيل الخدمات لصالح جهة اإلصدار ونيابة
عنها عقود إجارة (تأجيـر) ومرابحة مع شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة .ويحق لحاملي الشهادات ("حاملي الشهادات") من
وقت آلخر استالم دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ملكية غيـر مجزأة في موجودات الثقة التي يحتفظ بها الوصي بموجودات
الثقة المذكورة على سبيل الثقة على وجه الحصر لمصلحة حاملي الشهادات كل حسب نسبته في القيمة االسمية للشهادات
ً
وفقا إلقرار الوصاية وشروط وأحكام الشهادات.
ً
سنويا.
يحصل حاملو الشهادات على عائد بمعدل %6.25
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 -15شهادات صكوك (تتمة)

 -16دفعات مقدما من العمالء

>

>استردت المجموعة في  30سبتمبر  2018مبلغ  125مليون دوالر أمريكي ( 459مليون درهم) من شهادات الصكوك عند االستحقاق.

>

>أصدرت المجموعة في  18أبريل  2018شهادة صكوك ثقة ("الشهادات") بمبلغ  400مليون دوالر أمريكي ( 1.470مليون درهم)
تستحق في  .2023شركة ألفا ستار القابضة المحدودة  5هي الجهة المصدرة لتلك الشهادات والوصي عليها بموجب إقرار
بالوصاية ،بينما شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة هي الجهة الضامنة .إن هذه الشهادات مدرجة في بورصة أيـرلندا لألوراق
المالية وناسداك دبي .تم إعداد الشهادات على أساس اتفاقية خدمات يبرم بموجبها وكيل الخدمات لصالح جهة اإلصدار ونيابة
عنها عقود إجارة (تأجيـر) ومرابحة مع شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة .ويحق لحاملي الشهادات ("حاملي الشهادات") من
وقت آلخر استالم دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ملكية غيـر مجزأة في موجودات الثقة التي يحتفظ بها الوصي بموجودات
الثقة المذكورة على سبيل الثقة على وجه الحصر لمصلحة حاملي الشهادات كل حسب نسبته في القيمة االسمية للشهادات
ً
وفقا إلقرار الوصاية وشروط وأحكام الشهادات.
ً
سنويا.
يحصل حاملو الشهادات على عائد بمعدل %6.625

يستحق سداد شهادات الصكوك على النحو التالي:

2018
شهرا
مبلغ مستحق التسوية خالل 12
ً
شهرا
مبلغ مستحق التسوية بعد 12
ً

2017

ألف درهم

ألف درهم

993.324

455,618

3,287,110

3,481,911

4.280.434

3,937,529

تسوية المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية

 1يناير 2018

التدفقات النقدية ()1

التغيرات األخرى ()2

 31ديسمبر 2018

3,937,529

330,169

12,736

4,280,434

ألف درهم
شهادات صكوك

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

()1

تمثل التدفقات النقدية من شهادات الصكوك في بيان التدفقات النقدية الموحد عائدات من إصدار شهادات صكوك صافية من
دفعات تكاليف اإلصدار واالسترداد وإعادة الشراء.

()2

تمثل التغيرات األخرى تكاليف اإلصدار المطفأة إلى بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد خالل السنة.

تمثل الدفعات المقدمة من العمالء مبالغ مالية مستلمة من العمالء مقابل بيع عقارات لم يتم قيد إيراداتها بعد بما يتماشى مع سياسة
االعتراف وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .15
فيما يلي الحركة خالل السنة:

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

3,274,496

4,196,801

مبلغ مفوتر خالل السنة

5,504,120

6,792,480

إيرادات معترف به خالل السنة

()6,070,137

()7,433,574

إيرادات تشغيلية أخرى معترف بها خالل السنة (إيضاح )19

()90,668

()281,211

الرصيد في نهاية السنة

2,617,811

3,274,496

بلغت القيمة اإلجمالية لسعر المعاملة المخصص لاللتزامات األداء غير المستوفاة أو المستوفاة بشكل جزئي  10.327مليون درهم
( 13.228 :2017مليون درهم) وستقوم المجموعة بقيد تلك اإليرادات عند إنجاز أعمال المشروع وهو ما يتوقع حدوثه خالل سنة إلى أربع
سنوات قادمة.

 -17ذمم تجارية دائنة وأخرى
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

مستحقات

1,036,997

1,077,961

محتـجزات دائنة ()1

944,702

872,611

مقابل مؤجل لدفعات أراضي

360,000

799,597

ذمم دائنة أخرى ()2

1,109,654

652,982

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين ()3

49,720

47,562

3,501,073

3,450,713

()1

تتضمن المحتجزات مبالغ مستحقة لمقاولين محتفظ بها لمدة سنة من تاريخ االنتهاء من المشروع وحتى انقضاء فترة تحمل
مسؤولية أخطاء التنفيذ ،وتتراوح تلك المبالغ المحتجزة ما بين  %5إلى  %15من العمل المنجز.

()2

تسوية المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية

 1يناير ( 2018أ)

التدفقات النقدية (ب)

التغيرات األخرى (ج)

 31ديسمبر 2018

45.788

()312.825

325.618

58.581

ألف درهم
ذمم دائنة أخرى

(أ)

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

يمثل الرصيد في بداية السنة ونهاية السنة مخصص تكاليف التمويل المتضمن في الذمم الدائنة األخرى.

(ب) تمثل التدفقات النقدية في بيان التدفقات النقدية الموحد تكاليف التمويل المدفوعة خالل السنة.
(ج)

104
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()3

فيما يلي الحركة في مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة:

2018

مكافأة أفراد اإلدارة العليا

2017

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

47,562

37,623

محمل للسنة

13,921

18,664

مبالغ مدفوعة خالل السنة

()11,763

()8,725

الرصيد في نهاية السنة

49,720

47,562

 -18معامالت األطراف ذات العالقة
تبرم المجموعة معامالت مختلفة مع شركات ومنشآت تستوفي تعريف طرف ذو عالقة كما وردبالمعيار المحاسبي الدولي رقم ""24
اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة .تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت خاضعة لملكية مشتركة و/أو إدارة وسيطرة مشتركة ،وشركاء
تلك الشركات والمنشآت وأفراد إدارتها العليا .تضع اإلدارة الشروط واألحكام للمعامالت والخدمات المستلمة/المقدمة من/إلى األطراف
ذات العالقة وكذلك تقرر ما يرتبط بجميع المصاريف األخرى وهي متماثلة إلى حد كبير مع نفس الشروط واألحكام السائدة في نفس
الوقت بشأن معامالت مقارنة مع أطراف خارجية .تتم الموافقة على سياسات تحديد األسعار وشروط جميع المعامالت من قبل اإلدارة.
فيما يلي طبيعة المعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة والمبالغ المتضمنة في تلك المعامالت:

2018

ألف درهم

2017

يوضح التالي مكافأة اإلدارة العليا لكل فئة من الفئات التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي رقم  24إفصاحات األطراف ذات العالقة.

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

الرواتب والمنافع القصيرة األجل األخرى للموظفين

11,647

13,479

منافع أخرى طويلة األجل

496

651

12,143

14,130

 -19إيرادات تشغيلية أخرى
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

إيرادات من إلغاء وحدات (إيضاح )16

90,668

281,211

غرامات من عمالء متأخرة في السداد

3,983

8,830

تسجيل وحدات ورسوم تحويل

4

542

94,655

290,583

ألف درهم

منشآت خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة

استثمار في داماك الدولية المحدودة ()1

()20,400

()77,651

أتعاب خدمات مساندة ()2

4,836

8,535

()1

استثمارات في داماك الدولية المحدودة

زادت المجموعة خالل السنة استثماراتها في داماك الدولية المحدودة ،منشأة ذات عالقة خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة ،بمبلغ
 20مليون درهم ( 78 :2017مليون درهم) (إيضاح .)11

()2

أتعاب خدمات مساندة

تلقت المجموعة خالل السنة  4.8مليون درهم ( 8.5 :2017مليون درهم) مقابل خدمات دعم مقدمة إلى داماك الدولية المحدودة وشركة
دايكو لالستثمارات ذ.م.م ،وهما منشأتان ذات عالقة خاضعتان لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة (إيضاح .)21
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 -20مصاريف عمومية وإداريـة وبيعية
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

رواتب ومنافع الموظفين

480,265

470,886

إعالن وترويج للمبيعات

271,951

370,108

إصالحات وصيانة

56,046

41,806

إيجار ورسوم تراخيص

43,743

48,641

أتعاب قانونية ومهنية

50,557

36,803

سفر واتصاالت

35,016

29,846

أعباء بنكية

16,706

26,852

تأمين

17,079

13,140

أعباء ضريبية

7,910

12,696

استرداد مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة (إيضاح )10

()107,758

()22,308

أخرى

26,925

35,028

898,440

1,063,498
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 -21إيرادات أخرى

 -25التعهدات
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

رسوم إدارة عقارات

57,853

25,648

أتعاب خدمات مساندة (إيضاح )18

4,836

8,535

الربح من استبعاد شركة تابعة

2,936

3,469

أخرى

14,570

18,658

80,195

56,310

تُ صنف التعهدات الخاصة باالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات ضمن التطويرات قيد التنفيـذ

2018
متعاقد عليه

ألف درهم

ألف درهم

4,585,581

5,407,712

تعهدات اإليجار التشغيلية – المجموعة كطرف مستأجر
أبرمت المجموعة اتفاقيات إيجار تشغيلية لعقارات يستحق سداد الحد األدنى المستقبلي إليجاراتها كما يلي:

2018

 -22إيرادات تمويل
2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

89,515

72,024

بنوك ومؤسسات مالية تجارية

72,778

69,148

162,293

141,172

 -23تكاليف تمويل
2018

2017

2017

2017

ألف درهم

ألف درهم

خالل سنة واحدة

45,039

8,055

بعد سنة وال يزيد عن خمس سنوات

64,672

34,635

أكثر من خمس سنوات

196,137

204,997

المجموع

305,848

247,687

تعهدات اإليجار التشغيلية – المجموعة كطرف مؤجر.
أبرمت المجموعة اتفاقيات إيجار على محفظة استثماراتها العقارية والتي ال تزيد فتراتها التعاقدية عن سنة واحدة.

 -26األدوات المالية

ألف درهم

ألف درهم

بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

279,190

214,621

(أ)

بنوك ومؤسسات مالية تجارية

46,428

58,035

تناول إيضاح  3حول هذه البيـانات المالية الموحدة تفاصيل السياسات المحاسبية والطرق المطبقة بما في ذلك أساس معايير وأساس
بناء تسجيل الدخل والمصاريف بما يخص كل صنف من الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأدوات
القياس واألسس التي يتم
ً
الملكية..

325,618

272,656

أهم السياسات المحاسبية

(ب) فئات األدوات المالية

2018

 -24مطلوبات محتملة
2018

كفاالت بنكية

2017

ألف درهم

ألف درهم

1,218,555

937,251

ألف درهم

2017
ألف درهم

الموجودات المالي
بالتكلفة المطفأة

14,440,017

14,478,266

استثمارات مالية

283,073

262,673

14,723,090

14,740,939

8,399,000

8,156,101

المطلوبات المالية
لدى المجموعة مطلوبات محتملة بشأن الكفاالت البنكية المصدرة في سياق األعمال االعتيادي والذي ال يتوقع أن تنشأ على إثرها
مطلوبات جوهرية كما في  31ديسمبر .2018
.
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 -26األدوات المالية (تتمة)

 -27إدارة المخاطر المالية (تتمة)

(ج)

القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي الثمن الذي قد ُيقبض مقابل بيع أحد الموجودات أو تحويل أحد المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين
بناء على ذلك بين القيمة الدفترية وفق طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.
بالسوق في تاريخ القياس .قد ينشأ الفارق ً
تُ حدد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي:
> >يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات الشروط واألحكام المعيارية والتي يتم تداولها في أسواق
سائلة نشطة بالرجوع إلى أسعار العطاءات السوقية المدرجة عند نهاية التداول في تاريخ التقرير
ً
وفقا لنماذج التسعير المقبولة بشكل عام وعلى إلى تحليل
> >يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى
التدفقات النقدية المخصومة باستخدام األسعار المستمدة من معامالت السوق الحالية التي يمكن مالحظتها وأسعار الوكيل بشأن
أدوات مماثلة.
تعتقد اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة.
إن محفظة االستثمارات المالية بالكامل (إيضاح  )11مصنفة كالمستوى .3

 -27إدارة المخاطر المالية
تجري اإلدارة مراجعة للمخاطر المالية الشاملة التي تغطي مجاالت محددة ،مثل مخاطر السوق ،ومخاطر االئتمان ومخاطر السيـولة
وفائض النقد المستثمر.
ال تصدر المجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.
تتسم حالة المجموعة بشأن التعرض للمخاطر المالية المحددة أدناه بالثبات المستمر.

(أ)

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي المخاطر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق ،مثل مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفـائدة ،مما سيؤثر على دخل المجموعة أو حجم ملكيتها لألدوات المالية .تتضمن األدوات
ً
قروضا تحمل فوائد ومبالغ مقترضة وودائع وموجودات مالية بقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
المالية المتأثرة بمخاطر السوق
إن الهدف من وراء إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن معايير وأسس مقبولة مع تحقيق الحد
األعلى من العوائد.

(ب) إدارة مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
تحليل حساسية أسعار الفائدة
ً
اعتمادا على تعرض األدوات غير المشتقة ألسعار الفائدة كما بتاريخ التقرير .تم إعداد التحليل على فرض أن
تم تحديد تحليل الحساسية أدناه
ً
قائما طوال السنة .تم استخدام ما يعادل  50نقطة أساس كزيادة أو نقص عندما
المبلغ األصل  /المطلوب غير المسدد بتاريخ التقرير كان
يتم إعداد التقارير الداخلية لمخاطر أسعار الفائدة لإلدارة والذي يمثل التقدير الموضوعي للتغير المحتمل بسعر الفائدة وفق تقدير اإلدارة.
في حالة ارتفاع  /انخفاض أسعار الفائدة بـ  50نقطة أساس مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن أرباح المجموعة للسنة
ً
أساسا
المنتهية في  31ديسمبر  2018ستنخفض  /سترتفع بمبلغ  6.8مليون درهم ( 31ديسمبر  5.8 :2017مليون درهم) ،وهو ما يرجع
إلى المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة تعرضها ألدوات مالية بأسعار فائدة متغيرة.

(ج)

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

تسود المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية بالدوالر األمريكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي (الدرهم اإلماراتي ،الريال
السعودي ،الدينار البحريني ،الريال القطري ،الدينار العراقي ،الدينار األردني والليرة اللبنانية) .وعلى إثر ذلك ،فإن معامالت وأرصدة
العمالت األجنبية ال تعرض المجموعة لمخاطر جوهرية بشأن العمالت األجنبية.

(د)

إدارة مخاطر اإلئتمان

تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر المتعلقة بإخفاق الطرف المقابل في استيفاء التزاماته التعاقدية األمر الذي ينتج عنه تكبد المجموعة
ً
مطلوبا،
خسـارة مالية .طبقت المجموعة سياسة تهدف للتعامل فقط مع عمـالء ذوي جودة ائتمانية عالية وتمتلك ضمانات كافية ،إن كان
كوسيلة لتخفيف المخاطر المالية من التعثر في السـداد.
إجراء تقييم االئتمـان بشكل مستمر على الوضع المالي للذمم المدينة.
إن القيم الدفترية للموجودات المالية ،باستثناء االستثمارات المالية ،المدرجة في البيـانات المالية الموحدة ،صافية من خسارة انخفاض
القيمة ،تمثل الحد األقصى لتعرض المجمـوعة لمخاطر االئتـمان.

(هـ) إدارة مخاطر السيولة
تقع المسؤولية النهائية في إدارة مخاطر السيولة على عاتق اإلدارة ،وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ
باحتياطيات كافية وتسهيالت بنكية واحتياطي تسيهالت اقتراض ،وكذلك المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة
ومالئمة استحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية.

ال تصدر المجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

(ب) إدارة مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة وذلك كون أن المجموعة تقترض /تودع األموال بأسعار فائدة معومة .يتناول فصل إدارة مخاطر
السيولة من هذا اإليضاح تعرض المجموعة ألسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات المالية.

110

111

الموحدة
 4البيانات المالية
ّ

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -27إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 -28إدارة رأس المال

(هـ) إدارة مخاطر السيولة (تتمة)
جداول مخاطر السيولة والفائدة
تظهر الجداول التالية تفاصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بخصوص مطلوباتها المالية غير المشتقة .الجداول أدناه هي
بناء على أقرب موعد يتوقع أن تكون المجموعة بحلوله مطالبة بالسداد .ال يشمل
التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية ً
الجدول سـوى على التدفقات النقدية الرئيسية.

المتوسط المرجح
لمعدل سعر
الفائدة الفعلية

%

أقل من
سنة

ألف درهم

سنة إلى
سنتين

ألف درهم

ثالث إلى
خمس سنوات

ألف درهم

المجمــوع

ألف درهم

 31ديسمبر :2018
أدوات ال تحمل فوائد

-

3,376,353

75,000

-

3,451,353

أدوات تحمل فوائد ثابتة

6.08

994,520

-

3,305,920

4,300,440

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

6.38

237,201

381,007

49,005

667,213

4,608,074

456,007

3,354,925

8,419,006

 31ديسمبر :2017

تدير المجموعة رأس المال بحيث تحرص على قدرة منشآت بالمجموعة على استمرارية أعمالها ،وفي ذات الوقت تحقيق أعلى عائد
ممكن للمساهمين من خالل الحصول على أفضل مستوى ألرصدة الدين والملكية .يشتمل هيكل رأس مال المجموعة على الدين ،الذي
يتضمن القروض المفصح عنها في إيضاحي  14و  ،15والنقد وما يعادله وحقوق الملكية العائدة إلى مالكي المجموعة ،وتتضمن رأس
مال مصدر ،واحتياطيات ،وأرباح مستبقاة كما ورد في بيان التغيرات في حقوق الملكيـة الموحد.

 -29الربح للسهم
يتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم بتقسيم صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية قيد اإلصدار
خالل السنة .لم يكن هناك أية أدوات أو بنود أخرى قد يترتب عليها تأثير مخفف على احتساب األرباح للسهم.

2018

2017

الربح للسنة (ألف درهم)

1,151,894

2,759,777

المعدل المتوسط لعدد األسهم العادية (ألف)

6.050.000

6.050.000

الربح لكل سهم عادي – أساسي ومخفض (بالدرهم)

0.19

0.46

 -30توزيعات األرباح

أدوات ال تحمل فوائد

-

3,043,151

360,000

-

3,403,151

أدوات تحمل فوائد ثابتة

5.64

-

1,662,114

1,837,500

3,499,614

عقدت الشركة جمعيتها العمومية السنوية بتاريخ  22أبـريل  2018وقررت خاللها ،من بين أمور أخرى ،الموافقة على توزيع أرباح نقدية 0.15
درهم لكل سهم بقيمة قدرها  907.5مليـون درهم .وقد تم دفع توزيعات األرباح في  15مايو .2018

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

4.82

1,001,952

50,605

222,239

1,274,796

عقدت الشركة جميعتها العمومية السنوية في 16أبريل  2017وقررت خاللها ،من بين أمور أخرى ،الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة
 0.25لكل سهم بقيمة قدرها  1.512/5مليون درهم .وقد تم دفع توزيعات األرباح في  7مايو .2017

4,045,103

2,072,719

2,059,739

8,177,561

تظهر الجداول التالية تفاصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بخصوص موجوداتها المالية غير المشتقة .كما تم إعداد هذه
بناء على االستحقاقات التعاقدية غير المخصومة للموجودات المالية باستثناء عندما تتوقع المجموعة أن التدفقات النقدية
الجداول
ً
سوف تحدث في فترة مختلفة.

المتوسط المرجح
لمعدل سعر
الفائدة الفعلية

%

أقل من سنة

ألف درهم

سنة إلى
سنتين

ألف درهم

 2إلى 5
سنوات

ألف درهم

 -31إعتماد البيانات المالية الموحدة
اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018وصرح بإصدارها بتاريخ  27مارس .2019

المجمــوع

ألف درهم

 31ديسمبر :2018
-

-

12,415,002

أدوات ال تحمل فوائد

-

12,415,002

-

2,025,015

-

14,440,017

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

2.67

2,025,015

-

14,440,017

-

 31ديسمبر :2017
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أدوات ال تحمل فوائد

-

12,035,074

-

-

12,035,074

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

2.19

2,443,192

-

-

2,443,192

14,478,266

-

-

14,478,266
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شركة داماك العقارية

دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
عنوان مكتب الشركة

مكتب التدقيق المحاسبي المستقل

داماك العقارية
اكزكتيف هايتس

ديلويت آند توتش

الطابق  - 20البرشاء هايتس

بناية  ، 3المستوى 6

صندوق بريد 2195

إعمار سكوير

دبي

داون تاون دبي

اإلمارات العربية المتحدة

صندوق بريد 4254
دبي
اإلمارات العربية المتحدة

غولف تاون  -داماك هيلز

DAMACPROPERTIES.COM
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