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RAS AL KHAIMAH 



Ras Al Khaimah has the most scenic and varied topography of all the seven emirates. WIthin its territory it combines the coast, the fertile 
agricultural plains, the desert and mountains. Each of these environtments has given rise to different lifestyle to make up the rich and 
complex society that modern Ras Al Khaimah is today.

The mountains of Ras Al Khaimah are the emirates most stunning scenic features. They rise to a height of 2000 meters above sea level and 
are divided by numerous Wadis criss crossing the Hajjar Mountains.

The vast mangroves that flourish in and around Ras Al Khaimah city are another outstanding  feature of the emirate. Rich in marine life and 
teeming with birds, these mangroves run northwards along the coast in sheltered inlets.

To the west of Digdaga, impressive red sand dunes run towards the north with camel herds, farms, oasis and beautiful valleys dotting 
these desert passes. Shamal, an area nestled in the lee of the mountains in the north of Ras Al Khaimah has several tombs dating back to 
centuries.

Ras Al Khaimah has contributed significantly to the formation of the United Arab Emirates. Recently, Ras Al Khaimah began an ambitious 
phasae of development including investments in infrastructure improvement, tourism and more. It is now a modern emirate with international 
schools, hospitals and business hubs complemented by world class amenities and an abundance of recreational facilities.

RAK Properties was formed to take the vision of the emirate forward and oversee the development of property, tourism and leisure facilities 
in Ras Al Khaimah. As a key driver of RAK’s economic development, it’s projects include sizable developments that will offer significant 
returns to investors.



RAK PROPERTIES

RAK Properties, the premiere real estate company in the emirates, is a Public Joint Stock Company (PJSC) formed in 2005 with the support 
of the Government of Ras Al Khaimah.

Founded inline with the vision of his Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler of Ras Al 
Khaimah, RAK Properties aims at supporting and promoting the economic growth of Ras Al Khaimah as well as assisting the emirate’s 
community development initiatives. RAK Properties also maximizes shareholders’ value through its development projects in the coastal and 
inland areas of Ras Al Khaimah.

RAK Properties has a sound capital of  AED 2 Billion. The Initial Public Offering (IPO) of RAK Properties in early 2005 was over subscribed 
by almost 57 times. In its mission to lead the development of real estate and tourism infrastructure in Ras Al Khaimah. RAK Properties aims 
to attract foreign investors of repute to launch state of the art projects, including luxurious hotels, resorts, malls and industrial areas. In doing 
so, RAK Properties serves as a catalyst for a dynamic property market in Ras Al Khaimah and United Arab Emirates.





MINA AL ARAB

Mina Al Arab is available in an array of styles, size and locations; all offering scenic views, either the sea or the natural Lagoons located in 
six distinct districts, each with their own character and inviting atmosphere - this defines the unique master plan of Mina Al Arab. Designed 
to offer a range of inviting activities and surroundings.



Enjoy life at the water’s edge
Welcome to Mina Al Arab Bermuda, the latest residential offering from RAK Properties. A lifestyle encompassing a blissful, tranquil realm 
surrounded by serene tropical waters, beautiful landscaping and recreational facilities that create the perfect domain to relax. Mina Al Arab 
Bermuda offers a choice of beautiful residential villas and townhouses ranging between 2-6 bedrooms nestled within protected coastal 
wetlands and pristine natural beaches. Making it an ideal family place to live.



FLAMINGO VILLAS

Welcome home to one of Ras Al Khaimah’s most idyllic developments, 
close to nature, to the coastal waters of the Arabian Gulf and to the life you 
dream you were living.
The community is home to lush landscaping, protected coastal wetlands and natural pristine beaches, which together with a wide range of 
residential options, hotels and world-class amenities, help shape a community you’ll naturally call home.

Whether it becomes your primary residence, weekend getaway or vacation retreat, Flamingo Villas, offers the very best of vacation living in a 
destination set amongst nature’s finest creation. The development offers true value for investors and buyers alike - the project makes owning 
your dream home in the uniquely positioned Mina Al Arab destination an affordable reality.



Nestled on the calm canal bordering the man-made island of Mina Al Arab that will host hotels, resorts and luxury residential villas, Lagoon 
Marina is the ideal setting for docking your boat. With over 50 berths, the Marina is suitable for all classes of boats up to 30 metres in 
length. The deep channel from the open water ensures clear access for most vessels. Lagoon Marina is suitable for all sailing and motorboat 
enthusiasts. By offering complete security with year-round access and a wide range of support services and supplies we ensure you can 
focus on enjoying your boating experience while our staff handle everything else.

Located at the centre of the Lagoon Walk there is easy access from the shore and adequate parking within a short walk. The landscaped 
open area adjacent to the Marina provides the ideal meeting point and the retail stores offer provisions for the journey. Within this calm and 
peaceful setting, residents and visitors will enjoy the stunning views from the apartment balconies and the waterside cafes and those on 
board their yachts will have a unique perspective of Mina Al Arab and its active promenade. A perfect place to spend the day.

LAGOON MARINA



JULPHAR TOWERS

The ultimate business and residential address in Ras Al Khaimah. The Julphar Twin Towers consists of one office tower and one residential
tower complemented by extensive facilities. Perfect for an enjoyable lifestyle and convenient business, Julphar Towers will provide an 
ultramodern lifestyle of luxury, convenience and much more.





MD & CEO's MESSAGE

Dear Shareholders,

2015 was one of our busiest periods ever, marked by a number of major deals and project milestones. Over the course of 12 
challenging yet highly fulfilling months, RAK Properties consistently delivered on its promise of exceptionally planned communities 
characterized by picturesque locations, superior quality, and modern design.

Through the patronage of our valued customers, the tireless support of our stakeholders and the outstanding work ethic of our team, 
we were able to achieve a total revenue of AED 367.8 million, representing a healthy increase of 23.5 per cent over 2014. We also 
posted a consolidated net profit of AED 160 million, providing us with enough financial leverage to march forward with our ongoing 
developments while strategically positioning us to pursue new vistas of growth. 

The Emirate of Ras Al Khaimah in general experienced a year of accomplishments, taking great strides towards its goal of eventually 
attracting a million visitors annually by 2018. Parallel to this ambition, the emirate will see the introduction of 20 more key hospitality 
properties and 10,000 rooms through 2022 to further spur touristic, hospitality and real estate growth and capitalize on the rising 
appeal of the local natural beauty and rich cultural heritage. Ras Al Khaimah was in fact ranked among the Top 10 Global Cities of 
the Future 2014-15 by the Financial Times. We are indeed at the right place and at the right time to take the property sector to even 
greater heights. 

Just to give you an idea of the sold groundwork laid out by RAK Properties in 2015, we announced the launching of Phase 2 of our 
centerpiece Flamingo Villas development in May which will be completed within 2016, and progressed significantly with the construction 
of Bermuda Villas. We once again proved our ability to accelerate our project timetables by delivering the first unit of Flamingo Villas 
Phase 1 well in advance of our original end-2015 schedule. We also confirmed the strong interest in our prime developments during 
our participation at Cityscape Global in Dubai which enabled us to directly interact with a number of major investors, buyers, and 
market players. On top of this, we launched our new corporate website and achieved ISO 9001:2008 accreditation in December 2015 
in our efforts towards continual improvement and excellence in everything we do.

Mohammed Sultan Al Qadi
MD & CEO



Last year we also inked a number of key agreements to maintain the development tempo for our flagship Mina Al Arab waterfront 
community. We completed the construction of Phase 1 of Lagoon Marina in December 2015 and forged a partnership with ART 
Marine - the Middle East’s leading marina management company - to manage the marina’s operations. We also signed a Hotel 
Management Agreement with international hotel owner, operator and investor Minor Hotel Group (MHG) in September for the luxury 
eco-themed waterfront Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort to rise within Mina Al Arab with a scheduled late 2018 opening. 
We will sustain this momentum over the coming months by striving for more regional and global visibility, honoring our commitment 
to on-time-delivery, and creating even more value for our stakeholders overall. We owe much of our success to our focus on 
complementing the vision of His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi, Ruler of Ras Al Khaimah, to provide an excellent quality 
of life for Ras Al Khaimah’s citizens, residents and visitors. We will continue with this winning formula while contributing more to local 
economic development and the preservation and appreciation of the emirate’s natural wealth.

The past year was a portent of even better and brighter things to come for our organization. We will use the accomplishments and 
lessons learned from 2015 to aim even higher and make 2016 a watershed year in our quest to provide sustainable, modern, and 
distinctive lifestyle developments to further drive Ras Al Khaimah’s remarkable progress.

As always, on behalf of RAK Properties I would like to extend our sincerest gratitude to the continued support of His Highness Sheikh 
Saud Bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince Sheikh Mohammed Bin Saud, and the Government of Ras Al Khaimah.

I would also like to thank the Board of Directors for their constant encouragement and direction, our employees who continue to make 
us proud with their extraordinary dedication and passion, our loyal customers, and all our other stakeholders who share our vision of 
‘Living close to nature.’ 

Mohammed Sultan Al Qadi
Managing Director & CEO

Mohammed Sultan Al Qadi
MD & CEO



DIRECTOR's REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors of RAK Properties PJSC and Subsidiaries (the “Group”) has pleasure in submitting the consolidated financial 
statements of the group for the year ending 31st December 2015. 

Principal Activities: The principal activities of the Group during the year ended 31st December 2015 continue to invest in management 
and development of its real estate assets, property / facility management and associated services.

Financial result: The Group has reported a net profit for the year of AED 160.09 million (AED 155.74 million in 2014) with an EPS of AED 
0.08 (AED 0.08 in 2014).  The assets of the Group as at 31st December 2015 amounted to AED 4.75 billion (AED 4.72 billion in 2014). 

During the year under review the Group distributed AED 100 million (5%) as dividend for the financial year 2014. (AED 100 million 5% 
dividend in 2014 for the financial year 2013)

Operational Achievements: 

In 2015, RAK Properties completed and handed over the Flamingo Villas - I Project in the Mina Al Arab, RAK. The Project was successfully 
handed over well before the completion date. 

The Group started the development of the Flamingo Villas – Phase II.  Bermuda villas, the luxury water front lifestyle villas in the Mina Al 
Arab development is also in progress. These two projects are scheduled to be handed over in the 4th quarter 2016.

The group signed up a long term operating agreement with Minor Hotel Group to operate a 250 Key Anantara Mina Al Arab, a luxury Eco 
resort in Ras Al Khaimah.  This project will be a vital addition to properties portfolio of the Group ensuring long term income generation. 
The construction of this hotel will be started in 2016. 

Mohammad Hassan Omran
Chairman



A 56 berth Lagoon Marina in the Mina Al Arab, RAK was completed during the year and ready for operation. This stunning Lagoon 
Marina is meant to fulfil our customers need for docking their boats at the same time enhance the overall project outlook and 
value. 

During the year a number of prominent retailers occupied the retail space in the Mina Al Arab lagoon walk and in the Julphar 
Avenue, the balance retail space is expected to be filled in 2016 which will improve the traffic as well as the leasing revenue in 
the years to follow.

Outlook 2016 The Group approved projects for development in residential, hospitality and leisure segments.  In the priority list, the 
Group has two residential towers in Abu Dhabi, two mixed used buildings in Dubai and a 300 key 5 star hotel in the Mina Al Arab, 
RAK.  The Group continue to monitor the real estate demand and supply, real estate sentiments and the economic conditions; 
accordingly new projects will be launched at suitable time. 

The funding for two of the above projects is already secured and the development activities are progressing well.

Directors:

Mohammad Hassan Omran   - Chairman
Abdul Aziz Abdullah al Zaabi   - Deputy Chairman 
Mohammad Sultan Al Qadi   - Director and CEO
Sheikh Tariq Ahmad Humaid Al Qassimi   - Director
Mohammad Ahmad Ruqait   - Director
Dr Mustafa Ali Mohd Y. Al Sheryani  - Director
Jamal Salem Bin Darwish   - Director
Sheikh Ahmed Omar Al Qassimi  - Director
Dr. Mohammed Abdulla Mohammed Al Mehrezi    - Director

Auditors:
M/s. Deloitte & Touche (ME) are eligible for re-appointment and have expressed their willingness to be re appointed.

On behalf of the Board,

Mohammad Hassan Omran
Chairman

Mohammad Hassan Omran
Chairman
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The Shareholders of
RAK Properties P.J.S.C. 
Ras Al Khaimah - United Arab Emirates

Report on the Consolidated Financial Statements 

We have audited the accompanying consolidated financial statements of RAK Properties P.J.S.C. (the “Company”) and its Subsidiaries 
(together the “Group”), Ras Al Khaimah, United Arab Emirates which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 
December 2015, and the consolidated statement of income, consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of 
changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and 
other explanatory information. 

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with 
International Financial Reporting Standards and their preparation in compliance with the applicable provisions of the UAE Federal Law 
No. (2) of 2015, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor’s Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in 
accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of 
the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control 
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An 
audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 
management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (Continued)

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of RAK 
Properties P.J.S.C. and its Subsidiaries, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates as at 31 December 2015, and their consolidated 
financial performance and their consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting 
Standards. 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 

Further, as required by the UAE Federal Law No. (2) of 2015, we report that:

i) we have obtained all the information we considered necessary for the purposes of our audit;

ii) the consolidated financial statements have been prepared and comply, in all material respects, with the applicable provisions of the UAE 
Federal Law No. (2) of 2015;  

iii) the Group has maintained proper books of account;

iv) the financial information included in the report of the Board of Directors is consistent with the books of account of the Group;

v) as disclosed in note 9 to the consolidated financial statements, the Group has purchased or invested in shares during the financial year 
ended 31 December 2015;

vi) note 25 to the consolidated financial statements discloses material related party transactions and balances,  and the terms under which 
they were conducted;

vii) based on the information that has been made available to us nothing has come to our attention which causes us to believe that the 
Company has contravened during the financial year ended 31 December 2015 any of the applicable provisions of the UAE Federal Law No. 
(2) of 2015 or in respect of the Company, its Articles of Association which would materially affect its activities or its financial position as at 
31 December 2015;

viii) the Group has not made any social contributions during the financial year ended 31 December 2015.

Deloitte & Touche (M.E.)

Samir Madbak
Registration No. 386
13 February 2016
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ASSETS
Non-current assets
Property and equipment
Investment properties
Investment properties under development
Trading properties under development
Investments
Advances 
Trade and other receivables

Total non-current assets

Current assets
Investments
Advances 
Trading properties
Trade and other receivables 
Bank balances and cash

Total current assets

Total assets

Notes

5
6
7
8
9

10
12

9
10
11
12

13&27 

2015
AED ’000

432,390
1,796,964

266,538
864,199
282,454

78,697
59,394

               
3,780,636

                      

33,393
82,860

439,104
100,121
318,869

                      
974,347

                      
4,754,983

                      

2014
AED ’000

416,330
1,657,365

267,016
884,628
380,244

67,728
30,973

                     
3,704,284

                     

34,603
64,335

513,224
98,783

304,623
                     

1,015,568
                     

4,719,852
                     

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
at December 31, 2015
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EQUITY AND LIABILITIES
Capital and reserves
Share capital 
Statutory reserve
General reserve
Cumulative changes in fair value of available – for- sale 
investments 
Retained earnings 

Total equity

Non-current liabilities
Provision for employees’ end of service indemnity
Borrowings
Deferred government grants
Advances from customers

Total non-current liabilities

Current liabilities 
Borrowings
Advances from customers
Trade and other payables

Total current liabilities

Total liabilities

Total equity and liabilities

Notes

14
15
16

17
18

6
19

18
19
20

2015
AED ’000

2,000,000
1,000,000

540,163

6,099
205,814

                      
3,752,076

                      

3,669
-

570,902
59,955

                      
634,526

                      

91,850
7,213

269,318
                      

368,381
                      

1,002,907
                      

4,754,983

2014
AED ’000

2,000,000
1,000,000

524,153

28,920
164,729

                     
3,717,802

                      

3,148
91,850

570,902
103,331

                      
769,231

                      

12,126
5,921

214,772
                      

232,819
                      

1,002,050
                      

4,719,852

Mohammad Sultan Al Qadi      Mohammad Hasan Omran
Managing Director       Chairman

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
at December 31, 2015 (Continued)
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CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 
for the year ended 31 December 2015 

Revenue 

Cost of revenue

Gross profit

Other operating income - net
General and administrative expenses
Gain on changes in fair value of investment 
properties, write off of investment properties and trading properties 
under development 

Operating profit

Gain on sale of investments
Provision for impairment on investments
Provision for impairment 
   on advances
Net change in fair value of investments
   at fair value through profit or loss
Dividend income
Finance income
Finance expenses

Profit for the year

Basic earnings per share for the year (AED)

Notes

21

22

23

6 &8

9

24
24

26

2015
AED ’000

367,802

(233,227)
                    

134,575

3,282
(39,963)

124,417
                    

222,311

-
(63,637)

-

(1,210)
1,326
5,141

(3,836)
                    

160,095
                    

0.08

2014
AED ’000

297,826

(187,797)
                    

110,029

547
(41,025)

92,655
                    

162,206

12,569
(21,947)

(3,350)

4,339
2,233
5,464

(5,771)
                    

155,743
                    

0.08

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

5



Profit for the year

Other comprehensive income:

Items that may be reclassified 
   subsequently to profit or loss:

(Decrease)/increase in fair value of available-for-sale 
   investments

Items that will not be reclassified 
   subsequently to profit or loss:

Board of Directors’ remuneration

Other comprehensive (loss)/income for the year

Total comprehensive income for the year

2015
AED ’000

160,095
                    

(22,821)

(3,000)

                    (25,821)
                    

134,274

2014
AED ’000

155,743
                    

28,920

(2,000)

                       26,920
                       

182,663

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
for the year ended 31 December 2015 
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 
for the year ended 31 December 2015

Balance at 31 December 2013 

Profit for the year
Other comprehensive income/(loss) for the year

Total comprehensive income for the year
Transfer to reserves (Note15 and 16)
Transfer to general reserve (Note 16)
Dividend paid (Note 32)

Balance at 31 December 2014

Profit for the year
Other comprehensive loss for the year

Total comprehensive income for the year
Transfer to general reserve (Note 16)
Dividend paid (Note 32)

Balance at 31 December 2015

    Share 
capital

AED ’000

2,000,000
                 

-
-

                 
-
-
-
-

                
2,000,000

                 
-
-

                 
-
-
-

                 
2,000,000

Statutory 
reserve

AED ’000

297,267
                 

-
-

                 
-

702,733
-
-

                 
1,000,000

                 
-
-

                 
-
-
-

                 
1,000,000

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

General 
reserve

AED ’000

211,312
                 

-
-

                 

297,267
15,574

-
                 

524,153
                 

-
-

                 
-

16,010
-

                 
540,163

Cumulative changes 
in fair value of 

available-for -sale 
investments

AED ’000

-
                 

-
28,920

                 
28,920

-
-
-

                 
28,920

                 
-

(22,821)
                 

(22,821)
-
-

                 
6,099

Retained 
earnings
AED ’000

1,126,560
                  

155,743
(2,000)

                  
153,743

(1,000,000)
(15,574)

(100,000)
                  

164,729
                  

160,095
(3,000)

                  
157,095
(16,010)

(100,000)
                  

205,814
                 

 Total
AED ’000

3,635,139
                 

155,743
26,920

                 
182,663

-
-

(100,000)
                 
3,717,802
                 

160,095
(25,821)

                 
134,274

-
(100,000)

                  
3,752,076
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
for the year ended 31 December 2015

Cash flows from operating activities
Profit for the year
Adjustments for:
  Depreciation of property and equipment
  Finance (income)/ expense –(net)
  Dividend income
  Net change in fair value of investments at 
     fair value through profit or loss
  Gain on sale of investments
 Provision for impairment on investments and 
 advances – (net)
  Gain on changes in fair value of investment properties
  Write off of trading properties 
     under development 
Write off of investment properties
  Gain on disposal of property and equipment
  Provision for employees’ end of service indemnity

Operating cash flows before changes in operating assets 
and liabilities 

Decrease in trading properties – (net)
Increase in trading properties under 
     development - (net)
Increase in trade and other receivables
Increase in advances 
Increase/(decrease) in trade and other payables 
Decrease in advances from customers

Cash generated from operating activities
Employees’ end of service indemnity paid

Net cash generated from operating activities

2015
AED ’000

160,095

10,670
(1,305)
(1,326)

1,210
-

63,637
(157,631)

15,182
18,032

(5)
685

                   

109,244

205,284

(147,255)
(30,867)
(29,494)

42,107
(42,084)

                   
106,935

(164)
                   

106,771

2014
AED ’000

155,743

9,852
307

(2,233)

(4,339)
(12,569)

25,297
(92,655)

-
-
-

530
                  

79,933

160,441

(20,965)
(65,596)
(24,301)

(8,123)
(7,186)

                   
114,203

(253)
                   

113,950

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Cash flows from investing activities
Purchase of property and equipment
Interest income received
Dividend income received 
Additions to investments 
Proceeds from disposal of property and equipment
Proceeds from disposal of investments
Additions to investment properties under development

Net cash generated from investing activities

Cash flows from financing activities
Dividend paid
Decrease in bank overdraft
Board of Directors’ remuneration
Interest paid

Net cash used in financing activities

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

Cash and cash equivalents at the end of the year (Note 27)

2015
AED ’000

(1,421)
6,249
1,326

-
8

11,336
(1,192)

                   
16,306

                   

(93,782)
(12,126)

(3,000)
(6,141)

                   
(115,049)

                   

8,028

3,251
                   

11,279

2014
AED ’000

(870)
5,674
2,233

(12,725)
-

31,046
(4,716)

                   
20,642

                   

(91,445)
(63,826)

(2,000)
(7,053)

                   
(164,324)

                   

(29,732)

32,983
                   

3,251
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015

1. General information

RAK Properties P.J.S.C. (the “Company”) is a public joint stock company established under Emiree Decree No. 5 issued by the Ruler of the 
Emirate of Ras Al Khaimah on 16 February 2005 and commenced its operations on 2 June 2005. The Company is listed in the Abu Dhabi 
Securities Market. The registered head office of the Company is P.O. Box 31113, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates.

The consolidated financial statements of the Company comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries, (together 
referred to as the “Group”).

The principal activities of the Group are investment in and development of properties, property management and related services.

2. Application of new and revised International Financial Reporting Standards (“IFRSs”)

2.1      New and revised IFRSs applied with no material effect on the consolidated financial statements

The following new and revised IFRSs, which became effective for annual periods beginning on or after 1 January 2015, have been adopted in 
these consolidated financial statements. The application of these revised IFRSs has not had any material impact on the amounts reported for 
the current and prior years but may affect the accounting for future transactions or arrangements.

• Annual Improvements to IFRSs 2010 - 2012 Cycle that includes amendments to IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 and 
IAS 38.

• Annual Improvements to IFRSs 2011 - 2013 Cycle that includes amendments to IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 and IAS 40.

• Amendments to IAS 19 Employee Benefits to clarify the requirements that relate to how contributions from employees or third parties 
that are linked to service should be attributed to periods of service.

2.2   New and revised IFRSs in issue but not yet effective and not early adopted

The Group has not yet applied the following new and revised IFRSs that have been issued but are not yet effective:

New and revised IFRSs

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements relating to Disclosure 
initiative

Amendments to IFRS 11 Joint arrangements relating to accounting for acquisitions 
of interests in joint operations

Effective for  annual periods 
 beginning on or after

1 January 2016

1 January 2016

1 January 2016
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

2. Application of new and revised International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) (continued) 

2.2   New and revised IFRSs in issue but not yet effective and not early adopted (continued)

New and revised IFRSs

Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets 
relating to clarification of acceptable methods of depreciation and amortisation

Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 41 Agriculture 
relating to bearer plants

Amendments to IAS 27 Separate Financial Statements relating to accounting 
investments in subsidiaries, joint ventures and associates to be optionally accounted 
for using the equity method in separate financial statements

Amendments to IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 12 Disclosure of 
Interests in Other Entities and IAS 28 Investment in Associates and Joint Ventures 
relating to applying the consolidation exception for investment entities

Annual Improvements to IFRSs 2012 - 2014 Cycle covering amendments to IFRS 5, 
IFRS 7, IAS 19 and IAS 34

IFRS 9 Financial Instruments (revised versions in 2009, 2010, 2013 and 2014)
IFRS 9 issued in November 2009 introduced new requirements for the classification 
and measurement of financial assets. IFRS 9 was subsequently amended in 
October 2010 to include requirements for the classification and measurement of 
financial liabilities and for derecognition, and in November 2013 to include the new 
requirements for general hedge accounting. Another revised version of IFRS 9 was 
issued in July 2014 mainly to include a) impairment requirements for financial assets 
and b) limited amendments to the classification and measurement requirements by 
introducing a ‘fair value through other comprehensive income’ (FVTOCI) measurement 
category for certain simple debt instruments.

Effective for 
annual periods 

beginning on or after

1 January 2016

1 January 2016

1 January 2016

1 January 2016

1 January 2016

1 January 2018
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

2. Application of new and revised International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) (continued)

2.2 New and revised IFRSs in issue but not yet effective and not early adopted (continued)

New and revised IFRSs

A finalised version of IFRS 9 which contains accounting requirements for financial 
instruments, replacing IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. 
The standard contains requirements in the following areas:

• Classification and measurement: Financial assets are classified by reference 
to the business model within which they are held and their contractual cash 
flow characteristics. The 2014 version of IFRS 9 introduces a ‘fair value through 
other comprehensive income’ category for certain debt instruments. Financial 
liabilities are classified in a similar manner to under IAS 39, however there are 
differences in the requirements applying to the measurement of an entity’s own 
credit risk.

• Impairment: The 2014 version of IFRS 9 introduces an ‘expected credit loss’ 
model for the measurement of the impairment of financial assets, so it is no 
longer necessary for a credit event to have occurred before a credit loss is 
recognised 

• Hedge accounting: Introduces a new hedge accounting model that is designed 
to be more closely aligned with how entities undertake risk management 
activities when hedging financial and non-financial risk exposures. 

• Derecognition: The requirements for the derecognition of financial assets and 
liabilities are carried forward from IAS 39.

Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures relating to disclosures 
about the initial application of IFRS 9

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures relating to the additional hedge accounting 
disclosures (and consequential amendments) resulting from the introduction of the 
hedge accounting chapter in IFRS 9

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
In May 2014, IFRS 15 was issued which established a single comprehensive model 
for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. 
IFRS 15 will supersede the current revenue recognition guidance including IAS 18 
Revenue, IAS 11 Construction Contracts and the related interpretations when it 
becomes effective.
The core principle of IFRS 15 is that an entity should recognize revenue to depict the 
transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the 
consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods 
or services. Specifically, the standard introduces a 5-step approach to revenue 
recognition:

Effective for
annual periods

beginning on or after

When IFRS 9 is first applied

When IFRS 9 is first applied
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

2. Application of new and revised International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) (continued)

2.2 New and revised IFRSs in issue but not yet effective and not early adopted (continued)

New and revised IFRSs

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (continued)

Step 1: Identify the contract(s) with a customer.
Step 2: Identify the performance obligations in the contract.
Step 3: Determine the transaction price.
Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract.
Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation.

Under IFRS 15, an entity recognises when (or as) a performance obligation is satisfied, 
i.e. when ‘control’ of the goods or services underlying the particular performance 
obligation is transferred to the customer. Far more prescriptive guidance has been 
added in IFRS 15 to deal with specific scenarios. Furthermore, extensive disclosures 
are required by IFRS 15.

Amendments to IFRS 10 Consolidated Financial Statements and IAS 28 Investments 
in Associates and Joint Ventures (2011) relating to the treatment of the sale or 
contribution of assets from and investor to its associate or joint venture

IFRS 16 Leases
IFRS 16 specifies how an IFRS reporter will recognise, measure, present and disclose 
leases. The standard provides a single lessee accounting model, requiring lessees 
to recognise assets and liabilities for all leases unless the lease term is 12 months 
or less or the underlying asset has a low value. Lessors continue to classify leases 
as operating or finance, with IFRS 16’s approach to lessor accounting substantially 
unchanged from its predecessor, IAS 17.

Effective for 
annual periods 

beginning on or after

1 January 2018

Effective date deferred indefinitely

1 January 2019

Management anticipates that these new and revised standards, interpretations and amendments will be adopted in the Group’s 
consolidated financial statements for the year beginning 1 January 2016 or as and when they are applicable and adoption of these new 
standards, interpretations and amendments, except for IFRS 9 and IFRS 15, may have no material impact on the consolidated financial 
statements of the Group in the period of initial application.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

2. Application of new and revised International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) (continued)

2.2 New and revised IFRSs in issue but not yet effective and not early adopted (continued)

Management anticipates that IFRS 15 and IFRS 9 will be adopted in the Group’s consolidated financial statements for the annual year 
beginning 1 January 2018.  The application of IFRS 15 and IFRS 9 may have significant impact on amounts reported and disclosures made 
in the Group’s consolidated financial statements in respect of revenue from contracts with customers and the Group’s financial assets and 
financial liabilities. However, it is not practicable to provide a reasonable estimate of effects of the application of these standards until the Group 
performs a detailed review.

3. Summary of significant accounting policies

3.1 Statement of compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and applicable 
requirements of the UAE Federal Law No. (2) of 2015.

The UAE Federal Law No. (2) of 2015 (“Companies Law”) has come into force on 1 July 2015. The Group has twelve months from the effective 
date of the Companies Law to comply with its provisions (“the transitional provisions”) and the Group has availed of these transitional provisions. 

3.2 Basis of preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the revaluation of investment properties, 
investment properties under development and certain financial instruments.  Historical cost is generally based on the fair value of the 
consideration given in exchange for assets.

The amounts in the consolidated financial statements are rounded to nearest thousand (“AED ’000”) except when otherwise indicated.

The principal accounting policies are set out below:

3.3 Basis of consolidation 

The consolidated financial statements of RAK Properties P.J.S.C. and Subsidiaries (the “Group”) incorporate the financial statements of the 
Company and the entities controlled by the Company (its Subsidiaries). 

Control is achieved when the Company:
•  has power over the investee;
•  is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
•  has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of 
the three elements of control listed above.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.3 Basis of consolidation (continued)

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are 
sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. 

The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company’s voting rights in an investee are 
sufficient to give it power, including:

• the size of the Company’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of holdings of the other vote  holders;
• potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties;
• rights arising from other contractual arrangements; and
• any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct  the relevant 

activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders’ meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control 
of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated 
income statement and consolidated statement of other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when 
the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling 
interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests even if 
this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group’s 
accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are 
eliminated in full on consolidation.

3.4 Subsidiaries 

Details of the Company’s subsidiaries at 31 December 2015 are as follows:

Name of the subsidiary Name of the subsidiary Name of the subsidiary

RAK Properties International Limited United Arab Emirates 100%

RAK Properties Tanzania Limited Tanzania 100%

Dolphin Marina Limited Tanzania 100%
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.4 Subsidiaries (continued)

RAK Properties Tanzania Limited, Tanzania is a subsidiary of RAK Properties International Limited and Dolphin Marina Limited, Tanzania is a 
subsidiary of RAK Properties Tanzania Limited, Tanzania. 

The principal activities of the subsidiaries are real estate investment and property management activities.

3.5 Business combination

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured 
at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the 
Group to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-
related costs are generally recognised in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognised at their fair value.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, 
and the fair value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the 
identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets 
acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree 
and the fair value of the acquirer’s previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognised immediately in profit or loss as a 
bargain purchase gain. 

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity’s net assets in 
the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests’ proportionate share of the recognised 
amounts of the acquiree’s identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types 
of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another IFRS. 

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration 
arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred 
in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are 
adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from 
additional information obtained during the ‘measurement period’ (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and 
circumstances that existed at the acquisition date. 

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments 
depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent 
reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or a liability 
is remeasured at subsequent reporting dates in accordance with IAS 39, or IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, 
as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognised in profit or loss.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.5 Business combination (continued)

When a business combination is achieved in stages, the Group’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at 
the acquisition date (i.e. the date when the Group obtains control) and the resulting gain or loss, if any, is recognised in profit or loss. Amounts 
arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognised in other comprehensive income are 
reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interest were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the 
Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during 
the measurement period (see above), or additional assets or liabilities are recognised, to reflect new information obtained about facts and 
circumstances that existed at the acquisition date that, if known, would have affected the amounts recognised at that date. 

3.6 Revenue recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable and represents amounts receivable for goods and services 
provided in the normal course of business, net of discounts.

Sale of properties

Revenue from the sale of properties is recognised when all the following conditions are satisfied:

• the Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the properties;
• the Group retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over 

the properties sold;
• the amount of revenue can be measured reliably;
• it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; and
• the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Rendering of services – facility management fee

Revenue from rendering of services is recognised when the services are rendered. 

Dividend income

Dividend income from investments is recognised when the shareholders’ rights to receive payment have been established.

Interest income

Interest income is accrued on a time proportion basis, by reference to the principal outstanding and at the interest rate applicable.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.6 Revenue recognition (continued)

Rental income

Rental income from investment properties is recognised on a straight line basis over the term of the relevant lease.

Forfeiture income

Forfeiture income is recognised in the consolidated statement of income when, in the case of properties sold and not yet recognised as 
revenue, a customer does not fulfill to the contractual payment terms. This is deemed to take place when, despite rigorous follow-up with the 
defaulted customer, as per the procedure set out by the Management, the customer continues to default on contractual terms. 

3.7 Government grants

A government grant is recognised when there is reasonable assurance that it will be received and the Group will comply with the conditions 
associated with the grant. Grants are measured at fair value, and are recognised in the consolidated statement of income over the period in 
which the conditions attached to the grant are fulfilled.

Such grants are generally received with the implicit condition they are to be utilised for development, and accordingly, the fulfilment of the 
condition is estimated based on the progress of development activities.

The deferred Government Grant will be credited to consolidated statement of income on the fulfilment of the conditions stipulated by the 
Government and is based on the progress of development activities. 

3.8 Foreign currencies 

The individual financial statements of each group entity are presented in the currency of the primary economic environment in which the entity 
operates (its functional currency). For the purpose of the consolidated financial statements, the results and financial position of each group 
entity are expressed in Arab Emirates Dirhams (“AED”), which is the functional currency of the Group and the presentation currency for the 
consolidated financial statement.

In preparing the financial statements of the individual entities, transactions in currencies other than the entity’s functional currency (foreign 
currencies) are recognised at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary 
items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are 
denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items 
that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences are recognised in profit or loss in the year in which they arise.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.9 Borrowing costs 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take 
a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are 
substantially ready for their intended use or sale. 

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the year in which they are incurred. 

3.10 Property and equipment

Property and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and identified impairment loss. Historical cost includes 
expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. 

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that 
future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and 
maintenance expenses are charged to the profit or loss in the period in which they are incurred.

Depreciation is calculated using the straight-line method to allocate the assets’ cost to their residual values over their estimated useful lives as 
follows:

Percentage

Buildings (Note 5) 4 – 5

Other assets 10 - 25

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year-end, with the effect of any changes in estimate 
accounted for on a prospective basis.

The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and equipment is determined as the difference between the sales 
proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the profit or loss. 

3.11 Investment properties 

Investment properties are properties, held to earn rentals and/or for capital appreciation, is measured initially at its cost, including transaction 
costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are measured at fair value. Gains or losses arising from changes in the fair value 
of investment properties are included in the profit or loss in the year in which they arise.

3.12 Investment properties under development 

Investment properties under development that are being constructed or developed for future use as investments properties are measured 
initially at cost including all direct costs attributable to the design and construction of the properties including related staff costs. Subsequent to 
initial recognition, investment properties under development is measured at fair value. Gains and losses arising from changes in the fair value of 
investment properties under development are included in the profit or loss in the period in which they arise. Upon completion of construction 
or development, such properties are transferred to investment properties.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

Fair values of investment properties and investment properties under development are determined by the open market values based on 
valuations performed by independent surveyors and consultants. 

3.13 Trading properties under development

Properties in the process of construction or development for the purpose of sale on completion are classified as trading properties under 
development. They are measured at the lower of cost and net realisable value. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary 
course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale. Cost of trading properties 
under development is determined on the basis of specific identification of their individual costs. The classification of trading properties under 
development as current and non-current depends upon the expected date of their completion.
 
3.14 Trading properties

Properties either acquired or developed for the purpose of sale in ordinary course of business are classified as trading properties. These 
properties are measured at the lower of cost and net realisable value. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course 
of business less the estimated costs necessary to make the sale. Cost of trading properties is determined on the basis of specific identification 
of their individual costs.

3.15 Impairment of tangible assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of its tangible assets to determine whether there is any indication 
that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order 
to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the 
Group estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. Where a reasonable and consistent basis 
of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the 
smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows 
are discounted to their present value using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the asset.

If the recoverable amount of an asset (cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset 
(cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in profit or loss, unless the relevant 
asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is increased to the revised estimate 
of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined 
had no impairment loss been recognised for the asset (cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised 
immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is 
treated as a revaluation increase.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.16 Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the 
Group will be required to settle that obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the 
reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows 
estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.
 
3.17 Employee benefits

3.17.1 Defined contribution plan

UAE national employees of the Group are members of the Government-managed retirement pension and social security benefit scheme 
pursuant to U.A.E. labour law no. 7 of 1999. The Group is required to contribute 12.5% of the “contribution calculation salary” of payroll 
costs to the retirement benefit scheme to fund the benefits. The employees and the Government contribute 5% and 2.5% of the “contribution 
calculation salary” respectively, to the scheme. The only obligation of the Group with respect to the retirement pension and social security 
scheme is to make the specified contributions. The contributions are charged to profit or loss.

3.17.2 Leave passage

An accrual is made for the estimated liability for employees’ entitlement to leave passage as a result of services rendered by eligible employees 
up to the end of the year.  

3.17.3 Provision for employees’ end of service indemnity

Provision is also made for the full amount of end of service indemnity due to non-UAE national employees in accordance with the UAE Labour 
Law and is based on current remuneration and their period of service at the end of the reporting period. 

The accrual relating to leave passage is disclosed as a current liability, while the provision relating to end of service indemnity it is disclosed as 
a non-current liability.

3.18 Financial instruments 

Financial assets and financial liabilities are recognised when a Group entity becomes a party to the contractual provisions of the instrument. 

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose 
terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value, 
plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.18 Financial instruments (continued)

Financial assets are classified into the following specified categories: financial assets ‘at fair value through profit or loss’ (FVTPL), ‘held-to-
maturity’ investments, ‘available-for-sale’ (AFS) financial assets and ‘loans and receivables’. The classification depends on the nature and 
purpose of the financial assets and is determined at the time of initial recognition.

3.19 Financial assets

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset and of allocating interest income over the 
relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts  through the expected life of the 
financial asset, or, where appropriate, a shorter period, to the net carrying amount on initial recognition.

The Group has classified the following financial assets as ‘loans and receivables’: bank balance and cash and trade and other receivables.

3.19.1 Bank balances and cash 

Bank balances and cash include cash on hand and deposits held with banks (excluding deposits held under lien) with original maturities of 
three months or less.

3.19.2 Financial assets at FVTPL

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

• it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
• on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has a recent actual 

pattern of short-term profit-taking; or 
• it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument. 

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

• such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or 
• the financial asset forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both, which is managed and its performance is evaluated 

on a fair value basis, in accordance with the Group’s documented risk management or investment strategy, and information about the 
grouping is provided internally on that basis; or

• it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 
permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any gains or losses arising on remeasurement recognised in profit or loss. The net 
gain or loss recognised in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the consolidated 
statement of income.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.19 Financial assets (continued)

3.19.3 Available-for-sale financial assets (AFS financial assets)

The Group has investments that are not traded in an active market and are classified as AFS financial assets and stated at fair value because 
management considers that fair value can be reliably measured. Gains and losses arising from changes in fair value are recognised in other 
comprehensive income and accumulated in the cumulative change in fair values with the exception of impairment losses, which are recognised 
in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in the 
cumulative change in fair values is reclassified to profit or loss.

The fair value of AFS monetary assets denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate 
at the reporting date. The change in fair value attributable to translation differences that result from a change in amortised cost of the asset is 
recognised in profit or loss, and other changes are recognised in other comprehensive income.

3.19.4 Loans and receivables

Loans and receivables are measured at amortised costs using the effective interest method, less any impairment. Interest income is recognised 
by applying the effective interest rate, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

3.19.5 Held-to-maturity investments

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group’s 
management has the positive intention and ability to hold to maturity. Held-to-maturity investments are recorded at amortised cost using the 
effective interest method less any impairment, with revenue recognised on an effective yield basis. Where the Group decides to sell other than 
an insignificant amount of held-to-maturity assets, the entire category is considered to be tainted and reclassified as available-for-sale.

3.19.6 Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at fair value through profit or loss, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting 
period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred 
after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected. 

For AFS equity investments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective 
evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

• significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
• breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments; or
• it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or
• the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.19 Financial assets (continued)

3.19.6 Impairment of financial assets (continued)

For certain categories of financial assets, such as trade receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, 
assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group’s past 
experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as 
observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss recognised is the difference between the asset’s carrying 
amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset’s original effective interest rate. For financial 
assets carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present 
value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will 
not be reversed in subsequent periods. 

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of trade receivables, 
where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a trade receivable is considered uncollectible, it is 
written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. 
Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in statement of income.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognised in other comprehensive income 
are reclassified to statement of income in the period.

For financial assets measured at amortised cost, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease 
can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is reversed 
through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the 
amortised cost would have been had the impairment not been recognised. 

In respect of AFS equity securities, impairment losses previously recognised in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase 
in fair value subsequent to an impairment loss is recognised in other comprehensive income. 

3.19.7 Derecognition of financial assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the 
financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains 
substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in 
the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of 
a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.20 Financial liabilities and equity instruments issued by the Group

3.20.1 Classification as debt and equity instruments 

Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual 
arrangement. 

3.21 Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity 
instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

3.22 Financial liabilities 

The Group has classified the following financial liabilities as ‘other financial liabilities’: trade and other payables and borrowings and are initially 
measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, with 
interest expense recognised on an effective yield basis except for short term payable when the recognition of interest would be immaterial.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial liability and of allocating interest expense over the 
relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments through the expected life of the 
financial liability, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

3.22.1 Derecognition of financial liabilities

The Group derecognises financial liabilities when, and only when, the Group’s obligations are discharged, cancelled or expired.

3.23 Dividend distribution

Dividend distribution to the Shareholders is recognised as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends 
are approved by the Shareholders.

4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty 

In the application of the Group’s accounting policies, which are described in Note 3 to these consolidated financial statements, management 
is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent 
from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be 
relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period 
in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects 
both current and future periods.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty (continued)

The significant judgements and estimates made by management, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying 
amounts of assets and liabilities within the next financial year are described below:

4.1 Critical judgments in applying accounting policies

The following are the critical judgements, apart from those involving estimations (see 4.2 below), that the management have made in the 
process of applying the Group’s accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated 
financial statements.

4.1.1 Classification of investments

Management decides on acquisition of a financial asset whether it should be classified as FVTPL - held for trading, held to maturity investments, 
loans and receivables or AFS financial assets. 

4.1.2 Impairment of financial assets

The Group determines whether AFS financial assets are impaired when there has been a decline in their fair value below cost. In making this 
judgement and to record whether an impairment occurred, the Group evaluates among other factors, the financial health of the investee, 
industry and sector performance, changes in technology and operational and financial cash flows.

Management has considered an amount of AED 64 million (2014: AED 22 million) as impairment loss on AFS financial assets for the year, based 
on the analysis of impairment test performed on available-for-sale financial assets.

4.1.3 Classification of properties

In the process of classifying properties, management has made various judgments. Judgment is needed to determine whether a property 
qualifies as an investment property, property and equipment and/or trading property. The Group develops criteria so that it can exercise that 
judgment consistently in accordance with the definitions of investment property, property and equipment and trading property. In making its 
judgment, management considered the detailed criteria and related guidance for the classification of properties as set out in IAS 2, IAS 16 and 
IAS 40, in particular, the intended usage of property as determined by the management. Trading properties are grouped under current assets 
as intention of the management is to sell it within one year from the end of the reporting date.

4.2 Key sources of estimation uncertainty

The following are the key assumptions concerning the future, and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have 
a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year.

4.2.1 Fair value of investment properties and investment properties under development

The best evidence of fair value is current prices in an active market for similar properties. In the absence of such information, the Group 
determined the amount within a range of reasonable fair value estimates. In making its judgment, the Group considered recent prices of similar 
properties in the same location and similar conditions, with adjustments to reflect any changes in the nature, location or economic conditions 
since the date of the transactions that occurred at those prices. Such estimation is based on certain assumptions, which are subject to 
uncertainty and might materially differ from the actual results.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty (continued)

4.2 Key sources of estimation uncertainty (continued)

4.2.1 Fair value of investment properties and investment properties under development (continued)

The determination of the fair value of revenue-generating properties requires the use of estimates such as future cash flows from assets 
(such as leasing, tenants’ profiles, future revenue streams, capital values of fixtures and fittings, and the overall repair and condition of the 
property) and discount rates applicable to those assets.  In addition, development risks (such as construction and leasing risks) are also taken 
into consideration when determining the fair value of investment properties under development.  These estimates are based on local market 
conditions existing at the end of the reporting period.

4.2.2 Impairment of trading properties and trading properties under development

The Group’s management reviews the trading and trading properties under development to assess impairment, if there is an indication of 
impairment. 

In determining whether impairment losses should be recognised in the consolidated statement of income, the management assesses the 
current selling prices of the property units and the anticipated costs for completion of such property units for properties which remain unsold at 
the reporting date. If the current selling prices are lower than the anticipated costs to complete, an impairment provision is recognized for the 
identified loss event or condition to reduce the cost of trading properties and trading properties under development to its net realizable value.

4.2.3 Useful lives of property and equipment 

The Group’s management determines the estimated useful lives and related depreciation charge for its property and equipment on an annual 
basis. The Group has carried out a review of the residual values and useful lives of property and equipment as at 31 December 2015 (Note 5).

4.2.4 Valuation of unquoted equity investments 

Valuation of unquoted equity investments is normally based on one of the following:

• Recent arms length market transactions;
• Current fair value of another instrument that is substantially the same;
• The expected cash flows discounted at current rates applicable for the items and with similar terms and risk characteristics; or
• Other valuation models 

The determination of the cash flows and discount factors for unquoted equity investments requires significant estimation. The Group calibrates 
the valuation techniques periodically and tests them for validity using either prices from observable current market transactions in the same 
instrument or from other available observable market data.

As disclosed in note 31 to the consolidated financial statements, unquoted equity investments are valued using the net assets value method.
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for the year ended 31 December 2015 (Continued)

Cost
31 December 2013
Additions during the year
Transfers (Note 6 and 7)

31 December 2014
Additions during the year
Disposal
Transfers (Note 7 and 8)

31 December 2015

Accumulated depreciation
31 December 2013
Charge for the year

31 December 2014
Charge for the year
Eliminated on disposal

31 December 2015

Carrying amount
31 December 2015

31 December 2014

Land
AED ’000

146,763
-

75,618

222,381
-
-
-

222,381

-
-

-
-
-

-

222,381

222,381

Buildings
AED ’000

175,940
184

8,647

184,771
532

-
25,312

210,615

20,454
8,779

29,233
9,438

-

38,671

171,944

155,538

Furniture and 
fixtures

AED ’000

4,239
63

-

4,302
61

(77)
-

4,286

2,051
809

2,860
820
(77)

3,603

683

1,442

Computer and 
office equipment

AED ’000

3,731
521

-

4,252
643

(4)
-

4,891

3,243
239

3,482
364

(1)

3,845

1,046

770

Motor 
Vehicles

AED ’000

706
102

-

808
185

-
-

993

671
25

696
48

-

744

249

112

Capital work
in progress

AED ’000

-
-

36,087

36,087
-
-
-

36,087

-
-

-
-
-

-

36,087

36,087

Total
AED ’000

331,379
870

120,352

452,601
1,421

(81)
25,312

479,253

26,419
9,852

36,271
10,670

(78)

46,863

432,390

416,330

5. Property and equipment 
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

5. Property and equipment (continued)

At 31 December 2015 the cost of fully depreciated property and equipment that was still in use amounted to AED 4,897 thousands (2014: 
AED 4,779 thousands). 

Property and equipment mainly comprises land and buildings that are located in United Arab Emirates.

The management has reassessed the use of certain investment properties, investment properties under development and trading properties. 
In the view of the Board of Directors, these properties with a cost of AED 25,312 thousands (2014: AED 120,352 thousands) will now be used 
to generate revenues for the Group. Accordingly, the cost of such properties has been transferred to property and equipment.

6. Investment properties

At 1 January
Change in fair value - (net)
Transferred from trading properties under 
 development (Note 8)
Written off during the year
Transferred to property and equipment (Note 5)

At 31 December

Inside U.A.E.
Outside U.A.E.

2015
AED ’000

1,657,365
157,631

-
(18,032)

-
                    

1,796,964

1,796,964
-

                    
1,796,964

2014
AED ’000

1,724,882
92,655

(84,554)
-

(75,618)
                    

1,657,365
               

1,639,333
18,032

                    
1,657,365

     

During 2011, the Group has accounted for remaining portion of the land granted as deferred Government Grant at an aggregate value of AED 
571 million with a corresponding increase to investment properties and trading properties under development. This deferred Government Grant 
will be released to the consolidated statement of income on the fulfilment of the conditions stipulated by the Government.

Investment properties have been valued as at 31 December 2015 by an independent valuer. The Board of Directors have considered the 
valuer’s report and, considered increase in fair value of AED 158 million (2014: AED 93 million) which was recognised in the profit and loss.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

7. Investment properties under development

At 1 January
Cost incurred
Transferred to property and equipment (Note 5)
Transferred to trading properties 
   under development (Note 8)

At 31 December

2015
AED ’000

267,016
1,192

(1,670)

-
                    

266,538

2014
AED ’000

351,172
4,716

(44,734)

(44,138)
                    

267,016

The investment properties under development have been valued as at 31 December 2015 by an independent valuer. The Board of Directors 
have reviewed the above report of the independent valuer and have concurred that no change in fair value needs to be considered in the 
consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2015.

Investment properties under development are located in United Arab Emirates.

8. Trading properties under development

At 1 January
Cost incurred
Write off during the year
Transferred from investment properties (Note 6)
Transferred from investment properties 
    under development (Note 7)
Transferred to trading properties (Note 11)
Transferred to property and equipment (Note 5)

At 31 December

Inside U.A.E.
Outside U.A.E.

2015
AED ’000

884,628
149,559
(15,182)

-

-
(131,164)

(23,642)
                    

864,199

846,711
17,488

                    
864,199

2014
AED ’000

734,668
21,268

-
84,554

44,138
-
-

                    

884,628

851,958
32,670

                    
884,628
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

9. Investments

Non-current investments
Available-for-sale
Private equity investments
Real estate fund
Less: provision for impairment

Held to maturity investment

Current investments
At fair value through profit or loss

2015
AED ’000

380,475
268,025

(374,316)
                    

274,184
8,270

                    
282,454

           

33,393         

2014
AED ’000

381,995
297,906

(310,679)
                    
369,222

11,022
                    
380,244

                   

34,603 

The details of the Group’s investments were as follows:

Non-current investments
Available-for-sale
Investments within United Arab Emirates
Unquoted private equity investments
Unquoted funds

Investments outside United Arab Emirates
Unquoted private equity investments
Unquoted funds

Gross value for non-current investments
Less: Provision for impairment

2015
AED ’000

250,346
15,256

                    
265,602

                    

130,129
252,769

                    
382,898

                    
648,500

(374,316)
                    

274,184

2014
AED ’000

251,497
15,256

                    
266,753

                    

130,499
282,649

                    
413,148

                    
679,901

(310,679)
                    

369,222
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Held to maturity investment
Unquoted debt instrument placed outside 
   United Arab Emirates

Total non-current investments

Current investments – FVTPL
Quoted equity securities inside U.A.E.
Unquoted investments outside U.A.E.

2015
AED ’000

8,270
                    

282,454
                    

24,542
8,851

                    
33,393

2014
AED ’000

11,022
                    

380,244
                    

25,514
9,089

                    
34,603

At 1 January
Provisions made during the year
Write off during the year

At 31 December

310,679
63,637

-
                

374,316

288,732
21,947

-
                    

310,679

9. Investments (continued)

The details of the Group’s investments were as follows (continued):

Movement in provision for impairment is set out below:

A net decrease in fair value of investments at fair value through profit and loss of AED 1.2 million (2014: Increase by AED 4 million) has been 
taken in the profit or loss.

The unquoted available-for-sale investments have been valued as at 31 December by an independent valuer. The Board of Directors have 
reviewed the above report of the independent valuer and have considered an amount of AED 64 million as impairment loss for the year ended 
31 December 2015 (2014: AED 22 million).
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10. Advances 

Advances 
Less: provision for impairment

Classified as:
Non-current assets
Current assets

2015
AED ’000

190,807
(29,250)

                    
161,557

                    

78,697
82,860

                    
161,557

2014
AED ’000

161,313
(29,250)

                    
132,063

                    

67,728
64,335

                    
132,063

Advances include:

(a) An amount of AED 79 million paid to acquire properties in the Emirate of Abu Dhabi.
(b) An amount of AED 18 million paid to acquire plots of land in the Emirate of Abu Dhabi.

At 31 December 2015, Board of Directors have analysed the recoverability and status of advances and have concluded that no impairment 
charge is required for the year. (2014: provision for impairment amounting to AED 3 million).

11. Trading properties

At 1 January
Transferred from investment property (Note 8)
Cost of properties sold (Note 22)

At 31 December

2015
AED ’000

513,224
131,164

(205,284)
                    

439,104

2014
AED ’000

673,665
-

(160,441)
                    

513,224

All trading properties are located in United Arab Emirates.

During the year, based on an independent valuation of net realisable value of trading properties, Board of Directors has concurred that no 
write down to realisable value is identified in the valuation report and accordingly no charge to profit or loss for the year is required (2014: Nil).
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Trade receivables
Other receivables

Receivables due after one year

Receivables due within one year

2015
AED ’000

118,938
40,577

                  
159,515

(59,394)
                    

100,121

2014
AED ’000

91,074
38,682

                    
129,756

(30,973)
                    

98,783

Cash in hand
Bank balances:
  Current accounts
  Current accounts – unclaimed dividends (see Note 20)
  Call accounts
  Term deposits

Trade receivables as at 31 December 2015, includes notes receivable – post dated cheques amounting to AED 97.6 million (2014 : AED 60.5 
million)
The Board of Directors have performed the impairment test on trade and other receivables and have concluded that no impairment charge is 
required for the year.

Bank balances and cash include term deposits amounting to AED 250 million (2014: AED 250 million) with a maturity period of more than three 
months, which accordingly are not included in cash and cash equivalents. The effective average interest rate on deposits was 1.85% to 2% 
per annum (2014: 1.85% to 2 % per annum). 
Fixed deposit amounting to AED 250 million is under lien against bank overdraft facility. At 31 December 2015, outstanding balance in the bank 
overdraft is NIL (2014: AED 12,126 thousand) (Note 18).
Current accounts – unclaimed dividends should be utilised only for the payment of dividend and should not be used for any other purposes.
Bank balances and cash are maintained in United Arab Emirates.

14. Share capital

The authorised issued and fully paid up share capital of the Company is AED 2 billion (2014: AED 2 billion) divided into 2 billion shares with par 
value of AED 1 each.

12. Trade and other receivables

13. Bank balances and cash

2015
AED ’000

20

8,436
57,590

2,823
250,000

                    
318,869

2014
AED ’000

20

569
51,372

2,662
250,000

                    
304,623
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15. Statutory reserve

Balance at the beginning of the year
Charge for the year
Amount paid

Balance at the end of the year

2015
AED ’000

3,148
685

(164)
                    

3,669

2014
AED ’000

2,871
530

(253)
                    

3,148

In accordance with UAE Federal Law No. (2) of 2015, and Article 57 (1) of the Company’s Articles of Association, 10% of net profit for the year 
is required to be transferred to statutory reserve till the reserve reaches 50% of Company’s paid up share capital. At the annual general meeting 
held on 13 March 2014, the shareholders approved to transfer an amount of AED 702,733 thousand from retained earnings to statutory 
reserve. The reserve is not available for distribution except in the circumstances stipulated by the law. No transfer was made to statutory 
reserve for the year ended 31 December 2015 as the balance in the reserve has reached 50% of Company’s paid up share capital.

16. General reserve

In accordance with Article 57 (2) of the Company’s Articles of Association, 10% of the net annual profit is transferred to the general reserve. 
The transfer to general reserve shall cease by decision of the ordinary general meeting as recommended by the Board of Directors or if general 
reserve reaches 50% of the Company’s paid-up share capital. General reserve shall be used for the purposes decided by the ordinary general 
meeting upon the suggestion of the Board of Directors.  

At the annual general meeting held on 13 March 2014, the shareholders approved to transfer an amount of AED 297,267 thousand from 
retained earnings to general reserve.

17. Provision for employees’ end of service indemnity

Movement in the net liabilities were as follows:

18. Borrowings

Non-current liabilities
Term loan

Current liabilities
Term loan
Bank overdraft

2015
AED ’000

-
                    

91,850
-

         
        91,850

2014
AED ’000

91,850
                    

-
12,126

                  
12,126
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Trade payables
Project accruals 
Unclaimed dividends (see Note 13)
Other payables and accruals

2015
AED ’000

98,076
47,454
57,590
66,198

                    
269,318

2014
AED ’000

89,025
26,426
51,372
47,949

                    
214,772

18. Borrowings (continued)

The Group has obtained unsecured term loans from Investment and Development Office (IDO), Government of Ras Al Khaimah amounting to 
AED 92 million (USD 25 million) in 2011; and is repayable entirely in one bullet installment in the year 2016.  This loan carries a fixed interest rate 
of 4.95% and the interest is payable on a quarterly basis. The amount outstanding at the reporting date is AED 92 million (2014: AED 92 million).

The Group obtained overdraft facility of AED 350 million from a commercial bank. Interest on overdraft will be computed at 0.55% over the 
fixed rate up to the fixed deposit amount, and overdraft balance exceeding the deposit balance will be charged at the bank’s base rate less 
5% per annum.

The overdraft facility of the Group is secured by:

Lien over fixed deposit for AED 250 million held with the bank in the name of the borrower.
Undertaking to deposit all sale proceeds from the sale of properties in Mina Al Arab project in the overdraft account; and
Undertaking to cover any excess over the sanctioned facilities from the Company’s own sources. 

19. Advances from customers

Advances from customers represent the amounts received in accordance with the payment plans from sale of trading properties currently 
under development and trading properties (total net sales for the year ended 31 December 2015 –AED 270 million) (2014: AED 320 million). 
Revenue recognition is deferred until the time when the property development is substantially completed and significant risks and rewards of 
ownership are transferred to the buyer in accordance with the Group’s accounting policy for revenue recognition (refer note 3). 

Advances from customers are bifurcated between current and non-current based on the expected completion of trading properties to which 
it relates.

During the year, the Group had forfeited advances amounting to AED 22 million (2014: AED 31 million) for not fulfilling the payment obligation 
by certain customers after getting necessary legal advice.

20. Trade and other payables
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21. Revenue

Sale of properties
Forfeiture income (see Note 19)
Facility management fee
Rental income
Other 

2015
AED ’000

295,971
22,080
24,234
25,517

-

367,802

2014
AED ’000

205,970
31,405
21,879
23,614
14,958

297,826

22. Cost of revenue

Cost of sale of properties (Note 11)
Facility management and rental expenses

2015
AED ’000

(205,284)
(27,943)

(233,227)

2014
AED ’000

(160,441)
(27,356)

(187,797)

23. General and administrative expenses

Staff costs
Advertisement and marketing expenses
Depreciation
Other expenses

2015
AED ’000

(19,884)
(4,783)

(10,670)
(4,626)

(39,963)

2014
AED ’000

(16,949)
(7,921)
(9,852)
(6,303)

(41,025)

37



NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2015 (Continued)

Finance income

Interest expense on borrowings
Exchange loss

Finance expenses

2015
AED ’000

5,141
                    

(3,834)
(2)

                    
(3,836)

2014
AED ’000

5,464
                    

(5,750)
(21)

                    
(5,771)

25. Related party transactions 

The Group, in the ordinary course of business, enters into transactions, at agreed terms and conditions, with other business enterprises or 
individuals that fall within the definition of related parties contained in International Accounting Standard 24. The Group has a related party 
relationship with Government of Ras Al Khaimah, its shareholders, directors and executive officers, (including business entities over which they 
can exercise significant influence or which can exercise significant influence over the Group). 

Balance due from/(due to) related parties are as follows:

24. Finance income and expenses

Term deposits
Term loan
Current account with bank

2015
AED ’000

250,000
(91,850)

7,378

2014
AED ’000

250,000
(91,850)
(12,126)

During the year, the Group entered into the following transactions with related parties:

Key management remuneration:
Salaries and benefits
End of service benefits

Directors sitting fees

Directors remuneration

2015
AED ’000

8,439
351

8,790

1,360

3,000

2014
AED ’000

8,082
418

8,500

1,420

2,000
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26. Basic earnings per share

Transactions:
Interest income on term deposits
Interest expenses on term loan
Interest expense on overdraft

2015
AED ’000

4,412
4,610

982

2014
AED ’000

4,900
4,610
1,298

Other related party transactions

The Government of Ras Al Khaimah has granted certain plots of land with an aggregate area of 67.1 million square feet on the condition 
that these lands undergo development. Out of these, the Group did not recognise 0.175 million square feet in these consolidated financial 
statements as the development work has not commenced on these plots of land as at 31 December 2015.

25. Related party transactions (continued)

Profit for the year (in AED ’000)

Number of shares (in ’000)

Basic earnings per share (in AED)

2015
AED ’000

160,095
                    

2,000,000
                    

0.08

2014
AED ’000

155,743
                    

2,000,000
                    

0.08

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the number of shares outstanding at the end of the reporting period.

27. Cash and cash equivalents

Bank balances and cash 
Current accounts – unclaimed dividends
Term deposits with maturity more than three months 
   - under lien

2015
AED ’000

318,869
(57,590)

(250,000)
                    

11,279

2014
AED ’000

304,623
(51,372)

(250,000)
                    

3,251
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Approved and contracted

2015
AED ’000

180,492

2014
AED ’000

242,116

The Group has a legal case with one of the contractor and an arbitrational tribunal has been constituted. The management in consultation with 
the external lawyer have reviewed the status of the legal case and have concluded that no provision needs to be maintained against the above, 
other than the liability considered in the consolidated financial statements. 

29. Capital risk management

The Group manages its capital to ensure that the Group will be able to continue as a going concern while maximising the return to stakeholders. 
The Group’s overall strategy remains unchanged from 2014.

The capital structure of the Group consists of borrowings, bank balances and cash and equity, comprising share capital, reserves and retained 
earnings.

The Group reviews the capital structure on a regular basis. As part of this review, the Group considers the cost of capital and the risks 
associated with capital.

30.  Financial instruments

30.1  Significant accounting policies

Details of the significant accounting policies and methods adopted, including the criteria for recognition, the basis of measurement and the 
basis on which income and expenses are recognised, in respect of each class of financial asset, financial liability and equity instrument are 
disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements.

28. Commitments and contingent liabilities

Commitments relating to the property development are as follows:
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for the year ended 31 December 2015 (Continued)

30.  Financial instruments (continued)

30.2 Categories of financial instruments

Assets

31 December  2015
Property and equipment
Investment properties
Investment properties under 
development
Trading properties under 
development
Investments
Advances
Trading properties 
Trade and 
   other receivables
Bank balances and cash

Total assets

 Loans and
receivables

  AED’000

-
-

-

-
-
-
-

158,506
318,869

                 

477,375

   Held-to-
maturity 
AED’000

-
-

-

-
8,270

-
-

-
-

               

8,270

Held for
  trading

 AED’000

-
-

-

-
33,393

-
-

-
-

               

33,393

 Available-
  for-sale
 AED’000

-
-

-

-
274,184

-
-

-
-

               

274,184

Non-financial
instruments

AED’000

432,390
1,796,964

266,538

864,199
-

161,557
439,104

1,009
-

                

3,961,761

Total
AED ’000

432,390
1,796,964

266,538

864,199
315,847
161,557
439,104

159,515
318,869

                

4,754,983

Equity and liabilities

31 December  2015
Equity 
Provision for employees’ end of 
   service indemnity
Borrowings
Deferred government grants
Advance received from customers
Trade and other payables

Total equity and liabilities

Financial
 instruments
      AED ’000

-

-
91,850

-
-

269,318
                

361,168

Non-financial
instruments

AED’000

3,752,076

3,669
-

570,902
67,168

-
               

4,393,815

Total
AED ’000

3,752,076

3,669
91,850

570,902
67,168

269,318
                 

4,754,983
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30.  Financial instruments (continued)

30.2 Categories of financial instruments (continued)

Assets

31 December  2014
Property and equipment
Investment properties
Investment properties under 
development
Trading properties under 
development
   Investments
Advances
Trading properties 
Trade and 
   other receivables
Bank balances and cash

Total assets

 Loans and
receivables

  AED’000

-
-

-

-
-
-
-

129,447
304,623

                 

434,070

   Held-to-
maturity 
AED’000

-
-

-

-
11,022

-
-

-
-

               

11,022

Held for
  trading

 AED’000

-
-

-

-
34,603

-
-

-
-

               

34,603

 Available-
  for-sale
 AED’000

-
-

-

-
369,222

-
-

-
-

               

369,222

Non-financial
instruments

AED’000

416,330
1,657,365

267,016

884,628
-

132,063
513,224

309
-

                

3,870,935

Total
AED ’000

416,330
1,657,365

267,016

884,628
414,847
132,063
513,224

129,756
304,623

                

4,719,852

Equity and liabilities

31 December 2014
Equity 
Provision for employees’ end of 
   service indemnity
Borrowings
Deferred government grants
Advance received from customers
Trade and other payables

Total equity and liabilities

Financial
 instruments
      AED ’000

-

-
103,976

-
-

214,772
                

318,748

Non-financial
instruments

AED’000

3,717,802

3,148
-

570,902
109,252

-
               

4,401,104

Total
AED ’000

3,717,802

3,148
103,976
570,902
109,252
214,772

                 

4,719,852
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30.  Financial instruments (continued)

30.2 Categories of financial instruments (continued)

The directors consider that the carrying amounts of the financial assets and financial liabilities recorded in the consolidated financial statements 
approximate their fair values.

30.3 Interest rate risk management

The Group’s exposure to interest rate risk relates to its bank deposits and borrowings.

At 31 December 2015, bank deposits carried interest rates ranging from 1.85% to 2% per annum (2014: 1.85% to 2% per annum). The interest 
rates on borrowings are linked to three month USD LIBOR plus floating interest rate of 4.95% per annum (2014: 4.95% per annum).

30.4 Financial risk management objectives

The management of the Group monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports 
which analyse exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, fair value interest rate risk 
and price risk), credit risk and liquidity risk.

30.5 Market risk

The Group’s activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. 

Market risk exposures are measured using sensitivity analysis. 

There has been no change to the Group’s exposure to market risks or the manner in which it manages and measures the risk.

30.6 Equity price risk

The Group’s exposure for equity price risk at the reporting date is minimum, the Group has certain quoted marketable equity investment listed 
in the UAE stock exchanges and for the unquoted equity investment the Group has conducted the investment valuation by independent 
valuation expert at the reporting date.

30.7 Equity price sensitivity analysis

The Group’s exposure to equity price risks at the reporting date is minimum. The majority of investment held by the Group is in unquoted 
equities. The unquoted equities are valued by experts at each reporting date.
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30.  Financial instruments (continued)

30.8 Foreign currency risk management

There are no significant exchange rate risks as substantially financial assets and financial liabilities are denominated in Arab Emirates Dirhams 
or US Dollars to which the Dirham is fixed.

30.9 Credit risk management

The Group’s principal financial assets are banks’ current and deposit accounts and trade and other receivables. 

The Group’s credit risk is primarily attributable to its trade receivables. The amounts presented in the consolidated statement of financial 
position are net of allowances for doubtful receivables. An allowance for impairment is made where there is an identified loss event which, 
based on previous experience, is evidence of a reduction in the recoverability of the cash flows.

The Group has no significant concentration of credit risk, with exposure spread over a large number of counterparties and customers.

30.10 Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, who have built an appropriate liquidity risk management 
framework for the management of the Group’s short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group 
manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity 
profiles of financial assets and liabilities. 

The contractual maturities of the financial instruments have been determined on the basis of the remaining period at the reporting date to the 
contractual maturity date. The maturity profile is monitored by management to ensure adequate liquidity is maintained. 

Financial assets and financial liabilities comprise of investments, trade and other receivables, bank balances and cash, borrowings, trade 
and other payables, which mature or are payable within one year from the end of the reporting date other than investments, trade and other 
receivables which mature after one year (see Note 9 and 12).

31. Fair value measurements

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants 
at the measurement date. As such, differences can arise between book values and the fair value estimates. Underlying the definition of fair 
value is the presumption that the Group is a going concern without any intention or requirement to materially curtail the scale of its operation 
or to undertake a transaction on adverse terms.
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for the year ended 31 December 2015 (Continued)

31.  Fair value measurements (continued)

Fair value of financial instruments carried at amortised cost

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognised at amortised cost in the financial 
statements approximate their fair values.

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined using similar valuation techniques and assumptions as used in the 
audited annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014.

Fair value of the Group’s financial assets that are measured at fair value on recurring basis

Some of the Group’s financial assets are measured at fair value at the end of the reporting period. The following table gives information about 
how the fair values of these financial assets are determined;

Available for sale
Unquoted private 
equity investments 
and funds

Financial assets at 
FVTPL
Quoted equity 
securities
Unquoted investments

31 December 
2015

AED ’000

274,184

24,542

8,851

31 December 
2014

AED ’000

369,222

25514

9,089

Fair value 
hierarchy
AED ’000

Level 3

Level 1

Level 3

Valuation techniques 
and key inputs

Net assets valuation meth-
od due to the unavailability 
of market and comparable 
financial information. Net 
assets values were deter-
mined based on the latest 
available audited/historical 
financial information.

Quoted bid prices in an 
active market.
Net assets valuation meth-
od due to the unavailability 
of market and comparable 
financial information. Net 
assets values were deter-
mined based on the latest 
available audited/historical 
financial information.

Financial assets
Significant 
unobservable 
input

Net assets value

None

Net assets value

Relationship of 
unobservable inputs 
to fair value

Higher the net assets 
value of the investees, 
higher the fair value.

NA

Higher the net assets 
value of the investees, 
higher the fair value.

Fair value as at
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for the year ended 31 December 2015 (Continued)

31.  Fair value measurements (continued)

Fair value measurements recognised in the consolidated statement of financial position

The following table provides an analysis of financial and non- financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair 
value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable:

• Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

• Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 
asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

• Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based 
on observable market data (unobservable inputs).

31 December 2015

Available-for-sale

Unquoted equities and funds 
   
Financial assets carried at  
   FVTPL
Assets held for trading

Investment properties

Investment properties 
   under development

Level 2      
AED ’000

-

-

-

-
                 

-

Level 3
AED’000

274,184

8,851

1,796,964

266,538
               

2,346,537

Total
AED ’000

274,184

33,393

1,796,964

266,538
                
2,371,079

Level 1      
AED ’000

-

24,542

-

-
                 

24,542

46



NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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31.  Fair value measurements (continued)

31 December 2014

Available-for-sale

Unquoted equities and funds 
   
Financial assets carried at  
   FVTPL
Assets held for trading

Investment properties

Investment properties 
   under development

Level 2      
AED ’000

-

-

-

-
                 

-

Level 3
AED’000

369,222

9,089

 1,657,365

267,016
               

2,302,692

Total
AED ’000

369,222

34,603

1,657,365

267,016
                

2,328,206

Level 1      
AED ’000

-

25,514

-

-
                 

25,514

There were no transfers between the levels during the period. There are no financial liabilities which should be measured at fair value and 
accordingly no disclosure is made in the above table.

32. Dividend

The Directors propose that a dividend of AED 100 million AED 5 fils per share (2014: AED 100 million, AED 5 fils per share) to be paid to the 
Shareholders for the year 2015. The Directors also propose the Board of Directors’ remuneration of AED 3.5 million (2014: AED 3 million). 

The above are subject to approval by the Shareholders at the Annual General Meeting and have not been included as a liability in these 
consolidated financial statements. 

At the annual general meeting held on 19 March 2015, the shareholders approved cash dividend of 5% amounting to AED 100 million (AED 
5 fils per share) for the year ended 31 December 2014 (2013: 5%, AED 100 million). Shareholders also approved the Board of Directors’ 
remuneration of AED 3 million for the year ended 31 December 2014 (2013: AED 2 million). 

33. Approval of the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 13 February 2016.
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رأس الخيمة التي تقع إلى أقصى الشمال هي إحدى اإلمارات السبع، وهي رابع أكبر إمارة من حيث تعداد السكان. وقد حباها اهلل بجمال طبيعي 
ووفرة بالمصادر الطبيعة. كما أنها تقع على مفترق أهم الممرات البحرية في العالم. كل هذه العوامل باإلضافة إلى مناظرها الطبيعة الخالبة 

وشواطئها الساحرة جعلت منها مقصداً سياحيًا هامًا.

ويتصل  النخيل.  بمنطقة  ويعرف  الشرقي  والقسم  القديمة،  الخيمة  رأس  بمدينة  ويعرف  الغربي   : قسمين  إلى  اإلمارة  الخيمة  رأس  خور  ويقسم 
القسمان ببعضهما البعض عبر جسر كبير. وقد شهدت اإلمارة تطوراً هائاًل في السنوات األخيرة الماضية وهي اآلن تعتبر بحق مدينة حديثة تضم 
مدارس عالمية ومشاف ومجمعات. بيد أن ما يميزها عن باقي مدن الدولة هو طابعها المحلي والتراثي الفريد. تمتد جبال إمارة رأس الخيمة على 
حدود سلطنة عمان، وهي موقع تاريخي حيث أظهرت الدراسات التي كشف عنها مؤخراً بأن المنطقة قد سكنها اإلنسان منذ األلف الثالث قبل 

الميالد.

لقد ساهمت إمارة رأس الخيمة بشكل فعال في تشكيل اتحاد اإلمارات العربية المتحدة. وقد نجحت مؤخراً بالقيام بخطوات طموحة في شتى 
الكلمة، وذلك بما تتميز به من  إمارة عصرية بمعنى  اليوم  التحتية والسياحة وغيرها. وهي تمثل  البنى  التنمية مثل اإلستثمار وتحسين  مجاالت 

مؤسسات تعليمية متطورة ونوادي أعمال تتميز بتجهيزات عالمية باإلضافة إلى كم كبير من تسهيالت ومرافق الترفيه.

تم إنشاء شركة رأس الخيمة العقارية كي تسير قدمًا بتحقيق الرؤية الطموحة إلمارة رأس الخيمة من خالل اإلشراف على تحقيق اإلنجازات العديدة 
في مختلف شؤون التطوير العقاري والسياحة وتطوير المرافق السياحية لإلمارة. كما تعتبر الشركة أحد الالعبين األساسيين في التنمية اإلقتصادية 

فيها، لذلك تتميز مبتكراتها العمرانية التي تتضمن تطوير مشاريع كبيرة بمردودها االستثماري الكبير.



رأس الخيمة





رأس الخيمة العقارية، شركة مساهمة عامة تأسست عام 2005 بدعم من حكومة رأس الخيمة مستنيرة برؤية سمو الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي  عضو المجلس األعلى لإلتحاد حاكم رأس الخـيمة. وهدفها اإلشراف عـلى تطــبيق خطــط الحكــومة الواعـدة في تعزيز 
التنموية وتحقيق أعلى  النمو االقتصادي والخطط  الترفيه في اإلمارة. كما تهدف إلى دعم  العقار والسياحة ومرافق  وتطوير قطاعات 

قيمة للمساهمين عبر تطوير العديد من المشاريع في قلب اإلمارة وعلى سواحلها. 

ويبلغ رأسمال الشركة 2 مليار درهم وقد تجاوز حجم الطرح األولي لالكتتاب في الربع األول من عام 2005 حجمه المستهدف بأكثر من 57 
مرة. 

وتهدف شركة رأس الخيمة العقارية من خالل رســالتها إلى لعب دور قيادي في تطوير قطاع العقارات والبنى التحتية في رأس الخيمة 
والعمل على استقطاب المستثمرين األجانب لالستفادة من خبراتهم في تطوير فنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات سكنية ومناطق 
صناعية ومراكز تسوق ومنتجعات صحية ومراكز ضيافة وترفيه تتسم بالفخامة والرقي وتراعي أفضل المواصفات والمقاييس العالمية. 

وسوف تسخـّر الشركة مواردها في مختلف المجاالت بما فيها دعم المشاريع العقارية للمساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي في 
إمارة رأس الخيمة قدما وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام.

رأس الخيمة العقارية



دلل نفسك بحياة الترف على شاطئ البحر 
مرحبا بكم في ميناء العرب، مجمع الواجهة المائية الجديدة من رأس الخيمة العقارية حيث تلتقي المرابع الخضراء بالمحميات الطبيعية 
المثالية  البقعة  الراقية لتكون  الخدمية  الخالبة والمرافق  المناظر الطبيعية  الذهبية لتتمتع بنمط حياة هادئ وممتع تحيط به  والشواطئ 
لعيش االجازات. ويوفر لكم مجمع بيرمودا في ميناء العرب خيارات عدة بين الفلل السكنية المنفصلة والمنازل المتجاورة تتراوح بين 2 و 6 

غرف نوم تحيط بها المحميات الطبيعية والشواطئ الذهبية لحياة عائلية تستحقها.



تتوفر الفيالت والشقق والمنازل الريفية في ميناء العرب ضمن نسق متنوع من األنماط والمساحات والمواقع ذات اإلطالالت المائية الرائعة 
البحيرات الطبيعة. حيث تقع في ست مناطق مميزة لكل واحدة منها سحراً خاصًا وجواً مغريًا ُوجد  أو على  البحر  سواءاً تلك المطلة على 

خصيصًا ليقدم مجموعة شاملة من األنشطة والمناطق المثيرة.

ميناء العرب



مرسى البحيرة

الســكنية  والفيــالت  والمنتجعــات  الفنــادق  مــن  مجموعــة  يضــم  واللــذي  العــرب  مينــاء  مشــروع  فــي  الكائــن   المتميــز  بموقعهــا 
المرســى  يُعــد  القــوارب،  لرســو  مخصصــًا  مكانــًا   50 مــن  أكثــر  وجــود  مــع  قاربــك.  لرســو  األمثــل  المــكان  البحيــرة  مرســى  يُعــد  الفاخــرة، 
الميــاه  مــن  الممتــدة  العميقــة  القنــاة  تضمــن  متــراً.   30 حتــى  ارتفاعهــا  يصــل  التــي  المراكــب  فئــات  لجميــع  مناســبة  وجهــة 
الســريعة  والــزوارق  الشــراعية  بالمراكــب  اإلبحــار  لعشــاق  مناســبة  وجهــة  البحيــرة  مرســى  يُعــد  للقــوارب.  آمنــًا   وصــواًل  المفتوحــة 
واإلمــدادات  الدعــم  خدمــات  مــن  كبيــرة  ومجموعــة  العــام  طــوال  األمــان  شــديدة  وصــول  إمكانيــة  يوفــر  وهــو  بمحــركات.  المــزودة 
األخــرى. األمــور  كافــة  العمــل  طاقــم  يتولــى  حيــن  فــي  القــوارب  ركــوب  بتجربــة  لالســتمتاع  بالكامــل  اهتمامــك  توجيــه  يضمــن  ممــا 

تتميــز بموقعهــا فــي وســط ممشــى البحيــرة ممــا يوفــر نقطــة وصــول ســهلة مــن الشــاطئ كمــا توجــد مســاحة كافيــة لوقــوف الســيارات 
علــى مســافة قريبــة ســيراً علــى األقــدام. توفــر المنطقــة المفتوحــة الغنيــة بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة والمجــاورة للمرســى نقطــة التقــاء 
جميــع  سيســتمتع  الذهــن،  وصفــاء  الهــدوء  علــى  الباعثــة  األجــواء  هــذه  وســط  للرحلــة.  الالزمــة  المــؤن  كافــة  المتاجــر  تقــدم  كمــا  مثاليــة 
المقيميــن والزائريــن بإطــالالت خالبــة مــن شــرفات الشــقق والمقاهــي الواقعــة علــى جانــب الميــاه، كمــا ســيحظى هــؤالء المســافرون علــى 
متــن يخوتهــم بمشــهد لــم يــروه مــن قبــل لمينــاء العــرب ونزهــة رائعــة فــي هــذه المنطقــة الســاحرة. يــا لــه مــن مــكان مثالــي لقضــاء يومــك! 



فلل فالمنجو

التي تتمناها بين أحضان الطبيعة وعلى ضفاف  الحياة  في 
الخليج العربي.

يتميز هذا المشروع بسحر الطبيعة وسواحل المحميات الطبيعية والشواطيء العذراء جنبًا إلى جنب مع العديد من الفنادق وأرقى وسائل 
المحميات  وسواحل  الطبيعة  بسحر  المشروع  هذا  يتميز  تلقائيًا.  بيتك  في  أنك  تشعرك  والتي  العالمية  المواصفات  ذات  والمتعة  الراحة 
الطبيعية والشواطيء العذراء جنبًا إلى جنب مع العديد من الفنادق وأرقى وسائل الراحة والمتعة ذات المواصفات العالمية والتي تشعرك 

أنك في بيتك تلقائيًا.

وسواء اتخذت من ميناء العرب مكانًا إلقامتك أو مالذاً لك في عطلة نهاية األسبوع أو المكان الساحر الذي تقضي فيه إجازتك. تقدم فلل 
فالمنجو قيمة حقيقية للمستثمرين والقاطنين على حٍد سواء، حيث أن المشروع يجعل اقتناء منزل أحالمك في موقع فريد مثل ميناء العرب 

واقعًا وفي متناول الجميع.





فلل فالمنجو

العنوان التجاري والسكني الرئيسي في رأس الخيمة. العنوان التجاري والسكني الرئيسي في رأس الخيمة تتألف أبراج جلفار من برج مكاتب 
متطور وبرج سكني فخم، يتمتع كال البرجين بتسهيالت ومرافق حديثة. كما تتميز أبراج جلفار بأنها تتضمن المكاتب والمساكن الوحيدة 

ذات التملك الحر في رأس الخيمة.



وفي العام الماضي قمنا باتخاذ عدد من الترتيبات األساسية للمحافظة على مقدار التقدم بخصوص مشروع مجمع ميناء العرب حيث انتهينا 
من إنشاء المرحلة األولى من مرسى البحيرة في ديسمبر 2015 وأبرمنا اتفاقية شراكة مع ايه ار تي مارين )شركة اإلدارة المالحية الرائدة في الشرق 
األوسط( إلدارة عمليات المارينا. كما قمنا كذلك بتوقيع اتفاقية إدارة فندقية مع أحد أبرز مالك ومشغلي ومستثمري الفنادق في العالم وهي  
شركة  ماينور اوتيل جروب )MHG( في سبتمبر وذلك من أجل ادارة وتشغيل  منتجع انانتارا ميناء العرب رأس الخيمة ذي المناظر البيئية الخالبة 

على الخور ليكون داخل ميناء العرب والمحدد افتتاحه في أواخر عام 2018.

المتواصل والحثيث لنتبوأ مكانة مرموقة على  القادمة من خالل سعينا  الهائل عبر األشهر  الزخم  ونتعهد من جانبنا بالمحافظة على هذا 
للمساهمين  ممكنة  فائدة  أعلى  تحقيق  مع  المحددة  المواعيد  في  التسليم  خالل  من  بالوعود  بالوفاء  االلتزام  مع  اإلقليمي  المستوى 
الفضل في نجاحاتنا وإنجازاتنا  بالكثير من  إذ ندين  الفضل ألهله  نرجع  أن  الموقع  المصلحة لدينا بصفة عامة. وال ننسى في هذا  وأصحاب 
للرؤية الرشيدة والسديدة لصاحب السمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد ، حاكم رأس الخيمة الموجهة 
لتوفير حياة متميزة وراقية للمواطنين والمقيمين والزائرين بإمارة رأس الخيمة. ولسوف نبقى متمسكين بهذا المنهج المتميز مع مزيد من 

المساهمة في النمو االقتصادي المحلي والمحافظة على الثروات الطبيعية التي تزخر بها اإلمارة مقدرين قيمتها الهائلة ومكانتها البارزة.

ولعل األبرز في نجاحات العام الماضي المتميزة وغير المسبوقة أنها قد أعطتنا مؤشرا ً على ما ينتظرنا من إنجازات أكبر وأكثر قيمة لشركتنا 
مستفيدين مما حققناه في هذا العام 2015 لجعل عام 2016 أكثر إشراقا ً وتميزا ً في ظل سعينا الحثيث لبلوغ مستوى من المعيشة يالمس 

أعلى المستويات الحديثة ومتخذا ً موقعا ً مستداما ً ومحققا ً مكانة مميزة مع المساهمة في النمو الهائل والمتواصل إلمارة رأس الخيمة.

وبالنيابة عن رأس الخيمة العقارية أتقدم بخالص التقدير وجزيل االمتنان والشكر لصاحب السمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي ، حاكم 
رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ/ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة وحكومة رأس الخيمة على ما قدموه لنا من 

دعم متواصل  ومستمروما يقدموه لنا على الدوام.

كما أتقدم في النهاية بالشكر الجزيل لمجلس اإلدارة على التشجيع المتواصل والتوجيه الرشيد وكذلك للموظفين والعاملين لدينا ممن 
ً اإلحساس بالفخر والرفعة. كما ال ننسى أن نشكر عمالئنا الكرام  ساهموا بإخالصهم وتميزهم في نجاح الشركة األمر الذي أعطانا جميعا 

والمخلصين وجميع مساهمينا وأصحاب المصلحة لدينا ممن شاركونا رؤيتنا "الحياة بجوار الطبيعة".

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

رسالة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي



محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

السادة المساهمون،

لقد كان عام 2015 من أكثر األعوام إنجازا ً وتحقيقا ً لألهداف  وقد اتسم بالكثير من اإلنجازات الكبرى وتحقيق أهم المراحل في إتمام المشاريع 
حيث خضنا خالل اثنا عشر شهرا ً الكثير  من التحديات  وأنهيناها بإنجاز منقطع النظير من حيث الوفاء بالوعود وتسليم المجمعات العقارية 

ذات المواقع الخالبة والجودة الفائقة والتصاميم العصرية األخاذة قبل موعدها 

وقد حققت الشركة إنجازا ً غير مسبوق بفضل المساندة المثالية من عمالئها الكرام والدعم الهائل من مساهميها باإلضافة إلى االلتزام التام 
بالمهنية وأخالق العمل العالية لدى فريق العمل لدينا حيث بلغت اإليرادات الكلية للشركة 367.8 مليون درهم وذلك بارتفاع قدره 23.5 بالمائة 
عن العام السابق 2014 كما حققت الشركة ربحا ً صافيا ً ً بلغ 160 مليون درهم األمر الذي منحنا القوة المالية الكافية لنتقدم لألمام ونمضي في 
مشروعات التطوير الجارية هذا باإلضافة إلى جعلنا في موقع مرموق يجعلنا قادرين من الناحية اإلستراتيجية على بلوغ آفاق جديدة من النمو 

والتقدم.

ولقد شهدت إمارة رأس الخيمة بصفة عامة عاما ً من اإلنجازات متجهة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في السعي الحثيث الجتذاب 
مليون زائر سنويا ً بحلول عام 2018. وفي سياق هذا الطموح العالي فسوف تشهد اإلمارة تقديم 20 مشروع عقاري وفندقي من الطراز العالي 
وعدد 10,000 غرفة حتى عام 2022 بهدف زيادة النمو السياحي والفندق والعقاري مستفيدة من الطلب المتزايد على ما تتمتع به اإلمارة من جمال 
طبيعي محلي وتراث ثقافي وافر. وكانت الفاينانشيال تايمز قد صنفت رأس الخيمة كواحدة من أفضل 10 مدن عالمية ذات المستقبل 2014-

2015. وإنه ليسعني القول بأننا على الطريق الصحيح وفي الوقت المناسب تماما ً ألن نعبر بقطاع العقارات إلى آفاق جيدة باذن اهلل تعالى . 

وإليكم لمحة بسيطة عن النهج  الذي اتبعته رأس الخيمة العقارية في البيع خالل عام 2015 ، فقد أعلنا عن تدشين المرحلة الثانية من مشروع 
اإلنشاء لمشروع فلل  االنتهاء منه في خالل عام 2016 كما واصلنا كذلك أعمال  األبرز وهو فلل فالمينجو في شهر مايو وسوف يتم  التطوير 
فلل  من  المشروع  هذا  بتسليم  قيامنا  خالل  من  لمشروعاتنا  الزمنية  البرامج  تسريع  على  قدرتها  على  جديد  من  الشركة  برهنت  ولقد  بيرمودا. 
فالمينجو قبل الموعد األصلي المحدد وهو نهاية عام 2015. وكذلك فقد تأكد للشركة االهتمام العالي الذي تحظى به مشروعات التطوير 
التفاعل بصورة مباشرة مع عدد كبير من  الكبرى لدينا عبر مشاركتنا في معرض سيتي سكيب جلوبال في دبي حيث تمكنا من خالله من 
المستثمرين وكذلك المشترين والالعبين األساسيين في السوق. ولقد تمكنا من تدشين موقع الشركة االلكتروني الجديد وحصولنا على 
شهادة األيزو 9001 لعام 2008 في شهر ديسمبر 2015 وذلك استكماال ً لجهودنا الحثيثة سعيا ً لبلوغ التحسين المتواصل والتميز الدائم في كل ما 

نقوم به من أعمال في شركة رأس الخيمة العقارية.

رسالة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي



كما تم خالل العام إنجاز مرسى البحيرة في ميناء العرب و الذي يضم 56 مكانًا مخصصًا لرسو القوارب و التي يصل طولها إلى 30 متراً. و 
أصبح المرسى جاهزاً لعمليات التشغيل حيث تم بناؤه من أجل تأمين متطلبات المتعاملين الراغبين بالحصول على أمكنة قواربهم إضافة 

إلى دوره الهام كقيمة مضافة تسهم في دعم و تحسين المشروع بشكل عام.

و أيضًا شهد عام 2015 افتتاح المزيد من المطاعم و المقاهي و منافذ البيع بالتجزئة في ممشى البحيرة في ميناء العرب و في جلفار أفنيو و 
من المتوقع أن يتم إشغال كامل المساحات المتبقية خالل العام، و هذا بدوره سيزيد من حجم اإلقبال و بالتالي العوائد التأجيرية للسنوات 

القادمة. 

نظرة عامة حول عام 2016:

قامت المجموعة بالموافقة على عدد من المشاريع في القطاعات العقارية و الضيافة و الترفيه، حيث يوجد على رأس القائمة مشروع جلفار 
ريزيدنس في جزيرة الريم في أبوظبي إضافية إلى مبنيين ذي االستخدامات المتعددة في دبي و منتجع مكون من 300 غرفة في ميناء العرب 

في رأس الخيمة.

ليتم  االقتصادية  األوضاع  إلى  إضافة  العقاري  القطاع  في  التوجهات  و  العقاري  السوق  في  الطلب  و  العرض  بمراقبة  المجموعة  تستمر  و 
إطالق مشاريع جديدة عندما تكون الفرصة مؤاتية.

كما تجدر اإلشارة أنه تم الحصول على تمويل لمشروعين من بين المشاريع المذكورة أعاله، و تم الشروع في األنشطة المتعلقة بتطوير 
هذين المشروعين.

مجلس اإلدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من األعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس مجلس اإلدارة محمد حسن عمران    
نائب رئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز عبداهلل الزعابي   

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي محمد سلطان القاضي   
عضو مجلس اإلدارة الشيخ طارق أحمد حميد القاسمي  
عضو مجلس اإلدارة محمد أحمد رقيط    
عضو مجلس اإلدارة د. مصطفى علي محمد الشرياني  
عضو مجلس اإلدارة جمال سالم بن درويش   
عضو مجلس اإلدارة الشيخ أحمد عمر القاسمي   
عضو مجلس اإلدارة محمد عبداهلل محمد المحرزي   

مدقق حسابات المجموعة:

حسابات  تدقيق  بأعمال  بالقيام  اإلستمرار  رغبتها  عن  عبرت  كما  تعيينها  إعادة  ليتم  مؤهلة  األوسط"  الشرق   – توش  أند  "ديلويت  شركة  إن 
المجموعة.

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة



محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين،

يّسر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية )شركة مساهمة عامة( و الشركات التابعة لها "المجموعة" أن يعرض عليكم البيانات المالية 
الموحدة و المدققة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

األنشطة الرئيسية:
تركزت أنشطة المجموعة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بشكل أساسي حول اإلستثمار و التطوير العقاري و إدارة العقارات 

و الخدمات األخرى ذات الصلة.

األداء المالي:

بأرباح صافية قدرها 155.74 مليون درهم في 2014(. و حيث  أرباحًا صافية بلغت 160.09 مليون درهم )مقارنة  العام 2015  حققت المجموعة خالل 
بلغت حصة السهم من األرباح خالل العام 0.08 درهم للسهم الواحد )مقارنة بحصة 0.08 درهم للسهم في 2014(.

و قد بلغ إجمالي األصول 4.75 مليار درهم في 31 ديسمبر 2015 )4.72 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2014(. قامت المجموعة خالل العام بتوزيع 100 
مليون درهم )5% من رأس المال( كأرباح نقدية على المساهمين ) تم توزيع 100 مليون درهم خالل عام 2014 وذلك عن عام 2013(. 

اإلنجازات التشغيلية

تسليم  عملية  تمت  حيث  الخيمة،  رأس  العرب،  ميناء  في   1 فالمينجو  فيالت  مشروع  تطوير  من  باإلنتهاء   2015 العام  خالل  المجموعة  قامت 
الوحدات في المشروع بنجاح قبل الموعد المحدد إلنهاء المشروع.

كما شرعت المجموعة خالل عام 2015 بتطوير مشروع فيالت فالمينجو 2. و استمرت أعمال البناء في مشروع فيالت برمودا الذي يضم فيالت 
فخمة على الواجهة البحرية في ميناء العرب في رأس الخيمة. و من المتوقع أن يكتمل تطوير هذين المشروعين في الربع الرابع من عام 2016.

و أيضًا وقعت المجموعة مع مجموعة فنادق ماينور اتفاقية تعاون طويلة األجل إلطالق منتجع » أنانتارا« الصديق للبيئة المطل على الواجهة 
البحرية في رأس الخيمة و الذي سيضم 250 وحدة. و سيشكل أحد اإلضافات الهامة للمجموعة التي ستضمن دخاًل مستمراً على المدى الطويل، 

و ستبدأ عملية بناء المنتجع خالل عام 2016.

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة





تقرير مدقق الحسابات المستقل
بيان المركز المالي الموحد

بيان الدخل الموحد
بيان الدخل الشامل الموحد

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
تــقــريــر الحــوكـمــة الصـــــادر عـن شــــركـة رأس الخـيـــمــة العــقـاريــة
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صفحــةجدول المحتويات



الـرأي
فــي رأينـــا، أن البيانـــات الماليـــة الموحــدة تظهـــر بصــورة عادلـــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريـــة، الوضــع المالــي الموحــد لــرأس الخيمــة العقارية ش. 
م. ع. والشــركات التابعــة لهــا، رأس الخيمــة، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وأدائهــا المالـــي الموحــد، وتدفقاتهــا النقديــة 

الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

إضافة إلى ذلك ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، نفيد بما يلي:
)1( أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

)2( تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، مــن جميــع جوانبهــا الجوهريــة، بمــا يتطابــق مــع األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015؛

)3( أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛

)4( أن المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة؛

)5( كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 9 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، أن المجموعــة قــد قامــت بشــراء أو اإلســتثمار فــي أســهم خــالل الســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015؛

)6( أن اإليضــاح رقــم 25 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة يظهــر أهــم الُمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة  وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة مــع 
الشــروط التــي قــد تــم بموجبهــا إبــرام تلــك المعامــالت؛

)7( أنــه، طبقــًا للمعلومــات التــي توافــرت لنــا، لــم يتبيــن لنــا مــا يدعونــا إلــى اإلعتقــاد بــأن المجموعــة أرتكبــت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2015 أي مخالفــات لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 أو النظــام األساســي للشــركة 

ممــا قــد يؤثــر جوهريــًا علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015.

)8( لم تقم المجموعة بتقديم أي مساهمات إجتماعية خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

  
سميــر المدبــك

ســجل رقم 386
13 فبراير 2016

تقرير مدقق الحسابات المستقل “تتمة“
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المساهمين المحترمين
رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. 

رأس الخيمة - اإلمارات العربية المتحدة

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لــرأس الخيمــة العقاريــة ش. م. ع. )» الشــركة »( والشــركات التابعــة لهــا )معــا » المجموعــة »(، 
ــل  ــات الدخ ــن بيان ــمبر 2015 وكل م ــي 31 ديس ــا ف ــد كم ــي الموح ــز المال ــان المرك ــن بي ــون م ــي تتك ــدة ، والت ــة المتح ــارات العربي ــة ، اإلم رأس الخيم
الموحــد، الدخــل الشــامل الموحــد، التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد، والتدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ ، وملخص 

للسياســات المحاســبية الهامــة ، ومعلومــات تفســيرية أخـــرى .

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وطبقــًا 
لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015، وعــن تلــك الرقابــة الداخليــة التــي تحددهــا اإلدارة أنهــا 

ــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ. ــة لتتمكــن مــن إعــداد بيانــات ماليــة موحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهري ضروري

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة إســتناداً إلــى تدقيقنــا. لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ، 
وتتطلــب تلــك المعاييــر أن نتقيــد بمتطلبــات قواعــد الســلوك المهنــي وأن نقــوم بتخطيــط وإجــراء التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا 

إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة .

يتضمــن التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى بّينــات تدقيــق ثبوتيــة للمبالــغ واإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة. تســتند اإلجــراءات 
المختــارة إلــى تقديــر مدقــق الحســابات ، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة 
عــن إحتيــال أو عــن خطــأ . وعنــد القيــام بتقييــم تلــك المخاطــر ، يأخــذ مدقــق الحســابات فــي اإلعتبــار إجــراءات الرقابــة الداخليــة للمنشــأة والمتعلقــة 
باإلعــداد والعـــرض العــادل للبيانــات الماليــة الموحــدة، وذلــك لغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة حســب الظــروف ، وليــس لغــرض إبــداء 
رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة لــدى المنشــأة . يتضمــن التدقيــق كذلــك تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات 

المحاســبية المعــدة مــن قبــل اإلدارة ، وكذلــك تقييــم العــرض اإلجمالــي للبيانــات الماليــة الموحــدة.

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق .
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إيضاحات

14
15
16

17
18

6
19

18
19
20

2015
ألف درهــم

 2.000.000
 1.000.000

 540.163

 6.099
 205.814

 3.752.076

 3.669
--

 570.902
 59.955

 634.526

 91.850
 7.213

 269.318

 368.381

 1.002.907

 4.754.983

2014
ألف درهــم

2.000.000 
1.000.000 

524.153 

28.920 
164.729 

3.717.802 

3.148 
91.850 

570.902 
103.331 

769.231 

12.126 
5.921 

214.772 

232.819 

1.002.050 

4.719.852 

محمد سلطان القاضي
         العضو المنتدب

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .

تقرير مدقق الحسابات المستقل “تتمة“

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واإلحتياطيات

رأس المال
إحتياطي قانوني

إحتياطي عام
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلستثمارات  

  متاحة للبيع
أرباح مستبقاه

مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

إستالف دائن
منح حكومية مؤجلة

دفعات مقدمة من العمالء

مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
إستالف دائن

دفعات مقدمة من العمالء
ذمم تجارية دائنة وأخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة
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بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2015

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

ممتلكات ومعدات
إستثمارات في ممتلكات

إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير
ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

إستثمارات
دفعات مقدمة 

ذمم تجارية مدينة وأخرى

مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة 
إستثمارات

دفعات مقدمة 
ممتلكات للمتاجرة

ذمم تجارية مدينة وأخرى
أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

إيضاحات

5
6
7
8
9
10

12

9
10
11

12
13و27

2015
ألف درهــم

 432.390
 1.796.964

 266.538
 864.199

 282.454
 78.697

 59.394

 3.780.636

 33.393
 82.860
 439.104

 100.121
 318.869

 974.347

 4.754.983

2014
ألف درهــم

416.330 
1.657.365 

267.016 
884.628 

380.244 
67.728 

30.973 

3.704.284 

34.603 
64.335 
513.224 
98.783 
304.623 

1.015.568 

4.719.852 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الربح للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقًا ضمن األرباح او 
   الخسائر:

)النقص(/الزيادة في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع 

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا ضمن األرباح او 
   الخسائر:

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

مجموع بنود )الخسارة(/الدخل الشامل األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

2015
ألف درهــم

 160.095

(22.821)

(3.000)

(25.821)

 134.274

2014
ألف درهــم

 155.743

 28.920

)2.000(

 26.920

 182.663

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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اإليرادات
تكلفة اإليرادات

إجمالي الربح

إيرادات عمليات أخرى – صافي

مصاريف عمومية وإدارية

الربح من التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في 
  ممتلكات وشطب إستثمارات في ممتلكات وممتلكات

  للمتاجرة قيد التطوير

الربح من العمليات

الربح من بيع إستثمارات

مخصص إنخفاض في قيمة إستثمارات

مخصص إنخفاض عن دفعات مقدمة

صافي التغير في القيمة العادلة  لإلستثمارات بالقيمة 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات التمويل

مصاريف التمويل

الربح للسنة

الربح األساسي للسهم الواحد للسنة (درهم)

إيضاحات

21
22

23

6و8

9

24
24

26

2015
ألف درهــم

 367.802
(233.227)

 134.575

 3.282

(39.963)

 124.417

 222.311

--

(63.637)

--

(1.210)
 

1.326
 5.141

(3.836)

 160.095

0.08

2014
ألف درهــم

 297.826
)187.797(

 110.029

 547

)41.025(

 92.655

 162.206

 12.569

)21.947(

)3.350(

 4.339

 2.233
 5.464

)5.771(

 155.743

0.08

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
الربح للسنة
التعديالت :

  إستهالك ممتلكات ومعدات
  )إيرادات(/مصاريف التمويل – )صافي(

  إيرادات توزيعات ارباح
  صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من

     خالل الربح أو الخسارة
  الربح من إستبعاد استثمارات 

  مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات ودفعات مقدمة –)صافي(
   الربح من التغير في القيمة العادلة إلستثمارات في ممتلكات

  شطب ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير
  شطب إستثمارات في ممتلكات

 ربح من إستبعاد ممتلكات ومعدات
  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 
  والمطلوبات التشغيلية

النقص في ممتلكات للمتاجرة – )صافي(
الزيادة في ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير – )صافي(

الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى
الزيادة في دفعات مقدمة 

الزيادة/)النقص( في ذمم تجارية دائنة وأخرى 
النقص في دفعات مقدمة من العمالء

النقد الناتج من العمليات التشغيلية
المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

صافي النقد الناتج من العمليات التشغيلية

2015
ألف درهــم

 160.095

 10.670
(1.305)

(1.326)

 1.210
--

 63.637
(157.631)

 15.182
 18.032

(5)
 685

 109.244
 205.284

(147.255)
(30.867)
(29.494)

 42.107
(42.084)

 106.935
(164)

 106.771

2014
ألف درهــم

 155.743

 9.852
 307

)2.233(

)4.339(
)12.569(
 25.297

)92.655(
--
--
--

 530

 79.933
 160.441

)20.965(
)65.596(

)24.301(
)8.123(
)7.186(

 114.203
)253(

 113.950
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الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013
الربح للسنة

بنود الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى إحتياطيات )إيضاح 15 و 16(

المحول إلى إحتياطي عام )إيضاح 16(
توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 32(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014

الربح للسنة
بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى إحتياطي عام )إيضاح 16(

توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 32(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

رأس المال
ألف درهـم

 2.000.000
--
--

--
--
--
--

 2.000.000

--
--
--
--
--

 2.000.000

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

 إحتياطي
قانوني

ألف درهـم

 297.267
--
--

--
 702.733

--
--

 1.000.000

--
--
--
--
--

 1.000.000

إحتياطي عام
ألف درهـم

 211.312
--
--

--
 297.267

 15.574
--

 524.153

--
--
--

 16.010
--

 540.163

 التغيرات
 المتراكمة في

 القيمة العادلة
 إلستثمارات
متاحة للبيع
ألف درهـم

--
--

28.920

28.920
--
--
--

 28.920

--
)22.821(
)22.821(

--
--

 6.099

أرباح مستبقاه
ألف درهـم

 1.126.560
 155.743

)2.000(

 153.743
)1.000.000(

)15.574(
)100.000(

 164.729

 160.095
)3.000(

 157.095
)16.010(
)100.000(

 205.814

المجمــــــوع
ألف درهـم

 3.635.139
 155.743

 26.920

 182.663
--
--

)100.000(

 3.717.802

 160.095
)25.821(

 134.274
--

)100.000(

 3.752.076
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

1- معلومات عامة

تأسســت رأس الخيمــة العقاريــة ش. م. ع. )الشــركة( كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم )5( الصــادر عــن صاحــب الســمو 
حاكــم إمــارة رأس الخيمــة فــي 16 فبرايــر 2005 وباشــرت الشــركة أعمالهــا بتاريــخ 2 يونيــو 2005. إن الشــركة مدرجــة فــي ســوق أبــو ظبــي لــألوراق الماليــة. 

إن عنــوان المكتــب الرئيســي المســجل للشــركة هــو ص. ب.: 31113، رأس الخيمــة - اإلمــارات العربيــة المتحــدة .

إن البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها، )المشار إليها  معًا »المجموعة«(.  

إن النشاط الرئيسي للمجموعة هو اإلستثمار في العقارات وتطويرها وإدارة العقارات والخدمات األخرى ذات الصلة.   

 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2

المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة المطبقــة والتــي لــم يكــن لهــا تأثيــر مــادي علــى البيانات    1-2
ــدة  ــة الموح المالي

تــم تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي تســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 
ــى  ــري عل ــر جوه ــا تأثي ــن له ــم يك ــة ل ــدة والمعدل ــة الجدي ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــق المعايي ــدة. إن تطبي ــة الموح ــات المالي ــي البيان 2015 ف
ــر علــى المعالجــات المحاســبية للمعامــالت أو الترتيبــات  المبالــغ المدرجــة فــي الفتــرة الحاليــة والســنوات الســابقة والتــي مــن الممكــن أن تؤث

المســتقبلية.

دورة التحســينات الســنوية للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 2010 – 2012 التــي تتضمــن التعديــالت علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد   •
.24 و   38  ،16 رقــم  الدوليــة  المحاســبة  ومعاييــر  و13   8  ،3  ،2 رقــم  الماليــة  التقاريــر 

دورة التحســينات الســنوية للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 2011 – 2013 التــي تتضمــن التعديــالت علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد   •
.40 رقــم  الدولــي  المحاســبي  والمعيــار   13  ،3  ،1 رقــم  الماليــة  التقاريــر 

معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 19 :  منافــع الموظفيــن – والتــي توضــح المتطلبــات المتعلقــة بالطريقــة التـــي تُعــزى بهــا المســاهمات مــن   •
الموظفيــن أو مــن أطــراف أخــرى والمتعلقــة بالخدمــة إلــى فتـــرات الخدمــة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  “  تتمة “

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

التدفقات النقدية من العمليات اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

إيرادات فوائد مقبوضة
إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

إضافات إلى إستثمارات 
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

متحصالت من إستبعاد إستثمارات
إضافات إلى إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

صافي النقد الناتج من العمليات اإلستثمارية

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

النقص في السحب على المكشوف
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

فوائد مدفوعة
صافي النقد المستخدم في العمليات التمويلية

صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما يعادله

النقد وما يعادله في بداية السنة

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح 27)

2015
ألف درهــم

(1.421)
 6.249
 1.326

--
 8

 11.336
(1.192)

 16.306

(93.782)
(12.126)

(3.000)
(6.141)

(115.049)

 8.028

 3.251

 11.279

2014
ألف درهــم

)870(
 5.674
 2.233

)12.725(
--

 31.046
)4.716(

 20.642

)91.445(
)63.826(

)2.000(
)7.053(

)164.324(

)29.732(

 32.983

 3.251
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  “  تتمة “

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة (IFRSs)" تتمة "  -2

ــن  ــم يح ــي ل ــول والت ــارية المفع ــر س ــدار وغي ــد اإلص ــة قي ــدة والمعّدل ــة الجدي ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي المعايي   2-2
ــة " ــد " تتم ــا بع ــد تطبيقه موع

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة ) المعــدل فــي 2009 و 2010 و 2013 
و 2014(

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة )2009( الصــادر فــي نوفمبــر 2009 
تــم تعديــل المعيــار  الــذي قــدم متطلبــات جديــدة لتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة. 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة فــي أكتوبــر 2010 ليتضمــن متطلبــات 
تصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة وإلغــاء اإلعتــراف  بهــا. وتــم تعديلــه فــي نوفمبـــر 2013 
ليتضمــن المتطلبــات الجديــدة بشــأن محاســبة التحــوط العامــة. وفــي يوليــو 2014، تــم إصــدار 
نســخة أخــرى معدلــة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم 9 حيــث كان الهــدف 
األساســي منــه أن يشــمل أ( متطلبــات اإلنخفــاض فــي القيمــة للموجــودات الماليــة، و ب( 
تعديــالت محــدودة علــى متطلبــات التصنيــف والقيــاس مــن خــالل تقديــم إحــدى فئــات قيــاس 
"القيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل األخــرى" علــى أدوات ديــن معينــة بســيطة.

النســخة النهائيــة المعدلــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم 9 تشــمل متطلبــات 
األدوات  رقــم 39  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  تحــل محــل  والتــي  الماليــة  األدوات  محاســبة 

الماليــة: االعتـــراف والقيــاس. يتضمــن المعيــار متطلبــات فــي المجــاالت  التاليــة:

إلــى نمــط األعمــال  بالرجــوع  الماليــة  يتــم تصنيــف الموجــودات  التصنيــف والقيــاس:   •
التــي تنضــوي تحتهــا تلــك الموجــودات الماليــة وخصائــص تدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة. 
ويقــدم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم 9 فــي نســخته الصــادرة فــي 2014 فئــة 
"القيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل األخــرى" ألدوات ديــن معينــة. ويتــم 
تصنيــف المطلوبــات الماليــة وفــق هــذا المعيــار بنفــس الطريقــة التــي تُصنــف بهــا ضمــن 
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 مــع وجــود بعــض االختالفــات فــي المتطلبــات التــي 

يُعمــل بهــا فــي قيــاس المخاطــر االئتمانيــة الخاصــة للمنشــأة.

انخفــاض القيمــة: إن نســخة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم 9 الصــادرة فــي   •
الموجــودات  قيمــة  انخفــاض  لقيــاس  متوقعــة"  ائتمانيــة  "خســارة  نمــوذج  تقــدم   2014
الماليــة، وعليــه فأنــه ليــس مــن الضــروري حــدوث أي حــدث إئتمانــي قبــل اإلعتــراف بخســائر 

اإلئتمــان.

محاســبة التحــوط: يقــدم المعيــار نظــام محاســبة تحــوط جديــد يهــدف إلــى توثيــق مزيــد   •
مــن الصلــة بالكيفيــة التــي تديــر بهــا المؤسســات المخاطــر عنــد التحــوط مــن المخاطــر 

ــر الماليــة. الماليــة وغيـ

والمطلوبــات  بالموجــودات  االعتـــراف  إلغــاء  متطلبــات  تطبيــق  تــم  االعتـــراف:  إلغــاء   •
.39 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  مــن  الماليــة 

تطبق للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد

1  يناير 2017
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  “  تتمة “

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة (IFRSs) " تتمة "  -2

ــن  ــم يح ــي ل ــول والت ــارية المفع ــر س ــدار وغي ــد اإلص ــة قي ــدة والمعّدل ــة الجدي ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي المعايي   2-2
ــد  ــا بع ــد تطبيقه موع

لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المبكــر للمعاييــر والتعديــالت والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التاليــة التــي تــم إصدارهــا ولــم يحــن موعــد 
بعــد: تطبيقهــا 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 14 – الحسابات التنظيمية المؤجلة 

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 عــرض البيانــات الماليــة بشــأن مبــادرة 
اإلفصــاح.

المشــتركة  الترتيبــات   11 رقــم  الماليــة  التقاريـــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  علــى  التعديــالت 
والمتعلقــة بالمحاســبة المتعلقــة باإلســتحواذ علــى الحصــص فــي العمليــات المشــتركة.

والمعــدات  اآلالت  الممتلــكات،    16 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  التعديــالت 
والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 38  الموجــودات غيــر الملموســة والمتعلقــة بتوضيــح 

واإلطفــاء. لإلســتهالك  المقبولــة  األســاليب 

والمعــدات  اآلالت  الممتلــكات،   16 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  التعديــالت 
المثمــرة. المعمــرة  النباتــات  حــول  الزراعــة   41 رقــم  الدولــي  المحاســبي  والمعيــار 

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 27 البيانــات الماليــة المنفصلــة والتــي 
تســمح بتســجيل االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والمشــاريع المشــتركة والشــركات 
الزميلــة بشــكل إختيــاري بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي البيانــات الماليــة المنفصلة 

للمنشــأة.

التعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 10 البيانــات الماليــة الموحــدة، 
المنشــأت  فــي  الحصــص  رقــم 12 اإلفصــاح عــن  الماليــة  التقاريــر  الدولــي إلعــداد  والمعيــار 
األخــرى والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28 اإلســتثمار فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع 
المشــتركة والتــي توضــح بعــض الجوانــب المتعلقــة بتطبيــق إســتثناء التوحيــد للمنشــأت 

اإلســتثمارية.

والتــي   2014  –  2012 الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  للمعاييــر  الســنوية  التحســينات  دورة 
ــر الماليــة رقــم 5 ورقــم 7 والمعيــار  تتضمــن التعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري

المحاســبي الدولــي رقــم 19.

تطبق للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة

والمعيــار  الموحــدة   الماليــة  البيانــات   10 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  علــى  التعديــالت 
المحاســبي الدولــي رقــم 28 اإلســتثمار فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة )2011( بشــأن معالجــة 

بيــع أو المســاهمة فــي األصــول بيــن المســتثمر والشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16  عقود اإليجار
يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 كيفيــة اإلعتــراف، القيــاس، العــرض واإلفصــاح عــن عقــود 
اإليجــار. يقــدم المعيــار نمــوذج محاســبي واحــد، يتطلــب مــن المســتأجرين اإلعتــراف بموجــودات ومطلوبــات 
لجميــع عقــود اإليجــار إال إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار 12 شــهراً أو أقــل أو أن األصــل موضــوع العقــد ذات قيمــة 
ــار  منخفضــة. يســتمر المؤجريــن بتصنيــف عقــود اإليجــارات كتشــغيلية أو تمويليــة، ضمــن مفهــوم المعي
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 المتعلــق بالمحاســبة للمؤجــر دون تغييــر جوهــري عــن المعيــار الدولــي 

ــر الماليــة الســابق رقــم 17. للتقاري

تطبق للفترات السنوية التي تبدأ 
من أو بعد

تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير 
مسمى

1 يناير 2019

تتوقــع اإلدارة أن تطبــق هــذه المعاييــر، التفســيرات والتعديــالت الجديــدة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي الفتــرة التــي تبــدأ مــن1 ينايــر 
ــر الماليــة  ــار الدولــي إلعــداد التقاري ــر الجديــدة، التفســيرات والتعديــالت، فيمــا عــدا المعي ــز التطبيــق، وأن تطبيــق هــذه المعايي 2016 أو عنــد دخولهــا حي
رقــم 9 والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15، قــد ال يكــون لهــا تأثيــر هــام علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي مرحلــة التطبيــق 

األولــى.

تتوقــع اإلدارة أن يطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 فــي البيانــات الماليــة الموحــدة 
ــر الماليــة رقــم 15 والمعيــار الدولــي  للمجموعــة فــي الفتــرة الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018. وقــد يكــون لتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المدرجــة واإلفصاحــات الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة والمتعلقــة 
بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة. ومــع ذلــك فأنــه مــن غيــر الممكــن الوصــول إلــى تقييــم معقــول لتأثيــر هــذا التطبيــق إلــى 

حيــن إتمــام مراجعــة مفصلــة لذلــك مــن قبــل المجموعــة.  
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تطبق للفترات السنوية التي تبدأ 
من أو بعد

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9 للمرة األولى

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9 للمرة األولى

1 يناير 2018

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 7 األدوات الماليــة: اإلفصاحــات والمتعلــق 
باإلفصاحــات حــول التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9.

باإليضاحــات  والمتعلقــة  اإلفصاحــات  الماليــة:  األدوات   7 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار 
اإلضافيــة لمحاســبة التحــوط )والتعديــالت الالحقــة( والناتجــة مــن إدخــال فصــل عــن محاســبة التحــوط فــي 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9.

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 - اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء  فــي مايــو 2014، 
تــم إصــدار المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 والــذي يقــدم نمــوذج واحــد شــامل إلســتخدامه فــي 
محاســبة اإليــرادات الناتجــة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء. عندمــا يدخــل المعيــار حيــز التطبيــق ســوف 
ــار  ــي المعي ــواردة ف ــرادات ال ــق اإلي ــادات تحق ــل إرش ــم 15 مح ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــل المعي يح
المحاســبي الدولــي رقــم 18 – اإليــرادات ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 11 – عقــود المقــاوالت والتفســيرات 

المتعلقــة بهــا.

أن تعتــرف  ينبغــي  المنشــأة  أن  رقــم 15 هــو  الماليــة  التقاريــر  الدولــي إلعــداد  الهــدف األساســي للمعيــار 
باإليــرادات مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات المقدمــة للعمــالء بالمبلــغ الــذي يعكــس التعويــض المــادي 
الــذي تتوقعــه المنشــأة مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات. علــى وجــه التحديــد، يقــدم المعيــار نمــوذج مــن 5 

خطــوات لإلعتــراف باإليــرادات:

الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء.  •
الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد.  •

الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة.  •
الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد.  •

الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء.  •

ضمــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 يتــم اإلعتــراف باإليــرادات للمنشــأة عنــد أداء اإللتــزام أي 
عندمــا تتنقــل الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات المنوطــة بــأداء إلتــزام معيــن إلــى العميــل. تمــت إضافــة 
توجيهــات أكثــر تقييــداً فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 للتعامــل مــع ســيناريوهات 

محــددة. وعــالوة علــى ذلــك، يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 إفصاحــات واســعة.
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تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان للشــركة حقــوق التصويــت فــي المنشــأة 
المســتثمر بهــا أم ال بشــكل كاٍف لمنحهــا قــوة الســيطرة. تشــمل تلــك الحقائــق والظــروف مــا يلــي:

حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق للتصويت اآلخرين؛  •
حقوق التصويت المحتلمة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى؛  •

الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى؛ و  •
أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة قــد تشــير إلــى أن الشــركة لهــا، أو ليســت لديهــا، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة   •

وقــت الحاجــة التخــاذ قــرارات، بمــا فــي ذلــك كيفيــة التصويــت فــي اجتماعــات المســاهمين الســابقة.

تبــدأ عمليــة توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل الشــركة علــى قــوة الســيطرة علــى تلــك الشــركة التابعــة، بينمــا تتوقــف تلــك 
العمليــة عندمــا تفقــد الشــركة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يتــم تضميــن إيــرادات ومصاريــف الشــركة 
التابعــة المســتحوذة أو المســتبعدة خــالل الســنة فــي بيــان الدخــل الموحــد وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد مــن تاريــخ حصــول 

ــابعة. الشــركة علــى الســيطرة حتــى التاريــخ الــذي تنقطــع فيــه ســيطرة الشــركة علــى الشــركة التـ

إن الربــح أو الخســارة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل األخــرى موزعــة علــى مالكي الشــركة ومالكي الحصص غير المســيطرة. 
إجمالــي الدخــل الشــامل للشــركة التابعــة مــوزع علــى مالكــي الشــركة واألطــراف غيــر المســيطرة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى حــدوث 

عجــز فــي أرصــدة األطــراف غيــر المســيطرة.

حيثمــا لــزم األمــر، يتــم إجــراء تعديــالت علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لكــي تتالئــم سياســاتها المحاســبية مــع تلــك 
المجموعــة. قبــل  مــن  المســتخدمة 

يتــم إســتبعاد جميــع المعامــالت بمــا فــي ذلــك األصــول وااللتزامــات وحقــوق الملكيــة واألربــاح والمصاريــف والتدفقــات النقديــة 
الناتجــة عــن المعامــالت الداخليــة بيــن أعضــاء المجموعــة عنــد التوحيــد.

ملخص بأهم السياسات المحاسبية " تتمة "   -3
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3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية 

معايير اإلعداد   1-3

تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS( ومتطلبــات القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة رقــم 2 لســنة 2015.

إن القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 لدولة اإلمارات العربية المتحدة )" قانون الشركات "( قد تم تطبيقه اعتبارا من
1 يوليــو 2015. لــدى المجموعــة فتــرة اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ تطبيــق قانــون الشــركات لاللتــزام بأحكامــه )" األحــكام اإلنتقاليــة "( ولقــد إســتفادت 

المجموعــة مــن هــذه األحــكام اإلنتقاليــة.

أسس إعداد البيانات المالية   2-3

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بنــاًء علــى مبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء إعــادة تقييــم إســتثمارات فــي ممتلــكات، إســتثمارات فــي 
ممتلــكات قيــد التطويــر وبعــض األدوات الماليــة. إن التكلفــة التاريخيــة بصفــة عامــة تمثــل القيمــة العادلــة للثمــن المحــدد المقــدم مقابــل تبــادل 

الموجــودات.

ان المبالغ الموضحة في البيانات المالية الموحدة مقربة إلى ألف درهم ما لم يشار بعكس ذلك.

إن أهم السياسات المحاسبية المتبعة هي كما يلي:

3-3 أسس توحيد البيانات المالية 

تتألــف البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة ش.م.ع. والشــركات التابعــة لهــا )المجموعــة(  مــن البيانــات الماليــة الخاصــة 
بالشــركة والمنشــآت التــي تمتلــك فيهــا الشــركة حــق الســيطرة )الشــركات التابعــة لهــا(. 

تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:

القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها؛  •
نشوء حق للشركة أو تعرضها للعوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها؛ و  •

القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر.  •

تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا أم ال، إذا مــا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى حــدوث 
تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة المشــار أليهــا أعــاله.

عندمــا تنخفــض حقــوق التصويــت الخاصــة بالشــركة  فــي أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت بهــا، فيكــون للشــركة 
الســيطرة علــى تلــك المنشــأة المســتثمر بهــا عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا قــدرة عمليــة لتوجيه األنشــطة ذات الصلة بالمنشــأة 

المســتثمر بهــا بشــكل منفــرد.
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إن الملكيــة غيــر المســيطرة والتــي هــي حصــة ملكيــة حاليــة وتخــول مالكيهــا فــي حصــة تناســبية مــن صافــي أصــول المنشــأة فــي 
حالــة التصفيــة، يمكــن قياســها بشــكل أولــي إمــا بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة التناســبية للملكيــة غيــر المســيطرة مــن المبالــغ 
المعتــرف بهــا لصافــي األصــول القابلــة للتحديــد فــي المنشــأة المشــتراة. يتــم اختيــار أســاس القيــاس علــى أســاس كل معاملــة علــى 
حــده. يتــم قيــاس األنــواع األخــرى مــن الملكيــة غيــر المســيطرة بالقيمــة العادلــة أو بنــاًء علــى األســس المحــددة فــي معيــار دولــي آخــر 

إلعــداد التقاريــر  الماليــة، عندمــا يكــون ذلــك مناســبًا.

عندمــا يشــتمل البــدل المقــدم مــن قبــل المجموعــة فــي إندمــاج األعمــال علــى موجــودات أو مطلوبــات ناتجــة عــن ترتيــب بــدل 
محتمــل، يتــم قيــاس البــدل المحتمــل تقديمــه بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ تملكــه ويتــم إدراجــه كجــزء مــن البــدل المقــدم فــي اندمــاج 
األعمــال. يتــم تعديــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبــدل المحتمــل والتــي يمكــن اعتبارهــا تعديــالت فتــرة القيــاس بأثــر رجعــي، مــع 
عمــل تعديــالت مقابلــة علــى الشــهرة. إن تعديــالت فتــرة القيــاس هــي التعديــالت التــي تنشــأ عــن معلومــات إضافيــة يتــم الحصــول 
عليهــا خــالل " فتــرة القيــاس " )والتــي ال يمكــن أن تتجــاوز ســنة واحــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ اإلســتحواذ( حــول الوقائــع والظــروف الســائدة 

بتاريــخ التملــك.

ــاس  ــرة القي ــالت فت ــا تعدي ــن اعتباره ــي ال يمك ــه والت ــل تقديم ــدل المحتم ــة للب ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــة للتغي ــبة الالحق إن المحاس
ــر ماليــة  تعتمــد علــى كيفيــة تصنيفــة. ال تتــم إعــادة قيــاس البــدل المحتمــل تقديمــه والمصنــف كحقــوق ملكيــة فــي تواريــخ تقاري
الحقــة، ويتــم حســاب التســوية الالحقــة لــه ضمــن حقــوق الملكيــة. يتــم إعــادة قيــاس البــدل المحتمــل تقديمــه والمصنــف علــى أنــه 
أحــد األصــول أو المطلوبــات فــي تواريــخ تقاريــر ماليــة الحقــة وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 أو معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
37 المخصصــات، المطلوبــات المحتملــة والموجــودات المحتملــة، حســبما يكــون مالئمــًا، مــع االعتــراف بالربــح أو الخســارة المقابلــة 

فــي األربــاح أو الخســائر.

فــي حــال تمــت عمليــة اندمــاج األعمــال علــى مراحــل، يعــاد قيــاس مصالــح المجموعــة الســابقة فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا 
لقيمتهــا العادلــة كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ )أي بتاريــخ انتقــال الســيطرة علــى المنشــأة المســتحوذ عليهــا إلــى المجموعــة(، ويتــم 
االعتــراف باألربــاح والخســائر، إن وجــدت، فــي األربــاح والخســائر. يتــم إعــادة تصنيــف المبالــغ الناشــئة عــن المصالــح فــي المنشــأة 
المســتحوذ عليهــا قبــل تاريــخ االســتحواذ، والتــي تــم االعتــراف بهــا مســبقًا فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى، إلــى أربــاح أو خســائر إذا 

كانــت المعالجــة مالئمــة فــي حــال تــم اســتبعاد هــذه المصالــح.

ملخص بأهم السياسات المحاسبية " تتمة "   -3
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3-4   الشركات التابعة

فيما يلي التفاصيل المتعلقة بالشركات التابعة كما في 31 ديسمبر 2015:

إسم الشركة التابعة

رأس الخيمة العقارية الدولية المحدودة
رأس الخيمة العقارية تنزانيا المحدودة 

دولفن مارينا المحدودة

بلد التأسيس

اإلمارات العربية المتحدة
تنزانيا
تنزانيا

حصة الشركة في الشركة التابعة

%100
%100
%100

إن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة تنزانيــا المحــدودة، تنزانيــا هــي شــركة تابعــة لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة الدوليــة المحــدودة ، 
وشــركة دولفــن مارينــا المحــدودة، تنزانيــا هــي شــركة تابعــة لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة تنزانيــا المحــدودة، تنزانيــا .

إن النشاطات الرئيسية للشركات التابعة هي اإلستثمارات العقارية وأنشطة إدارة الممتلكات .

إندماج األعمال   5-3

تتــم محاســبة اإلســتحواذ علــى المنشــآت باســتخدام طريقــة اإلســتحواذ. ويتــم قيــاس البــدل المقــدم ضمــن اندمــاج األعمــال بالقيمــة 
العادلــة، والتــي يتــم حســابها علــى أنهــا مجمــوع القيــم العادلــة لألصــول التــي قدمتهــا المجموعــة بتاريــخ اإلســتحواذ ، والمطلوبــات 
التــي تحملتهــا المجموعــة لمصلحــة مالكــي المنشــأة المشــتراة الســابقين باإلضافــة إلــى حصــص حقــوق الملكيــة التــي أصدرتهــا 
المجموعــة فــي مقابــل الســيطرة علــى المنشــأة المشــتراة. وبشــكٍل عــام، يتــم االعتــراف بالتكاليــف المتعلقــة بعمليــات اإلســتحواذ 

فــي الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.

فــي تاريــخ اإلســتحواذ، يتــم االعتــراف باألصــول المســتملكة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات التــي تــم تحملهــا بقيمهــا العادلــة بتاريــخ 
التملــك.

يتــم قيــاس الشــهرة بالزيــادة فــي مجمــوع البــدل المقــدم، ومبلــغ أي ملكيــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المشــتراة، والقيمــة العادلــة 
لحصــة حقــوق الملكيــة للشــركة المشــترية التــي كانــت تحتفــظ بهــا ســابقًا فــي المنشــأة المشــتراة

)إن وجــدت(، علــى صافــي مبالــغ األصــول المســتملكة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات المتحملــة بتاريــخ اإلســتحواذ. فــي حــال، بعــد 
إعــادة التقييــم، تجــاوز صافــي مبالــغ األصــول المســتملكة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات المتحملــة بتاريــخ التملــك مجمــوع البــدل 
المقــدم ومبالــغ أي ملكيــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المشــتراة والقيمــة العادلــة لحصــة حقــوق الملكيــة للشــركة المشــترية التــي 

كانــت تحتفــظ بهــا ســابقًا فــي المنشــأة المشــتراة )إن وجــدت(، يتــم االعتــراف بالزيــادة مباشــرة فــي الربــح أو الخســارة كربــح شــراء.
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إيرادات اإليجارات
يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجارات من اإلستثمارات في ممتلكات بطريقة القسط الثابت وعلى أساس مدة عقد االيجار المعني.

إيرادات اإللغاء
يتــم اإلعتــراف بإيــرادات إلغــاء العقــود فــي بيــان الدخــل الموحــد عندمــا يتــم بيــع الممتلــكات التــي لــم تكــن مســجلة كإيــرادات بعــد، فــي حالــة 
عــدم وفــاء العميــل بشــروط الســداد التعاقديــة. يقــع هــذا اإلجــراء عندمــا يســتمر العميــل بعــدم الوفــاء بشــروط الســداد التعاقديــة بالرغــم مــن 

ــر الســداد، بنــاء علــى اإلجــراءات المعمــول بهــا مــن قبــل اإلدارة. المتابعــات المســتمرة مــع العميــل المتعث

المنح الحكومية   7-3

يتــم اإلعتــراف بالمنــح الحكوميــة عندمــا تكــون هنالــك تأكيــدات معقولــة بإســتالمها وبــأن المجموعــة ســوف تلتــزم بالشــروط المتعلقــة بهــذه 
المنــح. ويتــم قيــاس المنــح بالقيمــة العادلــة، ويتــم اإلعتــراف بهــا ضمــن بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الوفــاء بالشــروط 

المتعلقــة بالمنحــة المعنيــة.

يتــم الحصــول هــذه المنــح عــادة لغايــات إســتعمالها فــي التطويــر، وعليــه فــإن االلتــزام بالشــرط المتعلــق بالمنحــة المعنيــة يتــم تقديرهــا بنــاًء 
علــى تقــدم نشــاطات التطويــر.

ســيتم إدراج المنــح الحكوميــة المؤجلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد إســتيفاء الشــروط المنصــوص عليهــا مــن قبــل الحكومــة والمرتكــزة علــى 
تقــدم نشــاطات التطويــر.

العمالت األجنبية    8-3

تظهــر البيانــات الماليــة الخاصــة بــكل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة بالعملــة المســـتخدمة فــي البيئــة اإلقتصاديــة التــي تمــارس المجموعــة فيهــا 
نشــاطها )العملــة المتداولــة(. ألغــراض البيانــات الماليــة الموحــدة فإنــه تــم عــرض نتائــج أعمــال المجموعــة ومركزهــا المالــي بالدرهــم اإلماراتــي 

والــذي يعتبــر العملــة المســتخدمة فــي المجموعــة وعملــة عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة .
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فــي حــال عــدم انتهــاء المحاســبة األوليــة عــن اندمــاج األعمــال فــي نهايــة الفتــرة الماليــة التــي حصــل فيهــا األندمــاج، تســجل الشــركة المبالــغ 
المؤقتــة للبنــود التــي لــم يتــم إنتهــاء عمليــة المحاســبة عنهــا. يتــم تعديــل هــذه المبالــغ المؤقتــة خــالل فتــرة القيــاس )انظــر أعــاله(، أو يتــم االعتراف 
بموجــودات أو مطلوبــات إضافيــة لتعكــس المعلومــات الجديــدة التــي تــم الحصــول عليهــا حــول الحقائــق والظــروف الســائدة بتاريــخ االســتحواذ، 

إن توفــرت، والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى المبالــغ المعتــرف بهــا كمــا فــي ذلــك التاريــخ. 

اإلعتراف باإليرادات   6-3

يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو الــذي ســتحصل عليــه المجموعــة مقابــل البضائــع أو الخدمــات المقدمــة مــن خــالل 
النشــاط االعتيــادي للمجموعــة بعــد طــرح الخصومــات.

مبيعات الممتلكات
يتم اإلعتراف بمبيعات الممتلكات كإيراد عند إستيفائها للشروط التالية:

يتم تحويل المخاطر والمنافع المتعلقة بالممتلكات إلى المشتري ;  •
ال تحتفــظ المجموعــة بســيطرة فعليــة علــى الممتلــكات المباعــة أو اإلســتمرار فــي التدخــل اإلداري فيمــا يتعلــق بالممتلــكات المباعــة بنفــس   •

درجــة تدخلهــا فــي إدارة الممتلــكات المملوكــة لهــا ;
يوجد إمكانية لقياس مبلغ اإليراد بشكل معقول ;  •

يكون من المتوقع أن تستفيد المجموعة بشكل مباشر من المنافع اإلقتصادية المتعلقة بعملية البيع ;  •
يوجد إمكانية لقياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها الناتجة عن عملية البيع بشكل معقول .  •

تقديم الخدمات – خدمات إدارة العقارات
يتم اإلعتراف بإيرادات الخدمات المقدمة عند القيام بتقديم الخدمة.

إيرادات التوزيعات
يتم تحقق إيرادات التوزيعات من اإلستثمارات عندما ينشأ حق للمساهمين بإستالم دفعات عن توزيعات األرباح.

إيرادات الفوائد
يتم إحتساب إيرادات الفوائد على أساس الفترات الزمنية المسـتحقة والمبالغ األصلية ومعدل الفائدة المكتسب.
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يتــم احتســاب االســتهالك بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت وذلــك بتوزيــع تكلفــة األصــل بعــد طــرح قيمتــه المتبقيــة علــى أســاس مــدة الخدمــة 
المتوقعــة لألصــل كمــا يلــي:

مباني )إيضاح 5(
موجودات أخرى

نسبة %
5-4

25-10

تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة والقيــم المتبقيــة وطــرق االســتهالك فــي نهايــة كل ســنة، ويتــم احتســاب أثــر التغيــر فــي القيــم المقــدرة 
علــى أســاس مســتقبلي. 

إن الربــح أو الخســارة الناتجــة مــن اســتبعاد أو تقاعــد أحــد الممتلــكات أو المعــدات يتــم تحديدهــا بالفــرق بيــن عوائــد البيــع والقيمــة المدرجــة لألصــل 
ويتــم اإلعتــراف بهــا فــي األربــاح أو الخســائر.

إستثمارات في ممتلكات   11-3

ــرادات إيجــار و/ أو اإلســتفادة مــن اإلرتفــاع فــي قيمتهــا  يتــم القيــاس األولــي لالســتثمارات فــي الممتلــكات والتــي يحتفــظ بهــا للحصــول علــى إي
بالتكلفــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة. بعــد االعتــراف األولــي يتــم قيــاس االســتثمارات فــي الممتلــكات بالقيمــة العادلــة.  يتــم إدراج األربــاح أو 

الخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي الممتلــكات ضمــن أربــاح أو خســائر الفتــرة التــي تحصــل خاللهــا.

استثمارات في ممتلكات قيد التطوير   12-3

إن االســتثمارات فــي الممتلــكات قيــد التطويــر التــي يتــم بناؤهــا أو تطويرهــا الســتخدامها فــي المســتقبل كاســتثمار عقــاري يتــم قياســها مبدئيــًا 
بالتكلفــة بمــا فــي ذلــك جميــع التكاليــف المباشــرة المتعلقــة بالتصميــم وإنشــاء العقــار بمــا فــي ذلــك تكاليــف الموظفيــن المرتبطــة. وبعــد 
االعتــراف األولــي، يتــم قيــاس االســتثمارات فــي ممتلــكات قيــد التطويــر بالقيمــة العادلــة. إن األربــاح والخســائر التــي تنشــأ عــن تغيــرات القيمــة 
العادلــة لالســتثمارات فــي ممتلــكات قيــد التطويــر يتــم إدراجهــا فــي األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا. يتــم تحويــل العقــار بعــد 

ــره إلــى اســتثمارات فــي ممتلــكات.   االنتهــاء مــن إنشــائه أو تطوي

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لإلســتثمارات فــي ممتلــكات واإلســتثمارات فــي ممتلــكات قيــد التطويــر بنــاء علــى قيــم الســوق المفتــوح علــى 
أســاس التقييمــات التــي يقــوم بهــا مســاحون مســتقلون وإستشــاريين.

3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية " تتمة "
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عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الخاصــة بــكل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة ، يتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت بخــالف العملــة المســتخدمة فــي 
المجموعــة )العملــة األجنبيــة( علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ تلــك المعامــالت . بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي موحــد، يتــم إعــادة 
تحويــل البنــود الماليــة المدرجــة بالعمــالت األجنبيــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة بذلــك التاريــخ. يتــم إعــادة تحويــل البنــود غيــر الماليــة 
بالعمــالت األجنبيــة والتــي تظهــر بقيمتهــا العادلــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة عنــد تحديــد القيمــة العادلــة لهــا . ال يتــم إعــادة تحويــل 

البنــود غيــر الماليــة بالعمــالت األجنبيــة والتــي يتــم قياســها طبقــًا للتكلفــة التاريخيــة.

يتم إدراج فروقات أسعار الصرف ضمن األرباح أو الخسائر خالل السنة التي نشأت فيها تلك الفروقات .

تكلفة اإلقتراض   9-3

ــة  ــرة زمنيــة طويل ــاج إلــى فت ــاج أصــول مؤهلــة للرســملة، والتــي تحت ــاء أو إنت يتــم رســملة تكاليــف اإلقتــراض التــي ترتبــط مباشــرًة باســتحواذ أو بن
كــي تصبــح جاهــزة لإلســتعمال أو للبيــع، حيــث يتــم إضافتهــا إلــى تكلفــة تلــك األصــول وذلــك إلــى أن تكــون تلــك األصــول وبشــكل كبيــر جاهــزة 

لإلســتعمال أو للبيــع.

إن جميع تكاليف االقتراض األخرى تظهر كمصاريف في األرباح أو الخسائر للسنة التي يتم بها تكبدها.

ممتلكات ومعدات   10-3

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة. تشــمل التكلفــة التاريخيــة المصاريــف 
المتعلقــة بشــكل مباشــر باإلســتحواذ علــى األصــل.

يتــم إدراج التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة المدرجــة لألصــل أو اإلعتــراف بهــا كأصــل منفصــل حســبما يكــون مالئمــًا فقــط عندمــا يكــون مــن 
المحتمــل أن ينتــج فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية للمجموعــة مــن األصــل المعنــي ويكــون باإلمــكان قيــاس التكلفــة بشــكل موثــوق. يتــم إدراج 

كافــة مصاريــف اإلصــالح والصيانــة األخــرى فــي أربــاح أو خســائر الفتــرة التــي حدثــت فيهــا.
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إذا كان مــن المتوقــع أن تقــل القيمــة القابلــة إلســترداد األصـــل )أو وحــدة توليــد النقــد( عــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم تخفيــض قيمــة األصــل الدفتريــة )أو 
وحــدة توليــد النقــد( لقيمتهــا القابلــة لإلســترداد. يتــم االعتــراف فــوراً بخســارة اإلنخفــاض كمصــروف فــي األربــاح أو الخســائر إال إذا كان األصــل مثبــت 

بمبلــغ إعــادة التقييــم، حيــث يتــم فــي هــذه الحالــة معالجــة انخفــاض القيمــة كخفــض الحتياطــي إعــادة التقييــم.

إذا تــم الحقــًا عكــس خســارة اإلنخفــاض، يتــم حينهــا زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( حتــى تصــل إلــى حــد القيمــة القابلــة 
لإلســترداد المعدلــة، بحيــث إن الزيــادة فــي القيمــة ال تتعــدى قيمتــه الدفتريــة فيمــا لــو لــم يكــن هنــاك إنخفــاض فــي قيمــة األصــل )وحــدة توليــد 
النقــد( فــي الســنوات الســابقة. يتــم االعتــراف بتراجــع خســارة االنخفــاض كإيــراد فــوراً فــي األربــاح أو الخســائر اال عندمــا يكــون األصــل مثبــت بمبلــغ 

ــادة الحتياطــي إعــادة التقييــم. إعــادة التقييــم، عندهــا يتــم معالجــة إســترجاع خســارة انخفــاض القيمــة كزي

المخصصات   16-3

يتــم أخــذ مخصصــات عنــد وجــود إلتزامــات حاليــة )قانونيــة أو إجباريــة( كنتيجــة ألحــداث ســابقة ، والتــي قــد تُنشــئ إلتزامــًا علــى المجموعــة يمكــن 
تقديــره بشــكل معقــول .

يتــم قيــاس المخصصــات حســب أفضــل التقديــرات للمصــروف المطلــوب لمقابلــة اإللتــزام كمــا بتاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد مأخــوذاً فــي 
عيــن اإلعتبــار أي مخاطــر ناتجــة مــن عــدم تقديــر قيمــة المخصــص بشــكل جيــد. إن تحديــد قيمــة المخصــص يتــم بتقديــر التدفــق النقــدي الخارجــي 

ألي منافــع إقتصاديــة يتــم إســتخدامها لتســديد تلــك اإللتزامــات الحاليــة، وهــي تمثــل القيمــة الحاليــة لذلــك التدفــق النقــدي .

مخصصات الموظفين   17-3

3-17-1  خطة المساهمات المحددة

تقــوم المجموعــة بالمســاهمة بمخصــص التقاعــد والتأميــن اإلجتماعــي لموظفيهــا مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقــًا لقانــون 
العمــل اإلتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )7( لعــام 1999، وبموجبــه تقــوم المجموعــة بالمســاهمة بمــا نســبته 12.5% مــن إجمالــي 
مبلــغ الرواتــب الخاضعــة لحســاب المســاهمة عــن موظفيهــا مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يســاهم موظفــي المجموعــة مــن 
مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وكذلــك الحكومــة بنســبة 5% و 2.5% علــى التوالــي مــن مبلــغ الرواتــب الخاضعــة لحســاب المســاهمة 
. إن إلتــزام المجموعــة الوحيــد بالنســبة لمخصــص التقاعــد والتأميــن االجتماعــي هــو القيــام بتحويــل المســاهمات المحــددة فقــط. ويتــم إدراج 

تلــك المســاهمة فــي األربــاح أو الخســائر.
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ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير   13-3

يتــم تصنيــف الممتلــكات قيــد اإلنشــاء أو التطويــر بغــرض بيعهــا عنــد اإلنتهــاء مــن إنشــائها أو تطويرهــا، علــى انهــا ممتلــكات للمتاجــرة قيــد 
التطويــر ويتــم قياســها بالتكلفــة أو صافــي القيمــة البيعيــة، أيهمــا أقــل. تتمثــل صافــي القيمــة البيعيــة بســعر البيــع المقــدر فــي ســياق األعمــال 
اإلعتياديــة ناقصــًا التكاليــف المقــدرة الالزمــة إلنجــاز الممتلــك وانجــاز عمليــة البيــع. ويتــم تحديــد تكلفــة الممتلــكات للمتاجــرة قيــد التطويــر علــى 
أســاس تحديــد تكلفــة كل عقــار علــى حــده. يعتمــد تصنيــف الممتلــكات للمتاجــرة قيــد التطويــر كموجــودات متداولــة أو غيــر متداولــة علــى التاريــخ 

المتوقــع لإلنجــاز.

3-14   ممتلكات للمتاجرة

يتــم تصنيــف الممتلــكات المســتحوذ عليهــا أو المطــورة بغــرض البيــع فــي ســياق األعمــال اإلعتياديــة كممتلــكات للمتاجــرة . يتــم قيــاس هــذه 
الممتلــكات بالتكلفــة أو صافــي القيمــة البيعيــة ، أيهمــا أقــل. تتمثــل صافــي القيمــة البيعيــة بســعر البيــع المقــدر فــي ســياق األعمــال اإلعتياديــة 
ناقصــًا التكاليــف المقــدرة الالزمــة إلنجــاز الممتلــك وإنجــاز عمليــة البيــع . يتــم تحديــد تكلفــة الممتلــكات للمتاجــرة علــى أســاس تكلفــة كل عقــار 

علــى حــده .

3-15   إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة 

تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي موحــد بمراجعــة قيمــة الموجــودات الملموســة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن تلــك 
الموجــودات تعانــي مــن خســائر إنخفــاض فــي القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل ذلــك المؤشــر، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد لتحديــد خســائر 
اإلنخفــاض فــي القيمــة )إن وجــدت(. عنــد عــدم وجــود أســس لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد مــن كل أصــل علــى حــده، تقــوم المجموعــة بتقديــر 
القيمــة المســتردة مــن وحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. عنــد وجــود أســس معقولــة للتوزيــع ، فــإن الموجــودات العامــة للمجموعــة 
يتــم توزيعهــا علــى وحــدات توليــد النقــد بشــكل إفــرادي أو يتــم توزيعهــا علــى أصغــر مجموعــة مــن وحــدات توليــد النقــد عنــد وجــود أســس معقولــة 

للتوزيــع . 

تتمثــل القيمــة القابلــة لإلســترداد فــي القيمــة العادلــة مخصومــًا منهــا التكلفــة حتــى إتمــام البيــع أو القيمــة الناتجــة عــن اإلســتعمال أيهمــا أعلــى. 
عنــد تقييــم القيمــة الناتجــة عــن اإلســتعمال، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة للوصــول بهــا إلــى القيمــة الحاليــة بإســتخدام 

معــدل خصــم مناســب ليعكــس قيمتهــا الســوقية الحاليــة مــع مراعــاة أثــر مــرور الوقــت علــى القيمــة والمخاطــر المحــددة لألصــل.
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الموجودات المالية    19-3

طريقــة معــدل العائــد الفعلــي هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة وتوزيــع إيــرادات العائــد علــى الفتــرات المرتبطة بها 
. معــدل العائــد الفعلــي هــو المعــدل الــذي يســتعمل لخصــم الدفعــات النقديــة المتوقــع إســتالمها مســتقباًل خــالل العمــر المتوقــع للموجــودات 

الماليــة أو خــالل فتــرة أقصــر، عندمــا يكــون ذلــك مناســبًا، بحيــث تعطــي بالضبــط صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد اإلعتــراف المبدئــي .

قامــت المجموعــة بتصنيــف الموجــودات الماليــة التاليــة " كقــروض وذمــم مدينــة" : أرصــدة لــدى البنــوك وفــي الصنــدوق وذمــم تجاريــة مدينــة 
وأخــرى. 

نقد وأرصدة لدى البنوك   1-19-3

يتكــون النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك مــن النقــد فــي الصنــدوق والودائــع لــدى البنــوك )بإســتثناء الودائــع المرهونــة( التــي تســتحق خــالل ثالثــة 
أشــهر أو أقــل .

3-19-2   الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عندما تكون مقتناه لغرض المتاجرة أو حددت ألن تصنف كذلك.

يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:
تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو   •

تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نمط فعلي ألداة مالية تحقق أرباح على المدى القصير.  •
تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط.  •
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3-17-2   مخصص اإلجازات

يتــم عمــل إســتحقاق لإللتزامــات المقــدرة إلســتحقاقات الموظفيــن المتعلقــة باإلجــازات بنــاًء علــى الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن 
ــنة . ــة الس ــى نهاي ــن حت المؤهلي

3-17-3  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يتــم أيضــًا عمــل مخصــص إضافــي بكافــة مبالــغ مكافــآت نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفيــن مــن غيــر مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة وفقــًا لقانــون العمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك علــى أســاس مــدة الخدمــة المتجمعــة لــكل موظــف والراتــب األساســي 

الــذي يتقضــاه كمــا بتاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد .

يتــم إدراج اإلســتحقاق المتعلــق بمخصــص اإلجــازات تحــت بنــد مطلوبــات متداولــة ، بينمــا يتــم إدراج المخصــص المتعلــق بمكافــآت نهايــة الخدمــة 
تحــت بنــد المطلوبــات غيــر المتداولــة .

3-18  األدوات المالية 

يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة طرفًا في البنود التعاقدية الخاصة باألداة.

يتــم اإلعتــراف أو إلغــاء اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة فــي تاريــخ التعامــل حيــث يتــم شــراء أو بيــع الموجــودات الماليــة بموجــب عقــد يتطلــب 
الحصــول أو التنــازل عــن تلــك الموجــودات الماليــة خــالل جــدول زمنــي معيــن ويتــم إبرامــه بواســطة الســوق ذو العالقــة، يتــم قيــاس الموجــودات 
ــن  ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة كأداة مالي ــة المصنف ــودات المالي ــتثناء الموج ــالت، بإس ــف المعام ــة، وتكالي ــة العادل ــي بالقيم ــكل مبدئ ــة بش المالي

خــالل األربــاح والخســائر والتــي يتــم قياســها بشــكل أساســي بالقيمــة العادلــة .

تــم تصنيــف الموجــودات الماليــة إلــى الفئــات التاليــة : موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر، إســتثمارات محتفــظ بهــا 
حتــى إســتحقاقها، موجــودات ماليــة – متاحــة للبيــع وقــروض وذمــم مدينــة. إن تصنيــف الموجــودات الماليــة بالشــكل المذكــور يتــم بنــاًء علــى 

طبيعــة وهــدف إقتنــاء تلــك الموجــودات الماليــة ويتــم قياســها فــي وقــت إثباتهــا .
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قروض وذمم مدينة    4-19-3

يتــم قيــاس القــروض والذمــم المدينــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام معــّدل الفائــدة الفعلــي، مطروحــًا منهــا أي انخفــاض فــي القيمــة.   
يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي، باســتثناء الذمــم المدينــة قصيــرة األجــل والتــي يكــون االعتــراف 

بالفوائــد عليهــا غيــر مــادي. 

3-19-5   إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

اإلســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة لهــا دفعــات ثابتــة أو يمكــن تحديدهــا وتواريــخ اســتحقاق 
ثابتــة وهــي التــي تعتــزم إدارة المجموعــة االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها ويكــون لهــا القــدرة علــى ذلــك. يتــم إدراج اإلســتثمارات المحتفــظ 
بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي مطروحــًا منهــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة، ويتــم 
االعتــراف بااليــراد باســتخدام معــدل الفائــدة الســائد. عندمــا تقــرر المجموعــة بيــع مــا هــو أكثــر مــن مجــرد كميــة غيــر كبيــرة مــن اإلســتثمارات المحتفظ 

بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق، عندهــا تكــون الفئــة بالكامــل قــد تعرضــت للتأثــر وبالتالــي تتــم إعــادة تصنيفهــا كإســتثمارات متاحــة للبيــع. 

إنخفاض قيمة الموجودات المالية    6-19-3

يتــم فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي موحــد مراجعــة القيــم الحاليــة للموجــودات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة. يتــم تخفيــض 
قيمــة الموجــودات الماليــة عنــد وجــود دليــل موضوعــي، كنتيجــة لحــدث أو أحــداث حصلــت الحقــًا لإلعتــراف المبدئــي بتلــك الموجــودات الماليــة، 

يشــير إلــى تأثــر التدفــق النقــدي المتوقــع مســتقباًل لتلــك الموجــودات الماليــة. 

إن اإلنخفــاض الكبيــر أو طويــل األجــل فــي القيمــة العادلــة لألســهم غيــر المدرجــة والمصنفــة كإســتثمارات – متاحــة للبيــع، إلــى مــا دون تكلفتهــا، 
يوخــذ فــي عيــن اإلعتبــاره كدليــل موضوعــي عنــد تحديــد مــا إذا كانــت هــذه اإلســتثمارات قــد تعرضــت إلنخفــاض القيمــة.

لجميع الموجودات المالية األخرى، إن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل أو  •

تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية أو  •
من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسًا أو إعادة هيكلة مالية. أو  •

إختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية .  •

ملخص بأهم السياسات المحاسبية " تتمة "   -3

الموجودات المالية " تتمة "   19-3

28



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

يمكــن تصنيــف الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لغيــر غــرض المتاجــرة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عنــد 
التســجيل المبدئــي، إذا:

كان مثــل هــذا التصنيــف يزيــل أو يقلــل بصــورة كبيــرة أي قيــاس أو احتســاب غيــر متســق والــذي مــن الممكــن أن ينتــج فيمــا لــو لــم يتــم   •
أو النحــو،  هــذا  علــى  التصنيــف 

كان الموجــود المالــي يمثــل جــزء مــن مجموعــة الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة أو كالهمــا، والتــي يتــم إدارتهــا وتقديــر أدائهــا   •
علــى أســاس القيمــة العادلــة، طبقــًا إلدارة المخاطــر أو إســتراتجية االســتثمار الموثقــة لــدى الشــركة حيــث يتــم الحصــول علــى المعلومــات 

ــًا بنــاًء علــى هــذا األســاس؛ أو حــول مجموعــة الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة داخلي
كان الموجــود المالــي يمثــل جــزء مــن عقــد يحتــوي علــى مشــتق متضمــن واحــد أو أكثــر، وأن معيــار المحاســبة الدولــي )IAS( رقــم 39: األدوات   •
الماليــة: االعتــراف والقيــاس يســمح للعقــد الكلــي المجمــع )الموجــود أو المطلــوب( بتصنيفــه كموجــودات ماليــة معرفــة بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.

تظهــر الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر بقيمتهــا العادلــة ويتــم االعتــراف بــأي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن إعــادة 
التقييــم فــي األربــاح والخســائر. يتضمــن صافــي الربــح أو الخســارة أي توزيعــات لألربــاح أو فائــدة مســتحقة مــن الموجــودات الماليــة ويتــم إدراجهــا 

ضمــن بيــان الدخــل الموحــد.

الموجودات المالية المتاحة للبيع    3-19-3

قامــت المجموعــة بتصنيــف اإلســتثمارات غيــر المدرجــة فــي ســوق مالــي نشــط ضمــن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع وتــم قياســها بالقيمــة 
العادلــة حيــث أن فــي إعتقــاد اإلدارة انــه مــن الممكــن تحديــد القيمــة العادلــة بشــكل موثــوق . يتــم إدراج األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي 
القيمــة العادلــة ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى والتــي يتــم إضافتهــا إلــى بنــد التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة بإســتثناء خســائر 
اإلنخفــاض فــي القيمــة، والتــي يتــم إدراجهــا ضمــن الربــح أو الخســارة. فــي حــال إســتبعاد اإلســتثمار أو وجــود إنخفــاض فــي قيمتــه بشــكل محــدد 

، فــإن األربــاح أو الخســائر نتيجــة تقييمــه ســابقًا والمثبتــة ضمــن التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة يتــم إدراجهــا ضمــن الربــح أو الخســارة .

إن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة – المتاحــة للبيــع بعمــالت أجنبيــة، يتــم تحديدهــا بتلــك العملــة ويتــم تحويلهــا حســب ســعر الصــرف 
الســائد بتاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. إن التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناشــئ عــن تغيــر أســعار الصــرف والــذي يعــود إلــى التغيــر فــي قيمــة 

إطفــاء تكلفــة تلــك الموجــودات يتــم إثباتــه ضمــن األربــاح أو الخســائر، أمــا التغيــرات األخــرى فيتــم إدراجهــا ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.
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أمــا فيمــا يتعلــق بخســائر انخفــاض القيمــة الســتثمارات فــي أوراق ماليــة متاحــة للبيــع والمعتــرف بهــا فــي فتــرة ســابقة ضمــن األربــاح والخســائر فانــه 
ــادة فــي القيمــة العادلــة فــي فتــرة الحقــة النخفــاض القيمــة يتــم االعتــراف بهــا ضمــن بنــود  ــاح والخســائر. إن أي زي ال يتــم عكســها مــن خــالل األرب

الدخــل الشــامل األخــرى.

3-19-7  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

تقــوم المجموعــة بإلغــاء اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة فقــط عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفــق النقــدي مــن تلــك الموجــودات الماليــة 
أو عنــد تحويــل الموجــودات الماليــة وبمــا فيهــا جميــع المكاســب والمخاطــر المتعلقــة بملكيــة الموجــودات الماليــة إلــى طــرف آخــر. إذا لــم تقــم 
المجموعــة بتحويــل الموجــودات الماليــة بشــكل كامــل أو لــم تقــم بتحويــل جميــع المكاســب والمخاطــر المتعلقــة بملكيــة الموجــودات 
الماليــة وإســتمرت بالســيطرة علــى تلــك الموجــودات الماليــة التــي تــم تحويلهــا إلــى طــرف آخــر، فــإن المجموعــة تقــوم باإلعتــراف بمصالحهــا 
المتبقيــة بالموجــودات الماليــة وأي إلتزامــات يتوجــب عليهــا ســدادها. إذا إحتفظــت المجموعــة بمعظــم المكاســب والمخاطــر ذات الصلــة 

بالموجــودات الماليــة المحولــة، تســتمر المجموعــة بتســجيل هــذه الموجــودات الماليــة.

المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل المجموعة   20-3

3-20-1  التصنيف كدين أو أداة ملكية 

الديون وأدوات الملكية يتم تصنيفها كإلتزامات مالية أو كأدوات ملكية طبقًا ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديـة.

3-21  أدوات الملكية

أداة الملكيــة هــي أي تعاقــد يثبــت حــق مالكهــا فــي أصــول المنشــأة المتبقيــة بعــد طــرح جميــع إلتزاماتهــا. أدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة مــن 
قبــل المجموعــة يتــم تســجيلها بالمبالــغ المســتلمة بعــد طــرح مصاريــف اإلصــدار .

3-22  المطلوبات المالية

تــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة التاليــة للمجموعــة "كمطلوبــات ماليــة أخــرى" : ذمــم تجاريــة دائنــة وأخــرى وإســتالف دائــن والتــي يتــم قياســهما 
بشــكل أولــي بالقيمــة العادلــة، بالصافــي بعــد طــرح تكاليــف المعامــالت مســتخدمًا طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ، ويتــم االعتــراف بمصاريــف 

الفوائــد علــى أســاس العائــد الفعلــي مــا عــدا الذمــم الدائنــة قصيــرة األجــل حيــث أن الفائــدة المتعلقــة بهــا تعتبــر غيــر ماديــة.
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بالنســبة لبعــض فئــات الموجــودات الماليــة ، مثــل الذمــم المدينــة ، والموجــودات التــي ال يتــم خفــض قيمتهــا بشــكل إفــرادي حيــث يتــم فحصهــا 
إلنخفــاض القيمــة بشــكل إجمالــي . يتمثــل الدليــل الموضوعــي إلنخفــاض قيمــة محفظــة الذمــم المدينــة بالخبــرة الســابقة للمجموعــة  فــي 
تحصيــل الذمــم ، الزيــادة فــي عــدد الدفعــات المســتحقة للمحفظــة خــالل الفتــرة الســابقة، إضافــة إلــى التغيــرات الملحوظــة فــي ظــروف اإلقتصــاد 

المحلــي والتــي لهــا عالقــة بتحصيــالت الذمــم .

فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، فــإن خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة تتمثــل فــي الفــرق مــا بيــن القيمــة الدفتريــة 
لتلــك الموجــودات الماليــة والقيمــة الحاليــة للتدفــق النقــدي المتوقــع مســتقباًل مــن تلــك الموجــودات الماليــة، بعــد خصــم الفوائــد المتكبــدة 
القيمــة  بيــن  الفــرق  القيمــة هــو  إنخفــاض  فــإن خســارة  بالتكلفــة،  المحملــة  الماليــة  بالنســبة للموجــودات  الفعليــة.  الفائــدة  حســب أســعار 
الدفتريــة لتلــك الموجــودات الماليــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مخصومــًا علــى ســعر الفائــدة الســوقي لتلــك 

الموجــودات الماليــة المشــابهة. مثــل هــذا اإلنخفــاض فــي القيمــة ال يتــم عكســه فــي الفتــرات الالحقــة .

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لجميــع الموجــودات الماليــة بقيمــة خســائر إنخفــاض القيمــة مباشــرًة ، بإســتثناء الذمــم التجاريــة المدينــة والتــي 
يتــم تخفيضهــا بأخــذ مخصــص للذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا. فــي حــال إعتبــار الذمــم التجاريــة المدينــة غيــر قابلــة للتحصيــل، يتــم إقفــال تلــك 
الذمــم مقابــل مخصــص الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا. وفــي حــال إســترداد الذمــم التجاريــة المدينــة قــد تــم إقفالهــا مــن قبــل فيتــم إثباتهــا 
ــي  ــكوك ف ــم المش ــص الذم ــة لمخص ــة الدفتري ــي القيم ــر ف ــات التغي ــم إثب ــا . يت ــي تحصيله ــكوك ف ــم المش ــص الذم ــل مخص ــالت مقاب كتحصي

تحصيلهــا ضمــن األربــاح أو الخســائر .

فــي حــال إعتبــار أن الموجــودات الماليــة – المتاحــة للبيــع قــد تعرضــت إلنخفــاض فــي القيمــة، فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة والتــي تــم اإلعتــراف 
بهــا فــي الســابق ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى يتــم االعتــراف بهــا كأربــاح أو خســائر للفتــرة.

فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة ، فإنــه فــي حــال تــم فــي فتــرة الحقــة تراجــع مبلــغ خســارة انخفــاض القيمــة، 
وهــذا التراجــع يمكــن ربطــه بشــكل موضوعــي مــع أحــداث تمــت بعــد االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة، فــإن خســارة القيمــة المعتــرف بهــا ســابقًا 
يتــم االعتــراف بهــا مــن خــالل االربــاح والخســائر إلــى المــدى الــذي يجعــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار كمــا بتاريــخ انخفــاض القيمــة ال تتعــدى التكلفــة 

المطفــأة كمــا لــو انــه لــم يحــدث أي اعتــراف لالنخفــاض فــي القيمــة.

ملخص بأهم السياسات المحاسبية " تتمة "   -3
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اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية   1-4

السياســات  تطبيــق  عمليــة  فــي  اإلدارة  وضعتهــا  والتــي  أدنــاه(   2-4 )أنظــر  تقديــرات  تتضمــن  التــي  تلــك  عــن  بمعــزل  الهامــة  اإلفتراضــات  إن 
: يلــي  ، تتمثــل فيمــا  الماليــة الموحــدة  البيانــات  المدرجــة فــي  القيــم  تأثيــر جوهــري علــى  المحاســبية للمجموعــة والتــي لهــا 

4-1-1    تصنيف اإلستثمارات

تقــوم اإلدارة بتصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد شــرائها إمــا كموجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر– بغــرض المتاجــرة، أو 
ــخ اإلســتحقاق أو كقــروض وذمــم مدينــة أو كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع .  كإســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاري

إنخفاض قيمة الموجودات المالية   2-1-4

تقــوم المجموعــة بتخفيــض قيمــة الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع عنــد وجــود إنخفــاض دائــم فــي قيمتهــا العادلــة إلــى مــا دون التكلفــة . 
تقــوم المجموعــة بتقييــم التغيــر الطبيعــي فــي الســعر، والقــدرة الماليــة للجهــة المســتثمر فيهــا، والســوق وأداء القطــاع التجــاري ، والتغيــرات 

في التدفق المالي والتشغيلي والتقني .  

قامــت المجموعــة بإعتبــار مبلــغ 64 مليــون درهــم )2014 : 22 مليــون درهـــم( كخســارة إنخفــاض قيمــة اإلســتثمارات– المتاحــة للبيــع للســنة ، وذلــك 
بنــاًء علــى إختبــار تحليــل للخســارة فــي قيمــة اإلســتثمارات – المتاحــة للبيــع قامــت بــه المجموعــة.

تصنيف الممتلكات   3-1-4

قامــت اإلدارة خــالل عمليــة تصنيــف الممتلــكات باتخــاذ عــدة أحــكام. هــذه األحــكام ضروريــة للتمكــن مــن تحديــد مــا إذا كان عقــار مــا مؤهــل 
للتصنيــف كاســتثمار عقــاري، ممتلــكات ومعــدات و/أو عقــار محتفــظ بــه إلعــادة بيعــه. وضعــت المجموعــة معاييــر معينــة حتــى تســتطيع الحكــم 
بصــورة مســتمرة وفقــا لتعريــف االســتثمارات العقاريــة، الممتلــكات والمعــدات والعقــارات المحتفــظ بهــا إلعــادة بيعهــا. عنــد اتخــاذ حكمهــا، 
ــي  ــبي الدول ــار المحاس ــي المعي ــن ف ــو المبي ــى النح ــكات عل ــف الممتل ــة بتصني ــات المتعلق ــة والتوجيه ــر المفصل ــى المعايي ــدت اإلدارة عل اعتم
رقــم 2، والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16، والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم40، وبصفــة خاصــة، الهــدف مــن اإلســتخدام الــذي حددتــه اإلدارة. تــم 
إظهــار ممتلــكات قيــد التطويــر فــي إطــار الموجــودات المتداولــة لوجــود نيــة عنــد اإلدارة لبيعهــا خــالل ســنة مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد .
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طريقــة معــدل العائــد الفعلــي هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة وتوزيــع مصاريــف التمويــل على الفتــرات المرتبطة 
بهــا . معــدل العائــد الفعلــي هــو المعــدل الــذي يســتخدم لخصــم الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة خــالل العمــر المتوقــع للمطلوبــات 

الماليــة أو خــالل فتــرة أقصــر، عندمــا يكــون ذلــك مناســبًا، بحيــث تعطــي بالضبــط صافــي القيمــة الدفتريــة بتاريــخ اإلعتــراف المبدئــي .

3-22-1   إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية فقط عندما يتم اإليفاء بها ، إلغاؤها أو إنتهاء مدتها .

توزيع األرباح   23-3

يتــم اإلعتــراف بتوزيــع أربــاح المســاهمين كمطلوبــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا موافقــة المســاهمين علــى 
توزيعــات األربــاح .

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   -4

مــن خــالل تطبيــق المجموعــة للسياســات المحاســبية كمــا وارد فــي إيضــاح 3 ، فــإن ذلــك يتطلــب أن تقــوم اإلدارة بعمــل أحــكام، تقديــرات 
وافتراضــات حــول القيــم المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة والتــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا بشــكل واضــح مــن 
مصــادر أخــرى. إن التقديــرات واالفتراضــات تعتمــد علــى الخبــرة التاريخيــة لــإلدارة وعوامــل أخــرى تؤخــذ فــي عيــن االعتبــار عنــد القيــام بتلــك التقديــرات 
واالفتراضــات. مــن الممكــن أن تختلــف القيمــة الفعليــة للموجــودات والمطلوبــات عــن القيمــة التــي تــم إدراجهــا بنــاًء علــى تلــك التقديــرات 

واالفتراضــات.

يتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات بشــكل دوري. يتــم إدراج أثــر التعديــل فــي التقديــرات المحاســبية فــي نفــس الفتــرة التــي تــم فيهــا التعديــل 
وذلــك فــي حــال إن ذلــك التعديــل يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة، أو علــى الفتــرة التــي تــم فيهــا التعديــل والفتــرات الالحقــة وذلــك فــي حــال أن أثــر 

ذلــك التعديــل يظهــر فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات الالحقــة .

إن األحــكام والتقديــرات الحساســة التــي اتخذتهــا اإلدارة والتــي لهــا مخاطــر هامــة قــد ينتــج عنهــا تعديالت مادية علــى المبالغ المدرجــة للموجودات 
والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة هــي كما يلي:

3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية " تتمة "
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4-2-3   األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وتكاليــف اإلســتهالك المتعلقــة بالممتلــكات والمعــدات علــى أســاس ســنوي.  قامــت 
المجموعــة بمراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات والمعــدات كمــا فــي

31 ديسمبر 2015 )إيضاح 5(. 

4-2-4   تقييم استثمارات حقوق ملكية غير مدرجة

تستند إعادة تقييم استثمارات حقوق ملكية غير مدرجة على واحدة مما يلي:

معامالت تجارية في سوق مفتوح  •
القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشابهة بشكل كبير  •

التدفقات النقدية المتوقعة والمخصومة بالنسب الحالية التي تخص عناصر ذات شروط ومخاطر مماثلة أو  •
نماذج تقييم أخرى  •

إن تحديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل الخصــم الســتثمارات حقــوق الملكيــة الغيــر مدرجــة يتطلــب تقديــرات هامــة. تقــوم المجموعــة بتحديــد 
أســاليب التقييــم دوريــا واختبــار صالحيتهــا باســتخدام إمــا األســعار مــن معامــالت الســوق الحاليــة فــي األداة نفســها أو عــن غيرهــا مــن البيانــات 

ــوق. ــي الس ــة ف المتاح

كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح رقــم 31 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، إســتثمارات حقــوق الملكيــة الغيــر مدرجــة تقيــم بإســتخدام طريقــة صافــي 
قيمــة األصــول.
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لمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 4-2 ا 

ــخ المركــز المالــي الموحــد والتــي لهــا نســبة مخاطــرة قــد  ــر المؤكــدة بتاري ــرات األخــرى غي إن اإلفتراضــات الرئيســية الخاصــة بالمســتقبل والتقدي
ــة، تتمثــل فيمــا يلــي : تتســبب بتعديــل جوهــري للقيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة القادمـ

4-2-1   القيمة العادلة الستثمارات عقارية واستثمارات عقارية قيد التطوير

إن أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة هــو األســعار الحاليــة فــي ســوق نشــط لعقــارات مماثلــة. فــي غيــاب هــذه المعلومــات قامــت المجموعــة 
ــعار  ــار األس ــي االعتب ــذ ف ــة باألخ ــت المجموع ــا، قام ــاذ أحكامه ــد اتخ ــة. عن ــة العادل ــة للقيم ــرات معقول ــن تقدي ــة م ــن مجموع ــة ضم ــد القيم بتحدي
الحاليــة لعقــارات مماثلــة فــي نفــس الموقــع وبالحالــة ذاتهــا مــع تعديــالت تعكــس التغيــرات فــي الطبيعــة والموقــع والمعطيــات االقتصاديــة 
منــذ تاريــخ المعامــالت التــي حصلــت بتلــك األســعار. إن هــذه التقديــرات مبنيــة علــى بعــض االفتراضــات غيــر المؤكــدة والتــي قــد تختلــف عــن النتائــج 

الفعليــة بشــكل جوهــري.

يتطلــب تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات المنتجــة لإليــرادات إلــى اســتخدام تقديــرات كالتدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الموجــودات )مثــل 
التأجيــر، وملفــات المســتأجرين، وتدفقــات اإليــرادات المســتقبلية، والقيــم الرأســمالية للتركيبــات والتجهيــزات، والصيانــة والوضــع العــام للعقــار( 
ــد  ــار عن ــا باالعتب ــم أخذه ــر( يت ــاء والتأجي ــر اإلنش ــل مخاط ــر )مث ــر التطوي ــإن مخاط ــك ،ف ــى ذل ــة إل ــول. باإلضاف ــذه األص ــة له ــم المالئم ــعار الخص وأس
تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة قيــد التطويــر. تعتمــد هــذه التقديــرات علــى أوضــاع الســوق المحلــي القائمــة كمــا فــي نهايــة الفتــرة 

الماليــة.

إنخفاض قيمة الممتلكات للمتاجرة والممتلكات للمتاجرة قيد التطوير   2-2-4

تقــوم إدارة المجموعــة بمراجعــة الممتلــكات للمتاجــرة والممتلــكات للمتاجــرة قيــد التطويــر، لتحديــد إن كان هنالــك مــا يشــير إلــى انخفــاض فــي 
. قيمتها

فــي حالــة وجــود إنخفــاض فــي القيمــة يســتلزم علــى اإلدارة إدراجهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد، تقــوم اإلدارة بتقييــم ســعر البيــع الحالــي لوحــدات 
الممتلــكات والتكاليــف المتوقعــة إلنجــاز هــذه الوحــدات مــن الممتلــكات وذلــك فيمــا يتعلــق بالممتلــكات التــي ال يتــم بيعهــا حتــى تاريــخ بيــان 
المركــز المالــي الموحــد. وفــي حــال إنخفــاض أســعار البيــع الحاليــة عــن التكاليــف المتوقعــة لإلنجــاز، يتــم تكويــن مخصــص إلنخفــاض القيمــة 
عنــد وقــوع حالــة أو حــدث خســارة بحيــث يتــم تخفيــض تكلفــة الممتلــكات للمتاجــرة قيــد التطويــر إلــى صافــي القيمــة الممكــن تحصيلهــا منهــا.
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ــزال بالخدمــة بمبلــغ 4.897 ألــف درهــم )2014: 4.779  تتضمــن الممتلــكات والمعــدات كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 بنــود مســتهلكة بالكامــل وال ت
ألــف درهــم(.

الممتلكات والمعدات والمؤلفة بشكل أساسي من األراضي والمباني موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

قامــت اإلدارة بإعــادة النظــر فــي إســتخدام بعــض اإلســتثمارات فــي ممتلــكات، إســتثمارات فــي ممتلــكات قيــد التطويــر وممتلــكات للمتاجــرة. مــن 
وجهــة نظــر مجلــس اإلدارة، فإنــه ســوف يتــم إســتخدام هــذه الممتلــكات بتكلفــة تبلــغ 25.312 ألــف درهــم )2014 : 120.352 ألــف درهــم( لتوليــد إيــرادات 

للمجموعــة، وبالتالــي، تــم تحويــل تكلفــة هــذه الممتلــكات إلــى ممتلــكات ومعــدات.

6- إستثمارات في ممتلكات

2015
ألف درهــم

 1.657.365
 157.631

--
(18.032)

--

 1.796.964

1.796.964
--

 1.796.964

2014
ألف درهــم

 1.724.882
 92.655

)84.554(
--

)75.618(

 1.657.365

1.639.333
 18.032

 1.657.365

كما في 1 يناير
التغير في القيمة العادلة )صافي(

محول من ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير )إيضاح 8(
مبالغ مشطوبة خالل السنة

محول إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 5(

كما في 31 ديسمبر

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

خــالل ســنة 2011، قامــت المجموعــة بــإدراج الجــزء المتبقــي مــن األرض الممنوحــة مــن الحكومــة فــي الدفاتــر المحاســبية كمنــح حكوميــة مؤجلــة 
بقيمــة إجماليــة 571 مليــون درهــم وإدراج نفــس المبلــغ فــي اإلســتثمارات فــي ممتلــكات والممتلــكات للمتاجــرة قيــد التطويــر. ســيتم إدراج هــذه 

المنــح الحكوميــة المؤجلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد إســتيفاء الشــروط المنصــوص عليهــا مــن قبــل الحكومــة.

تــم تقييــم اإلســتثمارات فــي ممتلــكات كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 مــن قبــل مقيــم مســتقل. إعتمد مجلــس اإلدارة تقريــر التقييم للمقيم المســتقل، 
ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار المنحنــى التصاعــدي ألســعار الســوق الحاليــة، فقــد أقــر المجلــس زيــادة القيمــة العادلــة بمبلــغ 158 مليــون درهــم )2014 : 93 

مليــون درهــم( تــم إدراجهــا ضمــن األرباح أو الخســائر.

5-  ممتلكات ومعدات " تتمة "
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التكلفة
كما في 31 ديسمبر 2013

إضافات خالل السنة
تحويالت )إيضاح 6 و 7(

كما في 31 ديسمبر 2014
إضافات خالل السنة

إستبعادات
تحويالت )إيضاح 7 و 8(

كما في 31 ديسمبر 2015

اإلستهالك المتراكم
كما في 31 ديسمبر 2013

إستهالك السنة

كما في 31 ديسمبر 2014

إستهالك السنة
إطفاءات متعلقة باإلستبعادات

كما في 31 ديسمبر 2015

القيمة الدفترية
كما في 31 ديسمبر 2015

كما في 31 ديسمبر 2014

أرض
ألف درهـم

 146.763
--

 75.618
 222.381

--
--
--

 222.381

--
--

--

--
--

--

 222.381

 222.381

مباني
ألف درهـم

 175.940
 184

 8.647
 184.771

 532
--

 25.312

 210.615

 20.454
 8.779

 29.233

 9.438
--

 38.671

 171.944

 155.538

 أثاث
ومفروشات
ألف درهـم

 4.239
 63
--

 4.302
 61

)77(
--

 4.286

 2.051
 809

 2.860

 820
)77(

 3.603

 683

 1.442

 أجهزة حاسوب
 ومعدات

مكاتب
ألف درهـم

 3.731
 521
--

 4.252
 643

)4(
--

 4.891

 3.243
 239

 3.482

 364
)1(

 3.845

 1.046

 770

سيارات
ألف درهـم

 706
 102
--

 808
 185

--
--

 993

 671
 25

 696

 48
--

 744

 249

 112

رأسمالية  أعمال 
قيد التنفيذ
ألف درهـم

--
--

 36.087
 36.087

--
--
--

 36.087

--
--

--

--
--

--

 36.087

 36.087

5-   ممتلكات ومعدات

المجموع
ألف درهـم

 331.379
 870

 120.352
 452.601

 1.421
)81(

 25.312
 

479.253

 26.419
 9.852

 36.271

 10.670
)78(

 46.863

 432.390

 416.330
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9-    إستثمارات

2015
ألف درهــم

 380.475
 268.025

(374.316)

 274.184
 8.270

 282.454

 33.393

2014
ألف درهــم

 381.995
 297.906

)310.679(

 369.222
 11.022

 380.244

 34.603

إستثمارات غير متداولة

متاحة  للبيع
إستثمارات في حقوق ملكية خاصة

صناديق عقارية
ينزل: مخصص إنخفاض في القيمة

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

إستثمارات متداولة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

فيما يلي تفاصيل إستثمارات المجموعة :

2015
ألف درهــم

 250.346
 15.256

 265.602

 130.129
 252.769

 382.898
 648.500

(374.316)

 274.184

2014
ألف درهــم

 251.497
 15.256

 266.753

 130.499
 282.649

 413.148
 679.901

)310.679(

 369.222

إستثمارات غير متداولة

متاحة  للبيع
إستثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
إستثمارات في حقوق ملكية خاصة غير مدرجة

صناديق إستثمارية غير مدرجة

إستثمارات خارج  دولة اإلمارات العربية المتحدة
إستثمارات في حقوق ملكية خاصة غير مدرجة

صناديق إستثمارية غير مدرجة

إجمالي القيمة لإلستثمارات غير المتداولة
ينزل : مخصص إنخفاض في القيمة
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7-    إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

2015
ألف درهــم

 267.016
 1.192

(1.670)
--

 266.538

2014
ألف درهــم

 351.172
 4.716

)44.734(
)44.138(

 267.016

كما في 1 يناير
التكلفة المتكبدة

محول إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 5(
محول إلى ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير )إيضاح 8(

كما في 31 ديسمبر

تــم تقييــم اإلســتثمارات فــي ممتلــكات قيــد التطويــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 مــن قبــل مقيــم مســتقل. قــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة تقريــر المقيــم 
المســتقل واتفــق علــى عــدم الحاجــة إلدخــال أيــة تغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2015.

إن اإلستثمارات في ممتلكات قيد التطوير موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير   -8

2015
ألف درهــم

 884.628
 149.559
(15.182)

--
--

(131.164)
(23.642)

 864.199

 846.711
 17.488

 864.199

2014
ألف درهــم

 734.668
 21.268

--
 84.554
 44.138

--
--

 884.628

 851.958
 32.670

 884.628

كما في 1 يناير
التكلفة المتكبدة

مبالغ مشطوبة خالل السنة
محول من إستثمارات في ممتلكات )إيضاح 6(

محول من إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير )إيضاح 7(
محول إلى ممتلكات للمتاجرة )إيضاح 11(
محول إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 5(

كما في 31 ديسمبر

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
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10-    دفعات مقدمة

2015
ألف درهــم

 190.807
(29.250)

 161.557

78.697
 82.860

 161.557

2014
ألف درهــم

 161.313
)29.250(

 132.063

67.728
 64.335

 
 132.063

دفعات مقدمة
ينزل: مخصص إنخفاض القيمة

تم تصنيفها :

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة

تتضمن الدفعات المقدمة:

)1( مبلغ 79 مليون درهم مدفوع لالستحواذ على ممتلكات في إمارة أبو ظبي.

)2( مبلغ 18 مليون درهم مدفوع لالستحواذ على قطع أراضي في إمارة أبو ظبي.

كما في 31 ديسمبر 2015، قام مجلس اإلدارة بإجراء دراسة تحليلية إلمكانية إسترداد الدفعات المقدمة، وكنتيجة لتلك الدراسة أقر مجلس اإلدارة 
انه ال يوجد إنخفاض في القيمة  خالل السنة )2014 : إنخفاض القيمة بمبلغ

 3 مليون درهم(.

ممتلكات للمتاجرة     -11

2015
ألف درهــم

 513.224
 131.164

(205.284)

 439.104

2014
ألف درهــم

 673.665
--

)160.441(

 513.224

كما في 1 يناير
تحويالت من إستثمارات في ممتلكات )إيضاح 8(

تكلفة ممتلكات مباعه )إيضاح 22(

كما في 31 ديسمبر

جميع الممتلكات للمتاجرة موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

خالل السنة، وإستناداً إلى تقييم صافي القيمة التحصيلية لممتلكات المتاجرة من قبل مقيم مستقل، اتفق مجلس اإلدارة إلى أن تقرير 
التقييم ال يبين وجود إنخفاض في القيمة التحصيلية وبالتالي ال يوجد ضرورة لتحميل األرباح او الخسائر للسنة الحالية بأية أعباء )2013 : ال 

شيء(.
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2015
ألف درهــم

 8.270

 282.454

24.542
 8.851

 33.393

2014
ألف درهــم

 11.022

 380.244

 25.514
 9.089

 34.603

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
أدوات دين غير مدرجة موجودة خارج دولة اإلمارات العربية 

  المتحدة

إجمالي اإلستثمارات غير المتداولة

إستثمارات متداولة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

حقوق ملكية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
إستثمارات غير مدرجة  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

كانت حركة مخصص إنخفاض القيمة كما يلي:

تــم إدراج صافــي النقــص فــي القيمــة العادلــة لإلســتثمارات المتداولــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والبالغــة 1.2 مليــون درهــم )2014 
: زيــادة بمبلــغ 4 مليــون درهــم( ضمــن األربــاح أو الخســائر.

تــم تحديــد قيمــة اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع غيــر المدرجــة كمــا فــي 31 ديســمبر مــن قبــل مقيــم مســتقل. قــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة تقريــر المقيــم 
وتــم إقــرار مبلــغ 64 مليــون درهــم كخســائر إنخفــاض فــي القيمــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 )2014: 22 مليــون درهــم(.

2015
ألف درهــم

 310.679
 63.637

--

 374.316

2014
ألف درهــم

 288.732
 21.947

--

 310.679

كما في 1 يناير
مخصصات مضافة خالل السنة

مبالغ مشطوبة خالل السنة

كما في 31 ديسمبر

9-   إستثمارات " تتمة "

فيما يلي تفاصيل إستثمارات المجموعة : " تتمة "

39
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إن الحسابات الجارية – توزيعات أرباح غير مطالب بها يجب أن تستخدم فقط في دفع توزيعات األرباح ويجب أن ال تستخدم ألغراض أخرى.

إن األرصدة لدى البنوك وفي الصندوق موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

14-  رأس المال

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة مبلغ 2 مليار درهم )2014 : 2 مليار درهم( مقسمة إلى
2 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم .

15-  إحتياطي قانوني

حســب متطلبــات القانــون اإلتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 ، والمــادة رقــم 57 )1( مــن النظــام األساســي للشــركة 
، يتــم تحويــل 10% مــن صافــي الربــح للســنة إلــى اإلحتياطــي القانونــي. يحــق للشــركة أن تقــرر التوقــف عــن هــذه التحويــالت عندمــا يعــادل رصيــد 
هــذا اإلحتياطــي 50% مــن رأس المــال المدفــوع. خــالل إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد فــي 13 مــارس 2014 وافــق المســاهمون علــى 
تحويــل مبلــغ 702.733 ألــف درهــم مــن األربــاح المســتبقاه إلــى اإلحتياطــي القانونــي. إن هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع فيمــا عــدا تلــك الحــاالت 
التــي يســمح بهــا القانــون. لــم يتــم تحويــل إلــى اإلحتياطــي القانونــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 حيــث بلــغ رصيــد هــذا اإلحتياطــي %50 

مــن رأس المــال المدفــوع.

16-  إحتياطي عام

وفقــًا للمــادة رقــم 57 )2( مــن النظــام األساســي للشــركة، يتــم تحويــل 10% مــن صافــي الربــح الســنوي إلــى اإلحتياطــي العــام. يتوقــف هــذا التحويــل 
بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة العاديــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة أو عندمــا يصــل رصيــد هــذا اإلحتياطــي 50% مــن رأس المــال المدفــوع. 

يســتخدم هــذا اإلحتياطــي فــي األغــراض التــي تقررهــا الجمعيــة العموميــة العاديــة بنــاء علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة.

خــالل إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد فــي 13 مــارس 2014 وافــق المســاهمون علــى تحويــل مبلــغ 297.267 ألــف درهــم مــن األربــاح 
المســتبقاه إلــى اإلحتياطــي العــام.

13-   أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق " تتمة "
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2015
ألف درهــم

 118.938
 40.577
 159.515

(59.394)

 100.121

2014
ألف درهــم

 91.074
 38.682
 129.756
)30.973(

 98.783

ذمم تجارية مدينة
ذمم مدينة أخرى

ذمم مدينة تستحق بعد سنة 

ذمم مدينة تستحق خالل سنة 

تتضمــن الذمــم التجاريــة المدينــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 أوراق قبــض – شــيكات برســم التحصيــل بمبلــغ 97.6 مليــون درهــم )2014: 60.5 مليــون 
درهــم(.

قــام مجلــس اإلدارة بإجــراء إختبــار إنخفــاض القيمــة للذمــم التجاريــة المدينــة وأخــرى وبنــاًء علــى نتائــج ذلــك اإلختبــار فقــد َخُلــص إلــى انــه ال يوجــد 
خســائر إنخفــاض فــي القيمــة للســنة.

    
13-   أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

12-    ذمم تجارية مدينة وأخرى

2015
ألف درهــم

 20

 8.436
 57.590
 2.823
 250.000

 318.869

2014
ألف درهــم

 20

 569
 51.372

 2.662
 250.000

 304.623

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك:

حسابات جارية
حسابات جارية – توزيعات أرباح غير مطالب بها )إيضاح 20(

حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل

تتضمــن األرصــدة لــدى البنــوك وفــي الصنــدوق ودائــع ألجــل بمبلــغ 250 مليــون درهــم )2014 : 250 مليــون درهــم( مربوطــة ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر، ووفقــا 
لذلــك لــم يتــم إدراجهــا فــي النقــد ومــا يعادلــه. بلــغ متوســط ســعر الفائــدة علــى الودائــع 1.85% إلــى 2% ســنويًا )2014 : 1.85% إلــى 2% ســنويًا(.

بلغــت قيمــة الوديعــة الثابتــة المرهونــة مقابــل تســهيالت بنكيــة للســحب علــى المكشــوف مبلــغ 250 مليــون درهــم. كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، 
بلغــت قيمــة الرصيــد المتبقــي للســحب علــى المكشــوف مبلــغ ال شــيء )2014: 12.126 ألــف درهــم( )إيضــاح 18(.
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2015
ألف درهــم

 98.076
 47.454

 57.590
 66.198

 
269.318

2014
ألف درهــم

 89.025
 26.426
51.372

 47.949

 214.772

ذمم تجارية دائنة
إستحقاقات مشاريع

توزيعات أرباح غير مطالب بها )إيضاح 13(
مستحقات وذمم دائنة أخرى

2015
ألف درهــم

 295.971
 22.080

 24.234
 25.517

--

 367.802

2014
ألف درهــم

 205.970
 31.405

 21.879
 23.614
 14.958

 297.826

مبيعات ممتلكات 
إيرادات إلغاء عقود )إيضاح 19(

إيرادات إدارية للمرافق
إيرادات إيجارات

أخرى

21-   اإليرادات

19-  دفعات مقدمة من العمالء

تتمثــل الدفعــات المقدمــة مــن العمــالء فــي المبالــغ المقبوضــة وفقــًا لخطــط دفــع مــن بيــع ممتلــكات للمتاجــرة يتــم تطويرهــا حاليــًا وممتلــكات 
للمتاجــرة )إجمالــي صافــي مبيعــات للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 – 270 مليــون درهــم( )2014: 320 مليــون درهــم(. يتــم تأجيــل اإلعتــراف 
باإليــرادات لحيــن إتمــام تطويــر الممتلــكات ونقــل مخاطــر وإمتيــازات الملكيــة إلــى المشــتري وفقــًا للسياســة المحاســبية للمجموعــة فيمــا يتعلــق 

باإلعتــراف باإليــرادات )إيضــاح 3(.

التواريــخ المتوقعــة إلنجــاز المشــاريع المتعلقــة  تــم توزيــع المبالــغ المســتلمة مقدمــًا مــن العمــالء بيــن متداولــة وغيــر متداولــة علــى أســاس 
للمتاجــرة. بممتلــكات 

خــالل الســنة قامــت المجموعــة، وبعــد حصولهــا علــى اإلستشــارة القانونيــة الالزمــة، بإلغــاء عقــود بعــض العمــالء ومصــادرة الدفعــات المقدمــة 
منهــم بمبلــغ 22 مليــون درهــم )2014 : 31 مليــون درهــم( وذلــك لعــدم إلتزامهــم بمتطلبــات الدفــع.

ذمم تجارية دائنة وأخرى   -20
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2015
ألف درهــم

 3.148
 685
(164)

 3.669

2014
ألف درهــم

 2.871
 530

)253(

 3.148

الرصيد كما في بداية السنة
أعباء محملة خالل السنة

المبالغ المدفوعة

الرصيد كما في نهاية السنة

حصلــت المجموعــة علــى قــرض ألجــل مــن مكتــب اإلســتثمار والتطويــر، حكومــة رأس الخيمــة بمبلــغ 92 مليــون درهــم )25 مليــون دوالر أمريكــي( 
ــنويًا وإن  ــغ 4.95% س ــت يبل ــدة ثاب ــدل فائ ــرض مع ــذا الق ــل ه ــنة 2016. يحم ــي س ــدة ف ــة واح ــى دفع ــل عل ــداده بالكام ــم س ــى أن يت ــنة 2011، عل ــالل س خ
الفائــدة تدفــع بشــكل ربــع ســنوي. إن رصيــد القــرض كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد هــو 92 مليــون درهــم )2014 : 92 مليــون درهــم( .

حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت بنكيــة )ســحب علــى المكشــوف( بمبلــغ 350 مليــون درهــم مــن بنــك تجــاري. ســيتم إحتســاب ســعر الفائــدة 
علــى الســحب علــى المكشــوف بنســبة 0.55% فــوق نســبة الفوائــد الثابتــة علــى الوديعــة لــدى هــذا البنــك ولمقــدار قيمــة الوديعــة الثابتــة، وبنســبة 

معــدل فائــدة البنــك األساســية ناقــص 5% ســنويًا للســحب علــى المكشــوف الــذي يزيــد عــن مبلــغ الوديعــة. 
إن التسهيالت البنكية للمجموعة مضمونة بواسطة الضمانات التالية:

وديعة بمبلغ 250 مليون درهم مرهونة لدى البنك الممول.  •
تعهد بإيداع جميع متحصالت البيع المتعلقة بعقارات مشروع ميناء العرب في حساب السحب على المكشوف.  •

تعهد بتغطية أي زيادة في التسهيالت الممنوحة من مصادر الشركة المتاحة.  •

17- مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

تتمثل الحركة على صافي اإللتزام كما يلي:

2015
ألف درهــم

--

 91.850
--

 91.850

2014
ألف درهــم

91.850

--
 12.126

 12.126

المطلوبات غير المتداولة
قرض ألجل

المطلوبات المتداولة
قرض ألجل

سحب على المكشوف

18-   إستالف دائن
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

2015
ألف درهــم

 4.412
 4.610
 982

2014
ألف درهــم

 4.900
 4.610

 1.298

معامالت:
إيرادات فوائد على ودائع ألجل

مصروفات فوائد على قروض ألجل
مصروفات فوائد على سحب على المكشوف

2015
ألف درهــم

 250.000
(91.850)
 7.378

2014
ألف درهــم

 250.000
)91.850(
)12.126(

ودائع ألجل
قرض ألجل

حساب جاري لدى البنك

خالل السنة، قامت المجموعة بالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة :

2015
ألف درهــم

 8.439
 351

 8.790
 1.360
 3.000

2014
ألف درهــم

 8.082
 418

 8.500
 1.420
 2.000

مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسين:
رواتب ومخصصات

مخصص نهاية الخدمة 

أتعاب لجان مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

المعامالت مع أطراف ذات عالقة " تتمة "   -25

األرصدة المطلوبة من/)إلى( أطراف ذات عالقة كما يلي:

معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة

لقــد قامــت حكومــة رأس الخيمــة بمنــح قطــع أراضــي تبلــغ مســاحتها 67.1 مليــون قــدم مربــع علــى أســاس أن يتــم تطويرهــا. لــم تقــم المجموعــة 
بــإدراج 0.175 مليــون قــدم مربــع مــن مســاحة قطــع األراضــي المذكــورة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة حيــث لــم يتــم البــدء فــي تطويرهــا كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2015.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

2015
ألف درهــم

 5.464
(5.750)

(21)

(5.771)

2014
ألف درهــم

 7.167
)16.614(

)84(

)16.698(

إيرادات التمويل
مصاريف فوائد على إستالف دائن

خسارة تحويالت عمالت أجنبية

مصاريف التمويل

24-   إيرادات ومصاريف التمويل

25-  المعامالت مع أطراف ذات عالقة

تقــوم المجموعــة فــي ســياق أعمالهــا اإلعتياديــة بالدخــول فــي معامــالت، وفقــًا لشــروط وأحــكام متفــق عليهــا، مــع شــركات أخــرى أو أفــراد تقــع 
ضمــن نطــاق تعريــف األطــراف ذات العالقــة المتضمــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 24. لــدى المجموعــة عالقــة ضمــن هــذا اإلطــار مــع حكومــة 
رأس الخيمــة ومســاهمي المجموعــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيذييــن )بمــا فــي ذلــك المنشــآت التــي يمارســون تأثيــراً ملحوظــًا 

عليهــا أو المنشــآت التــي تمــارس تأثيــراً ملحوظــًا علــى المجموعــة( .

2015
ألف درهــم

(205.284)
(27.943)

(233.227)

2014
ألف درهــم

)160.441(
)27.356(

)187.797(

تكلفة مبيعات ممتلكات )إيضاح 11(
مصاريف إدارة مرافق وإيجارات

تكلفة اإليرادات   -22

2015
ألف درهــم

(19.884)
(4.783)

(10.670)
(4.626)

(39.963)

2014
ألف درهــم

)16.949(
)7.921(

)9.852(
)6.303(

)41.025(

تكاليف موظفين
مصاريف إعالنية وتسويقية

إستهالكات
مصاريف أخرى

مصاريف عمومية وإدارية   -23
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

إدارة مخاطر رأس المال    -29

تقــوم المجموعــة بــإدارة رأس المــال لضمــان إســتمرارية المجموعــة وتعظيــم العائــد للمســاهمين. هــذا ولــم تشــهد سياســة المجموعــة فــي هــذا 
المجــال أي تغييــر عنهــا فــي ســنة 2014 .

يتألــف هيــكل رأس مــال المجموعــة مــن إســتالف دائــن، أرصــدة لــدى البنــوك وفــي الصنــدوق وحقــوق الملكيــة التــي تشــتمل علــى رأس المــال، 
اإلحتياطيــات واألربــاح المســتبقاة.

تقــوم المجموعــة بمراجعــة هيكلــة رأس المــال بشــكل دوري، حيــث يتــم وكجــزء مــن هــذه المراجعــة األخــذ بعيــن االعتبــار تكاليــف فئــات رأس المــال 
والمخاطــر المتعلقــة بــكل فئــة.

30-  األدوات المالية

30-1   أهم السياسات المحاسبية

تــم اإلشــارة فــي إيضــاح رقــم 3 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة إلــى السياســات واألســس المحاســبية الهامــة المتبعــة بمــا فيهــا طريقــة اإلعتــراف 
وكذلــك أســس قيــاس واإلعتــراف باإليــرادات والمصاريــف وكذلــك فيمــا يتعلــق بجميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وأدوات الملكيــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

2015
ألف درهــم

180.492

2014
ألف درهــم

242.116 تمت الموافقة عليها وتم التعاقد بشأنها

إلتزامات ومطلوبات محتملة   -28

فيما يلي اإللتزامات ذات الصلة بتطوير الممتلكات :

2015
ألف درهــم

 160.095
 2.000.000

0.08

2014
ألف درهــم

 155.743
 2.000.000

0.08

الربح للسنة )ألف درهم(
عدد األسهم )باأللف(    

الربح األساسي للسهم الواحد (درهم)

يتم إحتساب الربح األساسي للسهم الواحد بتقسيم أرباح السنة على عدد األسهم كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.

27-  النقد وما يعادله

2015
ألف درهــم

 318.869
(57.590)

(250.000)

 11.279

2014
ألف درهــم

 304.623
)51.372(

)250.000(

 3.251

أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
حسابات جارية – توزيعات أرباح غير مطالب بها

ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من 3 أشهر - مرهونة

الربح األساسي للسهم الواحد   -26

لــدى المجموعــة قضيــة مــع أحــد المقاوليــن وقــد تــم تشــكيل لجنــة تحكيــم للنظــر بهــا. قامــت اإلدارة باستشــارة المحامــي الخارجــي لمراجعــة 
حالــة الدعــوى وتوصلــت إلــى اســتنتاج بعــدم الحاجــة إلــى إضافــة مخصــص مقابــل الدعــوى أعــاله، فيمــا عــدا االلتزامــات المســجلة فــي البيانــات 

الماليــة الموحــدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

30-  األدوات المالية " تتمة "

30-2   تصنيف األدوات المالية " تتمة "

أدوات مالية
ألف درهــم

--
--

 91.850
--
--

 269.318

 361.168

أدوات
غير مالية

ألف درهــم

 3.752.076
 3.669

--
 570.902
 67.168

--

 4.393.815

حقوق الملكية والمطلوبات

31 ديسمبر 2015
حقوق الملكية

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
إستالف دائن

منح حكومية مؤجلة
دفعات مقدمة من العمالء 

ذمم تجارية دائنة وأخرى

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

المجموع
ألف درهــم

 3.752.076
 3.669
 91.850

 570.902
 67.168

 269.318

 4.754.983

50



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

30-2   تصنيف األدوات المالية

الموجودات

31 ديسمبر 2015
ممتلكات ومعدات

إستثمارات في ممتلكات
إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير
إستثمارات 

دفعات مقدمة
ممتلكات للمتاجرة

ذمم تجارية مدينة وأخرى
أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

مجموع الموجودات 

قروض
وذمم مدينة

ألف درهـم

--
--
--
--
--
--
--

 158.506
 318.869

 477.375

 محتفظ بها
 حتى تاريخ

اإلستحقاق
ألف درهـم

--
--
--
--

 8.270
--
--
--
--

 8.270

 إستثمارات
 بغرض

المتاجرة
ألف درهـم

--
--
--
--

 33.393
--
--
--
--

 33.393

 إستثمارات
متاحة للبيع
ألف درهـم

--
--
--
--

 274.184
--
--
--
--

 274.184

أدوات
غير مالية

ألف درهـم

 432.390
 1.796.964
 266.538

 864.199
--

 161.557
 439.104

 1.009
--

 3.961.761

المجموع
ألف درهـم

 432.390
 1.796.964
 266.538

 864.199
 315.847

 161.557
 439.104
 159.515

 318.869

 4.754.983

30-  األدوات المالية " تتمة "
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

أدوات مالية
ألف درهـم

--
--

 103.976
--
--

 214.772
 

318.748

أدوات
غير مالية

ألف درهـم

 3.717.802
 3.148

--
 570.902
 109.252

--

 4.401.104

حقوق الملكية والمطلوبات

31 ديسمبر 2014
حقوق الملكية

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
إستالف دائن

منح حكومية مؤجلة
دفعات مقدمة من العمالء 

ذمم تجارية دائنة وأخرى

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

المجموع
ألف درهـم

 3.717.802
 3.148

 103.976
 570.902
 109.252

 214.772
 

4.719.852

األدوات المالية " تتمة "   -30

30-2   تصنيف األدوات المالية " تتمة "

يعتبر المدراء أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية والمسجلة في البيانات المالية الموحدة مقاربة لقيمتها العادلة.

30-3   إدارة مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة وذلك فيما يتعلق بودائعها لدى البنوك والقروض الدائنة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، تراوحــت الفائــدة الســنوية المكتســبة علــى ودائــع المجموعــة لــدى البنــوك بيــن 1.85% إلــى 2% ســنويًا )2014: 1.85% إلــى 
2% ســنويًا(. إن ســعر الفائــدة علــى اإلســتالف الدائــن مرتبــط بمعــدل 3 أشــهر الليبــور بالــدوالر األمريكــي باإلضافــة إلــى ســعر الفائــدة المتغيــر بنســبة 

4.95% ســنويا")2014: 4.95% ســنويًا(.

أهداف إدارة المخاطر المالية   4-30

ــر تقــوم بتحليــل درجــة التعــرض  ــإدارة ومراقبــة المخاطــر الماليــة ذات الصلــة بأعمــال المجموعــة وذلــك مــن خــالل تقاري تقــوم إدارة المجموعــة ب
لهــذه المخاطــر وحجمهــا. تشــتمل هــذه المخاطــر علــى مخاطــر الســوق )الــذي يشــتمل علــى مخاطــر تحويــل العمــالت، مخاطــر أســعار الفائــدة 

وتأثيرهــا علــى القيمــة العادلــة ومخاطــر تغيــر الســعر(، مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

الموجودات

31 ديسمبر 2014
ممتلكات ومعدات

إستثمارات في ممتلكات
إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير
إستثمارات 

دفعات مقدمة
ممتلكات للمتاجرة

ذمم تجارية مدينة وأخرى
أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

مجموع الموجودات 

قروض
وذمم مدينة

ألف درهـم

--
--
--
--
--
--
--

 129.447
 304.623

 434.070

 محتفظ بها
 حتى تاريخ

اإلستحقاق
ألف درهـم

--
--
--
--

 11.022
--
--
--
--

 11.022

 إستثمارات
 بغرض

المتاجرة
ألف درهـم

--
--
--
--

 34.603
--
--
--
--

 34.603

 إستثمارات
متاحة للبيع
ألف درهـم

--
--
--
--

 369.222
--
--
--
--

 369.222

أدوات
غير مالية

ألف درهـم

 416.330
 1.657.365

 267.016
 884.628

--
 132.063

 513.224
 309
--

 3.870.935

المجموع
ألف درهـم

 416.330
 1.657.365

 267.016
 884.628

 414.847
 132.063

 513.224
 129.756
 304.623

 4.719.852

30-  األدوات المالية " تتمة "

30-2   تصنيف األدوات المالية " تتمة "
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 " تتمة "

30-10   إدارة مخاطر السيولة

تقــع المســؤولية النهائيــة فيمــا يتعلــق بــإدارة مخاطــر الســيولة علــى عاتــق مجلــس اإلدارة الــذي أنشــأ إطــاراً مالئمــًا إلدارة مخاطــر الســيولة، وذلــك 
بهــدف إدارة العمليــات المتعلقــة بالتمويــل قصيــر، متوســط، طويــل األمــد ومتطلبــات إدارة الســيولة للمجموعــة، تقــوم إدارة المجموعــة بــإدارة 
مخاطــر الســيولة مــن خــالل اإلحتفــاظ بإحتياطيــات مناســبة مــن خــالل المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة والفعليــة ومقارنــة 

ــة. ــات المالي ــودات والمطلوب ــتحقاق الموج إس

يتــم تحديــد اإلســتحقاق التعاقــدي لــألدوات الماليــة بنــاًء علــى المــدة المتبقيــة إلســتحقاق األداة الماليــة مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. 
تقــوم اإلدارة بمراقبــة إســتحقاق األدوات الماليــة بهــدف التأكــد مــن توفــر الســيولة المناســبة فــي المجموعــة.

تتمثــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي اإلســتثمارات، ذمــم تجاريــة مدينــة وأخــرى، أرصــدة لــدى البنــوك وفــي الصنــدوق، إســتالف دائــن وذمــم 
تجاريــة دائنــة وأخــرى والتــي تســتحق خــالل عــام مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد فيمــا عــدا اإلســتثمارات والذمــم التجاريــة المدينــة والتــي 

تســتحق بعــد عــام )إيضــاح 9 ، 12(.

31-   قياس القيمة العادلة 

إن القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي ســيتم اســتالمها لبيــع أحــد الموجــودات، أو دفعهــا لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن معامــالت منتظمــة 
ــة.  ــة العادل ــرات القيم ــرية وتقدي ــم الدفتـ ــن القي ــات بي ــأ الفروق ــن أن تنشـ ــو، يمك ــذا النح ــى ه ــاس. وعل ــاريخ القي ــي تـ ــوق ف ــن بالسـ ــن المتعاملي بي
يقــوم تعريــف القيمــة العادلــة علــى إفتــراض أن المجموعــة مســتمرة فــي أعمالهــا دون أي نيــة أو حاجــة لتقليــص حجــم عملياتهــا أو إلجــراء صفقــة 

بشــروط مجحفــة.

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
تعتبر اإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية مقاربة لقيمتها العادلة.

أساليب التقييم واإلفتراضات لقياس القيمة العادلة
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة بإســتخدام أســاليب التقييــم واإلفتراضــات المماثلــة المســتخدمة فــي إعــداد 

البيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014.

30-  األدوات المالية " تتمة "
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30-5   مخاطر السوق

إن نشاط المجموعة يعرضها إلى مخاطر مالية متعلقة بالتغيرات التي تطرأ على أسعار العمالت األجنبية وعلى معدالت الفائدة.

يتم قياس مخاطر السوق التي تتعرض لها المجموعة من خالل تحليل الحساسية.

لم يطرأ أي تغير على مخاطر السوق التي تتعرض لها المجموعة أو على الطريقة التي يتم من خاللها إدارة وقياس المخاطر.

30-6   مخاطر أسعار األسهم

تتعــرض المجموعــة إلــى الحــد األدنــى مــن مخاطــر أســعار األســهم كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد، إن بعــض إســتثمارات المجموعــة 
فــي األســهم مدرجــة فــي األســواق الماليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبالنســبة إلســتثمارات األســهم غيــر المدرجــة فقــد تــم تقييمهــا مــن 

قبــل مقيــم خارجــي مســتقل كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد.

30-7   تحليل حساسية أسعار األسهم 

تتعــرض المجموعــة إلــى الحــد األدنــى مــن مخاطــر أســعار األســهم كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. إن غالبيــة إســتثمارات المجموعــة 
هــي إســتثمارات غيــر مدرجــة. إن اإلســتثمارات غيــر المدرجــة تــم تقييمهــا مــن قبــل مقيــم مســتقل كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. 

30-8   إدارة مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية

ال يوجــد مخاطــر كبيــرة علــى المجموعــة متعلقــة بتغييــر أســعار تحويــل العمــالت حيــث أن غالبيــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مســجلة 
بدرهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو بالــدوالر األمريكــي، حيــث أن ســعر صــرف الدرهــم ثابــت مقابــل تلــك العملــة.

30-9    إدارة مخاطر اإلئتمان

إن موجودات المجموعة المالية الرئيسية تتمثل في حسابات البنوك الجارية، الودائع الثابتة وذمم تجارية مدينة وأخرى.

إن مخاطــر اإلئتمــان لــدى المجموعــة مرتبــط بالذمــم التجاريــة المدينــة. تظهــر الذمــم التجاريــة المدينــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد 
بالصافــي بعــد خصــم مخصــص الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا. يتــم أخــذ مخصــص لإلنخفــاض فــي القيمــة عنــد وجــود حــدث يعتبــر بنــاًء علــى 

الخبــرة الســابقة، كدليــل النخفــاض قابليــة اســترداد التدفــق النقــدي.

ال يوجد تركز لمخاطر اإلئتمان نظراً لتعامل المجموعة مع قاعدة كبيرة من األطراف التعاقدية والعمالء.
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قياس القيمة العادلة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد
يقــدم الجــدول التالــي تحليــل لــألدوات الماليــة وغيــر الماليــة التــي يتــم قياســها الحقــًا لإلعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة، مقســمة إلــى ثالثــة 

مســتويات مــن 1 إلــى 3 علــى أســاس القيمــة العادلــة .

المســتوى األول : قياســات القيمــة العادلــة المســتقاة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي األســواق النشــطة لألصــول والمطلوبــات   •
. المتطابقــة 

 
المســتوى الثانــي : قياســات القيمــة العادلــة المســتقاة مــن مدخــالت بخــالف األســعار المدرجــة والتــي تــم إدراجهــا فــي المســتوى األول والتــي   •

يمكــن مالحظتهــا لألصــول والمطلوبــات أمــا مباشــرة )كاألســعار مثــاًل( أو بطريقــة غيــر مباشــرة )المســتقاة مــن األســعار(; و
 

ــي ال  ــات والت ــول أو المطلوب ــالت لألص ــن مدخ ــي تتضم ــم" والت ــاليب التقيي ــن "أس ــتقاه م ــة المس ــة العادل ــات القيم ــث : قياس ــتوى الثال المس  •
تســتند إلــى بيانــات الســوق المالحظــة )المدخــالت غيــر المالحظــة( .

المستوى 2
ألف درهــم

--

--

--
--

--

المستوى 3
ألف درهــم

 274.184

 8.851

 1.796.964
 266.538

 2.346.537

31 ديسمبر 2015

إستثمارات متاحة للبيع
حقوق ملكية ومحافظ إستثمارية 

   غير مدرجة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
  خالل األرباح أو الخسائر 

موجودات بغرض المتاجرة

إستثمارات في ممتلكات
إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير 

المجموع
ألف درهــم

 274.184

 33.393

 1.796.964
 266.538

 2.371.079

المستوى 1
ألف درهــم

--

 24.542

--
--

 24.542
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القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر 
يتــم قيــاس بعــض الموجــودات الماليــة للمجموعــة بالقيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد. يبيــن الجــدول التالــي 

الماليــة: العادلــة لهــذه الموجــودات  القيــم  معلومــات حــول كيفيــة تحديــد 

 الموجودات
المالية

 إستثمارات متاحة
للبيع  

 إستثمارات في
 حقوق ملكية

 خاصة وصناديق
 إستثمارية غير

مدرجة

 موجودات مالية
 بالقيمة العادلة

 من خالل األرباح أو
الخسائر

 إستثمارات في
 حقوق ملكية

مدرجة

 إستثمارات غير
مدرجة

 التسلسل الهرميالقيمة العادلة كما في
للقيمة العادلة

المستوى الثالث

المستوى األول

المستوى الثالث

 أساليب التقييم
والمدخالت الرئيسية

 طريقة تقييم صافي
 الموجودات لعدم توفر

 معلومات عن السوق
 ومعلومات مالية مماثلة.

 تم تحديد قيمة صافي
 األصول بناًء على أحدث
معلومات مالية تاريخية/

مدققة متوفرة

 أسعار العرض في األسواق
النشطة

 طريقة تقييم صافي
 الموجودات لعدم توفر

 معلومات عن السوق
 ومعلومات مالية مماثلة.

 تم تحديد قيمة صافي
 األصول بناًء على أحدث
معلومات مالية تاريخية/

مدققة متوفرة

 مدخالت
 هامة غير

قابلة للرصد

 صافي قيمة
الموجودات

ال يوجد

 صافي قيمة
الموجودات

 العالقة بين المدخالت
 الغير قابلة  للرصد

للقيمة العادلة

 كلما زاد صافي قيمة
 الموجودات للشركات

 المستثمر فيها، ارتفعت
القيمة العادلة

ال ينطبق

 كلما زاد صافي قيمة
 الموجودات للشركات

 المستثمر فيها، ارتفعت
القيمة العادلة

31 ديسمبر
2015

ألف درهــــــم

 274.184

 24.542

 8.851

31 ديسمبر
2014

ألف درهـــــــم

 369.222

 25.514

 9.089
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تــقــريــر الحــوكـمــة الصـــــادر عـن شــــركـة رأس الخـيـــمــة العــقـاريــة
“ش.م.ع“  لعام 2015

أوا̋ل :  ممارسات حوكمة الشركات:

لقــد بــدأت شــركة رأس الخيمــة العقاريــة بتطبيــق و تبنــي قوانيــن وأنظمــة حوكمــة الشــركات منــذ عــام 2009 إذ صــدر تقريــر الحوكمــة عــن عــام 2009 فــي 
ــر  ــر 2011 ، وتقري ــر الحوكمــة عــن عــام 2010 فــي شــهر فبراي ــزال، كمــا صــدر تقري شــهر يونيــو 2010 و نشــر علــى موقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع آنــذاك والي
الحوكمــة عــن عــام  2011 فــي مــارس 2012  ونشــر علــى موقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع وموقــع الشــركة االلكتروني،وكذلــك تقريــر الحوكمــة لألعــوام   
2012 ، 2013 و 2014 وتــم نشــرها علــى موقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع وموقــع الشــركة االلكترونــي و يعــد هــذا التقريــر الســابع مــن نوعــه وهــو يتعلــق 

بعــام 2015 

ــر االنضبــاط المؤسســي بشــكلها  ــة تؤمــن بضــرورة وأهميــة التطبيــق العملــي لمبــادىء و قوانيــن الحوكمــة ومعايي   إن شــركة رأس الخيمــة العقاري
الدقيــق و بمــا يتالئــم مــع مصالــح الشــركة ومســاهميها لمــا لهــذه القوانيــن و الضوابــط مــن آثــار إيجابيــة تعــود بالنفــع علــى كافــة األطــراف. ولعــل 
البعــض يــرى أن مبــادىء الحوكمــة لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى مصالــح شــركات عالميــة كبيــرة ومعروفــة لطالمــا عرفــت بتطبيقهــا لهــذه 
المبــادىء فلمــاذا المطالبــة بتطبيقهــا فــي أســواقنا، لكــن الحقيقــة هــي أن الغالبيــة العظمــى مــن شــركات العالــم تخلــت فعليــا عــن الكثيــر مــن هــذه 

ــرة التــي ســبقت األزمــة الماليــة العالميــة فســقطت وأضاعــت أموالهــا و أمــوال المســاهمين معهــا. المبــادىء خــالل الفت

لذلــك فــإن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة ملتزمــة بمعاييــر اإلمتثــال بتطبيــق القــرارات واللوائــح واألنظمــة والقوانيــن المتعلقــة بتنظيــم وإدارة الشــركات 
المســاهمة العامــة والمشــتقة أساســا فــي معظمهــا مــن قانــون الشــركات التجاريــة )القانــون االتحــادي رقــم )8( لســنة 1984 فــي شــأن الشــركات 
التجاريــة والتعديــالت التــي طــرأت عليــه ( ومــا تــاله مــن قــرارات و تعديــالت أو تفســيرات أو ايضاحــات أصدرتهــا هيئــة األوراق الماليــة والســلع و الجهــات 

الرســمية المختصــة فــي الدولــة الحقــا وحتــى اآلن وذلــك فــي كافــة أنشــطتها و تعامالتهــا.

تؤكــد شــركة رأس الخيمــة العقاريــة بأنهــا ملتزمــة بتطبيــق األحــكام الــواردة فــي القــرار الــوزاري رقــم 518 / 2009 حيــث قررمجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه 
رقــم 2 لعــام 2010 المنعقــد بتاريــخ 24 أبريــل 2010 اعتمــاد إضافــة النــص التالــي والمشــتق مــن القــرار الــوزاري رقــم 518 لســنة 2009 إلــى النظــام األساســي 

للشــركة و اعتبــاره جــزءا ال يتجــرأ مــن هــذا النظــام وذلــك علــى النحــو التالــي:
  

"يســري علــى الشــركة القــرار الــوزاري رقــم )518( لســنة  2009 الصــادر عــن وزيــر االقتصــاد رئيــس مجلــس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع بشــأن ضوابــط 
الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط المؤسســي، وأيــة قــرارات قــد تصــدر بتعديلــه أو تحــل محلــه، ويعتبــر هــذا القــرار جــزًءا ال يتجــزأ مــن النظــام األساســي لشــركة 

رأس الخيمــة العقاريــة ومكمــاًل لــه".
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المستوى 2
ألف درهــم

--

--

--
--

--

المستوى 3
ألف درهــم

 369.222

 9.089

 1.657.365
 267.016

 2.302.692

31 ديسمبر 2014

إستثمارات متاحة للبيع
حقوق ملكية ومحافظ إستثمارية 

   غير مدرجة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
  خالل األرباح أو الخسائر 

موجودات بغرض المتاجرة
إستثمارات في ممتلكات

إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير 

المجموع
ألف درهــم

369.222

 34.603

 1.657.365
 267.016

 2.328.206

المستوى 1
ألف درهــم

--

 25.514

--
--

 25.514

لــم يكــن هنــاك أيــة تحويــالت بيــن المســتويات خــالل الفتــرة. ال يوجــد أيــة مطلوبــات ماليــة تتطلــب قياســها بالقيمــة العادلــة وبالتالــي لــم يتــم إدراج 
أيــة إيضاحــات للجــدول أعــاله.

32-  توزيع أرباح

يقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن ســنة 2015 بمبلــغ 100 مليــون درهــم بواقــع 5 فلــس لــكل ســهم )2014 : 100 مليــون درهــم، 
5 فلــس للســهم الواحــد(. يقتــرح مجلــس اإلدارة أيضــًا مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن ســنة 2015 بمبلــغ 3.5 مليــون درهــم )2014 : 3 مليــون درهــم(. 

إن التوزيعــات أعــاله خاضعــة لموافقــة المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي العــادي وبالتالــي لــم يتــم إدراجهــا ضمــن المطلوبات 
فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة .

ــون  ــغ 100 ملي ــبة 5% بمبل ــة بنس ــاح نقدي ــع أرب ــى توزي ــاهمون عل ــق المس ــارس 2015، واف ــي 19 م ــد ف ــنوي المنعق ــة الس ــة العمومي ــاع الجمعي ــالل إجتم خ
ــمبر 2014 ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــن الس ــد( ع ــهم الواح ــس للس ــم )5 فل دره

)2013 : 5% بمبلــغ 100 مليــون درهــم(. كمــا وافــق المســاهمون أيضــًا علــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 3 مليــون درهــم عــن الســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2014 )2013: 2 مليــون درهــم(. 

33-  إعتماد البيانات المالية الموحدة

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها بتاريخ 13 فبراير 2016.

31-  قياس القيمة العادلة " تتمة "
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وتهــدف اإلجــراءات المتخــذة إلــى المحافظــة علــى ســمعة الشــركة وتعزيــز ثقــة المســاهمين والمســتثمرين بهــا بحيــث ال يقــوم مجلــس اإلدارة 
والعامليــن بالشــركة باســتغالل المعلومــات التــي قــد تتوفــر لديهــم قبــل غيرهــم لتحقيــق مكاســب ماديــة دون غيرهــم ، ولذلــك فــإن الشــركة تطبق 

كافــة اللوائــح التنظيميــة التــي أصدرتهــا هيئــة األوراق الماليــة والســلع و ســوق أبــو ظبــي لــألوراق الماليــة أو تلــك التــي ســتصدر مســتقبال.

وخــالل الســنة الماليــة 2015 لــم يجــري أي مــن أعضــاء مجلــس ادارة الشــركة أو أزواجهــم ألو أبناؤهــم  أيــة تعامــالت علــى ســهم الشــركة ســواء بالبيــع 
أو الشــراء 

ثالث̋ا : تشكيل مجلس اإلدارة:

أ. تشكيل مجلس االدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس و الخبرات والمؤهالت التي يتمتعون بها:

بموجــب المــواد رقــم )21 و 22 و 23( مــن البــاب الرابــع للنظــام األساســي للشــركة، يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يشــكل مــن ثمانيــة أعضــاء 
علــى األقــل و عشــرة علــى األكثــر تنتخبهــم الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة بالتصويــت الســري وتكــون مــدة المجلــس ثــالث ســنوات، وعليــه 
فقــد تــم انتخــاب مجلــس إدارة للشــركة للــدورة الرابعــة  فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية العــادي للشــركة يــوم الخميــس الموافــق 19 مارس 
2015 . و بهــذا يكــون المجلــس قــد أمضــى ســنة تقريبــا˝ حتــى تاريــخ اعــداد هــذا التقريــر  ،  و يضــم المجلــس المنتخــب تســعة أعضــاء جميعهــم مــن 
مواطنــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة و المشــهود لهــم بالخبــرة الطويلــة و المتنوعــة و الكفــاءة العاليــة  وال يــزال يمــارس هــذا المجلــس صالحياتــه 
حتــى اآلن إذ تنتهــي مــدة المجلــس الحالــي بتاريــخ 1  أبريــل2018  . وفيمــا يلــي بيــان بتشــكيل المجلــس حســب فئــات أعضائــه والبيانــات الخاصــة بهــم 

والخبــرات والمؤهــالت التــي يتمتعــون بهــا:

تنفيذيالمـركــزاســم الـعـضــو
غير تنفيذي

غير مستقلمستقل

xرئيس مجلس اإلدارةالسيد / محمد حسن عمران
xنائب رئيس مجلس االدارة السيد /عبدالعزيز عبداهلل الزعابي

xالعضو المنتدب / الرئيس التنفيذي السيد / محمد سلطان القاضي
xعضو مجلس اإلدارةالشيخ / طارق أحمد القاسمي 

xعضو مجلس اإلدارةالشيخ / أحمد بن عمر القاسمي  
xعضو مجلس اإلدارةالدكتور  / مصطفى علي الشرياني  

xعضو مجلس اإلدارةالدكتور  / محمد عبداهلل المحرزي
xعضو مجلس اإلدارةالسيد / جمال سالم بن درويش

xعضو مجلس اإلدارةالسيد / محمد أحمد رقيط
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ولمــا كان التعديــل المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة أعــاله يتطلــب أن تتبنــاه الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للشــركة ، فقــد تمــت الدعــوة لعقــد جمعية 
عموميــة غيــر عاديــة لمناقشــة هــذا الموضــوع واتخــاذ القــرار المناســب بشــأنه ، وبتاريــخ 23/ ابريــل 2011 انعقــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة 
لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة وتــم مناقشــة موضــوع تعديــل النظــام االساســي للشــركة كمــا هــو موضــح أعــاله وتمــت المصادقــة علــى  تعديــل 
النظــام األساســي للشــركة باضافــة النــص أعــاله واعتبــارة جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام االساســي للشــركة، وبعــد ذلــك تــم الحصــول علــى الموافقــات 

الرســمية مــن الجهــات المختصــة وتــم نشــر التعديــل فــي الجريــدة الرســمية. 

أمــا دورة المجلــس الحاليــة فقــد بــدأت بانتخــاب تســعة أعضــاء مجلــس إدارة بتاريــخ 19 مــارس 2015  فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة و 
تمتــد فتــرة المجلــس حتــى تاريــخ 1 أبريــل 2018.

ثانيا˝: تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية:

التــي تحكــم تعامــالت أعضــاء المجلــس و موظفــي الشــركة ممــن  التنفيذيــة فيهــا بالقواعــد واإلجــراءات  إدارة الشــركة واإلدارة  يلتــزم مجلــس 
تتوافــر لديهــم معلومــات بحكــم مناصبهــم، وبهــدف االرتقــاء بمســتوى الشــفافية واإلفصــاح و إتاحــة الفرصــة للمســاهمين ليكونــوا متســاوين فــي 

تعامالتهــم فــي ســهم الشــركة شــأنهم فــي ذلــك شــأن المطلعيــن مــن داخــل الشــركة.

فلقــد قامــت الشــركة بتزويــد الســوق المالــي بقائمــة بأســماء الســادة / رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة و كذلــك قائمــة محدثــة بأســماء 
المطلعيــن مــن اإلدارة التنفيذيــة و رؤســاء األقســام ممــا يحتــم علــى هــؤالء المطلعيــن االلتــزام باإلجــراءات التــي يضعهــا الســوق والهيئــة عبــر أخــذ 
موافقــة مديــر الســوق المالــي علــى أيــة تعامــالت تجــري علــى الورقــة الماليــة الخاصــة بالشــركة )ســهم الشــركة( ســواء بالبيــع أو الشــراء ومــن خــالل 

قاعــة التــداول أو التحويــالت العائليــة فــي إدارة المقاصــة.

كمــا أن إدارة الســوق الماليــة توقــف تلقائيــا عبــر نظامهــا االلكترونــي كل مــن وردت أســمائهم فــي قائمــة المطلعيــن مــن التعامــل فــي أســهم 
الشــركة بيعــا أو شــراء قبــل خمســة عشــر يومــا مــن انتهــاء الفتــرة ولحيــن االفصــاح عــن النتائــج الماليــة الالزمــة لــكل فتــرة وهــذا الموضــوع يتــم آليــا عبــر 

نظــام الســوق و هيئــة األوراق الماليــة و الســلع.

أمــا إذا رغــب أي مــن المطلعيــن بشــراء أو بيــع أســهم الشــركة خــالل فتــرة الســماح )خــارج فتــرات المنــع( فيتوجــب عليــه تقديــم طلــب وفقــا للنمــاذج 
المعتمــدة مــن ســوق أبــو ظبــي لــألوراق الماليــة ومــن خــالل وســيطه المالــي.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة ومنــذ تأسيســها قــد ألزمــت جميــع موظفيهــا باتبــاع اإلجــراءات التــي يقررهــا الســوق المالــي بهــذا 
الخصــوص مشــددة بيــن الحيــن واآلخــر علــى تطبيــق هــذه القوانيــن وااللتــزام بهــا وكذلــك مــا يســتجد مــن أيــة قوانيــن و قــرارات وتعاميــم يصدرهــا 

الســوق والهيئــة والتــي تحكــم هــذه التعامــالت.
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2.  عبد العزيز عبد اهلل الزعابي:

 النائــب الثانــي لرئيــس المجلــس الوطنــي االتحــادي ، ولديــه خبــرة غنيــة جــدا فــي مجــال إدارة األعمــال والقطــاع العقــاري والمصرفــي و يحمــل شــهادة 
بكالوريــوس إدارة أعمــال دوليــة مــن جامعــة ســان جــوس بكاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1987 وشــغل  منصــب عضــو مجلــس إدارة 

للعديــد مــن الشــركات.

وكان أول إنتخــاب للســيد/ عبــد العزيــز عبــداهلل الزعابــي لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم   بتاريــخ 2 أبريــل 2009 فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة والــذي امتــد حتــى تاريــخ 1 أبريــل  2012. وقــد تــم اعــادة انتخابــه لعضويــة مجلــس االدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 18 أبريــل 2012 لمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2015 وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا فــي مجلس ادارة الشــركة 

مــن تاريــخ أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه قرابــة ســبع  ســنوات 

3.  محمد سلطان القاضي: 

 يتمتــع بخبــرة واســعة جــدا فــي مجــال اإلدارة وتمتــد عبــر 35 عامــا˝ تــدرج فيهــا بالوظائــف والمناصــب وقضــى معظمهــا فــي مؤسســة اإلمــارات 
لالتصــاالت " اتصــاالت" )26 عامــا( شــغل خاللهــا عــدة مناصــب قياديــة منهــا مديــر عــام مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت بــرأس الخيمــة و رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة زانتــل )شــركة زنجبــار لالتصــاالت فــي زنجبــار( وقــاد فريــق عمــل تمكــن مــن الفــوز برخصــة تشــغيل مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت بالســودان 
)ســوداتل( وكان عضــوا فــي مجلــس إدارة المؤسســة العربيــة لالتصــاالت الفضائيــة )عربســات( علــى مــدى 15 عامــا وممثــل اإلمــارات باللجنــة الدائمــة 
لالتصــاالت بجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة باإلضافــة إلــى العديــد مــن المهــام األخــرى. و هــو خريــج كليــة البريــد واالتصــاالت الملكيــة البريطانيــة 

وكان أول إنتخــاب للســيد/ محمــد ســلطان القاضــي لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم   بتاريــخ 2 أبريــل 2009 فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة والــذي امتــد حتــى تاريــخ 1 أبريــل  2012. وقــد تــم اعــادة 

انتخابــه لعضويــة مجلــس االدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 18 أبريــل 2012 لمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2015 
وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا فــي مجلــس ادارة الشــركة مــن تاريــخ أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه قرابــة ســبع   ســنوات 

4.  الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي  

يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي ادارة االعمــال مــن جامعــة ســان فرانسيســكو - الواليــات المتحــدة االمريكيــة ويتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال 
واالدارة البنــوك 

وكان أول إنتخــاب للشــيخ / طــارق أحمــد القاســمي لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم   بتاريــخ 18 أبريــل 2012 فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2015 ، وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا فــي مجلــس ادارة الشــركة 

مــن تاريــخ أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه أربــع ســنوات

62



وفيما يلي البيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس و الخبرات والمؤهالت التي يتمتعون بها:

1. السيد/ محمد حسن عمران :

 يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة االلكترونيــة واالتصــاالت مــن جامعــة القاهــرة فــي الجمهوريــة العربيــة المصريــة فــي العــام 1977،وقــد 
تولــى رئاســة مجلــس إدارة مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت "اتصــاالت" منــذ عــام 2005 وحتــى العــام 2012 التــي تعــد مــن أكبــر الشــركات علــى الصعيــد 
العالمــي، والمصنفــة ضمــن أكبــر500  شــركة علــى مســتوى العالــم ضمــن قائمــة الفايننشــال تايمــز، وتســتحوذ علــى المرتبــة 17 عالميــًا فــي قطــاع 

االتصــاالت علــى أســاس القيمــة الســوقية التــي تقــدر بنحــو 25 مليــار دوالر.

وقــد صنفتــه مجلــة أريبيــان بزنــس فــي العــام 2010 ضمــن قائمــة أقــوى 100 شــخصية عربيــة، ويعــد الشــخصية العربيــة الوحيــدة مــن قطــاع اإلتصــاالت 
التــي حافظــت علــى تواجدهــا فــي قائمــة عــام 2010 كمــا فــاز بجائــزة الرئيــس العالمــي التنفيــذي لعــام 2010 مــن هيئــة االتصــاالت الدوليــة كأفضــل 

قيــادي عالمــي فــي قطــاع االتصــاالت.

أنضــم محمــد عمــران إلــى  "اتــصــــاالت" فــي العــام 1977، بعــد ســنة واحــدة مــن إنشــائها، وشــغل أول منصــب فــي اإلدارة العليــا فــي العــام 1982 
حيــث شــغل منصــب مديــر منطقــة رأس الخيمــة، وُعيــن بعدهــا نائبــا لمديــر عــام "اتصــاالت"  فــي عــام 1984، وتــدرج حتــى وصــل إلــى منصــب الرئيــس 

التنفيــذي لـ"اتصــاالت" عــام 2004. 

كمــا شــغل محمــد عمــران منــذ العــام 1997 وحتــى العــام 2012 منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة "الثريــا"، إحــدى الشــركات الرائــدة عالميــا فــي مجــال 
خدمــات اتصــاالت الهاتــف المتحــرك عبــر األقمــار الصناعيــة، مــع تغطيــة تشــمل حوالــي ثلثــي الكــرة األرضيــة.

وقــد أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل مرســوما˝ بتاريــخ 2013/04/15 يقضــي بتعييــن الســيد / محمــد 
عمــران الشامســي  رئيســا لمجمــع كليــات التقنيــة العليــا بدرجــة وزيــر 

وكان أول إنتخــاب للســيد/ محمــد حســن عمــران لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم   بتاريــخ 2 أبريــل 2009 في اجتمــاع الجمعية 
العموميــة العاديــة للشــركة والــذي امتــد حتــى تاريــخ 1 أبريــل  2012. وقــد تــم اعــادة انتخابــه لعضويــة مجلــس االدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
المنعقــدة بتاريــخ 19 مــارس 2015  لمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2018 وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا كرئيــس مجلــس ادارة الشــركة مــن 

تاريــخ أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه قرابةســبع  ســنوات

تــقــريــر الحــوكـمــة الصـــــادر عـن شــــركـة رأس الخـيـــمــة العــقـاريــة
“ش.م.ع“  لعام 2015
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9. محمد أحمد رقيط: 

ــة  و هــو عضــو ســابق بالمجلــس الوطنــي  ــه خبــرة واســعة فــي مجــال األعمــال والمشــاريع التجاري ــة البريطانيــة و لدي خريــج الكليــة الملكيــة البحري
ــر. ــاء والتعمي ــي لإلنش ــركة العل ــس إدارة ش ــس مجل ــو رئي ــك فه ــة و كذل ــب قيادي ــدة مناص ــا ع ــغل حالي ــادي و يش اإلتح

وكان أول إنتخــاب للســيد/ محمــد أحمــد رقيــط لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم   بتاريــخ 2 أبريــل 2009 فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة العاديــة للشــركة والــذي امتــد حتــى تاريــخ 1 أبريــل  2012. وقــد تــم اعــادة انتخابــه لعضويــة مجلــس االدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
المنعقــدة بتاريــخ 18 أبريــل 2012 لمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2015 وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا فــي مجلــس ادارة الشــركة مــن تاريــخ 

أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه قرابــة ســبع   ســنوات 

البيانــات الخاصــة بعضويــة الســادة رئيــس وأعضــاء المجلــس فــي شــركات مســاهمة أخــرى ومناصبهــم فــي مواقــع رقابيــة و/ أو 
ــة : حكومي

العضوية في مجالس االدارة االخرى/ المواقع الرقابية و/ أو الحكوميةالسادة أعضاء مجلس االدارة

محمد حسن عمران
رئيسا لمجمع كليات التقنية العليا بدرجة وزير   -

عضو مجلس األمناء لجامعة خليفة و لكليات التقنية  -

عبد العزيز عبد اهلل الزعابي
رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للمواشي  -

عضو مجلس ادارة بنك رأس الخيمة الوطني  -

محمد سلطان القاضي
رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي )ش.م.ع(  -

عضو مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة لالسمنت األبيض والمواد اإلنشائية  -

عضو  مجلس ادارة شركة رأس الخيمة العقاريةالشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي  -

مدير عام دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة محمد عبداهلل المحرزي  -

عضو مجلس ادارة شركة اسمنت االتحادفاهم عبداهلل يوسف آل عبداهلل   -

عضو مجلس إدارة في شركة القدرة القابضةمحمد بن ثعلوب الدرعي  -

جمال سالم بن درويش 
مدير أقليمي -  دبي واالمارات الشمالية في بنك أبو ظبي الوطني   -

عضو مجلس ادارة شركة جلفار   -
عضو مجلس ادارة شركة أسمنت رأس الخيمة  -

محمد أحمد رقيط

مديــر عــام الدائــرة الخاصــة لصاحــب الســمو الشــيخ / ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو   -
المجلــس األعلــى لالتحــاد حاكــم إمــارة رأس الخيمــة

األمين العام لمؤسسة صقر لألعمال الخيرية  -
-  رئيس مجلس إدارة شركة العلي لإلنشاء والتعمير
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5. الدكتور  / محمد عبداهلل المحرزي 

يحمــل شــهادة الدكتــوراه فــي االداره الحكوميــة تخصــص الضرائــب المضافــة مــن جامعــة كامبيــرا – اســتراليا ، ودرجــة الماجســتير فــي االدب مــن 
ــة  ــرأس الخيم ــئ ب ــارك والموان ــرة الجم ــام دائ ــر ع ــا مدي ــل حالي ــدة  ،  ويعم ــة المتح ــتر – المملك ــة ويستمنس جامع

وكان أول إنتخــاب للســيد / محمــد المحــرزي لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم  بتاريــخ 18 أبريــل 2012 فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة العاديــة للشــركة ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2015 ، وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا فــي مجلــس ادارة الشــركة مــن تاريــخ 

أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه أربــع ســنوات  

6. الدكتور / مصطفى علي الشرياني  

يحمــل شــهادة الدكتــوراه فــي الهندســة مــن جامعــة اوليســتر – المملكــة المتحــدة ، وهــو رئيــس لجنــة التخطيــط بجمعيــة المهندســين بدبــي 
وخبيــر هندســي  فــي محاكــم دبــي ووزارة العــدل ومركــز الشــارقة للتحكيــم التجــاري الدولــي  وخبيــر تخطيــط عمرانــي بمركــز التحكيــم التجــاري لــدول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، ومحكــم وخبيــر قانونــي بالمركــز االســالمي الدولــي للمصالحــة والتحكيــم بدبــي 

وكان أول إنتخــاب للدكتــور / مصطفــى علــي الشــرياني لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم  بتاريــخ 19 مــارس 2015  فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2018 ، وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا فــي مجلــس ادارة 

الشــركة مــن تاريــخ أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه ســنة واحــدة تقريبــا   

7.  الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي 

يحمل درجة الماجستير في ادارة االعمال من الجامعة الكندية في دبي يمتلك خبيرة تزيد عن ثمان سنوات في مجال االعمال واالدارة 

وكان أول إنتخــاب للشــيخ  / أحمــد القاســمي لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم  بتاريــخ 19 مــارس 2015  فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة العاديــة للشــركة ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2018 ، وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا فــي مجلــس ادارة الشــركة مــن تاريــخ 

أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه ســنة واحــدة تقريبــا   

8. جمال سالم بن درويش: 

يحمــل بكالوريــوس إدارة أعمــال )المحاســبة( مــن جامعــة بيــروت، يمتلــك خبــرة طويلــة فــي العمــل المصرفــي وإدارة األعمــال تمتــد علــى مــدى أربعــة 
وعشــرون عامــا˝ وهــو يشــغل حاليــا منصــب مديــر االمــارات الشــمالية فــي بنــك أبــو ظبــي الوطنــي

وكان أول إنتخــاب للســيد/ جمــال ســالم بــن درويــش لعضويــة مجلــس ادارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة قــد تــم   بتاريــخ 2 أبريــل 2009 فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة والــذي امتــد حتــى تاريــخ 1 أبريــل  2012. وقــد تــم اعــادة انتخابــه لعضويــة مجلــس االدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 18 أبريــل 2012 لمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 1 أبريــل 2015 وعليــه تكــون المــدة التــي قضاهــا فــي مجلس ادارة الشــركة 

مــن تاريــخ أول انتخــاب لــه وحتــى تاريخــه قرابــة ســبع   ســنوات 
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ج  .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2015 :

عقد المجلس خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 ستة اجتماعات كما يلي:

1. االجتماع رقم 1 / 2015 بتاريخ 05  فبراير2015
2. االجتماع رقم 2 / 2015 بتاريخ  12 مارس   2015
3. االجتماع رقم 3 / 2015 بتاريخ  19 مارس  2015

4. االجتماع رقم 4 / 2015 بتاريخ 02 مايو  2015
5. االجتماع رقم 5 / 2015 بتاريخ 29 أكتوبر   2015
6. االجتماع رقم 6 / 2015 بتاريخ 19 ديسمبر2015

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة كانت على النحو اآلتي:

عـدد مــرات الحضــوراالســــم

6السيد / محمد حسن عمران

5السيد / عبدالعزيز عبداهلل الزعابي

6السيد / محمد سلطان القاضي

4الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي

5السيد / محمد عبداهلل المحرزي

الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي 
 لغاية تاريخ أنتخابه بتاريخ 13 مارس 2015

4

الدكتور / مصطفى الشرياني 
لغاية تاريخ أنتخابه بتاريخ 13 مارس 2015

4

5السيد / جمال سالم بن درويش

4السيد / محمد أحمد رقيط

السيد / فاهم عبد اهلل يوسف آل عبد اهلل 
لغاية انهاء عضويته بتاريخ 19 مارس 2015

2

السيد / محمد بن ثعلوب الدرعي
 لغاية انهاء عضويته بتاريخ 19 مارس 2015

0

تــقــريــر الحــوكـمــة الصـــــادر عـن شــــركـة رأس الخـيـــمــة العــقـاريــة
“ش.م.ع“  لعام 2015

وعليــه بلــغ مجمــوع المبالــغ المدفوعــة كبــدالت حضــور جلســات مجلــس االدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس التــي تقاضاهــا رئيــس وأعضــاء 
مجلــس االدارة عــن الســنة الماليــة للعــام 2015   مبلــغ 1,360,000 درهــم ) مليــون وثالثمائــة وســتون ألــف درهــم(
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بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

ث .  بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس االدارة المدفوعة عن العام 2015   

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس االدارة عن العام 2014  مبلغ  3,000,000 مليون درهم 

ــة  ــة العمومي ــاع الجمعي ــي إجتم ــا ف ــيتم عرضه ــي س ــام 2015 والت ــن الع ــة ع ــس االدارة المقترح ــاء مجل ــآت أعض ــوع مكاف 2- مجم
ــه  ــة علي ــنوي للمصادق الس

وبموجــب القوانيــن االتحاديــة، يجــب أال تزيــد مكافــأة مجلــس االدارة علــى  10% مــن الربــح الصافــي  بعــد خصــم االســتهالك واالحتياطــي و توزيــع مــا ال 
يقــل عــن 5% مــن رأس المــال علــى المســاهمين كأربــاح كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 118 مــن قانــون الشــركات والمــادة 57  مــن النظــام 

األساســي للشــركة.

وعليــه فقــد تــم إقتــراح مبلــغ 3,500,000  درهــم كمكافــآت ألعضــاء المجلــس عــن العــام 2015 علــى أن يتــم عــرض الموضــوع علــى الســادة المســاهمين 
فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية للمصادقــة عليــه 

3- بيــان بتفاصيــل بــدالت حضــور جلســات مجلــس االدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس االدارة 
عــن الســنة الماليــة للعــام 2015  

تــم دفــع مبلــغ أربعــون  ألــف درهــم لرئيــس المجلــس االدارة ومبلــغ عشــرون ألــف درهــم لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عــن كل جلســة مــن جلســات 
مجلــس االدارة علــى أن يتــم الدفــع للعضــو فــي حــال الحضــور فقــط أمــا فــي حــال عــدم حضــور العضــو الي مــن الجلســات ســواء بعــذر أو بــدون عــذر فــال 
يســتحق العضــو أي مبلــغ عــن تلــك الجلســة التــي تغيــب عــن حضورهــا ، كمــا تقــرر دفــع مبلــغ عشــرة أالف درهــم لرؤســاء اللجــان  ومبلــغ خمســة أالف 
درهــم لــكل عضــو مــن أعضــاء اللجــان عــن كل جلســة مــن جلســات اللجــان علــى أن يتــم الدفــع للعضــو فــي حــال الحضــور فقــط أمــا فــي حــال عــدم 

حضــور العضــو الي مــن الجلســات ســواء بعــذر أو بــدون عــذر فــال يســتحق العضــو أي مبلــغ عــن تلــك الجلســة التــي تغيــب عــن حضورهــا. 

تــقــريــر الحــوكـمــة الصـــــادر عـن شــــركـة رأس الخـيـــمــة العــقـاريــة
“ش.م.ع“  لعام 2015

ب.  بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس االدارة للعام 2015 

بموجــب نــص المــادة 21 مــن النظــام االساســي للشــركة بــأن يتولــى ادارة الشــركة مجلــس مجلــس ادارة يشــكل مــن ثمانيــة )8( أعضــاء علــى األقــل 
وعشــرة )10( أعضــاء علــى األكثــر  تنتخبهــم الجمعيــة العموميــة العاديــة بالتصويــت الســري  ، فقــد كان عــدد ونســبة االعضــاء الذكــور واالنــاث علــى 

النحــو اآلتــي : 

النسبةالعددالعنصر

100%9أعضاء مجلس االدارة – ذكور 

0%0أعضاء مجلس االدارة – اناث 

ت.  بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس االدارة 

ــة  بأهميــة مشــاركة العنصــر النســائي فــي مســيرة التنميــة وضــرورة مشــاركتها فــي مجالــس ادارة الشــركات ،  تؤمــن شــركة رأس الخيمــة العقاري
ــر  ــدم أي عنص ــم يتق ــه ل ــز إال أن ــين دون أي تميي ــكال الجنس ــس االدارة ل ــة مجل ــح لعضوي ــاب الترش ــح ب ــم فت ــد ت ــابقة ق ــس االدارة الس ــالل دورات مجل وخ

نســائي للترشــح لعضويــة مجلــس االدارة  خــالل دورات المجلــس الســابقة 
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تاريخ التعيينالمنصباالسم

*مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

لعام 2105  
(بالدرهم)

مجموع المكافآت 
المدفوعة لعام 
 ))Bonuses 2015

(بالدرهم)
الرئيــس السيد / محمد سلطان القاضي  / المنتــدب  العضــو 

ي لتنفيــذ ا
2005-05-072,460,8212,250,000

131,117,371300,000-01-2014نائب الرئيس التنفيذيالسيد / باول أشتون
05625,941100,000-12-2005الرئيس الماليالسيد/ماروكي  جوزيف

17784,97991,629-02-2008المدير التنفيذي للعملياتالسيد / محمد الطير

08613,14080,000-02-2009المستشار القانونيالسيد / عامر الزعبي

رابع̋ا : مدقق الحسابات الخارجي:

1. نبذه عن مدقق حسابات الشركة 

تعتبــر شــركة "ديلويــت آنــد تــوش" واحــدة مــن مؤسســات التدقيــق الخارجــي ذات الخبــرة الواســعة فــي مجــال التدقيــق والمعتمــدة لــدى وزارة االقتصــاد 
، وتمتلــك شــركة ديلويــت آنــد تــوش مكاتــب فــي أبــو ظبــي ودبــي والشــارقة ورأس الخيمــة والفجيــرة ، وقــد تــم تعييــن شــركة " ديلويـــت أنـــد تـــوش" 
كمدقــق حســابات الشــركة الخارجــي هــو مســتقل عــن الشــركة وعــن مجلــس اإلدارة وهــو غيــر شــريك أو وكيــل ألحد مؤسســي الشــركة أو أحــد أعضاء 
مجلــس إدارتهــا أو قريبــا لــه حتــى الدرجــة الرابعــة وأن جميــع األعمــال التــي يقــوم بهــا مدقــق الحســابات الخارجــي خاليــة مــن أي تضــارب للمصالــح ، هــذا 
وتلتــزم الشــركة بتطبيــق كافــة البنــود والشــروط الخاصــة بمدقــق الحســابات الخارجــي كمــا وردت فــي المــادة رقــم )10( مــن القــرار الــوزاري رقــم )518( 

لســنة 2009 بشــأن ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر اإلنضبــاط المؤسســي.

"ديلويت آند توش"أسم مكتب التدقيق

خمس سنوات عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

 235,000 درهمإجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015

ال يوجدأتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة االخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 

مراجعة التقارير المالية الربعية و السنويةتفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة االخرى

تــقــريــر الحــوكـمــة الصـــــادر عـن شــــركـة رأس الخـيـــمــة العــقـاريــة
“ش.م.ع“  لعام 2015

68

ذ.   البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :



ح . المهام واالختصاصات التي فوضها مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية:

تفويــض عــام صــادر عــن مجلــس إدارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة اســتناداً الحــكام المــواد  24، 25 ، 26   مــن النظــام االساســي لشــركة رأس 
ــوذج  ــى نم ــالع عل ــق باالط ــد المتعل ــام 2012 البن ــع لع ــا الراب ــي اجتماعه ــخ 2012/08/08 ف ــادر بتاري ــس االدارة الص ــرار مجل ــركة"، وق ــة "الش ــة العقاري الخيم
التفويــض الخــاص بالســيد / العضــو المنتــدب/ الرئيــس التنفيــذي  حيــث قــرر المجلــس باالجمــاع علــى تفويــض العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة الســيد/ محمــد ســلطان القاضــي  فــي تمثيــل الشــركة لــدى كافــة الدوائــر والجهــات الرســمية وغيــر الرســمية والخاصــة 
ولــدى الشــركات والمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والتوقيــع علــى كافــة المعامــالت واالوراق الالزمــة التمــام اعمــال الشــركة 
لــدى كافــة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والخاصــة ولــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة، وفــي تمثيــل الشــركة والتوقيــع نيابــة عنهــا فــي 
كافــة االمــور والنواحــي الماليــة واالداريــة والقانونيــة والقضائيــة وفــي شــراء االســهم والحصــص فــي الشــركات القائمــة منهــا والتــي مازالــت تحــت 

التاســيس وفــي االشــتراك فــي ادارتهــا واتخــاذ قراراتهــا وادارة كافــة شــؤونها مــن كافــة النواحــي الماليــة واالداريــة والقانونيــة والقضائيــة.

كمــا قــرر مجلــس االدارة تفويــض الســيد / محمــد ســلطان القاضــي  ) العضــو المنتــدب / الرئيــس التنفيــذي (  بالتوقيــع علــى العقــود التــي تتضمــن 
شــرط التحكيــم وإبــرام وتوقيــع إتفاقيــات التحكيــم مــع أي طــرف بإســم الشــركة وبالنيابــة عنهــا وإتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة فــي هــذا الخصــوص 
ــم  ــة بالتحكي ــرى المتعلق ــراءات األخ ــة اإلج ــاذ كاف ــازل وإتخ ــح و التن ــويات و التصال ــراء التس ــم و إج ــراء و رده ــن والخب ــن المحكمي ــك تعيي ــي ذل ــا ف بم
والتــي تتطلــب تفويــض خــاص بموجــب القانــون وذلــك بموجــب نــص المــادة 25 مــن النظــام األساســي للشــركة؛ و  االجــازة والمصادقــة علــى  
كافــة إتفاقيــات التحكيــم والعقــود التــي تتضمــن شــرط التحكيــم التــي تــم ابرامهــا ســابقا˝ مــن قبــل الســيد / محمــد ســلطان القاضــي ) العضــو 
المنتــدب / الرئيــس التنفيــذي( باســم الشــركة وبالنيابــة عنهــا مــع أي طــرف كان وكافــة مــا تــم إتخــاذه مــن إجــراءات فــي هــذا الخصــوص وذلــك 

بموجــب نــص المــادة 24 مــن النظــام األساســي للشــركة 
 

ج . التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح) 

لم يتم التعامل مع أي من االطراف ذات العالقة ) أصحاب المصالح( 

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة 
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لجنة التدقيق
اللجنة التنفيذية وا�ستثمار

أعضاء مجلس ا�دارة

لجنة الترشيح والمكافآة

العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي

نائب المدير العام

المكتب التنفيذي
دائرة الشؤون القانونية ومقرر

مجلس ا�دارة  واللجان

إدارة الرقابة الداخلية

السكرتير

المدير التنفيذي للعمليات

قسم إدارة الخدمات

قسم العقود والمشتريات

قسم إدارة المشاريع

قسم إدارة تطوير التصاميم

قسم إدارة المارينا

المدير المالي

قسم المالية

مدير  إدارة التسويق والمبيعات

قسم إدارة التسويق والمبيعات

قسم التجزئة والتأجير

قسم إدارة المبيعات

قسم خدمة العمالء

الموارد البشرية والشؤون 
ا�دارية

إدارة المعلومات
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وتــم اعــادة تشــكيل لجنــة التدقيــق خــالل الــدورة الحاليــة لمجلــس االدارة بتاريــخ 19/ مــارس 2015 وحتــى تاريخــة حيــث ضمــت اللجنــة 
الســادة :    

الدكتور  / محمد عبداهلل المحرزي، رئيسا للجنة        )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(  •
الدكتور  / مصطفى علي الشرياني ، عضوا في اللجنة     )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(  •

السيد / ساجو أغسنتين ، عضوا في اللجنة   •

وقــد تــم تعييــن الســيد / ســاجو أغســنتين  مــن خــارج مجلــس إدارة الشــركة  كعضــو فــي لجنــة التدقيــق  وهــو محاســب قانونــي ولديــة أكثــر مــن 20 عــام 
مــن الخبــرة والممارســة فــي مجــال التحليــل المالــي واالستشــاري ، ويحمــل الســيد / ســاجو درجــة الماجســتير فــي ادارة األعمــال وشــهادة مــن معهــد 
المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد وهوشــريك فــي شــركة موريســون مينــون - محاســبون ، وشــريك فــي بعــض الشــركات الخاصــة االخــرى التــي 
تعمــل فــي مجــال المحاســبة والتدقيــق ، وتعتبــر الشــركة أن تعيينــه إضافــة ذات قيمــة عاليــة جــدا˝  لعمــل اللجنــة و الشــركة علــى حــد ســواء نظــرا˝ 

لخبرتــه الطويلــة فــي هــذا المجــال

أما مهام لجنة التدقيق  بشكل رئيسي فهي على النحو التالي:

وضــع وتطبيــق سياســة التعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــي ورفــع تقريــر لمجلــس االدارة تحــدد فيــه المســائل التــي تــرى أهميــة اتخــاذ اجــراء   •
بشــأنها مــع تقديــم توصياتهــا بالخطــوات الــالزم اتخاذهــا.

متابعــة ومراقبــة اســتقاللية مدقــق الحســابات الخارجــي ومــدى موضوعيتــه ومناقشــته حــول طبيعــة ونطــاق عمليــة التدقيــق ومــدى فاعليتهــا   •
وفقــا لمعاييــر التدقيــق المعتمــده.

مراقبــة ســالمة البيانــات الماليــة للشــركة وتقاريرهــا الســنوية ونصــف الســنوية وربــع الســنوية ومراجعتهــا كجــزء مــن عملهــا العــادي خــالل   •
الســنة وبعــد اقفــال الحســابات فــي أي ربــع ســنوي وعليهــا التركيــز بشــكل خــاص علــى مايلــي:

1. اية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية 
2. ابراز النواحي الخاضعة لتقدير االدارة

3. التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق
4. افتراض استمرارية عمل الشركة 

5. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها هيئة االوراق المالية والسلع وسوق ابو ظبي لالوراق المالية
6. التقيد بقواعد االدراج واالفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقه باعداد التقارير المالية.
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ــد تــوش كمدقــق الحســابات الخارجــي للشــركة بموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية لعــام 2011 وذلــك فــي  وقــد تــم تعييــن شــركة ديلويــت آن
اجتماعهــا العــادي بتاريــخ  24 مــارس 2011  و حــددت أتعابهــم بمبلــغ   215,000     )مائتــان وخمســة عشــر ألــف درهــم(. وقــد تــم اعــادة تعيينهــم كمدقــق 
خارجــي للشــركة وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 18 ابريــل 2012 وحــددت أتعابهــم بمبلــغ 255,000 ) مائتــان وخمســة وخمســون 
ألــف درهــم( ، و تــم اعــادة تعيينهــم كمدقــق خارجــي للشــركة وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 16 مــارس 2013 وحــددت أتعابهــم 
بمبلــغ 275,000 ) مائتــان وخمســة وســبعون ألــف درهــم( ،  ثــم  أعيــد تعيينهــم كمدقــق خارجــي للشــركة للســنة الماليــة 2014 وذلــك فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 13 مــارس 2014 وحــددت أتعابهــم بمبلــغ 275,000 ) مائتــان وخمســة وســبعون ألــف درهــم( ، وقــد أعيــد تعيينهــم 
كمدقــق خارجــي للشــركة للســنة الماليــة 2015 وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 19 مــارس 2015 وحــددت أتعابهــم بمبلــغ 
235,000)مائتــان وخمســة وثالثــون ألــف  درهــم( وتضمنــت خدماتهــم كافــة الخدمــات المهنيــة التــي لهــا عالقــة بمراجعــة التقاريــر الماليــة الربعيــة و 
كذلــك الســنوية وفقــا لكافــة البنــود والشــروط الخاصــة بمدقــق الحســابات الخارجــي كمــا وردت فــي المــادة رقــم )10(  مــن القــرار الــوزاري رقــم )518( 

لســنة 2009 بشــأن ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر اإلنضبــاط المؤسســي. 

لــم يتــم تقديــم أي خدمــات خاصــة أو اضافيــة مــن شــركة "ديلويــت آنــد تــوش" مدقــق الحســابات الخارجــي للشــركة بخــالف التدقيــق للبيانــات الماليــة 
لعــام  2015 

لجــأت شــركة رأس الخيمــة العقاريــة الــى الحصــول علــى استشــارة مــن شــركة / كــي بــي إم جــي فيمــا يخــص تقييــم اســتثمارات الشــركة فــي 
الشــركات االخــرى بتاريــخ 2015/12/15  وذلــك مقابــل مبلــغ  135,608 درهــم 

كما وقعت الشركة عقد الجراء التدقيق  الداخلي على الدوائر واالقسام الداخلية للشركة بتاريخ 2015/03/01 بمبلغ اجمالي 300,000 درهم  

خامسا˝: لجـــــنـة الـتـدقـــــيـــق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان االختصاصات والمهام الموكلة لها

تشــكلت هــذه اللجنــة وفقــا ألنظمــة و ضوابــط حوكمــة الشــركات و هــي مكونــة مــن أربعــة أعضــاء ثالثــة منهــم أعضــاء فــي  مجلــس اإلدارة وعضــوا 
مســتقال رابعــا مــن خــارج المجلــس تــم تعيينــه مــن قبــل المجلــس 

أعضاء لجنة التدقيق خالل الدورة السابقة لمجلس االدارة والمنتهية بتاريخ 19 مارس 2015 هم:

الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي، رئيسا للجنة    )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(  •
السيد / محمد عبداهلل المحرزي، عضوا في اللجنة       )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(  •

السيد / محمد بن ثعلوب الدرعي، عضوا في اللجنة     )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(  •
السيد / ساجو أغسنتين ، عضوا في اللجنة  •

تــقــريــر الحــوكـمــة الصـــــادر عـن شــــركـة رأس الخـيـــمــة العــقـاريــة
“ش.م.ع“  لعام 2015
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ب . عدد وتواريخ االجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات المنعقدة 

عقدت اللجنة خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015   أربعة  اجتماعات كما يلي:

1. االجتماع رقم 1 / 2015 بتاريخ 12 فبراير  2015  
2. االجتماع رقم 2 / 2015 بتاريخ 28 ابريل  2015    

3. االجتماع رقم 3/ 2015 بتاريخ 14 يوليو  2015 
4. االجتماع رقم 4 / 2015 بتاريخ 21 أكتوبر 2015   

عدد الحضور الشخصي ألعضاء لجنة التدقيق كانت على النحو اآلتي: 

عـدد مــرات الحضــوراالســــم

الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي 
لغاية انهاء عضويتة من اللجنة بتاريخ 2015/03/19

1

4السيد / محمد عبداهلل المحرزي

السيد / محمد بن ثعلوب الدرعي 
لغاية انهاء عضويتة من اللجنة بتاريخ 2015/03/19

0

الدكتور / مصطفى  علي الشرياني 
من تاريخ انخابه عضوا في اللجنة بتاريخ 2015/03/19

3

3السيد / ساجو أغسنتين
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التنســيق مــع مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة والرئيــس  المالــي فــي ســبيل أداء مهامهــا وعلــى اللجنــة االجتمــاع مــع مدققــي الحســابات   •
الخارجييــن مــرة علــى االقــل فــي الســنة 

النظــر فــي ايــة بنــود هامــة وغيــر معتــادة تــرد أو يجــب ايرادهــا فــي تلــك التقاريــر والحســابات وعليهــا ايــالء االهتمــام الــالزم بأيــة مســائل يطرحهــا   •
المديــر المالــي للشــركة أو ضابــط االمتثــال أو مدققــي حســابات الشــركة الخارجييــن.

مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وادارة المخاطر في الشركة.  •
مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع االدارة والتأكد من أدائها لواجبها في انشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.  •

النظــر فــي نتائــج التحقيقــات الرئيســية فــي مســائل الرقابــة الداخليــة التــي يكلفهــا بهــا مجلــس االدارة أو تتــم بمبــادرة مــن اللجنــة وموافقــة   •
االدارة.

التأكــد مــن وجــود التنســيق فــي مابيــن المدقــق الداخلــي للشــركة ومدقــق الحســابات الخارجــي والتأكــد مــن توفــر المــوارد الالزمــة لجهــاز الرقابــة   •
الداخليــة ومراجعــة ومراقبــة فعاليــة ذلــك الجهــاز.

مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.  •
التنفيذيــة بخصــوص  الخارجــي وخطــة عملــه وايــة استفســارات جوهريــة يطرحهــا المدقــق علــى اإلدارة  مراجعــة رســالة مدقــق الحســابات   •

عليهــا. وموافقتهــا  وردهــا  الرقابــة  أنظمــة  أو  الماليــة  الحســابات  أو  المحاســبية  الســجالت 
التأكــد مــن رد مجلــس اإلدارة فــي الوقــت المطلــوب علــى االســتيضاحات والمســائل الجوهريــة المطروحــة فــي رســالة مدقــق الحســابات   •

الخارجــي.
وضــع الضوابــط التــي تمكــن موظفــي الشــركة مــن اإلبــالغ عــن أيــة مخالفــات محتملــة فــي التقاريــر الماليــة أو الرقابــة الداخليــة أو غيرهــا مــن   •

المســائل بشــكل ســري والخطــوات الكفيلــة باجــراء تحقيقــات مســتقلة وعادلــة لتلــك المخالفــات.
مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.  •

ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة اليها من قبل مجلس اإلدارة.  •
مناقشــة واعتمــاد التقاريــر الماليــة الربعيــة للشــركة والمصادقــة عليهــا ورفعهــا إلــى الســوق المالــي و هيئــة األوراق الماليــة والســلع فــي حــال   •

تعــذر اجتمــاع مجلــس اإلدارة بالتوقيــت المناســب.
التأكــد مــن تطبيــق ضوابــط حوكمــة الشــركات كمــا هــو وارد فــي قــرار هيئــة األوراق الماليــة والســلع )قــرار رقــم 32 / ر لســنة 2007( ، والقــرار الــوزاري   •

ــر اإلنضبــاط المؤسســي. رقــم )518( لســنة 2009 بشــأن ضوابــط الحوكمــة ومعايي
مراجعــة اســتثمارات الشــركة وتقييمهــا واعتمــاد الحلــول المناســبة بشــأنها كاختيــار آليــات التخــارج أو اعتمــاد الفــرص االســتثمارية األنســب   •

)بمبالــغ ال تتجــاوز 50 مليــون درهــم(.
مراجعة الميزانية المالية للشركة و التدفقات النقدية و ملفات االستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس اإلدارة.  •

التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف واألرشفة )كمحاضر االجتماعات و قرارات اللجنة وما إلى ذلك(.  •
ترفــع اللجنــة جميــع تقاريرهــا  إلــى مجلــس إدارة الشــركة العتمادهــا والمصادقــة عليهــا وذلــك فــي أول اجتمــاع يعقــده المجلــس عقــب آخــر   •

للجنــة. اجتمــاع 
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر  •

تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة ألداء واجبها بما في ذلك التصريح لها باإلستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا  •
يمكــن للجنــة االســتعانة بــأي مــن الموظفيــن ذوي التخصصــات أو اعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بــأي وقــت وذلــك لشــرح المواضيــع ذات العالقــة   •

بعمــل اللجنــة
لمجلس اإلدارة حق طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك  •

أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس اإلدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام و طبيعة عمل اللجنة.  •
النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة.  •
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إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي  •
مراجعة خطط التطور المهني وخطط التعاقب الوظيفي داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس واإلدارة العليا  •

مراجعــة وتقديــم التوصيــات إلــى المجلــس بشــأن عقــود العمــل وترتيبــات الفصــل وترتيبــات التقاعد وأيــة إمتيــازات خاصة باألعضاء الرئيســيين   •
مــن اإلدارة العليــا

ــا  ــا، ومراجعته ــن فيه ــركة والعاملي ــس إدارة الش ــاء مجل ــة بأعض ــب الخاص ــز والروات ــا والحواف ــآت والمزاي ــح المكاف ــة بمن ــة الخاص ــداد السياس إع  •
ــا للشــركة معقولــة وتتناســب وأداء  ــة العلي ــا الممنوحــة لــإلدارة التنفيذي بشــكل ســنوي، وعلــى اللجنــة أن تتحقــق مــن أن المكافــآت والمزاي

الشــركة
تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم  •

دراســة وإعتمــاد مدفوعــات نهايــة الخدمــة والمكافــآت ومدفوعــات الفصــل والمدفوعــات المماثلــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء   •
التنفيذيــة واإلدارة  المنتدبيــن 

مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغييرات المقترحة  •

ب . عدد وتواريخ االجتماعات التي عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات المنعقدة 

عقدت اللجنة خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015  االجتماعات التالية  :  

1. االجتماع رقم 1 / 2015 بتاريخ  19  فبراير 2015   
2. االجتماع رقم 2 / 2015 بتاريخ 7 مارس  2015 

عدد مرات الحضور الشخصي ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كانت على النحو اآلتي: 
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2السيد / جمال سالم بن درويش

1الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي

2السيد / فاهم عبداهلل يوسف آل عبداهلل
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سادسا˝: لجنة الترشيحات والمكافآت : 

أ.  أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها والمهام الموكلة لها  

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا ألنظمة و ضوابط حوكمة الشركات و هي مكونة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة وهم:   
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  خالل الدورة السابقة لمجلس االدارة والمنتهية بتاريخ 19 مارس 2015 هم:   

السيد / جمال سالم بن درويش، رئيسا للجنة   )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(
الشيخ / طارق أحمد بن حميد القاسمي، عضوا في اللجنة  )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(

السيد / فاهم عبداهلل يوسف آل عبداهلل ، عضوا في اللجنة    )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي –مستقل(

وتــم اعــادة تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل الــدورة الحاليــة لمجلــس االدارة بتاريــخ 19 مــارس 2015 وحتــى تاريخــة حيــث ضمــت اللجنــة 
الســادة :    

السيد / جمال سالم بن درويش، رئيسا للجنة   )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(
الشيخ / أحمد بن عمر القاسمي، عضوا في اللجنة  )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل(

السيد / محمد سلطان القاضي  ، عضوا في اللجنة    )العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي (

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

التأكد من إستقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر.  •
تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.  •

إختيار المرشحين ومراجعة كافة عمليات الترشيح من أجل عملية تعيين أو إعادة تعيين ما يلي:  •

1.  أعضاء مجلس اإلدارة بغرض اإلعتماد من قبل المساهمين
2.  عضو مجلس اإلدارة المنتدب

3.  أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض اإلعتماد من قبل المجلس

ــة  ــح الخاص ــارية و اللوائ ــح الس ــن واللوائ ــكام القوانيي ــًا ألح ــس اإلدارة وفق ــي مجل ــة ف ــات العضوي ــة باقتراح ــراءات المتعلق ــة اإلج ــب ومتابع ترتي  •
الماليــة والســلع األوراق  بهيئــة 

تنظيــم ومتابعــة اإلجــراءات الخاصــة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا يتفــق مــع القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا وأحــكام هيئــة االوراق   •
المالية والسلع 

البحــث عــن األفــراد المؤهليــن لترشــيحهم كأعضــاء للمجلــس وتقديــم توصيــة بشــأنهم إلــى المجلــس وإجــراء دراســة حــول خلفيــة ومؤهــالت   •
ــس ــى المجل ــا عل ــن لعرضه ــحين المحتملي المرش

تقديــم الئحــة ســنوية إلــى مجلــس اإلدارة تتضمــن األفــراد الموصــى بترشــيحهم مــن أجــل االختيــار وذلــك خــالل اإلجتمــاع الســنوي العــام   •
همين للمســا

تقديــم تقاريــر ســنوية إلــى مجلــس اإلدارة مرفقــة بتقييــم ألداء المجلــس. ويجــب علــى اللجنــة مناقشــة التقريــر مــع المجلــس بعــد نهايــة كل   •
ســنة ماليــة

مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة، عند الحاجة، بشأن عضوية اللجان  •
اإلشــراف العــام علــى تقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ومجــاالت مســؤولياتهم، ويتــم ذلــك بصــورة ســنوية علــى األقــل وإقتــراح معاييــر أداء   •

موضوعيــة
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3. المحاســــــــــبة:

يكــون مديــر الرقابــة الداخليــة مســؤوال عــن أداء واجباتــه أمــام مجلــس إدارة الشــركة مــن خــالل لجنــة التدقيــق كمــا أنــه يكــون مســؤوال عــن تقديــم 
ــر التدقيــق الــى العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي، و تتضمــن تلــك المســؤولية اآلتــي: تقاري

1( القيــام بصــورة منتظمــة بالتأكــد مــن دقــة و كفــاءة الرقابــة و الضبــط الداخلــي بالشــركة و ذلــك فــي األنشــطة التــي تقــع ضمــن نطــاق و مهــام 
التدقيــق.

2( تقديــم التقاريــر عــن القضايــا الهامــة مــع عــرض المعلومــات المتعلقــة بالقــرار المناســب لمثــل هــذه القضايــا، و كذلــك اعطــاء التوصيــات 
لتحســين التشــغيل فــي األنشــطة المتعلقــة بتلــك القضايــا.

3( تقديم المعلومات بشكل دوري عن وضع و نتائج خطة التدقيق السنوية و عن كفاية ادوات ادارة الرقابة الداخلية.
4( التنســيق مــع الوظائــف االشــرافية و الرقابيــة األخــرى الداخليــة منهــا و الخارجيــة و يشــمل ذلــك كل المجــاالت مثــل إدارة المخاطــر و رقابــة االلتــزام 

واألمــن و القوانيــن واألخــالق و التدقيــق البيئــي و الخارجــي.

4. الصــــالحـيـــات:

 إن مدير و موظفي ادارة الرقابة الداخلية لديهم الصالحيات التالية:

1( الوصول غير المقيد الى جميع الوظائف و السجالت و الممتلكات و الموظفين.
2( تخصيص موارد ادارة الرقابة الداخلية و اختيار المهام و تحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات الالزمة إلنجاز أهداف التدقيق.

3( الحصــول علــى المســاعدة الضروريــة مــن الموظفيــن فــي ادارات الشــركة المختلفــة عنــد القيــام بالتدقيــق، باإلضافــة إلــى الخدمــات المتخّصصــة 
األخــرى مــن داخــل أو خــارج الشــركة.

كما أن مدير و موظفي ادارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصالحيات التالية:

1( أداء أي مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية.
2( انشاء او الموافقة على أّي معاملة محاسبية خارجة عن نشاط ادارة الرقابة الداخلية.

3( اتخاذ أّي  قرارات تقع ضمن مسؤوليات اإلدارة.

5. االســـــتقــاللـيــــة

يجــب أن ال يكــون هنــاك تدخــل فــي نشــاط الرقابــة الداخليــة مــن ناحيــة تحديــد نطــاق الرقابــة الداخليــة و أداء العمــل وتقديــم التقاريــر بالنتائــج. و 
لتحقيــق اســتقاللية ادارة الرقابــة الداخليــة، فــإن موظفــي االدارة مســئولين أمــام مديــر الرقابــة الداخليــة الــذي يكــون مســئول مســئولية مباشــرة أمــام 
لجنــة التدقيــق وهــو أيضــا لديــه مســئوليات تجــاه العضــو المنتــدب و الرئيــس التنفيــذي. والمديــر لديــه صالحيــة كاملــة ومســتقلة للتعامــل مــع أّي 

فــرد داخــل الشــركة  الداء واجباتــه.

6. المعــلومــــا ت و الســــريــــة:

المعلومــات التــي يحصــل عليهــا المدققــون مــن خــالل تدقيقهــم يجــب ان توفــر أساســا يعتمــد عليــه فــي عمليــة التدقيــق و تقديــم التقاريــر و 
التوصيــات. و أوراق عمــل التدقيــق التــي تتضمــن تلــك المعلومــات هــي ملكيــة الشــركة بينمــا تبقــي هــذه االوراق تحــت اشــراف ادارة الرقابــة الداخليــة 

و يمكــن الوصــول اليهــا عــن طريــق األفــراد المخوليــن بذلــك فقــط.

تــقــريــر الحــوكـمــة الصـــــادر عـن شــــركـة رأس الخـيـــمــة العــقـاريــة
“ش.م.ع“  لعام 2015

76



سابع̋ا :  نظام الرقــــابة الداخــلـــية:

اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســته رقــم 2 / 2007 المنعقــدة بتاريــخ 19 / 04 / 2007 تأســيس إدارة فــي الشــركة ســميت آنــذاك بــإدارة التدقيــق 
الداخلــي، ثــم تــم تعديــل اســمها الحقــا بقــرار مــن مجلــس االدارة لتصبــح "دائــرة الرقابــة الداخليــة" لتتناســب مــع مــا ورد مــن تســميات للجــان فــي 
متطلبــات حوكمــة الشــركات موضــوع هــذا التقريــر ، والتــي يشــغلها حاليــا الســيد / عثمــان زيشــان والــذي يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي التجــارة 
عــام 2002 ولديــه خبــرة عمليــة بأعمــال لتدقيــق الداخلــي،  ويقــوم مجلــس االدارة وبشــكل مســتمر بمراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة للتأكــد مــن 

فاعليتــه وتحقيــق أهدافــه

المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:

الرقابــة الداخليــة هــي نشــاط رقابــي و استشــاري مســتقل يهــدف الــى تحســين األداء و تعظيــم قيمــة الشــركة بغــرض مســاعدة اإلدارة فــي إنجــاز 
ُــعنى بتقييــم و تطويــر فعاليــة أداء إدارة المخاطــر و نظــام الرقابــة و الضبــط الداخلــي  أهدافهــا و ذلــك عــن طريــق تنفيــذ نظــام محكــم و متواصــل يــ
الرقابــة الداخليــة بالتاكــد مــن شــمولية و مصداقيــة المعلومــات بالشــركة، االلتــزام بالسياســات و اإلجــراءات، حمايــة  بالشــركة. وتقــوم أيضــا 

الممتلــكات، اإلســتخدام االقتصــادي و الفعــال للمــوارد و مــن تنفيــذ األهــداف التنظيميــة و التشــغيلية بالشــركة. 

1. القـــــيــــم:

يقوم مدير وموظفوا إدارة الرقـــابــة الداخلية بـاآلتـــي:

1( بذل الحـــّد األعلى للمـهنة و األمـانة واألخالقـــيات.
2( انشاء عالقات قوية وفّعالة عن طريق االحترام المتبادل والعمل المشترك.

3( تطوير الشراكة مع جميع موظفي الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات االستشارية.
4( اســــتقدام و تدريب األفراد ذوي الخبرات المناسبة و الكفــــاءة العالـــية. 

2. نطــــاق العـــمــل:

تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بمشــاركة اإلدارة و المجتمــع الداخلــي بالشــركة واألطــراف المختلفــة بالمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة ودعمهــا 
فــي االلتــزام بالسياســات والقواعــد و اإلجــراءات. وتعمــل إدارة الرقابــة الداخليــة علــى اإلهتمــام بمناطــق الخطــر التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى الشــركة 
كمــا أنــه يجــب أن تكــون لــدى ادارة الرقابــة الداخليــة المرونــة الكافيــة للتفاعــل مــع الظــروف المتغيــرة. و بشــكل محــدد تعمــل ادارة الرقابــة الداخليــة 

علــى تقييــم مــدى إحــكام نظــام الضبــط الداخلــي و الرقابــة و إدارة المخاطــر بالشــركة للتأكــد مــن:   

1( األخطارقد تم تحديدها و ادارتها بشكل مناسب.
2( دقة المعلومات اإلدارية و المالية و التشغيلية الهامة و كذلك مصداقيتها و سالمتها و توقيتها.

3( التزام الموظفين بالسياسات و القوانين و التعليمات.
4( االقتناء االقتصادي للموارد و استخدامها بكفاءة و حمايتها بصورة كافية.

5( إنجاز البرامج و الخطط و األهداف بالفعالية المطلوبة.
6( جودة و تطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة.

7( المتطلبات التشريعية و التنظيمية الهامة والتي لها تأثير على الشركة قد تم ادارتها بشكل صحيح.
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معايير ممــــارسة الرقابة الداخلية:

تتــم ممارســة المهنــة بــادارة الرقابــة الداخليــة بالشــركة وفقــا للمعاييــر الدوليــة لممارســة مهنــة الرقابــة الداخليــة )SPPIA( الصــادرة عــن معهــد 
الرقابــة الداخليــة )IIA(، و تمثــل تلــك المعاييــر الحــد األدنــى لممارســة المهنــة فــي ادارة الرقابــة الداخليــة بالشــركة.

وعليــه فــإن مجلــس إدارة الشــركة يقــر بمســؤوليته عــن تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة و مراجعتــه الدوريــة لهــذا النظــام وفعاليتــه 
ــس. ــن المجل ــة ع ــق المنبثق ــة التدقي ــن لجن ــك م وذل

ضابط االمتثال : 

تــم تعييــن الســيد / عامــر عايــد الزعبــي المستشــار القانونــي ومقــرر مجلــس االدارة ضابــط االمتثــال ويحمــل الســيد / عامــر الزعبــي درجــة الماجســتير 
فــي القانــون مــن جامعــة أكســفورد بروكــس – المملكــة المتحــدة ولديــه خبــرة عمليــة تمــد الــى 17 ســنة عمــل خاللهــا فــي شــركات المحامــاه 
واالستشــارات القانونيــة ومستشــار قانونــي لــدى هيئــة تخاصيــة قطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي االردن باالضافــة الــى الخبــرة االكاديميــة حيــث كان 

محاضــرا فــي كليــة االقتصــاد والقانــون فــي الجامعــة الهاشــمية فــي االردن

ثامنا˝ : المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية 

لم يتم ارتكاب أي مخالفة خالل السنة المالية 2015 

تاسع̋ا  : مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة :

قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخالل العام 2015 بالمساهمات التالية : 
 دعم مشاريع رواد األعمال المواطنين بالتعاون مع صندوق خليفة- 

- دعم القوافل الثقافية بالمشاركة مع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة 
- رعاية وزارة العمل في مبادرة أيادي العطاء تجمعنا

- رعاية المسار للدراسات اإلقتصادية إلصدار كتاب اقتصاد رأس الخيمة
- رعاية جميعة النخيل للفن والتراث الشعبي في المهرجان التراثي  

- دعم المنطقة الطبية وبنك الدم من خالل تنظيم حملة التبرع بالدم 
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و أيضا يجب على المدقق الداخلي:

أن يكون حريص في استعمال و حماية المعلومات التي يتم الحصول عليها اثناء المهمة التي يقوم بها.
عدم استعمال المعلومات ألّي غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأّي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير اخالقي بالشركة.

الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتي سيؤدي عدم كشفها الى نقصان في تقرير التدقيق

7. المســـــؤولـــيات:

مدير و موظفي ادارة الرقابة الداخلية  مسؤولون عن:

1( وضع السياسات الخاصة بنشاط الرقابة الداخلية، ويكون المدير مسؤوال عن التوظيف الفني و االداري لتلك السياسات.
2( وضــع خطــة التدقيــق الســنوية باســتخدام منهــاج يعتمــد علــى تحديــد المخاطــر المرتبطــة باألنشــطة، وتقديــم تلــك الخطــة إلــى لجنــة التدقيــق و 

المديــر التنفيــذي للمراجعــة و االعتمــاد.
3( تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع ادخال أّي مهام أو واجبات خاّصة مطلوبة من قبل اإلدارة واللجنة.

4( انشــاء وتنفيــذ برامــج عمــل شــاملة لتغطيــة جميــع مناطــق التدقيــق المذكــورة فــي الخطــة الســنوية، وأيضــا لتقييــم و تطويــر نظــام الرقابــة و 
ــركة. ــة بالش ــطة التنظيمي ــي و األنش ــط الداخل الضب

5( إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استنادا إلى الظروف المتغيرة واجراء التعديالت حسب الضرورة.
6( إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والمدراء اآلخرين بنتائج نشاطات التدقيق.

7( إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق باالتجاهات الحالية والممارسات الناجحة في مجال الرقابة الداخلية بالشركة.
8( تقديم تقرير الى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة في االجتماعات الدورية.

9( متابعة المالحظات المرسلة إلى اإلدارة وتقييم الخطط أو اإلجراءات التصحيحية المتخذة.

10( القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكـد من تنفيذ و فعالية االجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
11( األخذ في االعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين و الهيئات الخارجية حسب الضرورة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.

12( المســاعدة فــي إجــراء التحقيقــات فــي اإلعمــال التــي تتعلــق بخيانــة األمانــة داخــل الشــركة واشــعار المديــر التنفيــذي و لجنــة التدقيــق و المــدراء 
اآلخريــن بالنتائــج. ومســاعدة الســلطات الرســمية فــي اإلدعــاءات المختلفــة )اذا لــزم األمــر(.

13( القيــام بــأّي خدمــات استشــارية لمســاعدة اإلدارة فــي تحقيــق أهدافهــا ومعالجــة األمــور المختلفــة، و يمكــن أن يتضمــن ذلــك تصميــم األنظمــة 
والتدريــب والمبــادرات الجديــدة.

14( المشــاركة فــي اللجــان المختلفــة و فــي مهــام رقابــة االلتــزام و مهــام تطويــر األنظمــة و ذلــك إلمــداد الشــركة باالرشــادات الالزمــة لمعالجــة 
القضايــا المحتملــة و مناطــق ضعــف أو عــدم كفــاءة الرقابــة الداخليــة.

15( القيــام بتقييــم وظائــف الشــركة الهامــة ،و أيضــا تقييــم التغييــرات و االســتحداثات فــي أنظمــة العمليــات، و الخدمــات، و األنظمــة الرئيســية و 
األنظمــة الرقابيــة بالشــركة مــع العمــل علــى تطويــر و المســاعدة فــي تطبيــق تلــك التغييــرات.

16( تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس اإلدارة.
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1. بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام 2015
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عاشرا˝ : معلومات عامة : 

1.  بيان بسعر سهم الشركة في السوق ) أعلى وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للشركة للعام 2015

 بيان بسعر سهم الشركة في السوق ) سعر االغالق ، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام 2015

عدد التداوالت القيمة الحجم اإلغالق أدنى سعر أعلى سعر التاريخ الشهر
40 7,383,453 13,645,878 0.55 0.53 0.55 2015/12/31 ديسمبر

32 1,353,692 2,719,417 0.49 0.49 0.51 2015/11/30 نوفمبر

10 510,400 880,000 0.58 0.58 0.58 2015/10/29 أكتوبر

43 1,790,906 2,891,007 0.61 0.61 0.63 2015/09/30 سبتمبر

48 1,657,479 2,994,161 0.56 0.55 0.56 2015/08/31 أغسطس

160 12,572,580 18,969,786 0.66 0.64 0.68 2015/07/30 يوليو

44 2,639,502 4,120,024 0.65 0.63 0.65 2015/06/30 يونيو

67 3,158,072 4,933,633 0.63 0.63 0.65 2015/05/31 مايو

87 7,671,729 10,134,368 0.75 0.75 0.77 2015/04/30 أبريل

100 4,104,114 6,563,402 0.64 0.60 0.64 31/03/2015 مارس

69 5,267,597 6,824,662 0.77 0.76 0.78 26/02/2015 فبراير

49 3,410,987 4,700,221 0.72 0.71 0.74 29/01/2015 يناير
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النسبة المئويةعدد األسهم المملوكةالمساهمون الرئيسيون

- ال يوجد -

و. بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2015  

لم يطرأ أي حدث غير  اعتيادي أو  جوهري صادف الشركة  خالل العام 2015 

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

شركة رأس الخيمة العقارية

ه.  المساهمون الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة   كما في 2015/12/31



ج. بيــان بتوزيــع ملكيــة المســاهمين كمــا فــي 2015/12/31  (أفــراد، شــركات،حكومات)مصنفة علــى النحــو التالــي: محلــي ، 
خليجي،عربــي ، اجنبــي.

تاريخ التعيين

المجموعحكوماتشركاتأفرادالجنسية

7,63413067,770اإلماراتية
3,343-3,29944الخليجية

2,721-2,70417العربية
2,011-1,94962األجنبية

15,586253615,845المجموع

األسهم المملوكة

النسبةالمجموعحكوماتشركاتأفرادالجنسية

65.17%985,451,759244,721,43473,150,2941,303,323,487اإلماراتية

16.43%328,609,747-207,470,558121,139,189الخليجية

8.66%173,275,593-166,417,7206,857,873العربية

9.74%194,791,173-104,006,53890,784,635األجنبية

100%1,463,346,575463,503,13173,150,2942,000,000,000المجموع
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د.  توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية 
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عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينملكية األسهم (سهم)
نسبة األسهم المملوكة من 

رأس المال
أقل من

50.000 13,403135,813,810%6.80

من 50.000 إلى أقل من
500.000 1,871287,988,896%14.40

من 500.000 إلى أقل من
5.000.000 

485664,126,057%33.20

يساوي أو أكثر من
5.000.000 

86912,071,237%45.60


