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Since RAK Properties was inaugurated in 2005, we have remained committed to being a key player  in developing 
Ras Al Khaimah, whilst preserving the emirate’s unique natural environment and cultural values. True to our ethos of 
Building Close to Nature, we create residential and business communities that, even within our city developments, 

remain in touch with nature. 

Over the years, we have established ourselves as one of the UAE’s leading real estate developers. We pride ourselves 
on using only the highest quality workmanship, materials and finishes to create stylish homes and elegant offices. 

We have a growing portfolio of unique residential and office developments that have made their mark on both Ras Al 
Khaimah and the UAE. The projects we have delivered to date include: Julphar Towers, RAK Tower and Mina Al Arab.



The UAE’s northernmost emirate, Ras Al Khaimah has a diverse, 
breath-taking landscape, ranging from beautiful beaches and lush 

green oases to coastal wetland wildlife reserves and red sandy 
deserts, all nestled beneath the rugged Hajar Mountains. These 
natural wonders, complemented by a wide variety of fascinating 
historical, cultural and natural attractions, for nature lovers and 

outdoor enthusiasts. In business and trade community, boosted 
by its tax-free status, full business ownership rights for foreigners 
within free zones, and modern infrastructure including RAK Ports 

and RAK Airport, which last year alone saw a 26% increase in 
commercial flights and a 51% increase in freight and cargo.

 
A mere 45 minutes from Dubai, with world-class healthcare 

facilities and schools, it is no wonder that Ras Al Khaimah is also 
one of the fastest growing tourist and residential destinations in 
the Gulf region, a combination that has subsequently led to Ras 
Al Khaimah being recognised by the Financial Times as one of 

the world’s top 10 future cities.

Ras Al Khaimah
A Naturally Forward-Thinking Emirate



G R A N A D A  |  M A L I B U  |  L A G O O N  |  L A G O O N  W A L k  | 
L A G O O N  M A R I N A  |  B E R M U D A

Ras Al Khaimah’s Premier 
Waterfront Community

A luxury, fully integrated community that offers the finest in waterfront living, Mina Al Arab is a blissful getaway, located 
in the beautiful natural surroundings of Ras Al Khaimah’s pristine coastline. Mina Al Arab comprises six districts, 
spread across the mainland shoreline and two man-made islands creating a fascinating destination that provides 

residents with a welcome retreat, whilst also offering the very best of vacation living.

Mina Al Arab was created with the environment in mind, with pristine beaches, numerous areas of lush parkland and 
coastal wetlands devoted to preserving and showcasing its natural beauty. Surrounding residents with the beauty and 

diversity of the natural environment, the community aims to encourage a lifestyle where relaxation and healthy living 
come naturally and is the perfect place to call home, for families and young professionals alike. 



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.

The Bermudan 
Lifestyle



A signature feature of Mina Al Arab is the master development, Hayat Island. This sublime and vibrant 
residential community, set within an idyllic natural environment, combines the best of luxury living with the 

ultimate in both recreation and relaxation. It doesn’t get better than this.



The North Bay tower located on this prestigious Hayat Island is 
a sublime and vibrant residential community set within an idyllic 
natural environment, combining the best of luxury living with the 

ultimate in both recreation and relaxation.



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. 

Introducing Flamingo Villas, a new coastal residential community in Ras Al Khaimah, UAE, which is the newest 
release from RAK Properties and part of the popular Mina Al Arab development. The project 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 living environment you’ll naturally call home.



Gateway Residences is a contemporary, low-rise residential tower that has been designed with a free-flowing façade, 
which reflects the surrounding elements of nature. Located on the serene main island at the heart of the Mina Al Arab 

community, with easy access to the vibrant adjacent island, minutes away from the InterContinental and Anantara 
resorts, a state of the art mall, souk, al fresco restaurants and Beach Clubhouse , and directly opposite, across the 

canal, the Lagoon Walk boasts yet more waterside retail and dining facilities.

Offering a unique waterfront lifestyle, Gateway Residences perfectly blends nature, luxury and modern practicality to 
encourage relaxed living and provide the perfect home in which to enjoy time with family and friends.



A 306-room resort opening in late 2018, Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort will feature the emirate’s first 
Maldivian inspired overwater villas complex. With a 9,000 sqm private beach which overlooks the stunning eco-
reserve lined with mangroves, the resort will also be home to a number of first class health and sports amenities 

such as the world-famous Anantara Spa, swimming pools and a tennis court. In addition, the resort will have four 
restaurant offerings, including a Thai speciality restaurant and a seafood restaurant, all of which creates the perfect 

ambience to both relax and be entertained.



Further enhancing Mina Al Arab’s offering will be the InterContinental Mina Al Arab Resort. A 350-room luxury 
development, the resort will include an array of 5 star facilities and entertainment outlets for residents and visitors 
alike to enjoy. It features a well equipped gym, health club and spa, as well as two pools and a collection of retail 
outlets. Boasting a number of speciality restaurants and an all-day dining restaurant, guests have a range of food 

and beverage options to choose from.



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 provides an ultramodern 

lifestyle of luxury, convenience and much more.

Nature lovers can enjoy strolls along the mangroves, the creek and the beaches just minutes away from the 
towers. Golf aficionados can tee off from the nearby Tower Links Golf Club. The Towers have established a 

new standard of living and working in Ras Al Khaimah.

The premiere address in Ras Al Khaimah



Julphar Avenue is the vibrant shopping area of Juphar Towers, 
and acts as the social hub of the Julphar Towers development.
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Dear Shareholders,

The Board of Directors of RAK Properties PJSC has pleasure in submitting the consolidated financial statements for the year ending 
31st December 2017. 

Mohammad Hassan Omran

Principal Activities:

The principal activities of RAK Properties ended 31st 
December 2017 continue to invest in management and 
development of its real estate assets, property / facility 
management, leasing and associated services.

Operational Achievements: RAK Properties handed over the Bermuda Villas in the Mina Al Arab, Ras Al Khaimah.  A 306-
room Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah resort is under construction and expected to open late 2019. This resort will 
feature the emirate’s first Maldivian inspired overwater villas complex overlooking the stunning eco-reserves.

A 350 room Intercontinental luxury hotel, Ras Al Khaimah is under construction in our prestigious development Mina Al Arab 
and expected to open for operation by the end of 2019, both the hotels have unique concepts to fascinate diverse guest 
groups from all over the world. These two properties in our asset portfolio is a step towards generating hospitality revenue. 
During the year RAK Properties launched two residential projects viz., Gateway Residence and North Bay Residence in the 
Mina Al Arab Project, Ras Al Khaimah. Further, a residential tower in Reem Island, Abu Dhabi is under construction which will 
be launched during 2018.

Financial result:
In 2017, RAK Properties achieved a revenue of
AED 313 million (2016 AED 390 million)
and net profit of  AED 192 million (2016 AED 175 million) 
with an EPS of AED 0.10 (AED 0.09 in 2016).  

The total assets of the Company as at 31st December 2017 is
AED 5.16 billion (AED 4.99 billion in 2016).
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Mohammad Hassan Omran
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Outlook 2018 

Outlook for the year 2018 
is receptive for real estate 
development.  The role of 
Ras Al Khaimah tourism 
department in encouraging the 
tourist arrivals in the emirates 
of Ras Al Khaimah greatly 
helps the hotel occupancy. 
The growth in the occupancy 
rate is a positive factor to 
consider develop hospitality 
assets in Ras Al Khaimah. 

Further, it is worthwhile to 
mention that RAK Properties 
updated the Corporate 
Business plan with the 
assistance of PWC. The 
key recommendation of the 
Corporate business plan will 
be implemented according to 
the timeline subject to suitable 
market conditions.



INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

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

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements 

Opinion

We have audited the 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 2017, and the consolidated statement of income, consolidated statement of comprehensive in-
come, 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. 

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated 
financial position of the Group as at 31 December 2017, and its consolidated financial performance and its consolidated cash 
flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs). 

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those stan-
dards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements section of 
our report. We are independent of the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ 
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the other requirements that are relevant to our audit 
of the Group’s consolidated financial statements in United Arab Emirates, and we have fulfilled our other ethical responsibilities 
in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient 
and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consoli-
dated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated fi-
nancial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
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Key audit matters

Valuation of unquoted available- for- sale (AFS) 
investments

The carrying value of unquoted AFS investments incor-
porates certain assumptions and judgements, the valu-
ation of these unquoted AFS investments were carried 
out by third party valuer.

We consider the valuation of these unquoted AFS in-
vestments a key audit matter, given the significant as-
sumptions and judgements involved.

Valuation of Investment properties, Investment 
Properties under development, trading properties 
under development and trading properties

Group’s Investment Properties and Investment Proper-
ties under Development are initially measured at cost. 
Subsequent to initial recognition, investment properties 
and investment properties under development are mea-
sured at fair value.

Group’s trading properties and trading properties under 
development are measured at the lower of cost and net 
realisable value. The Group uses external valuers to as-
sess Net Realisable value of these properties.

The valuation of investment properties and trading prop-
erties, requires significant judgement and estimates by 
management and external valuers. The existence of sig-
nificant estimation and judgement, coupled with change 
in valuation assumption used could result in material 
misstatement. The valuations of investment and trading 
properties under development are also dependent upon 
the estimated costs to complete and expected develop-
er’s profit margin.

We consider the valuation of these properties a key 
audit matter, given the significant judgements and es-
timates involved.

How our audit addressed the key audit matters

Management has involved third party valuer to perform valua-
tion of these unquoted AFS investments. 

We made use of our internal valuation specialist to evaluate on 
a sample basis the third party valuer’s judgments, in particular:

• The models used for valuation; and
• That the valuation was done in accordance with the applica-
ble standards and suitable for use in determining the carrying 
value for the purpose of the consolidated financial statements.

The Group has involved external valuer in order to value these 
properties for the purpose of determining the fair value and net 
realisable value. 

We made use of our internal valuation specialist to test on a 
sample basis the reasonableness of :

• methodologies used and the appropriateness of the key as-
sumptions, and 

• accuracy and relevance of the input data used for deriving 
fair values.
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Other Information

The Board of Directors and management is responsible for the other information. The other information comprises the annual 
report of the Group. We obtained Directors’ report prior to the date of this auditor’s report and the remaining information of 
the annual report expected to be made available to us after that date. The other information does not include the consolidated 
financial statements and our auditor’s report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of 
assurance or conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information iden-
tified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial 
statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on other information that we obtained prior to the date of this auditor’s report, we 
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing 
to report in this regard.

When we read the remaining information of the annual report of the Group, if we conclude that there is a material misstatement 
there in, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of consolidated financial statements in accordance with 
International Financial Reporting Standards and 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. 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue as 
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting 
unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

The Board of Directors and Audit Committee are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reason-
able assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always 
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 
basis of these consolidated financial statements.

(Continued)INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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•	 Identify	and	assess	the	risks	of	material	misstatement	of	the	consolidated	financial	statements,	whether	due	to	fraud	or	
error,	design	and	perform	audit	procedures	responsive	to	those	risks,	and	obtain	audit	evidence	that	is	sufficient	and	ap-
propriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher 
than	for	one	resulting	from	error,	as	fraud	may	involve	collusion,	forgery,	intentional	omissions,	misrepresentations,	or	the	
override of internal control;

•	 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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	Group’s	internal	control;

•	 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related 
disclosures made by management;

•	 Conclude	on	the	appropriateness	of	management’s	use	of	the	going	concern	basis	of	accounting	and,	based	on	the	audit	
evidence	obtained,	whether	a	material	uncertainty	exists	related	to	events	or	conditions	that	may	cast	significant	doubt	
on	the	Group’s	ability	to	continue	as	a	going	concern.	If	we	conclude	that	a	material	uncertainty	exists,	we	are	required	to	
draw	attention	in	our	auditor’s	report	to	the	related	disclosures	in	the	consolidated	financial	statements	or,	if	such	disclo-
sures	are	inadequate,	to	modify	our	opinion.	Our	conclusions	are	based	on	the	audit	evidence	obtained	up	to	the	date	of	
our	auditor’s	report.	However,	future	events	or	conditions	may	cause	the	Group	to	cease	to	continue	as	a	going	concern;

•	 Evaluate	the	overall	presentation,	structure	and	content	of	the	consolidated	financial	statements,	including	the	disclosures,	
and	whether	 the	consolidated	financial	 statements	 represent	 the	underlying	 transactions	and	events	 in	a	manner	 that	
achieves fair presentation; and

•	 Obtain	sufficient	appropriate	audit	evidence	regarding	the	financial	information	of	the	entities	or	business	activities	within	
the	Group	to	express	an	opinion	on	the	consolidated	financial	statements.	We	are	responsible	for	the	direction,	supervision	
and	performance	of	the	group	audit.	We	remain	solely	responsible	for	our	audit	opinion;

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the 
audit. We also:

We are required to communicate to the Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and 
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding 
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our 
independence, and where applicable, related safeguards. 

From the matters communicated with the Group’s Board of Directors and Audit Committee, we determine those matters that were 
of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. 
We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 
extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse conse-
quences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
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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 Directors’ report is consistent with the Group’s books of account;

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 2017;

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 2017 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 2017.

Deloitte & Touche (M.E.)

Signed by:
Samir Madbak
Registration No. 386
15 February 2018
Sharjah, United Arab Emirates

(Continued)INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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At 31 December 2017
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Notes 2017 2016

AED ’000 AED ’000

ASSETS

Non-current assets

Property and equipment 5 577,771 446,666

Investment properties 6 2,023,147 1,960,887

Investment properties under development 7 279,720 295,299

Trading properties under development 8 610,092 654,093

Investments 9 245,961 269,025

Advances 10 18,228 77,573

Trade and other receivables 12 221,518 69,616

                                           

Total non-current assets 3,976,437 3,773,159

                                           

Current assets

Trading properties under development 8 13,924 168,890

Inventories 771 -

Investments 9 33,243 39,333

Advances 10 75,487 66,502

Trading properties 11 499,969 354,187

Trade and other receivables 12 207,307 262,864

Bank balances and cash 13&27 352,621 322,348

                                           

Total current assets 1,183,322 1,214,124

Total assets 5,159,759 4,987,283

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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At 31 December 2017 (Continued)
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Notes 2017 2016

AED ’000 AED ’000

EQUITY AND LIABILITIES

Capital and reserves

Share capital 14 2,000,000 2,000,000

Statutory reserve 15 1,000,000 1,000,000

General reserve 16 576,826 557,644

Cumulative changes in fair value of available – for- sale 
investments 

(589) 13,735

Retained earnings 347,130 279,495

                                           

Total equity 3,923,367 3,850,874

                                            

Non-current liabilities

Provision for employees’ end of service indemnity 17 4,788 4,145

Deferred government grants 6 614,115 656,756

Advances from customers 18 19,284 19,879

Borrowings 19 14,568 -

                                            

Total non-current liabilities 652,755 680,780

                                            

Current liabilities 

Advances from customers 18 10,164 2,443

Borrowings 19 338,012 140,812

Trade and other payables 20 235,461 312,374

                                            

Total current liabilities 583,637 455,629

                                            

Total liabilities 1,236,392 1,136,409

                                            

Total equity and liabilities 5,159,759 4,987,283

Mohammad Sultan Al Qadi
Managing Director

Mohammad Hasan Omran
Chairman

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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for the year ended 31 December 2017
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

Notes 2017 2016

AED’000 AED ’000

Revenue 21 312,930 389,596

Cost of revenue 22 (158,138) (250,580)

                                        

Gross profit 154,792 139,016

Other operating income – net 15,557 5,244

General and administrative expenses 23 (62,195) (52,842)

Gain on changes in fair value of investment properties, 
release of deferred income, write off of investment 
properties and trading properties under development 

6 & 8 104,901 87,723

Write down of trading properties under development    
to net realisable value

8 (8,635) (454)

Operating profit 204,420 178,687

                                        

Gain on sale of investments 4,670 9,611

Provision for impairment on investments 9 (10,208) (17,385)

Write off/provision for impairment   on advances and 
other receivables

(7,345) (5,100)

Net change in fair value of investments   at fair value 
through profit or loss

9 (6,090) 5,740

Dividend income 1,081 980

Finance income 24 7,667 5,891

Finance expenses 24 (2,378) (3,610)

Profit for the year 191,817 174,814

Basic earnings per share for the year (AED) 26         0.10             0.09                   

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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for the year ended 31 December 2017
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Profit for the year 191,817 174,814

                                        

Other comprehensive income:

Items that may be reclassified subsequently to profit 
or loss:

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

(14,324) 7,636

Other comprehensive (loss)/income for the year (14,324)                7,636             

Total comprehensive income for the year 177,493 182,450

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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for the year ended 31 December 2017
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANgES IN EQUITY 

    Share 
capital

 Statutory 
reserve

  General 
reserve

Cumulative 
changes in 

fair value of 
available-

for -sale 
investments

 Retained 
earnings Total

AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000

Balance at 31 December 2015 2,000,000 1,000,000 540,163 6,099 205,814 3,752,076

Effect of change in accounting policy (Note 33) - - - - 19,848 19,848

                                                                                                       

Balance at 1 January 2016 2,000,000 1,000,000 540,163 6,099 225,662 3,771,924

Profit for the year - - - - 174,814 174,814

Other comprehensive income for the year - - - 7,636 - 7,636

                                                                                                       

Total comprehensive income for the year - - - 7,636 174,814 182,450

Transfer to general reserve (Note 16) - - 17,481 - (17,481) -

Board of Directors’ remuneration - - - - (3,500) (3,500)

Dividend paid (Note 32) - - - - (100,000) (100,000)

                                                                                                      

Balance at 31 December 2016 2,000,000 1,000,000 557,644 13,735 279,495 3,850,874

Profit for the year - - - - 191,817 191,817

Other comprehensive loss for the year - - - (14,324) - (14,324)

                                                                                                       

Total comprehensive income for the year - - - (14,324) 191,817 177,493

Transfer to general reserve (Note 16) - - 19,182 - (19,182) -

Board of Directors’ remuneration - - - - (5,000) (5,000)

Dividend paid (Note 32) - - - - (100,000) (100,000)

                                                                                                        

Balance at 31 December 2017 2,000,000 1,000,000 576,826 (589) 347,130 3,923,367

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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for the year ended 31 December 2017
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOwS

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Cash flows from operating activities

Profit for the year 191,817 174,814

Adjustments for:

  Depreciation of property and equipment 12,299 11,081

  Finance (income)/expense –(net) (5,289) (2,281)

  Dividend income (1,081) (980)

  Net change in fair value of investments at  fair value   through 
profit or loss

6,090 (5,740)

  Write off/ provision for trade and other receivables 3,970 3,975

  Gain on sale of investments (4,670) (9,611)

  Write off/ provision for impairment on investments and  ad-
vances – (net)

13,583 18,510

  Gain on changes in fair value of investment properties (62,260) (87,723)

  Write down of trading properties under development to net  
realisable value

8,635 454

  Government grants (42,641) -

  Loss on disposal of property and equipment 436 -

  Provision for employees’ end of service indemnity 940 676

Operating cash flows before changes in operating assets 
and liabilities 

 121,829                 103,175         

Decrease in trading properties – (net) 122,241 152,514

Increase in trading properties under  development - (net) (92,515) (64,865)

Increase in trade and other receivables (99,695) (167,628)

Decrease in advances 1,985 16,357

(Decrease)/increase in trade and other payables (72,148) 53,112

Increase in inventories (771) -

Increase/(decrease) in advances from customers 7,126 (6,850)

Cash (used in)/generated from operating activities (11,948) 85,815

Employees’ end of service indemnity paid (297) (200)

Net cash (used in)/generated from operating activities (12,245) 85,615

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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for the year ended 31 December 2017 (Continued)
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOwS

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Cash flows from investing activities

Purchase of property and equipment (1,325) (3,863)

Interest income received 7,047 5,632

Dividend income received 1,081 980

Additions to investments - (200)

Proceeds from disposal of property and equipment 7 -

Proceeds from disposal of investments 3,202 13,286

Increase in term deposit (35,000) (15,000)

Additions to investment properties under development (60,646) (28,761)

Net cash used in investing activities (85,634) (27,926)

                                      

Cash flows from financing activities

Dividend paid (102,382) (104,836)

Increase/(decrease) in term loan 24,568 (91,850)

Increase in bank overdraft 187,200 140,812

Board of Directors’ remuneration (5,000) (3,500)

Interest paid (8,852) (5,000)

Net cash generated from/(used in) financing activities 95,534 (64,374)

Net decrease in cash and cash equivalents (2,345) (6,685)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 4,594 11,279

                                      

Cash and cash equivalents at the end of the year (Note 27) 2,249 4,594

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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for the year ended 31 December 2017
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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 ser-
vices.

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 IFRS, which became effective for annual periods beginning on or after 1 January 2017, have 
been adopted in the 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.

• Amendments to IAS 12 Income Taxes relating to the recognition of deferred tax assets for unrealised losses.

• Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows to provide disclosures that enable users of financial statements to evalu-
ate changes in liabilities arising from financing activities.

• Annual Improvements to IFRS Standards 2014–2016 Cycle – Amendments to IFRS 12 Disclosure of Interests in Other 
Entities.

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

Effective for 
annual periods 
beginning on or after

Annual Improvements to IFRS Standards 2016 – 2014 Cycle 
amending IFRS 1 First-time Adoption of International Financial 
Reporting Standards and IAS 28 Investments in Associates and 
Joint Ventures (2011).

1 January 2018

Annual Improvements to IFRS Standards 2017–2015 Cycle 
amending IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 and IAS 23.

1 January 2019
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for the year ended 31 December 2017 (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)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

New and revised IFRSs

Effective for 
annual periods 
beginning on or after

IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance 
Consideration

1 January 2018

The interpretation addresses foreign currency transactions or 
parts of transactions where:

• there is consideration that is denominated or priced in a 
foreign currency; 

• the entity recognises a prepayment asset or a deferred 
income liability in respect of that consideration, in advance 
of the recognition of the related asset, expense or income; 
and 

• the prepayment asset or deferred income liability is non-
monetary.

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments 1 January 2019

The interpretation addresses the determination of taxable profit 
(tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and 
tax rates, when there is uncertainty over income tax treatments 
under IAS 12. It specifically considers:
• Whether tax treatments should be considered collectively;
• Assumptions for taxation authorities› examinations;
• The determination of taxable profit (tax loss), tax bases, 

unused tax losses, unused tax credits and tax rates; and
• The effect of changes in facts and circumstances.

Amendments to IFRS 2 Share Based Payment regarding 
classification and measurement of share based payment 
transactions

1 January 2018

Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts:  Relating to the 
different effective dates of IFRS 9 and the forthcoming new 
insurance contracts standard.

1 January 2018

Amendments to IAS 40 Investment Property: Amends paragraph 
57 to state that an entity shall transfer a property to, or from, 
investment property when, and only when, there is evidence of 
a change in use. A change of use occurs if property meets, or 
ceases to meet, the definition of investment property. A change in 
management’s intentions for the use of a property by itself does 
not constitute evidence of a change in use. The paragraph has 
been amended to state that the list of examples therein is non-
exhaustive.

1 January 2018
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2017 (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

Effective for 
annual periods 
beginning on or after

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

When IFRS 9 is first applied

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

When IFRS 9 is first applied

IFRS 17 Insurance Contracts 1 January 2021

IFRS 17 requires insurance liabilities to be measured at a current 
fulfilment value and provides a more uniform measurement 
and presentation approach for all insurance contracts. These 
requirements are designed to achieve the goal of a consistent, 
principle-based accounting for insurance contracts. IFRS 17 
supersedes IFRS 4 Insurance Contracts as of 1 January 2021.

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.

1 January 2019

Impact assessment of IFRS 16 Leases

A preliminary assessment indicates that this standard will not 
have a significant impact on the Group’s financial statements as 
and when adopted.

Amendments to IAS 28 Investment in Associates and Joint 
Ventures: Relating to long-term interests in associates and joint 
ventures. These amendments clarify that an entity applies IFRS 
9 Financial Instruments to long-term interests in an associate or 
joint venture that form part of the net investment in the associate 
or joint venture but to which the equity method is not applied.

1 January 2019

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.

Effective date deferred indefinitely
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for the year ended 31 December 2017 (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)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

New and revised IFRSs

Effective for 
annual periods 
beginning on or after

IFRS 9 Financial Instruments (revised versions in ,2010 ,2009 
2013 and 2014) (a)

1 January 2018

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.

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.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2017 (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

Effective for 
annual periods 
beginning on or after

Amendments to IFRS 9 Financial Instruments: Relating to 
prepayment features with negative compensation. This amends 
the existing requirements in IFRS 9 regarding termination rights 
in order to allow measurement at amortised cost (or, depending 
on the business model, at fair value through other comprehensive 
income) even in the case of negative compensation payments.

1 January 2019

Impact assessment of IFRS 9 Financial Instruments 

Based on an analysis of the Group’s consolidated financial assets 
and financial liabilities as at 31 December 2017 on the basis of 
the facts and circumstances that exist at that date, the directors 
of the Company have assessed the impact of IFRS 9 to the 
Group’s consolidated financial statements as follows:

Classification	and	measurement:

At 31 December 2017, the Group had equity investments 
classified as available- for-sale with a fair value of AED 245,271 
thousand (net) that are held for long-term strategic purposes. 
Under IFRS 9, the Group will designate these investments 
as measured at FVTOCI. Consequently, all fair value gains 
and losses will be reported in OCI, no impairment losses will 
be recognized in profit or loss and no gains or losses will 
be reclassified to profit or loss on disposal. The impairment 
loss recognized in earlier years (note 9) will be transferred 
to cumulative changes in fair value of available – for- sale 
investments from retained earnings with no impact on net equity 
of the Group.

Impairment:

Based on 31 December 2017 data, the Group has performed a 
preliminary assessment of potential impact of adopting IFRS 9 in 
relation to impairment requirements for the financial instruments 
as at the date of initial application of IFRS 1) 9 January 2018). The 
Group estimates the adoption of IFRS 9 will not have significant 
impact on the Group’s financial statements. 

This assessment is based on currently available information and 
may be subject to changes arising from further reasonable and 
supportable information being made available to the Group until 
the Group presents its first consolidated financial statements that 
include the date of initial application.

Management anticipates that these new standards, interpretations and amendments will be adopted in the Group’s consoli-
dated financial statements as and when they are applicable and adoption of these new standards, interpretations and amend-
ments, except for IFRS 9, may have no material impact on the consolidated financial statements of the Group in the period of 
initial application.
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for the year ended 31 December 2017 (Continued)

2. Application of new and revised International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) (continued)
2.3 New IFRS in issue but not yet effective that has been early adopted by the Group

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

IFRS 15 Revenue from contracts with customers was issued in May 2014 and is effective for annual periods commencing on or after 
1 January 2018, with early adoption permitted. The Group has reviewed the impact of IFRS 15 on its revenue from operations and has 
elected to early adopt it with effect from 1 January 2016. Refer Note 3.6 and Note 33 for further details.

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.

3.2 Basis of preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the revaluation of investment prop-
erties, 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.

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.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2017 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)
3.3 Basis of consolidation (continued)

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-con-
trolling 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 2017 are as follows:

Name of the subsidiary Country of incorporation Proportion of ownership interest

RAK Properties International Limited United Arab Emirates 100%

RAK Properties Tanzania Limited Tanzania 100%

Dolphin Marina Limited Tanzania 100%

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.
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for the year ended 31 December 2017 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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 as-
sets 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-trans-
action 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 mea-
surement 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. 

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.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2017 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.6 Revenue recognition

IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” outlines a single comprehensive model of accounting for revenue arising from con-
tracts with customers and supersedes current revenue recognition guidance found across several Standards and Interpretations within 
IFRSs. It establishes a new five-step model that will apply to revenue arising from contracts with customers. 

Step I  Identify the contract with a customer: A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates 
enforceable rights and obligations and sets out the criteria for each of those rights and obligations. 

Step 2 Identify the performance obligations in the contract: A performance obligation in a contract is a promise to transfer a good 
or service to the customer.

Step 3  Determine the transaction price: Transaction price is the amount of consideration to which the Group expects to be entitled 
in exchange for transferring the promised goods and services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties. 

Step 4  Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract: For a contract that has more than one 
performance obligation, the Group will allocate the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the 
consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation. 

Step 5 Recognise revenue as and when the entity satisfies a performance obligation.

The Group recognises revenue over time if any one of the following criteria is met:

• The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group’s performance as the Group performs; or 
 

• The Group’s performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; or 

• The Group’s performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the entity has an enforceable right to 
payment for performance obligation completed to date. 

The Group allocates the transaction price to the performance obligations in a contract based on the input method which requires reve-
nue recognition on the basis of the Group’s efforts or inputs to the satisfaction of the performance obligations. The Group estimates the 
total costs to complete the projects in order to determine the amount of revenue to be recognised. 

When the Group satisfies a performance obligation by delivering the promised goods and services, it creates a contract asset based 
on the amount of consideration earned by the performance. Where the amount of consideration received from a customer exceeds the 
amount of revenue recognised, this gives rise to a contract liability.
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for the year ended 31 December 2017 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)
3.6 Revenue recognition (continued)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Revenue is measured at the fair value of consideration received or receivable, taking into account the contractually agreed terms of 
payment. The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent and 
has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements. 

Revenue is recognised in the consolidated financial statements to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to 
the Group and the revenue and costs, if and when applicable, can be measured reliably.

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 presen-
tation 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.

3.9 Borrowing costs 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that neces-
sarily 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. 
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2017 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

3.10 Property and equipment

Property and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and identified impairment loss. Historical cost in-
cludes 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 prob-
able 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 trans-
action 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 mea-
sured 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.

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.
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for the year ended 31 December 2017 (Continued)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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 im-
pairment 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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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 the 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 (when the effect 
of the time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable 
is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured 
reliably.  
 
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 “con-
tribution 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 dis-
closed 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 instru-
ment. 

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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3. Summary of significant accounting policies (continued)
3.18 Financial instruments (continued)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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 receiv-
ables.

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 matur-
ities 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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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 rec-
ognised 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 rec-
ognised 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 reclas-
sified 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 re-
porting 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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3. Summary of significant accounting policies (continued)
3.19 Financial assets (continued)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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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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, man-
agement 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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4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty (continued)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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 mak-
ing 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.

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

Management has considered an amount of AED 10.20 million (2016: AED 17 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 prop-
erty 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 prop-
erties are grouped under current assets as intention of the management is to sell it within one year from the end of the reporting date.

4.1.4 Satisfaction of performance obligations

The Group is required to assess each of its contracts with customers to determine whether performance obligations are satisfied over 
the time or at a point in time in order to determine the appropriate method for recognising revenue. The Group has assessed that 
based on the sale and purchase agreements entered to provide real estate assets to customer and the provisions of relevant laws 
and regulations, the Group does not create an asset with an alternative use to the Group and has an enforceable right to payment for 
performance completed to date. In these circumstances the Group recognises revenue over the time.
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4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty (continued)
4.1  Critical judgments in applying accounting policies (continued)

4.1.5 Determination of transaction prices

The Group is required to determine the transaction price in respect of each of its contracts with customers.  Management has assessed 
and is of the opinion that no significant variable considerations are involved in contract with customers. The prices in each contract are 
fixed and generally no discounts  are allowed or penalties are charged to the customers

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 eco-
nomic 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.

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 re-
main 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.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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 transac-
tions in the same instrument or from other available observable market data.

4.2.5      Impairment of trade and other receivables (including advances)

An estimate of the collectible amount of trade and other receivables (including advances) is made when collection of the full amount is 
no longer probable. This determination of whether the receivables are impaired entails Management’s evaluation of the specific credit 
and liquidity position of the customers and parties to whom advances is given, and their historical recovery rates, including discussion 
with legal department and review of current economic environment. Management is satisfied that no additional impairment is required 
on its trade and other receivables (including advances) in excess of amount already provided.

4.2.6      Allocation of transaction price to performance obligation in contracts with customers

The Group has elected to apply the input method in allocating the transaction price to performance obligations where revenue is 
recognized over time. The Group considers that the use of the input method, which requires revenue recognition on the basis of the 
Group’s efforts to the satisfaction of performance obligation, provides the best reference of revenue actually earned. In applying the 
input method, the Group estimates the efforts or inputs to the satisfaction of a performance obligation. In addition to the cost of meet-
ing contractual obligation to the customers, these estimates mainly include:

a) for development contracts, the cost of development and related infrastructure;
b) for construction contracts, the certified works as evaluated by project consultant.
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5. Property and equipment 

Land Buildings Furniture 
and fixtures

Computer and 
office equipment

Motor 
vehicles

Capital work
in progress Total

AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000

Cost

31 December 2015 222,381 210,615 4,286 4,891 993 36,087 479,253

Additions during the year - 1,459 65 2,278 26 35 3,863

Transfers (Note 8) 19,190 2,304            -               -               -               -    21,494

31 December 2016 241,571 214,378 4,351 7,169 1,019 36,122 504,610

Additions during the year - 803 64 434 24 - 1,325

Disposals during the year - - (647) (50) - (697)

Transfers (Note 7 and 8) 39,163 37,461 - - - 65,898 142,522

31 December 2017 280,734 252,642 4,415 6,956 993 102,020 647,760

Accumulated depreciation

31 December 2015 - 38,671 3,603 3,845 744 - 46,863

Charge for the year - 10,129 365 507 80 - 11,081

31 December 2016 - 48,800 3,968 4,352 824 - 57,944

Charge for the year - 10,951 309 951 88 - 12,299

Eliminated on disposals - - - (204) (50) - (254)

31 December 2017            -    59,751 4,277 5,099 862            -    69,989

Carrying amount

31 December 2017 280,734 192,891 138 1,857 131 102,020 577,771

31 December 2016 241,571 165,578 383 2,817 195 36,122 446,666
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

At 31 December 2017 the cost of fully depreciated property and equipment that was still in use amounted to AED 7,526 thousands 
(2016: AED 7,187 thousands). 

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

Capital work-in-progress represents expenditure incurred on the construction of hotels which are intended to be used according to 
the Group’s relevant business model. The construction work on these hotels are ongoing at the reporting date and management ex-
pects to complete construction in final quarter of 2019. 

The management has reassessed the use of certain investment properties under development and trading properties under devel-
opment. In the view of the Board of Directors, these properties with a cost of AED 142,522 thousands (2016: AED 21,494 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

2017 2016

AED ’000 AED ’000

At 1 January 1,960,887 1,796,964

Change in fair value - (net) 62,260 173,577

Transferred to trading properties (Note 11) - (9,654)

At 31 December 2,023,147 1,960,887

                    
Investment properties are located in United Arab Emirates.

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. Furthermore, 
during 2016, an amount of AED 85.8 million was accounted as fair value increase (non-cash transaction) pertaining to the above 
land granted by Government and deferred Government grant increased to AED 657 million. This deferred Government Grant will be 
released to the consolidated statement of income on the fulfilment of the conditions stipulated by the Government.

During the year, the Group management upon fulfilment of the conditions stipulated by Government, has released deferred Govern-
ment Grant amounting to AED 42.64 million to the consolidated statement of income. 

Investment properties have been valued as at 31 December 2017 by an independent valuer. The Board of Directors have reviewed the 
valuer’s report and accordingly, considered increase in fair value of AED 62 million (2016: AED 173 million) which was recognised in 
the consolidated statement of income.
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7. Investment properties under development

2017 2016

AED ’000 AED ’000

At 1 January 295,299 266,538

Cost incurred 60,646 28,761

Transferred to trading property under development (Note 8) (10,327) -

Transferred to property and equipment (Note 5) (65,898) -

At 31 December 279,720 295,299

The investment properties under development have been valued as at 31 December 2017 by an independent valuer. The Board of Direc-
tors 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 2017.

Investment properties under development are located in United Arab Emirates.

8. Trading properties under development

2017 2016

AED ’000 AED ’000

At 1 January 822,983 864,199

Cost incurred 101,807 131,371

Transferred from investment property under development 10,327 -

Transferred from advances 45,000 -

Write down to net realisable value (8,635) (454)

Cost of properties sold (2,819) (88,512)

Transferred to trading properties (Note 11) (268,023) (62,127)

Transferred to property and equipment (Note 5) (76,624) (21,494)

At 31 December 624,016 822,983

Inside U.A.E. 607,490 805,949

Outside U.A.E. 16,526 17,034

624,016 822,983

Classified as:

Non-current assets 610,092 654,093

Current assets 13,924 168,890

624,016 822,983

During the year, based on an independent valuation of net realisable value of trading properties under development, Board of Directors 
have decided a write down to net realisable value amounting to AED 8,635 thousands (2016: AED 454 thousands).
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9. Investments

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Non-current investments

Available-for-sale

Private equity investments 408,553 371,265

Real estate fund 167,050 277,241

                                        

Available-for-sale 575,603 648,506

Held to maturity investment 8,270 8,270

583,873             656,776        

Less: provision for impairment (337,912) (387,751)

245,961        269,025             

Current investments 
At fair value through profit or loss 33,243 39,333

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

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Non-current investments

Available-for-sale

Investments within United Arab Emirates

Unquoted private equity investments 240,723 241,136

Unquoted funds 15,256 15,256

255,979  256,392     

                    

Investments outside United Arab Emirates                     

Unquoted private equity investments 167,830 130,129

Unquoted funds 151,794 261,985

319,624 392,114

Gross value for non-current investments 575,603 648,506

Held to maturity investment                     

Unquoted debt instrument placed outside United 
Arab Emirates 8,270 8,270

583,873 656,776

Less: Provision for impairment (337,912) (387,751)

Total non-current investments 245,961 269,025
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9. Investments (continued)

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

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Current investments – FVTPL

Quoted equity securities inside U.A.E. 21,974 28,226

Unquoted investments outside U.A.E.                11,269     11,107

33,243 39,333

Movement in provision for impairment is set out below:

At 1 January 387,751 374,316

Provisions made during the year 10,208 17,385

Provision no longer required written back on disposal of in-
vestments

(60,047) (3,950)

At 31 December 337,912         387,751         

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 10 million as impairment loss for the 
year ended 31 December 2017 (2016: AED 17 million).

10. Advances 

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Advances 93,715 174,450

Less: provision for impairment - (30,375)

93,715 144,075

Classified as:

Non-current assets 18,228 77,573

Current assets 75,487 66,502

93,715 144,075

Advances include an amount of AED 18 million paid to acquire plots of land in the Emirate of Abu Dhabi.
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11. Trading properties

2017 2016

AED ’000 AED ’000

At 1 January 354,187 439,104

Transferred from investment property (Note 6) - 9,654

Transferred from trading property under development 
(Note 8) 268,023 62,127

Cost of properties sold (122,241) (156,698)

At 31 December 499,969 354,187

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 
(2016: Nil).

12. Trade and other receivables

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Trade receivables 360,393 144,107

Due from customers on contracts for sale of properties 325 121,636

Other receivables 68,107 66,737

428,825 332,480

Receivables due after one year (221,518) (69,616)

Receivables due within one year 207,307 262,864

Trade receivables as at 31 December 2017, include notes receivable – post dated cheques amounting to AED 266 million (2016 : AED 
109.8 million)

Other receivables include due on account of rental and facility management fee amounting to AED 27 million (2016: AED 18 million).
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12. Trade and other receivables (continued)

Contracts with customers for sale of properties

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Amount due from customers included in trade receivables 325 121,636

Total contract cost incurred plus recognised profit less  
recognised losses to date

3,160 179,715

Less: total progress billing to date (2,835) (58,079)

325 121,636

13. Bank balances and cash

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Cash in hand
9 4

Bank balances:

  Current accounts 910 719

  Current accounts – unclaimed dividends (see Note 20) 50,372 52,754

  Call accounts 1,330 3,871

  Term deposits 300,000 265,000

352,621 322,348       

Bank balances and cash include term deposits amounting to AED 300 million (2016: AED 265 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 2% 
to 2.75% per annum (2016: 2% to 2.5 % per annum). Term deposit amounting to AED 300 million is under lien against bank borrowings.

At 31 December 2017, outstanding balance in the bank overdraft is AED 328 million (2016: AED 141 million) (Note 19).

Current accounts – unclaimed dividends should be utilised only for the payment of dividend and should not be used for any other pur-
poses.
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 (2016: AED 2 billion) divided into 2 billion shares 
with par value of AED 1 each.

15. Statutory reserve

In accordance with UAE Federal Law No. (2) of 2015, and the Company’s Articles of Association, 10% of net profit for the year is re-
quired to be transferred to statutory reserve till the reserve reaches 50% of Company’s paid up share capital. 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 2017 as the balance in the reserve has reached 50% of Company’s paid up share capital.
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16. General reserve

In accordance with 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.  

17. Provision for employees’ end of service indemnity

Movement in the net liabilities were as follows:

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Balance at the beginning of the year 4,145 3,669

Charge for the year 940 676

Amount paid during the year (297) (200)

Balance at the end of the year 4,788 4,145

18. 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 2017 –AED 111 million) (2016: 
AED 78 million). 

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 3,259 thousands (2016: AED 989 thousands) for not fulfilling the 
payment obligation by certain customers after obtaining necessary legal advice.

19. Borrowings

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Term loan 24,568 -

Bank overdraft 328,012 140,812

 352,580        140,812       
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19. Borrowings (continued)

The borrowings are repayable as follows:

2017 2016

AED ’000 AED ’000

On demand or within one year 338,012 140,812

In the second and subsequent years 14,568 -

                  352,580        140,812              

Less: Amount due for settlement within 12 months   from the 
reporting date (shown under current liabilities)

(338,012) (140,812)

                    

Amount due for settlement after 12 months from the 
reporting date

14,568            -

2017

AED ’000

Balance at the beginning of the year 140,812

Movement during the year in borrowings (includes term 
loans obtained amounting to  AED 24,568 thousands)

211,768

Balance at the end of the year 352,580

The Group obtained overdraft facility of AED 400 million from commercial banks. Interest on overdraft will be computed at 0.50% over 
the fixed rate up to the fixed deposit amount, and overdraft balance exceeding the deposit balance will be charged at 3 months EIBOR 
+ 3.20% per annum with a minimum interest of 4.25% per annum.

The overdraft facility of the Group is secured by:

• Lien over fixed deposit for AED 300 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. 

During the year, the Group has obtained the following loans:
• Term loan of AED 358 million from a commercial bank to finance the construction of the hotel project. This facility is repayable in 

28 equal quarterly instalments commencing 3 years from the date of first drawdown and carries an interest rate of 3.40% over 
3 months Emirates Interbank Offer Rate (EIBOR). The balance outstanding at 31 December 2017 amounted to AED 3.47 million.

• Term loan of AED 116 million from a commercial bank for the construction of a residential property. This facility is repayable in 6 half 
yearly instalments commencing 2 years from the date of first drawdown and carries an interest rate of 3.50% over 3 months EIBOR 
subject to a minimum of 4.50% p.a. The balance outstanding at 31 December 2017 amounted to AED 11.10 million.

• Medium term loan of AED 50 million from a commercial bank to meet the enhanced working capital requirements of the Company. 
This facility is repayable within 180 days from each tranche and carries an interest rate of 3.20% over 3 months EIBOR subject to 
a minimum of 4.25% p.a. The balance outstanding at 31 December 2017 amounted to AED 10 million.
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19. Borrowings (continued)
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Loans are secured against the following:

• Legal mortgage of land and buildings of specific properties.
• Assignment of Insurance over the mortgaged properties in favour of the bank.
• Assignment of guarantees from the main contractor/construction contracts under the project duly assigned in favour of the bank.
• Assignment of the net of the hotel management fees which should be acknowledged by the Hotel operator.
• Assignment of revenues from sale of apartments and rental revenues from the apartments financed by the bank.
• Pledge of project account opened with the bank for receiving the project receipts from buyers.

20. Trade and other payables

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Trade payables 31,136 116,726

Project accruals 58,290 49,709

Unclaimed dividends (see Note 13) 50,372 52,754

Other payables and accruals 95,663 93,185

235,461 312,374

21. Revenue

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Sale of properties 254,220 337,494

Forfeiture income (see Note 18) 3,259 989

Facility management fee 28,781 27,020

Rental income 25,793 24,093

Others 877 -

312,930 389,596

22. Cost of revenue

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Cost of sale of properties 125,060 219,628

Facility management and rental expenses 33,078 30,952

158,138 250,580
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23. General and administrative expenses

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Staff costs 21,442 19,952

Advertisement and marketing expenses 9,460 6,112

Depreciation 12,299 11,081

Other expenses 18,994 15,697

62,195 52,842

24. Finance income and expenses

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Finance income 7,667 5,891

Finance expenses (2,378) (3,610)

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:

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Term deposits 250,000 250,000

Term loan 10,000 -

Bank overdraft (287,054) (140,702)

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

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Key management remuneration:

Salaries and benefits 8,637 8,586

End of service benefits 268 326

8,905 8,912

Directors remuneration 5,000 3,500
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During the year, the Group entered into the following transactions with related parties(continued):

20. Trade and other payables

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Transactions:

Interest income on term deposits 6,460 5,330

Interest expenses on term loan 55 682

Interest on bank overdraft 7,738 3,534

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 condi-
tion that these lands undergo development. 

26. Basic earnings per share

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Profit for the year (in AED ’000) 191,817 174,814

Number of shares (in ’000) 2,000,000 2,000,000

Basic earnings per share (in AED) 0.10 0.09

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

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Bank balances and cash 352,621 322,348

Current accounts – unclaimed dividends (50,372) (52,754)

Term deposits with maturity more than three months   
- under lien (300,000) (265,000)

2,249 4,594
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28. Commitments and contingent liabilities

Commitments relating to the property development are as follows:

2017 2016

AED ’000 AED ’000

Approved and contracted 1,040,011 142,090

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 2016.

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.

30.2 Categories of financial instruments

Assets
Loans and

receivables
Held-to- 
maturity

Held for
  trading

Available-
  for-sale

Non-
financial

instruments Total

AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000

31 December  2017

Property and equipment - - - - 577,771 577,771

Investment properties - - - - 2,023,147 2,023,147

Investment properties under development - - - - 279,720 279,720

Trading properties under development - - - - 624,016 624,016

Investments - 690 33,243 245,271 - 279,204

Advances 27,143 - - - 66,572 93,715

Trading properties - - - - 499,969 499,969

Inventories - - - - 771 771

Trade and other receivables 428,371 - - - 454 428,825

Bank balances and cash 352,621 - - - - 352,621

Total assets 808,135 690 33,243 245,271 4,072,420 5,159,759
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Financial 
instruments

Non-financial
instruments

 Total

Equity and liabilities       AED ’000  AED ’000 AED ’000

31 December 2017

Equity - 3,923,367 3,923,367

Provision for employees’ end of service indemnity - 4,788 4,788

Borrowings 352,580 - 352,580

Deferred government grants - 614,115 614,115

Advance received from customers - 29,448 29,448

Trade and other payables 235,461 - 235,461

Total equity and liabilities 588,041 4,571,718 5,159,759

Assets
Loans and

receivables
Held-to- 
maturity

Held for
  trading

Available-
  for-sale

Non-
financial

instruments Total

AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000 AED ’000

31 December  2016

Property and equipment - - - - 446,666 446,666

Investment properties - - - - 1,960,887 1,960,887

Investment properties under development - - - - 295,299 295,299

Trading properties under development - - - - 822,983 822,983

Investments - 1,385 39,333 267,640 - 308,358

Advances 28,263 - - - 115,812 144,075

Trading properties - - - - 354,187 354,187

Trade and   other receivables 331,507 - - - 973 332,480

Bank balances and cash 322,348 - - - - 322,348

Total assets 682,118 1,385 39,333 267,640 3,996,807 4,987,283
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30.  Financial instruments (continued)
30.2 Categories of financial instruments (continued)

Financial 
instruments

Non-financial
instruments

 Total

Equity and liabilities       AED ’000  AED ’000 AED ’000

31 December 2016

Equity - 3,850,874 3,850,874

Provision for employees’ end of service indemnity - 4,145 4,145

Borrowings 140,812 - 140,812

Deferred government grants - 656,756 656,756

Advance received from customers - 22,322 22,322

Trade and other payables 312,374 - 312,374

Total equity and liabilities 453,186  4,534,097 4,987,283

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 2017, bank deposits carried interest rates ranging from 2% to 2.75% per annum (2016: 1.85% to 2% per annum). The 
interest rates on borrowings are linked to three month EIBOR plus 3.2% or a minimum of 4.95% per annum (2016: 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.
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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 invest-
ment 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 un-
quoted equities. The unquoted equities are valued by experts at each reporting date.

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 fi-
nancial 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 require-
ments. 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 and borrowings which mature after one year (see Note 9 and 12).

48

RAK PROPERTIES P.J.S.C. AND SUBSIDIARIES 



NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2017 (Continued)

31.  Fair value measurements (continued)

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.

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 2016.

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;

Financial assets

Fair value as at

Fair value 
hierarchy

Valuation techniques and key 
inputs

Significant 
unobservable 
input

Relationship 
of 
unobservable 
inputs to fair 
value

31
December 

2017

31
Decem-

ber 2016

      AED 
’000

 AED 
’000

Available for sale

Unquoted private equity 
investments and funds

108,974 126,640 Level 3 Net assets/ adjusted net asset 
value valuation method due 
to the unavailability of market 
and comparable financial 
information. Net assets values 
were determined based on 
the latest available audited/
historical financial information. 
wherever information is 
available.

Net assets value/ 
Market approach

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

Unquoted private equity 
investments and funds

87,573 141,000 Level 2

Quoted equity securities 48,724 - Level 1 Quoted bid prices in an active 
market.

None NA

Financial assets at FVTPL

Quoted equity securities 21,974 28,226 Level 1 Quoted bid prices in an active 
market.

None NA

Unquoted investments 11,269 11,107 Level 3 Net assets valuation method 
due to the unavailability of 
market and comparable 
financial information. Net 
assets values were determined 
based on the latest available 
audited/historical financial 
information. Market approach is 
applied wherever information is 
available.

Net assets value Higher the net 
assets value of 
the investees, 
higher the fair 
value.
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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 lia-
bilities;

• Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observ-
able 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 2017

Level 1 Level 2  Level 3  Total

      AED ’000  AED ’000 AED ’000 AED ’000

Available-for-sale

Unquoted equities and funds - 87,573 108,974 196,547

Quoted equity securities 48,724 - - 48,724

Financial assets carried at   
FVTPL 

Assets held for trading 21,974 - 11,269 33,243

Investment properties - - 2,023,147 2,023,147

Investment properties under 
development

- - 279,720 279,720

70,698 87,573 2,423,110 2,581,381
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31.  Fair value measurements (continued)

31 December 2016

Level 1 Level 2  Level 3  Total

      AED ’000  AED ’000 AED ’000 AED ’000

Available-for-sale

Unquoted equities and funds - 141,000 126,640 267,640

Financial assets carried at   
FVTPL 

Assets held for trading 28,226 - 11,107 39,333

Investment properties - - 1,960,887 1,960,887

Investment properties under 
development

- - 295,299 295,299

28,226 141,000 2,393,933 2,563,159

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 (2016: AED 100 million, AED 5 fils per share) to be paid 
to the Shareholders for the year 2017. The Directors also propose the Board of Directors’ remuneration of AED 6  million (2016: AED 5 
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 18 March 2017, the shareholders approved cash dividend of 5% amounting to AED 100 million 
(AED 5 fils per share) for the year ended 31 December 2016 (2015: 5%, AED 100 million). Shareholders also approved the Board of 
Directors’ remuneration of AED 5 million for the year ended 31 December 2016 (2015: AED 3.5  million).
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33. Impact of IFRS 15 adoption

The Group had opted for modified retrospective application of the standard as permitted by IFRS 15 upon early adoption. Accordingly 
the standard has been applied to the year ended 31 December 2016. Modified retrospective application requires the recognition of 
the cumulative impact of adoption on all contracts that are not yet complete as at 1 January 2016 in the form of an adjustment to the 
opening balance of retained earnings as at that date.

Adjustments to the opening consolidated statement of financial position are detailed below:

31 December 
2015

Adjustments/
reclassification

1 January
 2016

      AED ’000  AED ’000 AED ’000

Assets

Trading properties under development 864,199  (23,017) 841,182

Trading properties 439,104 (4,184) 434,920

Trade and other receivables 100,121 16,786 116,907

Liabilities

Advance from customers (Non-current) 59,955 (30,263) 29,692

Shareholders’ equity

Retained earnings 205,814 19,848 225,662

Adjustments to the consolidated statement of income for the year are detailed below:

As per 
IFRS 15

As per 
old policy

Impact due to 
change

      AED ’000  AED ’000 AED ’000

Revenue 389,596 256,931 132,665

Cost of sales (250,580) (187,651) (62,929)

Gross profit for the year 139,016 69,280 69,736

34. Approval of the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 15 February 2018.
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منذ انطالقة أعمال رأس الخيمة العقارية في العام 2005، حافظت الشركة على التزامها بلعب دورًا رئيسيًا في 
تطوير إمارة رأس الخيمة، والحفاظ في الوقت ذاته على البيئة الطبيعية الفريدة، وقيم مجتمعها الثقافية. 

والتزامًا منها بروح فلسفة التشييد والبناء بتناغم مع الطبيعة، تقوم الشركة بتشييد المجتمعات السكنية 
والتجارية التي تحافظ على ارتباطها وصلتها بالطبيعة، حتى ضمن مشاريع التطوير العقاري داخل المدينة. 
وعلى مر السنين، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة على 

مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة، ونفخر دائما باستثمارنا في أفضل الكفاءات الحرفية، وأجود المواد، 
وعمليات التشطيب النهائية بهدف توفير منازل سكنية عصرية ومكاتب تجارية تفاعلية.



ويشهد قطاع األعمال والتجارة في إمارة رأس الخيمة نموًا 
وازدهارًا متناميًا بفضل قوانينها الجاذبة لالستثمارات، كاإلعفاء 

من الضرائب وحقوق الملكية التجارية الكاملة لألجانب ضمن 
المناطق الحرة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة والحديثة، 

بما فيها موانئ رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الذي شهد خالل 
العام الماضي فقط نموًا بنسبة 26 بالمائة في معدل الرحالت 

الجوية التجارية، وارتفاعًا في معدل نقل الشحنات والبضائع بلغ 
51 بالمائة.

وبفضل موقعها المميز الذي يبعد 45 دقيقة عن إمارة دبي، 
واحتضانها لمرافق متخصصة وعالمية في مجال الرعاية الصحية 
والمدارس التعليمية، تتطلع إمارة رأس الخيمة لتصبح واحدة من 
الوجهات السياحية والسكنية األسرع نموًا على مستوى الخليج 

العربي، فهي تضم مجتمعًا حيويًا ومتعدد الثقافات أدى إلى 
تكريمها من قبل مجلة فايننشال تايمز كواحدة من أفضل 10 

مدن مستقبلية في العالم.

رأس الخيمة
إمارة تصبو نحو المستقبل بتفكير خالق 



يوفر مشروع ميناء العرب الفاخر والمتكامل أرقى مستويات المعيشة بإطالالت بحرية خالبة، ويعد مالذًا هانئًا في 
المحيط الطبيعي الخالب للسواحل البكر في رأس الخيمة. ويتكون مشروع ميناء العرب من ستة مناطق على الشاطئ 
وجزيرتين اصطناعيتين، لتوفر وجهة ساحرة تتيح للمقيمين أقصى درجات الراحة واالستجمام، إلى جانب كونها وجهة 

رائعة لالستمتاع بحياة العطالت.

وأولى مشروع ميناء العرب أهمية كبيرة للبيئة الطبيعية المحيطة لما يمتاز به من شواطئ بكر والكثير من 
المسطحات الخضراء والمناطق الساحلية التي تعكس الجمالي الطبيعي للمنطقة. ويهدف هذا المجمع الحيوي إلى 

تشجيع أنماط الحياة العصرية في بيئة باعثة على الهدوء واالسترخاء. 

مشروع الواجهة البحرية السكني
األبرز في رأس الخيمة
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نمط حياة بيرمودا
مرحبا بكم في ميناء العرب، مجمع الواجهة المائية الجديدة من 

رأس الخيمة العقارية حيث تلتقي المرابع الخضراء بالمحميات 
الطبيعية والشواطئ الذهبية لتتمتع بنمط حياة هادئ وممتع 

تحيط به المناظر الطبيعية الخالبة والمرافق الخدمية الراقية 
لتكون البقعة المثالية 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.



جزيرة الحياة هي مشروع سكني متكامل في مجمع ميناء العرب، وتمتاز بتصميم خاص وهوية مميزة ضمن محيط 
يعكس جمال الطبيعة وسحرها المتناغم مع مزيج فريد من الفخامة واالستجمام ووسائل الترويح عن النفس، التي 

ترضي أذواق جميع شرائح المقيمين والزوار.



يقع برج نورث باي على جزيرة الحياة المرموقة في ميناء العرب، 
ويتميز بأفضل المرافق  ووسائل الراحة التي يمكن أن تجدها في 
المنطقة، مع إطالالت رائعة على الشاطئ، والخليج العربي الخالب.



إليكم فلل فالمنجو، المجمع الجديد ذو اإلطاللة البحرية المميزة و الذي يقع في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع ميناء العرب، أحدث مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية للتطوير العقاري. 

يتميز هذا المشروع بسحر الطبيعة و سواحل المحميات الطبيعية و الشواطيء العذراء جنبا إلى جنب مع العديد من 
الفنادق و أرقى وسائل الراحة و المتعة ذات المواصفات العالمية و التي تشعرك أنك في بيتك تلقائيا.



ريــزيــــدنــــسز

صمم برج غيتواي ريزيدنسيز السكني العصري بواجهة منسدلة ورائعة تعكس مكونات وعناصر الطبيعة المحيطة 
بالبرج. يقع البرج على الجزيرة الرئيسية في قلب مجمع ميناء العرب السكني، مع سهولة الوصول إلى الجزيرة المجاورة 
والنابضة بالحياة حيث توجد منتجعات أنانتارا وانتركونتيننتال العالمية، ومركز التسوق، والسوق، والمطاعم الخارجية، 
والنادي الشاطئي، وعلى الجهة المقابلة مباشرًة بعد القناة المائية يقع ممشى الغون الذي يضم العديد من المتاجر 

والمطاعم المنتشرة على الواجهة البحرية.

يقدم غيتواي ريزيدنسيز نمط حياة شاطئية مميزة، إذ يمزج البرج بين الطبيعة والفخامة والتوظيف العملي الحديث 
لتشجيع ونشر سبل الحياة العصرية الرفيعة، ولتوفير المسكن المثالي والمتكامل الذي يتيح أجواء اجتماعية فريدة 

للعائلة واألصدقاء.



سيتم افتتاح هذا المنتجع الذي يضم 306 غرف في أواخر العام 2018، وسيحتضن منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس 
الخيمة، وألول مرة على مستوى اإلمارة، مجمع من الفيالت المشيدة فوق سطح المياه المستوحاة من جزر المالديف. 

يمتد المنتجع على شاطئ مستقل وخاص تصل مساحته إلى 9،000 متر مربع، ويطل على محمية أشجار القرم 
الطبيعية الرائعة والمذهلة، وسيضم المنتجع أيضًا عددًا من المرافق الصحية والرياضية من الدرجة األولى، مثل سبا 

أنانتارا المشهور عالميًا، واحواض السباحة، وملعب تنس. باإلضافة إلى ذلك، يوفر المنتجع العروض المتنوعة والشهية 
من المأكوالت والمشروبات الشهية من خالل أربعة مطاعم، بما فيها مطعم متخصص بالمأكوالت التايالندية، وآخر 

متخصص بالمأكوالت البحرية، ما يخلق أجواًء مثاليًة للراغبين باالسترخاء والترفيه. 



لتعزيز حضور وعروض مشروع ميناء العرب، سيتم افتتاح منتجع انتركونتيننتال ميناء العرب، وسيضم 350 غرفة 
فاخرة، ومجموعة واسعة من المرافق المصنفة ضمن فئة الـ 5 نجوم، إلى جانب العديد من الوسائل الترفيهية 

للمقيمين والزوار على حد سواء. كما يضم المنتجع صالة رياضية مجهزة تجهيزًا جيدًا، ونادي صحي، وسبا، فضاًل 
عن حوضي سباحة، ومجموعة من متاجر البيع بالتجزئة. كما أنه يحتضن عددًا من المطاعم المتخصصة التي 

تقدم وجباتها طوال اليوم، وتتيح للضيوف حرية االختيار من مجموعة متنوعة من المأكوالت والمشروبات اللذيذة 
والمتميزة.



تتألف أبراج جلفار من برج تجاري وبرج سكني، تتمتع بتسهيالت ومرافق حديثة ومتميزة، حيث تتميز الشقق بقانون التملك 
الحر. وتوفر أبراج جلفار أسلوب حياة عصري رائع، من حيث الرفاهية ووسائل الراحة وغيرها من الميزات التي تجعل منها 

المكان األمثل للسكن والعمل.

 فيمكن لمحبي الطبيعة التنزه بين جزر المانغروف، أو على الكورنيش المطل على الخليج والشواطئ، التي تبعد بضع 
دقائق عن األبراج. كما يستطيع عشاق رياضة الغولف ممارسة رياضتهم المفضلة في نادي الغولف القريب من أبراج جلفار.

.العنوان التجاري والسكني الرئيسي في رأس الخيمة



 هي منطقة التسوق النابضة بالحياة في أبراج جلفار، وتعد بمثابة
.الملتقى االجتماعي لقاطني هذه األبراج وللزوار
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،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 2017

محمد حسن عمران

األنشطة الرئيسية:

تركزت أنشطة المجموعة خالل السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2017 بشكل أساسي حول اإلستثمار و التطوير 
العقاري و إدارة العقارات و إدارة المرافق و أنشطة التأجير و 

الخدمات األخرى ذات الصلة.

اإلنجازات التشغيلية
عملت المجموعة خالل عام 2017 على تسليم مشروع برمودا الذي يضم فيالت فخمة على الواجهة البحرية في ميناء العرب في رأس 

الخيمة.
كما استمرت أعمال البناء في منتجع و فندق أنانتارا ميناء العرب و المكون من 306 غرفة و جناح و الذي يتوقع أن يكتمل بنائه في أواخر 
عام 2019. و يضم هذا المنتجع مجمع فيالت فوق الماء تعد األولى من نوعها في إمارة رأس الخيمة، و تتميز هذه الفيالت المستوحاة من 

جزر المالديف بإطاللتها الخالبة على المحمية الطبيعية المجاورة. 
و أيضًا فإن أعمال البناء مازالت جارية على قدم و ساق في منتجع و فندق انتركونتيننتال في جزيرة الحياة في ميناء العرب و الذي 

ستقوم بإدارته المجموعة العالمية الشهيرة عند االفتتاح المتوقع في أواخر عام 2019. و المنتجع من فئة خمس نجوم و يضم 350 غرفة و 
جناح.

و ما يميز هذين المنتجعين هو الطراز الفريد من نوعه لكل منهما و الذي يرضي مختلف أنواع األذواق للنزالء و الزوار من جميع أنحاء 
العالم. كما أنهما إضافة هامة لقطاع الضيافة في محفظة الشركة العقارية و خطوة أساسية من أجل ضمان دخل مستدام على المدى 

المتوسط و الطويل للمجموعة.

األداء المالي:
حققت المجموعة إيرادات 313 مليون درهم في عام 2017 )390 مليون درهم 

عام 2016( كما حققت أرباحًا صافية و قدرها 192 مليون درهم )175 مليون 
درهم خالل 2016( و حيث بلغت حصة السهم من األرباح خالل العام 0.10 درهم 

للسهم الواحد )مقارنة بحصة 0.09 درهم للسهم في 2016(.

 و قد بلغ إجمالي األصول 5.16 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017 )4.99 مليار
.)درهم كما في 31 ديسمبر 2016



تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

 عبد العزيز عبداهلل الزعابي نائب
رئيس مجلس اإلدارة

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

 الشيخ طارق أحمد حميد القاسميعضو
مجلس اإلدارة

محمد أحمد رقيط
مجلس اإلدارة

د. مصطفى علي محمد الشرياني
مجلس اإلدارة

جمال سالم بن درويش
مجلس اإلدارة

الشيخ أحمد عمر القاسمي
مجلس اإلدارة

محمد عبداهلل محمد المحرزي
مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة:

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

بالنيابة عن مجلس اإلدارة،

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

نظرة عامة حول عام 2018:

إن النظرة المستقبلية للعام 
2018 تبدو متقبلة ألنشطة 

التطوير العقاري. حيث أن الدور 
الذي تلعبه دائرة تنمية السياحة 

في رأس الخيمة في دعم 
السياحة و زيادة عدد الوافدين 

من السياح إلى اإلمارة قد ساهم 
بشكل رئيسي في رفع معدالت 

اإلشغال في الفنادق. و يعتبر 
هذا النمو في معدالت اإلشغال 
أحد العوامل الرئيسية للتوجه 

نحو تطوير مشاريع في قطاع 
الضيافة في رأس الخيمة.

إضافة إلى ما سبق تجدر اإلشارة 
إلى قيام شركة رأس الخيمة 

العقارية بتطوير استرتيجية و 
خطة عمل جديدة بالتعاون مع 
شركة برايس وترهاوس كوبر 

)PwC( حيث يجري تطبيق 
التوصيات الرئيسية لهذه 

االسترتيجية و وفق المخطط 
الزمني المحدد و بشكل 

يتماشى مع الظروف السائدة 
في السوق.



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

رأس الخيمة - اإلمارات العربية المتحدة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الـرأي

قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة ش. م. ع. )»الشــركة«( والشــركات التابعــة لهــا )معــا »المجموعــة«(- 
رأس الخيمــة، اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 13 ديســمبر 7102، وكل مــن بيــان الدخــل 
الموحــد، وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد، وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة 

بذلــك التاريــخ وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة ومعلومــات تفســيرية أخــرى.

فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة 
كمــا فــي 13 ديســمبر 7102 وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة 

إلعــداد التقاريــر الماليــة.

اساس الـــــرأي
ــق  ــؤوليات مدق ــرة مس ــي فق ــة ف ــر موضح ــك المعايي ــب تل ــؤولياتنا بموج ــق. إن مس ــة للتدقي ــر الدولي ــًا للمعايي ــا وفق ــا بتدقيقن ــد قمن لق
الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا. أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لمعاييــر الســلوك لمجلس المحاســبين 
» قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن« ووفقــًا للمتطلبــات األخــرى والمتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة بدولــة 
ــي  ــلوك األخالق ــد الس ــًا لقواع ــات ووفق ــذه المتطلب ــًا له ــرى وفق ــة األخ ــؤولياتنا األخالقي ــا بمس ــد التزمن ــذا، وق ــدة. ه ــة المتح ــارات العربي اإلم

للمحاســبين المهنييــن. ونعتقــد بــأن بّينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســًا لرأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية بموجــب تقديرنــا المهنــي، هــي األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة الحاليــة. 
لقــد تــم تنــاول هــذه االمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، وال نبــدي رأيــًا منفصــاًل بشــأنها.
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الرئيســية فــي ســياق  التدقيــق  أمــور  تنــاول  تــم  كيــف 
قيقنــا تد

لتقييــم  مســتقل  خارجــي  مقّيــم  بتعييــن  اإلدارة  قامــت 
االســتثمارات المتاحلــة للبيــع غيــر المدرجــة. اســتعنا بخبراءنــا 
الداخلييــن لتقييــم عينــة مــن األحــكام التــي إعتمــد عليهــا 

خاصــة:- المســتقل،  الخارجــي  المقيــم 

النماذج واإلفتراضات المستخدمة في التقييم؛ 
ــة  ــر المتبع ــى المعايي ــاًء عل ــم بن ــد ت ــم ق ــن أن التقيي ــد م التأك
لغــرض  الدفتريــة  القيمــة  حســاب  فــي  الســتخدامه  ومالئــم 

الموحــدة. الماليــة  البيانــات 

هــذه  لتقييــم  خارجــي  مقيــم  بتعييــن  المجموعــة  قامــت 
الممتلــكات بغــرض تحديــد القيمــة العادلــة وصافــي القيمــة 

. لمتحققــة ا

ــار علــى  ــا إلجــراء إختب ــراء التقييــم الداخلييــن لدين اســتعنا بخب
ــة: أســاس عينــات لمــدى معقولي

الطــرق المســتخدمة فــي التقييــم ومــدى مالءمــة االفتراضــات 
الرئيســية، و 

دقة ومالئمة المدخالت المستخدمة لتحديد القيمة العادلة.

أمور التدقيق الرئيسية

تقييم االستثمارات المتاحة للبيع غير المدرجة
تتضمــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات المتاحــة للبيــع غيــر 
ــذه  ــم ه ــم تقيي ــكام. ت ــات واألح ــن االفتراض ــة م ــة مجموع المدرج
قبــل مقيــم  مــن  المدرجــة  غيــر  للبيــع  المتاحــة  االســتثمارات 

خارجــي مســتقل.

قمنــا باعتبــار تقييــم هــذه االســتثمارات المتاحــة للبيــع غيــر 
المدرجــة مــن أمــور التدقيــق الرئيســية، نظــرًا لمــا تشــتمل عليــه 

ــة. ــات جوهري ــكام وإفتراض ــن أح م

ــكات  ــي ممتل ــتثمارات ف ــكات، إس ــي ممتل ــتثمارات ف ــم إس تقيي
التطويــر  قيــد  المتاجــرة  بغــرض  ممتلــكات  التطويــر،  قيــد 

للمتاجــرة وممتلــكات 

تقــوم المجموعــة بقيــاس إســتثمارات فــي ممتلكات وإســتثمارات 
بالتكلفــة.  مبدئــي  بشــكل  التطويــر  قيــد  ممتلــكات  فــي 
ــكات  ــي ممتل ــتثمارات ف ــاس إس ــم قي ــي، يت ــراف األول ــد االعت وبع

وإســتثمارات فــي ممتلــكات قيــد التطويــر بالقيمــة العادلــة.

وممتلــكات  للمتاجــرة  ممتلــكات  بقيــاس  المجموعــة  تقــوم 
للمتاجــرة قيــد التطويــر بالتكلفــة أو صافــي القيمــة المتحققــة، 
أيهمــا أقــل. تســتخدم المجموعــة مقيمييــن خارجييــن لتقييــم 

صافــي القيمــة المتحققــة لهــذه الممتلــكات. 

للمتاجــرة  وممتلــكات  ممتلــكات  فــي  إســتثمارات  تقييــم  إن 
يتطلــب أحــكام وإفتراضــات جوهريــة مــن قبــل اإلدارة والمقيميــن 
الخارجييــن. قــد ينتــج عــن وجــود تقديــرات وأحــكام جوهريــة 
مصحوبــة بتغيــر فــي فرضيــات التقييــم المســتخدمة عــن أخطاء 
جوهريــة فــي التقييــم. إن تقييــم إســتثمارات فــي ممتلــكات 
وممتلــكات للمتاجــرة قيــد التطويــر يعتمــد أيضــًا علــى تكاليــف 

ــور. ــع للمط ــح المتوق ــش الرب ــة وهام ــاز المتوقع اإلنج

التدقيــق  أمــور  مــن  الممتلــكات  هــذه  تقييــم  باعتبــار  قمنــا 
وتقديــرات  أحــكام  مــن  عليــه  تشــتمل  لمــا  نظــرًا  الرئيســية، 

جوهريــة.
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معلومات أخرى

ــر الســنوي للمجموعــة.  إن  أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة هــم المســؤولون عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن التقري
لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس اإلدارة قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات ومــن المتوقــع الحصــول علــى باقــي المعلومــات المتعلقــة 

بالتقريــر الســنوي بعــد ذلــك التاريــخ. إن المعلومــات األخــرى ال تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا. 

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو اإلستنتاج حولها.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا أن نقــوم بقــراءة المعلومــات األخــرى الموضحــة أعــاله، و مــن خــالل ذلــك 
ــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا  ــا مــع البيان ــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهرًي نقــوم بتقدي

عليهــا أثنــاء قيامنــا بأعمــال التدقيــق، أو يتضــح أنهــا تتضمــن أخطــاًء جوهريــة. 

بنــاًء علــى األعمــال التــي تــم تنفيذهــا حــول المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ مدقــق الحســابات، إذا مــا إســتنتجنا بــأن 
هنــاك أخطــاء جوهريــة فــي المعلومــات األخــرى، فإننــا مطالبــون باإلبــالغ عــن تلــك الحقيقــة. هــذا وليــس لدينــا أي شــيء لإلبــالغ عنــه 

بهــذا الخصــوص.

إذا إســتنتجنا وجــود اي أخطــاء جوهريــة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة عنــد قيامنــا باإلطــالع عليــه، فإنــه يتعيــن علينــا إخطــار المكلفيــن 
بالحوكمــة.

مسؤوليات االدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
وطبقًا لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، وعن تلك الرقابة الداخلية التي 

تجدها اإلدارة ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، واالفصــاح متــى 
كان مناســًبا، عــن األمــور المتعلقــة باالستمراريـــــة واعتمــاد مبــــــدأ االستمراريـــــــة المحاســبي، مــا لــم تنــوي االدارة  تصفيــة المجموعــة أو 

وقــف عملياتهــا، أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي اال القيــام بذلــك.

إن مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق مسؤولين عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــًة بصــورة عامــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء 
كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. ان التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل 
مــن التأكيــد، ولكــن ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي تّمــت وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف دائمــًا أي خطــأ جوهــري 
فــي حــال وجــوده. وقــد تنشــأ االخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُمجّمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع 

تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمين بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة 
التدقيــق. كمــا نقــوم أيضــًا:

ــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، تصميــم  ــة فــي البيان ــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهري بتحدي  •
ــا. ان  ــر أساســا لرأين ــة ومناســبة توف ــة تدقيــق كافي ــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدل والقي
مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث يشــمل االحتيــال التواطــؤ، التزويــر، الحــذف 

ــة الداخلــي؛  المتعمــد، ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقاب
 

•  الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي ذا الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف، ولكــن 
ــة الداخليــة للمجموعــة؛  ــداء رأي حــول فعاليــة الرقاب ليــس بغــرض إب

ــرات المحاســبية وااليضاحــات المتعلقــة بهــا المعــدة مــن قبــل  ــة التقدي •  بتقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقولي
اإلدارة؛

باســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام االدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، فــي حــال   •
وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكًا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار 
ــا  ــن تقريرن ــاه ضم ــت االنتب ــا لف ــب علين ــن، يتوج ــدم التيق ــن ع ــة م ــة جوهري ــود حال ــتنتاج بوج ــال االس ــي ح ــتمرارية. ف ــدأ االس ــا لمب وفق
إلــى  اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو تعديــل رأينــا فــي حــال كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة. هــذا 
ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، قــد تــؤدي االحــداث أو الظــروف 

المســتقبلية بالمجموعــة إلــى توقــف أعمــال المجموعــة علــى أســاس مبــدأ األســتمرارية؛

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا، بمــا فــي ذلــك  اإلفصاحــات ، وفيمــا إذا كانــت   •
البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واالحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل؛ و

ــة ضمــن المجموعــة  ــة للمنشــآت واألنشــطة التجاري ــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المالي ــة تدقيــق كافي •  الحصــول علــى أدل
إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن القيــام بالتوجيــه واإلشــراف وتنفيــذ أعمــال التدقيــق فــي المجموعــة. 

ــا حــول التدقيــق؛ ونبقــى نحــن الوحيــدون المســؤولون عــن رأين
 

نقــوم بالتواصــل مــع مجلــس اإلدارة  فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق وتوقيــت ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي 
خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي يتبيــن لنــا مــن خــالل تدقيقنــا.

كمــا نقــوم أيضــًا بتزويــد المكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يظهــر امتثالنــا لقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة باالســتقاللية، والتواصــل معهــم 
بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي يحتمــل االعتقــاد بأنهــا قــد تؤثــر علــى إســتقالليتنا، وإجــراءات الحمايــة ذات الصلــة 

متــى كان مناســبًا. 

مــن األمــور التــي تــم التواصــل بشــأنها مــع مجلــس إدارة ولجنــة تدقيــق المجموعــة، نقــوم بتحديــد االمــور التــي كان لهــا األثــر األكبــر علــى 
ــا حــول  تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة، والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه االمــور فــي تقريرن
التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغايــة، ان ال يتــم اإلفصــاح عــن امــر معيــن 

فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد تفــوق المنفعــة العامــة المتحققــة مــن االفصــاح عنــه.

تقرير مدقق الحسابات المستقل »تتمة«
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تقرير مدقق الحسابات المستقل »تتمة«

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( تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم )2( لسنة 2015؛

)3( أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛

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

)5( كما هو مبين في إيضاح 9 حول البيانات المالية الموحدة، أن المجموعة قد قامت بشراء أو اإلستثمار في أسهم خالل السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛

)6( أن اإليضاح رقم 25 حول البيانات المالية الموحدة يظهر أهم الُمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  مع الشروط التي قد تم 
بموجبها إبرام تلك المعامالت؛

)7( طبقًا للمعلومات التي توافرت لنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن الشركة أرتكبت خالل السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2017 أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 أو النظام األساسي للشركة 

مما قد يؤثر جوهريًا على أنشطتها أو مركزها المالي كما في
31 ديسمبر 2017.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

  
تم التوقيع من قبل:

سميــر المدبــك
ســجل رقم 386

15 فبراير 2018
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي الموحد
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بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017

2016
ألف درهــم

201٧

ألف درهــم

إيضاحات

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

446,666 5٧٧,٧٧1 5 ممتلكات ومعدات

1,960,887 2.023.14٧ 6 إستثمارات في ممتلكات

295,299 2٧9.٧20 7 إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

654,093 610.092 8 ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

269,025 245.961 9 إستثمارات

77,573 18.228 01  دفعات مقدمة

69,616 221.518 12 ذمم تجارية مدينة وأخرى

                     

3,773,159  مجموع الموجودات غير المتداولة 3.9٧6.43٧
 الموجودات المتداولة

168,890 13.924 8 ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

- بضاعة ٧٧1

39,333 33.243 9 إستثمارات

66,502 ٧5.48٧ 10  دفعات مقدمة

354,187 499.969 11 ممتلكات للمتاجرة

262,864 20٧.30٧ 12 ذمم تجارية مدينة وأخرى

322,348 13و27 352.621 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

1,214,124 مجموع الموجودات المتداولة 1.183.322

4,987,283 مجموع الموجودات ٧59.5.159

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .
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بيان المركز المالي الموحد »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

محمد حسن عمران محمد سلطان القاضي
رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب

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

٧

201٧2016إيضاحات
ألف درهــمألف درهــم

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واإلحتياطيات

142,000,0002,000,000رأس المال
151,000,0001,000,000إحتياطي قانوني

165٧6,826557,644إحتياطي عام
  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلستثمارات

13,735)589(متاحة للبيع  
34٧,130279,495أرباح مستبقاه

3,923,36٧3,850,874مجموع حقوق الملكية

                                            
المطلوبات غير المتداولة

174,٧884,145مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
6614,115656,756منح حكومية مؤجلة

1819,28419,879دفعات مقدمة من العمالء
-1914,568إستالف من البنوك

652,٧55680,780مجموع المطلوبات غير المتداولة
                                            

المطلوبات المتداولة
1810,1642,443دفعات مقدمة من العمالء

19338,012140,812إستالف من البنوك
20235,461312,374ذمم تجارية دائنة وأخرى

583,63٧455,629مجموع المطلوبات المتداولة

1,236,3921,136,409مجموع المطلوبات

5,159,٧594,987,283مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



بيان الدخل الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .
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201٧2016إيضاحات
ألف درهــمألف درهــم

21312,930389,596اإليرادات
)250,580()158,138(22تكلفة اإليرادات

154,٧92139,016إجمالي الربح

15,55٧5,244إيرادات تشغيلية أخرى - صافي
)52,842()62,195(23مصاريف عمومية وإدارية

الربح من التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات، 
منح حكومية مؤجلة، شطب إستثمارات في ممتلكات وممتلكات

8 & 6104,90187,723

  للمتاجرة قيد التطوير

تخفيض ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير إلى صافي  القيمة 
المتحققة 

8)8,635()454(

204,420178,687الربح التشغيلي
                                        

4,6٧09,611الربح من بيع إستثمارات

)17,385()10,208(9مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات

 شطب/مخصص إنخفاض قيمة دفعات مقدمة وذمم
مدينة األخرى

)٧,345()5,100(

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

9)6,090(5,740

1,081980إيرادات توزيعات أرباح

24٧,66٧5,891إيرادات التمويل
)3,610()2,3٧8(24مصاريف التمويل

191,81٧174,814الربح للسنة

 0.09                          0.10           26الربح األساسي للسهم الواحد للسنة )درهم(



بيان الدخل الشامل الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .
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201٧2016
ألف درهــمألف درهــم

191,81٧174,814الربح للسنة
                                        

الدخل الشامل اآلخر:

بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقًا ضمن الربح او    
الخسارة:

7,636)14,324()النقص(/الزيادة في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع 

 7,636             )14,324(               )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

1٧٧,493182,450إجمالي الدخل الشامل للسنة



رأس المال
إحتياطي 

إحتياطي عامقانوني

التغيرات 
المتراكمة في 

القيمة العادلة 
إلستثمارات 
المجمــــــوعأرباح مستبقاهمتاحة للبيع

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

2,000,0001,000,000540,1636,099205,8143,752,076الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015
19,84819,848----أثر التغير في السياسة المحاسبية )إيضاح 33(

2,000,0001,000,000540,1636,099225,6623,771,924الرصيد كما في 1 يناير 2016
174,814174,814----الربح للسنة

7,636-7,636---الدخل الشامل اآلخر للسنة
7,636174,814182,450---إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)17,481(-17,481--المحول إلى إحتياطي عام )إيضاح 16(

)3,500()3,500(----مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
)100,000()100,000(----توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 32(

2,000,0001,000,000557,64413,735279,4953,850,874الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

191,817191,817----الربح للسنة
)14,324(-)14,324(---الخسارة الشامل األخرى للسنة

191,817177,493)14,324(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)19,182(-19,182--المحول إلى إحتياطي عام )إيضاح 16(

)5,000()5,000(----مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
)100,000()100,000(----توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 32(

                                                                                                        
34٧,1303,923,36٧)589(2,000,0001,000,0005٧6,826الرصيد كما في 31 ديسمبر 201٧

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017

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

10



بيان التدفقات النقدية الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017

201٧2016

ألف درهــمألف درهــم

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
191,81٧174,814الربح للسنة

التعديالت :
12,29911,081  إستهالك ممتلكات ومعدات

)2,281()5,289(  مصاريف/)إيرادات( التمويل -)صافي(
)980()1,081(  إيرادات توزيعات ارباح

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

6,090)5,740(

3,9٧03,975   شطب/مخصص ذمم تجارية مدينة وأخرى
)9,611()4,6٧0(  الربح من بيع استثمارات 

13,58318,510  شطب/مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات ودفعات مقدمة -)صافي(
)87,723()62,260(   الربح من التغير في القيمة العادلة إلستثمارات في ممتلكات

8,635454  خفض قيمة ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير إلى صافي القيمة المتحققة

-)42,641(  منح حكومية

-436 خسارة من إستبعاد ممتلكات ومعدات
940676  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 
  والمطلوبات التشغيلية

       121,829          103,175  

122,241152,514النقص في ممتلكات للمتاجرة – )صافي(

)64,865()92,515(الزيادة في ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير – )صافي(
)167,628()99,695(الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى

1,98516,357النقص في دفعات مقدمة 
53,112)٧2,148()النقص(/الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى 

-)٧٧1(الزيادة في البضاعة
)6,850(٧,126الزيادة/)النقص( في دفعات مقدمة من العمالء

85,815)11,948(النقد )المستخدم في(/الناتج من العمليات التشغيلية
)200()29٧(تعويض نهاية الخدمة للموظفين المدفوع

85,615)12,245(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من العمليات التشغيلية

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .
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بيان التدفقات النقدية الموحد »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

201٧2016

ألف درهــمألف درهــم

التدفقات النقدية من العمليات اإلستثمارية
)3,863()1,325(شراء ممتلكات ومعدات

٧,04٧5,632إيرادات فوائد مقبوضة
1,081980إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

)200(-إضافات إلى إستثمارات 
-٧متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

3,20213,286متحصالت من إستبعاد إستثمارات
)15,000()35,000(الزيادة في وديعة ألجل

)28,761()60,646(إضافات إلى إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

صافي النقد المستخدم في العمليات اإلستثمارية
التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

)85,634()27,926(

)104,836()102,382(توزيعات أرباح مدفوعة
)91,850(24,568الزيادة/)النقص( في قرض ألجل

18٧,200140,812الزيادة في السحب على المكشوف
)3,500()5,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)5,000()8,852(فوائد مدفوعة

)64,374(95,534صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( العمليات التمويلية

)6,685()2,345(صافي النقص في النقد وما يعادله
4,59411,279النقد وما يعادله في بداية السنة

2,2494,594النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 2٧(

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017

1- معلومات عامة

تأسست رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. )الشركة( كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم )5( الصادر عن صاحب السمو 
حاكم إمارة رأس الخيمة في 16 فبراير 2005 وباشرت الشركة أعمالها بتاريخ

2 يونيو 2005. إن الشركة مدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية. إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للشركة هو ص. ب.: 31113، رأس 
الخيمة - اإلمارات العربية المتحدة .

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( 2- تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة

ــات  ــم يكــن لهــا تأثيــر مــادي علــى البيان ــة المطبقــة والتــي ل ــدة والمعدل ــر الماليــة الجدي ــر الدوليــة إلعــداد التقاري 2-1  المعايي
ــدة  ــة الموح المالي

تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
1 يناير 2017 في البيانات المالية الموحدة. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري 

على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات 
المستقبلية.

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 ضرائب الدخل المتعلقة باإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عن الخسائر غير المحققة.

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 7 مبادرة اإلفصاح

دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2014 - 2016 - تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12 
الحصص في منشآت أخرى

2-2 المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعّدلــة قيــد اإلصــدار وغيــر ســارية المفعــول والتــي لــم يحــن موعــد 
تطبيقهــا بعــد 

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

تطبق للفترات السنويةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
التي تبدأ من أو بعد

دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
2014 – 2016 والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم 1 تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية للمرة األولى 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 اإلستثمار في الشركات الزميلة 
والمشاريع المشتركة )2011(.

1 يناير 2018

دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2015 
– 2017 والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 3 و 11 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 12 و 23.

1 يناير 2018
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

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

2-2 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد)تتمة(

تطبق للفترات السنويةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
التي تبدأ من أو بعد

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 22 المعامالت 
بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدمًا يعالج تفسير المعامالت 

بالعمالت األجنبية أو جزء من المعامالت عندما:

يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛  •
تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل المدفوع مقدمًا أو بإلتزام الدخل   •
المؤجل المتعلق بهذا البدل، قبل اإلعتراف باألصل ذات العالقة، 

المصاريف أو الدخل؛ و
يكون األصل المدفوع مقدمًا أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي.  •

1 يناير 2018

تفسير اللجنة الدولية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23 
الشكوك المتعلقة بمعامالت ضريبة الدخل 

1 يناير 2019

يتناول هذا التفسير أمور تحديد الربح الضريبي )الخسائر الضريبية( 
وأسس الضريبة والخسائر الضريبية غير المستعملة واالعتمادات 

االئتمانية الضريبية غير المستعملة والنسب الضريبية وكذلك عدم 
اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل في ظل المعيار المحاسبي 

الدولي رقم 12. ويأخذ هذا التفسير بشكل خاص في االعتبار ما يلي:

ما إذا كان يتعين مراعاة المعامالت الضريبية بشكل جماعي؛   •
وضع افتراضات تتعلق بإجراءات الفحص التي تجريها الهيئات   •

الضريبية؛

تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( وأسس   •
الضريبة والخسائر الضريبية غير المستعملة واالعتمادات 

الضريبية غير المستعملة ونسب الضرائب؛ و
تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 المدفوعات 
على أساس األسهم التي توضح تصنيف وقياس معامالت الدفع على 

أساس السهم.

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4: عقود 
التأمين  المتعلق بتواريخ تطبيق مختلفة للمعيار المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 9 واإلصدار الجديد ومعيار عقود التأمين 

الجديد.

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 إستثمارات في 
ممتلكات : تعديل الفقرة رقم 57 لتوضح أنه ينبغي على المنشأة 
تحويل الملكية إلى، أو من، اإلستثمار في ممتلكات عندما، وفقط 
عندما، يكون هناك دليل على وجود تغيير في اإلستخدام. يحدث 

التغيير في اإلستخدام إذا كان العقار يفي، أو لم يعد يفي بتعريف 
اإلستثمار في ممتلكات. إن التغيير في نوايا اإلدارة الستخدام العقار ال 

يشكل في حد ذاته دلياًل على حدوث تغيير في اإلستخدام. تم تعديل 
الفقرة لتوضح أن قائمة األمثلة المدرجة هي غير حصرية.

1 يناير 2018
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

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

2-2 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تتمة(

تطبق للفترات السنويةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
التي تبدأ من أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: 
اإلفصاحات والمتعلق باإلفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 9.

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 
للمرة األولى

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات 
والمتعلقة باإليضاحات اإلضافية لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( 

والناتجة من إدخال فصل عن محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9.

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 
للمرة األولى

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17  عقود التأمين
 يتطلب المعيار قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الجارية للوفاء باإللتزامات، 

ويوفر نهجًا أكثر توحيدًا للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تهدف 
هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود 

التأمين. ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 محل المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4 عقود التأمين اعتباًرا من 1 يناير 2021

1 يناير 2021

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16  عقود اإليجار
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 كيفية اإلعتراف، القياس، العرض 

واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب 
من المستأجرين اإلعتراف بموجودات ومطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا 

كانت مدة عقد اإليجار 12 شهرًا أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة 
منخفضة. يستمر المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، 

ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 المتعلق بالمحاسبة 
للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار الدولي للتقارير المالية السابق رقم 

.17

1 يناير 2019

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 اإلستثمار في الشركات 
الزميلة والمشاريع المشتركة: يتعلق بالحصص طويلة األجل في الشركات 

الزميلة والمشاريع المشتركة. توضح هذه التعديالت أن المنشأة تطبق 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية على الحصص 

طويلة األجل في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك والتي تشكل جزءا 
من صافي اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك والتي ال يتم 

تطبيق طريقة حقوق الملكية.

1 يناير 2019

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 البيانات المالية 
الموحدة  والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 اإلستثمار في الشركات الزميلة 

والمشاريع المشتركة )2011( بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين 
المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير مسمى
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
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2-2 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد)تتمة(

تطبق للفترات السنويةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
التي تبدأ من أو بعد

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية )النسخة 
المعدله في 2009، 2010، 2013 و 2014(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 الصادر في نوفمبر 2009 
الذي قدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. تم 

تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية في 
أكتوبر 2010 ليتضمن متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

وإلغاء اإلعتراف بها. وتم تعديله في نوفمبـر 2013 ليتضمن المتطلبات 
الجديدة بشأن محاسبة التحوط العامة. وفي يوليو 2014، تم إصدار 

نسخة أخرى معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 9 
حيث كان الهدف األساسي منه أن يشمل أ( متطلبات اإلنخفاض في 

القيمة للموجودات المالية، و ب( تعديالت محدودة على متطلبات 
التصنيف والقياس من خالل تقديم إحدى فئات قياس »القيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر » على أدوات دين معينة بسيطة.

النسخة النهائية المعدلة للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 
9 تشمل متطلبات محاسبة األدوات المالية والتي تحل محل المعيار 

المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية: االعتـراف والقياس.

يتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:
التصنيف والقياس: يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع   •

إلى نمط األعمال التي تنضوي تحتها تلك الموجودات المالية 
وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ويقدم المعيار الدولي 
إلعداد التقاريـر المالية رقم 9 في نسخته الصادرة في 2014 فئة 

»القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر » ألدوات دين 
معينة. ويتم تصنيف المطلوبات المالية وفق هذا المعيار بنفس 

الطريقة التي ُتصنف بها ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
39 مع وجود بعض االختالفات في المتطلبات التي ُيعمل بها في 

قياس المخاطر االئتمانية الخاصة للمنشأة.

انخفاض القيمة: إن نسخة المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية   •
رقم 9 الصادرة في 2014 تقدم نموذج »خسارة ائتمانية متوقعة« 

لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية، وعليه فأنه ليس من 
الضروري حدوث أي حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسائر اإلئتمان.

محاسبة التحوط: يقدم المعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف   •
إلى توثيق مزيد من الصلة بالكيفية التي تدير بها المؤسسات 

المخاطر عند التحوط من المخاطر المالية وغيـر المالية.

إلغاء االعتـراف: تم تطبيق متطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات   •
والمطلوبات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم 39.

1 يناير 2018
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تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة)IFRSs( )تتمة(  -2

2-2 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تتمة(

تطبق للفترات السنويةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
التي تبدأ من أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 - األدوات 
المالية: قام أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2017 بتقييم تأثير 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 على البيانات المالية الموحدة 
للمجموعة، إستنادًا إلى تحليل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 

والحقائق والظروف الواقعه بذلك التاريخ على النحو التالي:

1 يناير 2019

التصنيف والقياس

كما في 31 ديسمبر 2017، كانت لدى المجموعة إستثمارات في أسهم مصنفة 
كإستثمارات متاحة للبيع بقيمة عادلة 245.271 ألف درهم )صافي( والمحتفظ 

بها كإستثمارات طويلة األجل السباب إستراتيجية. بموجب المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 9، ستقوم المجموعة بتصنيف هذه اإلستثمارات 

كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وبالتالي، 
سوف يتم إدراج  جميع أرباح وخسائر القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل 

اآلخر. لم يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة في األرباح أو الخسائر وال يتم 
إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر عند إستبعاد اإلستثمارات في األرباح أو 

الخسائر. يتم تحويل خسائر اإلنخفاض في القيمة المعترف بها في السنوات 
السابقة )إيضاح 9( إلى التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلستثمارات 
متاحة للبيع من األرباح المستبقاه بدون تأثير على صافي حقوق الملكية 

لمساهمي المجموعة.

اإلنخفاض في القيمة
استنادًا إلى بيانات 31 ديسمبر 2017، قامت المجموعة بإجراء تقييم أولي 

للتأثير المتوقع لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 على 
أساس األدوات المالية كما في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 9 )1 يناير 2018(. في إعتقاد المجموعة أن تطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 لن يكون له تأثير جوهري على البيانات 

المالية للمجوعة.

يستند هذا التقييم إلى المعلومات الحالية المتاحة وقد يخضع للتغيرات 
من المعلومات المعقولة والداعمة التي يتم توفيرا للمجموعة حتى تقدم 

المجموعة بياناتها المالية األولى التي تتضمن تاريخ التطبيق األولي.

تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عند دخولها حيز التطبيق، وأن 
تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9، قد ال يكون لها تأثير هام على 

البيانات المالية الموحدة للمجموعة في مرحلة التطبيق األولى.

2-3 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة غير سارية المفعول والتي طبقتها المجموعة مبكرًا

تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 إيرادات من العقود المبرمة مع العمالء في مايو 2014 ويتم تطبيقه للفترات السنوية 
التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2018 مع إمكانية التطبيق المبكر. قامت المجموعة بمراجعة أثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 على 

إيراداتها من العمليات وارتأت إلى تطبيقه مبكرًا من تاريخ 1 يناير 2016.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

3- ملخص بأهم السياسات المحاسبية 

3-1 معايير اإلعداد

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة رقم 2 لسنة 5102.

3-2 أسس إعداد البيانات المالية 

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(. 

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.

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

الصلــة بالمنشــأة المســتثمر بهــا بشــكل منفــرد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

3-3  أسس توحيد البيانات المالية  )تتمة(

تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان للشــركة حقــوق التصويــت في المنشــأة المســتثمر 
بهــا أم ال بشــكل كاٍف لمنحهــا قــوة الســيطرة. تشــمل تلــك الحقائــق والظــروف مــا يلي:

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   •

ــت فــي اجتماعــات المســاهمين الســابقة. ــة التصوي ــك كيفي ــرارات، بمــا فــي ذل الحاجــة التخــاذ ق

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، يتم تضميــن إيــرادات ومصاريف الشــركة التابعة المســتحوذة 
أو المســتبعدة خــالل الســنة فــي بيــان الدخــل الموحــد وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد مــن تاريــخ حصــول الشــركة علــى الســيطرة حتــى 

التاريــخ الــذي تنقطــع فيــه ســيطرة الشــركة علــى الشــركة التـــابعة.

ــر المســيطرة.  ــح أو الخســارة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل األخــرى موزعــة علــى مالكــي الشــركة ومالكــي الحصــص غي إن الرب
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 المســتخدمة 
مــن قبــل المجموعــة.

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

3-4  الشركات التابعة 

فيما يلي التفاصيل المتعلقة بالشركات التابعة كما في 13 ديسمبر 7102:

حصة الشركة في الشركة التابعةبلد التأسيسإسم الشركة التابعة

%100اإلمارات العربية المتحدةرأس الخيمة العقارية الدولية المحدودة
%100تنزانيارأس الخيمة العقارية تنزانيا المحدودة 

%100تنزانيادولفن مارينا المحدودة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

3-4   الشركات التابعة )تتمة(

ــة الدوليــة المحــدودة، وشــركة  ــا المحــدودة، تنزانيــا هــي شــركة تابعــة لشــركة رأس الخيمــة العقاري ــة تنزاني إن شــركة رأس الخيمــة العقاري
ــة تنزانيــا المحــدودة، تنزانيــا . دولفــن مارينــا المحــدودة، تنزانيــا هــي شــركة تابعــة لشــركة رأس الخيمــة العقاري

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

3-5 إندماج األعمال

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 
ــح أو الخســارة عنــد  الســيطرة علــى المنشــأة المشــتراة. وبشــكٍل عــام، يتــم االعتــراف بالتكاليــف المتعلقــة بعمليــات اإلســتحواذ فــي الرب

تكبدهــا.

في تاريخ اإلستحواذ، يتم االعتراف باألصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم تحملها بقيمها العادلة بتاريخ التملك.

ــة  ــة العادل ــتراة، والقيم ــأة المش ــي المنش ــيطرة ف ــر مس ــة غي ــغ أي ملكي ــدم، ومبل ــدل المق ــوع الب ــي مجم ــادة ف ــهرة بالزي ــاس الش ــم قي يت
ــغ  ــي مبال ــى صاف ــدت(، عل ــتراة )إن وج ــأة المش ــي المنش ــابقًا ف ــا س ــظ به ــت تحتف ــي كان ــترية الت ــركة المش ــة للش ــوق الملكي ــة حق لحص
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.

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 اعتبــارًا مــن تاريــخ اإلســتحواذ( حــول الوقائــع والظــروف الســائدة بتاريــخ التملــك.

إن المحاســبة الالحقــة للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبــدل المحتمــل تقديمــه والتــي ال يمكــن اعتبارهــا تعديــالت فتــرة القيــاس تعتمــد علــى 
كيفيــة تصنيفــة. ال تتــم إعــادة قيــاس البــدل المحتمــل تقديمــه والمصنــف كحقــوق ملكيــة فــي تواريــخ تقاريــر ماليــة 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.
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3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3-5   إندماج األعمال )تتمة(

في حال تمت عملية اندماج األعمال على مراحل، يعاد قياس مصالح المجموعة السابقة في المنشأة المستحوذ عليها لقيمتها العادلة 
كما في تاريخ االستحواذ )أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها إلى المجموعة(، ويتم االعتراف باألرباح والخسائر، إن 

وجدت، في األرباح والخسائر. يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة عن المصالح في المنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، والتي تم 
االعتراف بها مسبقًا في الدخل الشامل اآلخر ، إلى أرباح أو خسائر إذا كانت المعالجة مالئمة في حال تم استبعاد هذه المصالح. 

في حال عدم انتهاء المحاسبة األولية عن اندماج األعمال في نهاية الفترة المالية التي حصل فيها األندماج، تسجل الشركة المبالغ 
المؤقتة للبنود التي لم يتم إنتهاء عملية المحاسبة عنها. يتم تعديل هذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس )انظر أعاله(، أو يتم االعتراف 
بموجودات أو مطلوبات إضافية لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف السائدة بتاريخ االستحواذ، إن 

توفرت، والتي من شأنها التأثير على المبالغ المعترف بها كما في ذلك التاريخ.

3-6 اإلعتراف باإليرادات

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 51 »اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء« نظامًا شاماًل موحدًا الحتساب اإليرادات الناتجة من 
العقود المبرمة مع العمالء ويسود على اإلرشادات السارية في الوقت الراهن بشأن االعتراف باإليرادات التي تضمنتها العديد من المعايير 
والتفسيرات المختلقة ضمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ويقدم المعيار على وجه الدقة منهجًا لالعتراف باإليرادات الناشئة عن 

العقود المبرمة مع العمالء قائمًا على خمس خطوات:

الخطوة 1: تحديد العقد المبرم مع العميل: وُيعرف العقد بأنه اتفاقية يبرمها طرفين أو أكثر تنشأ بموجبها حقوق والتزامات قابلة للتحقيق 
مع تحديد معايير هذه الحقوق وااللتزامات.

الخطوة 2: تحديد تنفيذ االلتزامات المتضمنة بالعقد: إن أداء االلتزامات الواردة بالعقود يتمثل في التعهد بتحويل  بضاعة أو تقديم خدمة 
للعميل.

الخطوة 3: تحديد قيمة المعاملة: تتمثل قيمة المعاملة في المقابل الذي تتوقع المجموعة تحقيقه مقابل تحويل  البضائع وتقديم 
الخدمات المتعهد بها للعميل، وذلك باستثناء المبالغ المحصلة بالنيـابة عن الغير.

الخطوة 4: توزيع قيمة المعاملة على تنفيذ االلتزامات الواردة بالعقد: بالنسبة للعقود التي تتضمن أكثر من التزام،  تقوم المجموعة 
بتوزيع قيمة المعاملة على كل التزام بما يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة تحصيله     واستحقاقه مقابل تنفيذ كل التـزام.

الخطوة 5: االعتراف باإليرادات عندما تستوفي المنشأة تنفيذ التزاماتها.

تعترف المجموعة بإيراداتها على مدة زمنية عندما يتم استيفاء أي من المعايير التالية:  •
استالم العميل واستفادته في الوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب تنفيذ المجموعة اللتزاماتها؛ أو  •

إذا ما أسفر تنفيذ المجموعة اللتزاماتها عن نشوء أي أو زيادة فعالية أي من الموجودات، التي تقع في نطاق سيطرة العميل عند   •
نشوء أو تعزيز ذلك األصل؛ أو

إذا لم يسفر أداء المجموعة عن نشوء موجودات ينتج عنها استعماالت بديلة للمجموعة وأن لدى المنشأة حق يمكن تنفيذه في استالم 
مقابل عن االلتزامات المنفذة حتى تاريخه. 

توزع المجموعة ثمن المعاملة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في العقد بناًء على طريقة المدخالت التي تتطلب االعتراف باإليرادات 
وفًقا للجهود التي تبذلها المجموعة أو المدخالت التي تحقق اإللتزامات التعاقدية. وتقدر المجموعة إجمالي التكاليف الالزمة إلنهاء 

المشاريع بغية تحديد قيمة اإليرادات التي سيتعين االعتراف بها.

عندما تستوفي المجموعة تنفيذ التزاماتها عن طريق تسليم البضائع وتقديم الخدمات المتعهد بها، تقوم المجموعة بتكوين أصل 
تعاقدي يستند على قيمة المقابل المكتسب من جراء تنفيذ االلتزام. عند تخطي قيمة المقابل المستلم من العميل قيمة اإليرادات 

المعترف بها، فإن هذا يؤدي إلى نشوء التزام تعاقدي.
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3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3-6  اإلعتراف باإليرادات )تتمة(

ــة المتفــق عليهــا.  ــة للمقابــل المســتلم أو مســتحق االســتالم مــع مراعــاة شــروط وبنــود الدفــع التعاقدي ــرادات بالقيمــة العادل وُتقــاس اإلي
وتقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم ترتيبــات إيراداتهــا وفًقــا لمعاييــر محــددة بغيــة تحديــد مــا إذا كانــت تقــوم المجموعــة بأعمالهــا باألصالــة أو 

بالوكالــة. وقــد خلصــت المجموعــة علــى أنهــا تعمــل باألصالــة فــي جميــع معامــالت اإليــرادات لديهــا.

ــة  ــة علــى المجموعــة ووجــود إمكاني ــع االقتصادي ــة الموحــدة بالقــدر المحتمــل معــه تدفــق المناف ــات المالي ــرادات فــي البيان ــات اإلي يتــم إثب
ــه. ــا ب ــا موثوًق ــرادات والتكاليــف قياًس لقيــاس اإلي

3-٧ المنح الحكومية

ــأن المجموعــة ســوف تلتــزم بالشــروط المتعلقــة  ــة بإســتالمها وب يتــم اإلعتــراف بالمنــح الحكوميــة عندمــا تكــون هنالــك تأكيــدات معقول
ــة، ويتــم اإلعتــراف بهــا ضمــن بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الوفــاء  بهــذه المنــح. ويتــم قيــاس المنــح بالقيمــة العادل

ــة. بالشــروط المتعلقــة بالمنحــة المعني

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.

3-8 العمالت األجنبية
 

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 . 

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 .

3-9 تكلفة اإلقتراض

يتــم رســملة تكاليــف اإلقتــراض التــي ترتبــط مباشــرًة باســتحواذ أو بنــاء أو إنتــاج أصــول مؤهلــة للرســملة، والتــي تحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة 
طويلــة 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.
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3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3-.1 ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. تشمل التكلفة التاريخية المصاريف 
المتعلقة بشكل مباشر باإلستحواذ على األصل.

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو اإلعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئمًا فقط عندما يكون من المحتمل 
أن ينتج فوائد اقتصادية مستقبلية للمجموعة من األصل المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف 

اإلصالح والصيانة األخرى في أرباح أو خسائر الفترة التي حدثت فيها.

يتم احتساب االستهالك بإستخدام طريقة القسط الثابت وذلك بتوزيع تكلفة األصل بعد طرح قيمته المتبقية على أساس مدة الخدمة 
المتوقعة لألصل كما يلي:

نسبة %
5 – 4مباني )إيضاح 5(

25 - 10موجودات أخرى

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية والقيم المتبقية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة، ويتم احتساب أثر التغير في القيم المقدرة 
على أساس مستقبلي. 

إن الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو تقاعد أحد الممتلكات أو المعدات يتم تحديدها بالفرق بين عوائد البيع والقيمة المدرجة لألصل 
ويتم اإلعتراف بها في األرباح أو الخسائر.

3-11 إستثمارات في ممتلكات

يتم القياس األولي لالستثمارات في الممتلكات والتي يحتفظ بها للحصول على إيرادات إيجار و/ أو اإلستفادة من اإلرتفاع في قيمتها 
بالتكلفة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة. بعد االعتراف األولي يتم قياس االستثمارات في الممتلكات بالقيمة العادلة.  يتم إدراج األرباح أو 

الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في الممتلكات ضمن أرباح أو خسائر الفترة التي تحصل خاللها.
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3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3-12 ستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

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 االنتهــاء مــن إنشــائه أو تطويــره إلــى اســتثمارات فــي ممتلــكات.  

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.

3-13 ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

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 المتحققــة، أيهمــا أقــل. تتمثــل صافــي القيمــة المتحققــة 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 المتحققــة ، أيهمــا أقــل. تتمثــل صافــي القيمــة المتحققــة 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 

ــى  ــاك مؤشــر عل ــا إذا كان هن ــد فيم ــي موحــد بمراجعــة قيمــة الموجــودات الملموســة لتحدي ــان مركــز مال ــخ كل بي ــة بتاري تقــوم المجموع
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 .
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3-15   إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة )تتمة(

تتمثل القيمة القابلة لإلسترداد في القيمة العادلة مخصومًا منها التكلفة حتى إتمام البيع أو القيمة الناتجة عن اإلستعمال أيهما أعلى. 
عند تقييم القيمة الناتجة عن اإلستعمال، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول بها إلى القيمة الحالية بإستخدام 

معدل خصم مناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالية مع مراعاة أثر مرور الوقت على القيمة والمخاطر المحددة لألصل.

إذا كان من المتوقع أن تقل القيمة القابلة إلسترداد األصـل )أو وحدة توليد النقد( عن قيمته الدفترية، يتم تخفيض قيمة األصل الدفترية )أو 
وحدة توليد النقد( لقيمتها القابلة لإلسترداد. يتم االعتراف فورًا بخسارة اإلنخفاض كمصروف في األرباح أو الخسائر إال إذا كان األصل مثبت 

بمبلغ إعادة التقييم، حيث يتم في هذه الحالة معالجة انخفاض القيمة كخفض الحتياطي إعادة التقييم.

إذا تم الحقًا عكس خسارة اإلنخفاض، يتم حينها زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( حتى تصل إلى حد القيمة القابلة 
لإلسترداد المعدلة، بحيث إن الزيادة في القيمة ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد 

النقد( في السنوات السابقة. يتم االعتراف بتراجع خسارة االنخفاض كإيراد فورًا في األرباح أو الخسائر اال عندما يكون األصل مثبت بمبلغ 
إعادة التقييم، عندها يتم معالجة إسترجاع خسارة انخفاض القيمة كزيادة الحتياطي إعادة التقييم.

3-16 المخصصات

يتم أخذ مخصصات عند وجود إلتزامات حالية للمجموعة مقابل أحداث سابقة ، والتي قد تؤدي إلى تدفق خارجي لمنافع إقتصادية 
للمجموعة يمكن تقديرها بصورة معقولة .

يتم إحتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد اإللتزامات كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد مأخوذًا 
في عين اإلعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة باإللتزام عند تحديد المخصص بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة لسداد 

اإللتزام الحالي ، فإن القيمة الدفترية لإللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية )حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود مادية(.

عند توقع إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينة كأصل إذا 
ما تم التأكد فعاًل من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق .

3-1٧ مخصصات الموظفين

3-17-1 خطة المساهمات المحددة

تقوم المجموعة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون 
العمل اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )7( لعام 1999، وبموجبه تقوم المجموعة بالمساهمة بما نسبته 12.5% من إجمالي مبلغ 

الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. يساهم موظفي المجموعة من مواطني 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك الحكومة بنسبة 5% و 2.5% على التوالي من مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة . إن إلتزام 

المجموعة الوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين االجتماعي هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط.
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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 
المؤهليــن حتــى نهايــة الســنة .

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 
ــب  ــف والرات ــكل موظ ــة ل ــة المتجمع ــدة الخدم ــاس م ــى أس ــك عل ــدة وذل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــل ف ــون العم ــًا لقان ــدة وفق المتح

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 الماليــة بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة، وتكاليــف المعامــالت، بإســتثناء الموجــودات الماليــة المصنفــة كأداة ماليــة بالقيمــة 

العادلــة مــن 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 .

3-19 الموجودات المالية 

طريقــة معــدل العائــد الفعلــي هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة وتوزيــع إيــرادات العائــد علــى الفتــرات المرتبطــة 
ــة المتوقــع إســتالمها مســتقباًل خــالل العمــر المتوقــع  ــد الفعلــي هــو المعــدل الــذي يســتعمل لخصــم الدفعــات النقدي بهــا . معــدل العائ
ــراف  ــد اإلعت ــة عن ــة الدفتري ــي القيم ــط صاف ــي بالضب ــث تعط ــبًا، بحي ــك مناس ــون ذل ــا يك ــر، عندم ــرة أقص ــالل فت ــة أو خ ــودات المالي للموج

ــي . المبدئ

قامــت المجموعــة بتصنيــف الموجــودات الماليــة التاليــة “ كقــروض وذمــم مدينــة” : أرصــدة لــدى البنــوك وفــي الصنــدوق وذمــم تجاريــة مدينــة 
وأخرى.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
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3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3-19   الموجودات المالية )تتمة(

3-19-1 نقد وأرصدة لدى البنوك

يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك )بإستثناء الودائع المرهونة( التي تستحق خالل ثالثة أشهر 
أو أقل .

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.  •

يمكن تصنيف الموجودات المالية المحتفظ بها لغير غرض المتاجرة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند 
التسجيل المبدئي، إذا:

كان مثل هذا التصنيف يزيل أو يقلل بصورة كبيرة أي قياس أو احتساب غير متسق والذي من الممكن أن ينتج فيما لو لم يتم   •
التصنيف على هذا النحو، أو

كان الموجود المالي يمثل جزء من مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما، والتي يتم إدارتها وتقدير أدائها على   •
أساس القيمة العادلة، طبقًا إلدارة المخاطر أو إستراتجية االستثمار الموثقة لدى الشركة حيث يتم الحصول على المعلومات حول 

مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية داخليًا بناًء على هذا األساس؛ أو
كان الموجود المالي يمثل جزء من عقد يحتوي على مشتق متضمن واحد أو أكثر، وأن معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 39: األدوات   •
المالية: االعتراف والقياس يسمح للعقد الكلي المجمع )الموجود أو المطلوب( بتصنيفه كموجودات مالية معرفة بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر.

تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بقيمتها العادلة ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن إعادة 
التقييم في األرباح والخسائر. يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من الموجودات المالية ويتم إدراجها 

ضمن بيان الدخل الموحد.

3-19-3 الموجودات المالية المتاحة للبيع 

قامت المجموعة بتصنيف اإلستثمارات غير المدرجة في سوق مالي نشط ضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع وتم قياسها بالقيمة 
العادلة حيث أن في إعتقاد اإلدارة انه من الممكن تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق . يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في 

القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر  والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بإستثناء خسائر اإلنخفاض 
في القيمة، والتي يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة. في حال إستبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد ، فإن األرباح أو 

الخسائر نتيجة تقييمه سابقًا والمثبتة ضمن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة .

إن القيمة العادلة للموجودات المالية - المتاحة للبيع بعمالت أجنبية، يتم تحديدها بتلك العملة ويتم تحويلها حسب سعر الصرف 
السائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن التغير في القيمة العادلة الناشئ عن تغير أسعار الصرف والذي يعود إلى التغير في قيمة 

إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن األرباح أو الخسائر، أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن الدخل الشامل اآلخر .
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
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3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3-19   الموجودات المالية )تتمة(

3-19-4 قروض وذمم مدينة

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

ــخ  ــا وتواري ــن تحديده ــة أو يمك ــات ثابت ــا دفع ــتقة له ــر مش ــة غي ــودات مالي ــي موج ــتحقاق ه ــخ اإلس ــى تاري ــا حت ــظ به ــتثمارات المحتف اإلس
ــم إدراج  ــك. يت ــى ذل ــدرة عل ــا الق ــون له ــتحقاقها ويك ــخ اس ــى تاري ــا حت ــاظ به ــة االحتف ــزم إدارة المجموع ــي تعت ــي الت ــة وه ــتحقاق ثابت اس
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 المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق، عندهــا تكــون الفئــة بالكامــل قــد تعرضــت للتأثــر وبالتالــي تتــم إعــادة 

تصنيفهــا كإســتثمارات متاحــة للبيــع. 

3-19-6 إنخفاض قيمة الموجودات المالية
 

ــم  ــأة. يت ــة المطف ــم قياســها بالتكلف ــي يت ــة الت ــة للموجــودات المالي ــم الحالي ــي موحــد مراجعــة القي ــان مركــز مال ــخ كل بي ــي تاري ــم ف يت
تخفيــض قيمــة الموجــودات الماليــة عنــد وجــود دليــل موضوعــي، كنتيجــة لحــدث أو أحــداث حصلت الحقــًا لإلعتــراف المبدئي بتلــك الموجودات 

الماليــة، يشــير إلــى تأثــر التدفــق النقــدي المتوقــع مســتقباًل لتلــك الموجــودات الماليــة. 

ــا دون  ــى م ــع، إل ــر المدرجــة والمصنفــة كإســتثمارات - متاحــة للبي ــة لألســهم غي ــل األجــل فــي القيمــة العادل ــر أو طوي إن اإلنخفــاض الكبي
ــت هــذه اإلســتثمارات قــد تعرضــت إلنخفــاض القيمــة. ــد مــا إذا كان ــاره كدليــل موضوعــي عنــد تحدي تكلفتهــا، يؤخــذ فــي عيــن اإلعتب

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 .  •
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3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3-19   الموجودات المالية )تتمة(

3-19-6   إنخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(

بالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية ، مثل الذمم المدينة ، والموجودات التي ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي حيث يتم فحصها 
إلنخفاض القيمة بشكل إجمالي . يتمثل الدليل الموضوعي إلنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة السابقة للمجموعة  في 

تحصيل الذمم ، الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة خالل الفترة السابقة، إضافة إلى التغيرات الملحوظة في ظروف اإلقتصاد 
المحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم .

فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن خسائر اإلنخفاض في القيمة تتمثل في الفرق ما بين القيمة الدفترية 
لتلك الموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفق النقدي المتوقع مستقباًل من تلك الموجودات المالية، بعد خصم الفوائد المتكبدة 

حسب أسعار الفائدة الفعلية. بالنسبة للموجودات المالية المحملة بالتكلفة، فإن خسارة إنخفاض القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية 
لتلك الموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومًا على سعر الفائدة السوقي لتلك الموجودات 

المالية المشابهة. مثل هذا اإلنخفاض في القيمة ال يتم عكسه في الفترات الالحقة .

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة ، بإستثناء الذمم التجارية المدينة والتي 
يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. في حال إعتبار الذمم التجارية المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم إقفال تلك 

الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حال إسترداد الذمم التجارية المدينة قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها 
كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها . يتم إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في 

تحصيلها ضمن األرباح أو الخسائر .

في حال إعتبار أن الموجودات المالية - المتاحة للبيع قد تعرضت إلنخفاض في القيمة، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف 
بها في السابق ضمن الدخل الشامل اآلخر  يتم االعتراف بها كأرباح أو خسائر للفترة.

فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة ، فإنه في حال تم في فترة الحقة تراجع مبلغ خسارة انخفاض القيمة، 
وهذا التراجع يمكن ربطه بشكل موضوعي مع أحداث تمت بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة، فإن خسارة القيمة المعترف بها سابقًا 

يتم االعتراف بها من خالل االرباح والخسائر إلى المدى الذي يجعل القيمة الدفترية لالستثمار كما بتاريخ انخفاض القيمة ال تتعدى التكلفة 
المطفأة كما لو انه لم يحدث أي اعتراف لالنخفاض في القيمة.

أما فيما يتعلق بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع والمعترف بها في فترة سابقة ضمن األرباح والخسائر 
فانه ال يتم عكسها من خالل األرباح والخسائر. إن أي زيادة في القيمة العادلة في فترة الحقة النخفاض القيمة يتم االعتراف بها ضمن الدخل 

الشامل اآلخر .

3-19-7  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية 
أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم 

المجموعة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية 
وإستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر، فإن المجموعة تقوم باإلعتراف بمصالحها المتبقية 
بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجب عليها سدادها. إذا إحتفظت المجموعة بمعظم المكاسب والمخاطر ذات الصلة بالموجودات 

المالية المحولة، تستمر المجموعة بتسجيل هذه الموجودات المالية.

29



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

3-  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3-20 المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل المجموعة

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 الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول المنشأة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها. أدوات حقوق الملكية المصدرة من 
قبل المجموعة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار .

3-22  المطلوبات المالية

تم تصنيف المطلوبات المالية التالية للمجموعة »كمطلوبات مالية أخرى« : ذمم تجارية دائنة وأخرى وإستالف من البنوك والتي يتم 
قياسهما بشكل أولي بالقيمة العادلة، بالصافي بعد طرح تكاليف المعامالت مستخدمًا طريقة معدل الفائدة الفعلي ، ويتم االعتراف 
بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي ما عدا الذمم الدائنة قصيرة األجل حيث أن الفائدة المتعلقة بها تعتبر غير مادية. طريقة 
معدل العائد الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف التمويل على الفترات المرتبطة بها . 

معدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو 
خالل فترة أقصر، عندما يكون ذلك مناسبًا، بحيث تعطي بالضبط صافي القيمة الدفترية بتاريخ اإلعتراف المبدئي .

3-22-1  إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية

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

3-23 توزيع األرباح

يتم اإلعتراف بتوزيع أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها موافقة المساهمين على 
توزيعات األرباح .

4- اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 

من خالل تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية كما وارد في إيضاح 3 ، فإن ذلك يتطلب أن تقوم اإلدارة بعمل أحكام، تقديرات 
وافتراضات حول القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة والتي ال يمكن تحديد قيمتها بشكل واضح من 

مصادر أخرى. إن التقديرات واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة وعوامل أخرى تؤخذ في عين االعتبار عند القيام بتلك التقديرات 
واالفتراضات. من الممكن أن تختلف القيمة الفعلية للموجودات والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها بناًء على تلك التقديرات 

واالفتراضات.

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري. يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في نفس الفترة التي تم فيها التعديل 
وذلك في حال إن ذلك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو على الفترة التي تم فيها التعديل والفترات الالحقة وذلك في حال أن أثر ذلك 

التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحقة .

إن األحكام والتقديرات الحساسة التي اتخذتها اإلدارة والتي لها مخاطر هامة قد ينتج عنها تعديالت مادية على المبالغ المدرجة للموجودات 
والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة هي كما يلي:
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4-1 اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية

إن اإلفتراضات الهامة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات )أنظر 4-2 أدناه( والتي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات 
المحاسبية للمجموعة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في البيانات المالية الموحدة، تتمثل فيما يلي :

4-1-1   تصنيف اإلستثمارات

تقوم اإلدارة بتصنيف الموجودات المالية عند شرائها إما كموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر- بغرض المتاجرة، أو 
كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق أو كقروض وذمم مدينة أو كموجودات مالية متاحة للبيع . 

4-1-2 إنخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتخفيض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع عند وجود إنخفاض دائم في قيمتها العادلة إلى ما دون التكلفة . تقوم 
المجموعة بتقييم التغير الطبيعي في السعر، والقدرة المالية للجهة المستثمر فيها، والسوق وأداء القطاع التجاري ، والتغيرات في 

التدفق المالي والتشغيلي والتقني .  

قامت المجموعة بإعتبار مبلغ 10.20 مليون درهم )2016 : 17 مليون درهـم( كخسارة إنخفاض قيمة اإلستثمارات- المتاحة للبيع للسنة ، وذلك 
بناًء على إختبار تحليل للخسارة في قيمة اإلستثمارات - المتاحة للبيع قامت به المجموعة.

4-1-3 تصنيف الممتلكات

قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف الممتلكات باتخاذ عدة أحكام. هذه األحكام ضرورية للتمكن من تحديد ما إذا كان عقار ما مؤهل للتصنيف 
كاستثمار عقاري، ممتلكات ومعدات و/أو عقار محتفظ به إلعادة بيعه. وضعت المجموعة معايير معينة حتى تستطيع الحكم بصورة 

مستمرة وفقا لتعريف االستثمارات العقارية، الممتلكات والمعدات والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعها. عند اتخاذ حكمها، اعتمدت اإلدارة 
على المعايير المفصلة والتوجيهات المتعلقة بتصنيف الممتلكات على النحو المبين في المعيار المحاسبي الدولي رقم 2، والمعيار 

المحاسبي الدولي رقم 16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم40، وبصفة خاصة، الهدف من اإلستخدام الذي حددته اإلدارة. تم إظهار ممتلكات 
قيد التطوير في إطار الموجودات المتداولة لوجود نية عند اإلدارة لبيعها خالل سنة من تاريخ بيان المركز المالي الموحد .

4-1-4 إستيفاء إلتزامات األداء

يتطلب من المجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم إستيفاء إلتزامات األداء مع مرور الوقت أو في وقت 
محدد بهدف تحديد الطريقة المناسبة إلدارج اإليرادات. قامت المجموعة بتقييم ذلك إستنادًا إلى إتفاقيات البيع والشراء والعقود المبرمة 

مع العمالء لمنح أصول عقارية وأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، لم تخصص المجموعة بند الموجودات ذو إستخدامات بديلة 
للمجموعة وعادة يكون لها حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن. في هذه الظروف تعترف المجموعة باإليرادات مع مرور الوقت. 

 
4-1-5 تحديد أسعار المعامالت

يجب على المجموعة تحديد سعر المعاملة في كل عقودها مع العمالء. قامت المجموعة بالتقييم وارتأت أنه ال يوجد أي بدل أثر متغير 
جوهري في العقد مع العمالء. السعر في كل المعامالت ثابت وغالبُا ال يتم منح أية خصومات أو فرض غرامات على العمالء.
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4-2 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

إن اإلفتراضات الرئيسية الخاصة بالمستقبل والتقديرات األخرى غير المؤكدة بتاريخ المركز المالي الموحد والتي لها نسبة مخاطرة قد 
تتسبب بتعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمـة، تتمثل فيما يلي :

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

إن أفضل دليل على القيمة العادلة هو األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مماثلة. في غياب هذه المعلومات قامت المجموعة بتحديد 
القيمة ضمن مجموعة من تقديرات معقولة للقيمة العادلة. عند اتخاذ أحكامها، قامت المجموعة باألخذ في االعتبار األسعار الحالية لعقارات 

مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع تعديالت تعكس التغيرات في الطبيعة والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت 
التي حصلت بتلك األسعار. إن هذه التقديرات مبنية على بعض االفتراضات غير المؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية بشكل 

جوهري.

يتطلب تحديد القيمة العادلة للعقارات المنتجة لإليرادات إلى استخدام تقديرات كالتدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات )مثل 
التأجير، وملفات المستأجرين، وتدفقات اإليرادات المستقبلية، والقيم الرأسمالية للتركيبات والتجهيزات، والصيانة والوضع العام للعقار( 

وأسعار الخصم المالئمة لهذه األصول. باإلضافة إلى ذلك ،فإن مخاطر التطوير )مثل مخاطر اإلنشاء والتأجير( يتم أخذها باالعتبار عند تحديد 
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية قيد التطوير. تعتمد هذه التقديرات على أوضاع السوق المحلي القائمة كما في نهاية الفترة المالية.

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

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة الممتلكات للمتاجرة والممتلكات للمتاجرة قيد التطوير، لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى انخفاض في 
قيمتها.

في حالة وجود خسائر إنخفاض في القيمة يستلزم على اإلدارة إدراجها في بيان الدخل الموحد، تقوم اإلدارة بتقييم سعر البيع الحالي 
لوحدات الممتلكات والتكاليف المتوقعة إلنجاز هذه الوحدات من الممتلكات وذلك فيما يتعلق بالممتلكات التي ال يتم بيعها حتى تاريخ 

بيان المركز المالي الموحد. وفي حال إنخفاض أسعار البيع الحالية عن التكاليف المتوقعة لإلنجاز، يتم تكوين مخصص إلنخفاض القيمة 
عند وقوع حالة أو حدث خسارة بحيث يتم تخفيض تكلفة الممتلكات للمتاجرة قيد التطوير إلى صافي القيمة الممكن تحصيلها منها.

4-2-3  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وتكاليف اإلستهالك المتعلقة بالممتلكات والمعدات على أساس سنوي.  قامت 
المجموعة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2017 )إيضاح 5(. 

4-2-4  تقييم استثمارات في حقوق ملكية غير مدرجة

تستند إعادة تقييم استثمارات في 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 تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم الستثمارات حقوق الملكية الغير مدرجة يتطلب تقديرات هامة. تقوم المجموعة بتحديد أساليب 
التقييم دوريا واختبار صالحيتها باستخدام إما األسعار من معامالت السوق الحالية في األداة نفسها أو عن غيرها من البيانات المتاحة في 

السوق.
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4-2  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تتمة(

    4-2-5  إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة )بما فيها الدفعات المقدمة(

 يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من الذمم التجارية المدينة )بما فيها الدفعات المقدمة( عند وجود إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم 
بشكل كامل. إن تحديد وجود إنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى المالءة والسيولة المالية 
للعمالء و لألطراف الذين حصلوا على الدفعات المقدمة، وكذلك يتم مراجعة نسب التحصيالت بناًء على المعلومات التاريخية لدى 

المجموعة متضمنة النقاشات مع اإلدارة القانونية للمجموعة. تعتقد االدارة انه ال حاجة لزيادة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة )بما فيها 
الدفعات المقدمة( عن مبلغ المخصص المسجل بالفعل.

 4-2-6 توزيع سعر المعاملة على إلتزامات األداء في العقود مع العمالء

 إختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت عند توزيع سعر المعاملة على إلتزامات األداء عند اإلعتراف باإليرادات مع مرور الوقت. تعتبر 
المجموعة أن إستخدام طريقة المدخالت، والتي تتطلب اإلعتراف باإليرادات على أساس الجهود التي تبذلها المجموعة للوفاء بالتزامات 

األداء، تقدم أفضل مرجع لإليرادات المحققة فعليًا. عند تطبيق طريقة المدخالت، تقوم المجموعة بتقدير الجهود أو المدخالت للوفاء 
بالتزامات األداء. باإلضافة إلى تكلفة الوفاء باإللتزام التعاقدي للعمالء، تتضمن هذه التقديرات بشكل رئيسي ما يلي:

أ(  بالنسبة لعقود التطوير، تكلفة التطوير والبنية التحتية المتعلقة بها؛
ب( بالنسبة لعقود اإلنشاء، األعمال المصدقة كما تم تقييمها من قبل استشاري المشروع.
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مبانيأرض
أثاث 

ومفروشات
أجهزة حاسوب 
سياراتومعدات مكاتب

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
المجموعالتنفيذ

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

التكلفة
222,381210,6154,2864,89199336,087479,253كما في 31 ديسمبر 2015

1,459652,27826353,863-إضافات خالل السنة
21,494----19,1902,304تحويالت )إيضاح 8(

241,571214,3784,3517,1691,01936,122504,610كما في 31 ديسمبر 2016
1,325-8036443424-إضافات خالل السنة

)697(-)50()647(--إستبعادات خالل السنة
65,898142,522---39,16337,461تحويالت )إيضاح 7 و 8(

280,734252,6424,4156,956993102,02064٧,٧60كما في 31 ديسمبر 2017

اإلستهالك المتراكم
46,863-38,6713,6033,845744-كما في 31 ديسمبر 2015

11,081-10,12936550780-إستهالك السنة

57,944-48,8003,9684,352824-كما في 31 ديسمبر 2016
12,299-10,95130995188-إستهالك السنة

)254(-)50()204(---الملغى باإلستبعادات

69,989-59,٧514,2٧٧5,099862-كما في 31 ديسمبر 201٧

القيمة الدفترية
280,٧34192,8911381,85٧131102,0205٧٧,٧٧1كما في 31 ديسمبر 201٧

241,571165,5783832,81719536,122446,666كما في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

5-  ممتلكات ومعدات
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5-  ممتلكات ومعدات )تتمة(

تتضمن تكلفة الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2017 بنود مستهلكة بالكامل وال تزال بالخدمة بمبلغ 7.526 ألف درهم )2016: 7.187 
ألف درهم(.

الممتلكات والمعدات والمؤلفة بشكل أساسي من أرض ومباني موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يتمثل بند األعمال الرأسمالية قيد االتنفيذ في النفقات المتكبدة لبناء فنادق والتي ينوي إستخدامها وفقًا لنموذج األعمال الخاص 
بالمجموعة. أعمال البناء ما تزال مستمرة في هذه الفنادق كما في تاريخ التقرير، وتتوقع اإلدارة إتمام أعمال البناء في الربع األخير من سنة 

.2019

قامت اإلدارة بإعادة النظر في إستخدام بعض اإلستثمارات في ممتلكات قيد التطوير والممتلكات للمتاجرة قيد التطوير. من وجهة نظر 
مجلس اإلدارة، فإنه سوف يتم إستخدام هذه الممتلكات بتكلفة تبلغ 142.522 ألف درهم )2016 : 21.494 ألف درهم( لتوليد إيرادات للمجموعة، 

وبالتالي، تم تحويل تكلفة هذه الممتلكات إلى ممتلكات ومعدات.

6- إستثمارات في ممتلكات

201٧2016
ألف درهـمألف درهـم

1,960,88٧1,796,964كما في 1 يناير
62,260173,577التغير في القيمة العادلة - )صافي(

)9,654(-محول من ممتلكات للمتاجرة )إيضاح 11(

2,023,14٧1,960,887كما في 31 ديسمبر

اإلستثمارات في ممتلكات موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

خالل سنة 2011، قامت المجموعة بإدراج الجزء المتبقي من األرض الممنوحة من الحكومة في الدفاتر المحاسبية كمنح حكومية مؤجلة 
بقيمة إجمالية 571 مليون درهم وإدراج نفس المبلغ في اإلستثمارات في ممتلكات والممتلكات للمتاجرة قيد التطوير. عالوة على ذلك، 

خالل سنة 2016، تم إدراج مبلغ 85.8 مليون درهم كزيادة في القيمة العادلة )معاملة غير نقدية( المتعلقة باألرض الممنوحة من الحكومة 
أعاله وبالتالي زيادة المنح الحكومية المؤجلة إلى مبلغ 657 مليون درهم. سيتم إدراج هذه المنح الحكومية المؤجلة في بيان الدخل 

الموحد عند إستيفاء الشروط المنصوص عليها من قبل الحكومة.

خالل السنة، قامت إدارة المجموعة بإدراج مبلغ 42.64 مليون درهم ضمن بيان الدخل الموحد وذلك عند استيفاء الشروط المنصوص عليها 
من قبل الجكومة.

تم تقييم اإلستثمارات في ممتلكات كما في 31 ديسمبر 2017 من قبل مقيم مستقل. قام مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير التقييم للمقيم 
المستقل، وعليه تم األخذ بعين االعتبار الزيادة في القيمة العادلة بمبلغ 62 مليون درهم )2016 : 173 مليون درهم( والتي تم ادراجها ضمن 

بيان الدخل الموحد.
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٧-  إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير
20172016

ألف درهـمألف درهـم
295,299266,538كما في 1 يناير

60,64628,761التكلفة المتكبدة
-)10,327(محول إلة ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير )إيضاح 8(

-)65,898(محول إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 5(

279,720295,299كما في 31 ديسمبر

تم تقييم اإلستثمارات في ممتلكات قيد التطوير كما في 31 ديسمبر 2017 من قبل مقيم مستقل. قام مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير 
المقيم المستقل أعاله واتفق على عدم الحاجة إلدراج أية تغيرات في القيمة العادلة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
إن اإلستثمارات في ممتلكات قيد التطوير موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

8- ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير
201٧2016

ألف درهـمألف درهـم

822,983864,199كما في 1 يناير
101,80٧131,371التكلفة المتكبدة

-10,32٧محول من إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

-45,000محول من دفعات مقدمة

)454()8,635(مخفض إلى صافي القيمة المحققة

)88,512()2,819(تكلفة ممتلكات مباعة
)62,127()268,023(محول إلى ممتلكات للمتاجرة )إيضاح 11(
)21,494()٧6,624(محول إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح 5(

624,016822,983كما في 31 ديسمبر
60٧,490805,949داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
16,52617,034خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

624,016822,983
مصنفة كاألتي:

 805.949 60٧.490موجودات غير متداولة
 17.034 16.526موجودات متداولة

624.016 822.983 

خالل السنة، بناًء على التقييم المستقل لصافي القيمة المتحققة لممتلكات للمتاجرة قيد التطوير، قرر مجلس اإلدارة تخفيض قيمتها 
لمبلغ 8.635 ألف درهم لتساوي القيمة المتحققة )2016: 454 ألف درهم(.
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9-  إستثمارات
20172016

ألف درهـمألف درهـم
إستثمارات غير متداولة

متاحة  للبيع
408,553371,265إستثمارات في حقوق ملكية خاصة

167,050277,241صندوق عقاري

                                        

575,603648,506متاحة  للبيع
8,2708,270إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

583,873        656,776

)387,751()337,912(ينزل: مخصص إنخفاض في القيمة

        245,961               269,025

إستثمارات متداولة
33,24339,333بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

فيما يلي تفاصيل إستثمارات المجموعة :
20172016

ألف درهـمألف درهـم
إستثمارات غير متداولة

متاحة  للبيع
إستثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
240,723241,136إستثمارات في حقوق ملكية خاصة غير مدرجة

15,25615,256صناديق إستثمارية غير مدرجة

255,979     256,392
                    إستثمارات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

167,830130,129إستثمارات في حقوق ملكية خاصة غير مدرجة
151,794261,985صناديق إستثمارية غير مدرجة

319,624392,114
575,603648,506إجمالي القيمة اإلستثمارات غير المتداولة

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
اإلمــارات  دولــة  خــارج  موجــودة  مدرجــة  غيــر  ديــن  أدوات 

المتحــدة العربيــة 
8,2708,270

583,873656,776

)387,751()337,912(ينزل : مخصص إنخفاض في القيمة

245,961269,025إجمالي اإلستثمارات غير المتداولة
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9-   إستثمارات )تتمة(

20172016
ألف درهـمألف درهـم

إستثمارات متداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

21,97428,226حقوق ملكية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
11,107 11,269     إستثمارات غير مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

33,24339,333

كانت حركة مخصص إنخفاض القيمة كما يلي:

387,751374,316كما في 1 يناير
10,20817,385مخصصات مضافة خالل السنة

)3,950()60,04٧(مخصص ال لزوم له تم سترداده عند استبعاد استثمارات

387,751         33٧,912        كما في 31 ديسمبر

تم تحديد قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع غير المدرجة كما في 31 ديسمبر من قبل مقيم مستقل. قام مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير 
المقيم أعاله وتم إقرار مبلغ 10 مليون درهم كخسائر إنخفاض في القيمة للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017 )2016: 17 مليون درهم(.

10-  دفعات مقدمة

20172016
ألف درهـمألف درهـم

93,٧15174,450دفعات مقدمة 
)30,375(-ناقصًا: مخصص إنخفاض القيمة

93,715144,075

تم تصنيفها :
18,22877,573موجودات غير متداولة

٧5,48٧66,502موجودات متداولة

93,٧15144,075

تتضمن الدفعات المقدمة مبلغ 18 مليون درهم مدفوع لالستحواذ على قطع أراضي في إمارة أبو ظبي.
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11-  ممتلكات للمتاجرة

20172016
ألف درهـمألف درهـم

354,187439,104كما في 1 يناير
9,654-تحويالت من إستثمارات في ممتلكات )إيضاح 6(

268,02362,127تحويالت من ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير )إيضاح 8(

)156,698()122,241(تكلفة ممتلكات مباعه 

499,969354,187كما في 31 ديسمبر

جميع الممتلكات للمتاجرة موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

خالل السنة، وإستنادًا إلى تقييم صافي القيمة المتحققة لممتلكات للمتاجرة من قبل مقيم مستقل، اتفق مجلس اإلدارة إلى أن تقرير 
التقييم ال يبين وجود إنخفاض في القيمة المتحققة وبالتالي ال يوجد ضرورة لتحميل الربح او الخسارة للسنة الحالية بأية خسائر )2016 : ال 

شيء(.

12-  ذمم تجارية مدينة وأخرى

20172016
ألف درهـمألف درهـم

360,393144,107ذمم تجارية مدينة
325121,636مستحق من العمالء من عقود لبيع ممتلكات

68,10766,737ذمم مدينة أخرى

428,825332,480

)69,616()221,518(ذمم مدينة تستحق بعد سنة

20٧,30٧262,864ذمم مدينة تستحق خالل سنة 

تتضمن الذمم التجارية المدينة كما في 13 ديسمبر 2017 أوراق قبض - شيكات برسم التحصيل بمبلغ 266 مليون درهم )2016: 109.8 مليون 
درهم(.

تتضمن الذمم المدينة األخرى ذمم مستحقة على حساب إيجار و رسوم إدارة مرافق بمبلغ 27 مليون درهم )2016: 18 مليون درهم(.
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ذمم تجارية مدينة وأخرى )تتمة(    -12

عقود مع العمالء لبيع ممتلكات
20172016

ألف درهـمألف درهـم

325121,636مبلغ مستحق من العمالء ضمن ذمم تجارية مدينة

إجمالــي تكلفــة العقــود مضافــًا لــه الربــح المحقــق مطروحــًا مــن  
الخســائر حتــى تاريخــه 

3,160179,715

)58,079()2,835(ناقصًا: إجمالي فواتير اإلنجاز حتى تاريخه
325121,636

13-  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق
20172016

ألف درهـمألف درهـم
94نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك:
910719حسابات جارية

50,3٧252,754حسابات جارية - توزيعات أرباح غير مطالب بها )إيضاح 20(
1,3303,871حسابات تحت الطلب

300,000265,000ودائع ألجل

352,621       322,348

تتضمن األرصدة لدى البنوك وفي الصندوق ودائع ألجل بمبلغ 300 مليون درهم )2016 : 265 مليون درهم( بتاريخ استحقاق ألكثر من ثالثة 
أشهر، ووفقا لذلك لم يتم إدراجها في النقد وما يعادله. بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع 2% إلى 2.75% سنويًا )2016 : 2% إلى 

2.5% سنويًا(. بلغت قيمة الوديعة الثابتة ألجل المرهونة مقابل إستالف من البنوك بمبلغ 300 مليون درهم.

كما في 31 ديسمبر 2017، بلغ رصيد حساب السحب على المكشوف 328 مليون درهم )2016: 141 مليون درهم( )إيضاح 19(. 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 محتفظ بها داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

14- رأس المال

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة مبلغ 2 مليار درهم )2016 : 2 مليار درهم( مقسمة إلى
2 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم .

15- إحتياطي قانوني

حسب متطلبات القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل 10% من صافي 
الربح للسنة إلى اإلحتياطي القانوني. حتى يصل هذا اإلحتياطي إلى ما يعادل 50% من رأس المال المدفوع. إن هذا اإلحتياطي غير قابل 

للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي يسمح بها القانون. لم يتم إجراء تحويل إلى اإلحتياطي القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
حيث بلغ رصيد هذا اإلحتياطي 50% من رأس المال المدفوع.
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16- إحتياطي عام

وفقًا للنظام األساسي للشركة، يتم تحويل 01% من صافي الربح السنوي إلى اإلحتياطي العام. يتوقف هذا التحويل بقرار من الجمعية 
العمومية العادية بناء على توصية مجلس اإلدارة أو عندما يصل رصيد هذا اإلحتياطي 05% من رأس المال المدفوع. يستخدم هذا 

اإلحتياطي في األغراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة.

1٧- مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

تتمثل الحركة على صافي اإللتزامات كما يلي:

20172016
ألف درهـمألف درهـم

4,1453,669الرصيد كما في بداية السنة
940676المحمل خالل السنة

)200()29٧(المبالغ المدفوعة خالل السنة

4,٧884,145الرصيد كما في نهاية السنة

18- دفعات مقدمة من العمالء

تتمثل الدفعات المقدمة من العمالء في المبالغ المقبوضة وفقًا لخطط دفع من بيع ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير وممتلكات للمتاجرة 
)إجمالي صافي مبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 - 111 مليون درهم( )2016: 78 مليون درهم(. 

تم توزيع المبالغ المستلمة مقدمًا من العمالء بين متداولة وغير متداولة على أساس التواريخ المتوقعة إلنجاز المشاريع المتعلقة 
بممتلكات للمتاجرة.

خالل السنة قامت المجموعة، وبعد حصولها على اإلستشارة القانونية الالزمة، بإلغاء عقود بعض العمالء ومصادرة الدفعات المقدمة 
منهم بمبلغ 3.259 ألف درهم )2016 : 989 مليون درهم( وذلك لعدم إلتزامهم بمتطلبات الدفع.

19- إستالف من البنوك
20172016

ألف درهـمألف درهـم

-24,568قرض ألجل

328,012140,812سحب على المكشوف

       352,580       140,812
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19- إستالف من البنوك )تتمة(

يتم تسديد القروض البنكية كما يلي :

20172016
ألف درهـمألف درهـم

338,012140,812عند الطلب أو خالل سنة
-14,568في السنة الثانية والسنوات الالحقة

  352,580              140,812
يطرح : مبالغ مستحقة السداد خالل 12 شهرًا من تاريخ التقرير 

)تم إظهارها ضمن المطلوبات المتداولة(
)338,012()140,812(

-14,568مبالغ مستحقة السداد بعد 12 شهرًا من تاريخ التقرير

2017
ألف درهـم

140,812الرصيد كما في بداية السنة
)تتضمــن  البنــوك  اإلســتالف مــن  الســنة علــى  الحركــة خــالل 

قــروض ألجــل   الحصــول علــى 
 بمبلغ 24.568 ألف درهم(

211,٧68

352,580الرصيد كما في نهاية السنة

حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية )سحب على المكشوف( بمبلغ 400 مليون درهم من بنك تجاري. سيتم إحتساب سعر الفائدة على 
السحب على المكشوف بنسبة 0.50% باإلضافة إلى نسبة الفائدة الثابتة على الوديعة الثابتة وبنسبة معدل فائدة االيبور لثالثة أشهر + 3.20 

سنويًا وحد أدنى فائدة 4.25%. لمبالغ السحب على المكشوف التي تتجاوز قيمة الوديعة الثابتة. 

إن التسهيالت البنكية للمجموعة مضمونة بواسطة الضمانات التالية:
وديعة بمبلغ 300 مليون درهم مرهونة لدى البنك الممول باسم المقترض.  •

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 الخاصة.  •

خالل السنة، حصلت المجموعة على القروض التالية:
قرض ألجل بمبلغ 358 مليون درهم من بنك تجاري لتمويل بناء مشروع الفندق. يستحق سداد القرض على 28 قسط ربع سنوي   •

متساوي تبدأ من 3 سنوات من تاريخ السحب األول وتحمل فائدة 3.40% إضافة إلى 3 أشهر إيبور. بلغ الرصيد المتبقي كما في 31 
ديسمبر 2017 مبلغ 3.47 مليون درهم.

قرض ألجل بقيمة 116 مليون درهم من بنك تجاري لبناء مبنى سكني. يتم سداد هذه التسهييالت على 6 أقساط نصف سنوية   •
تبدأ من سنتين من تاريخ السحب األول وتحمل فائدة بمعدل 3.50% إضافة إلى 3 أشهر إيبور، وذلك بحد أدنى قدره 4.50%. بلغ الرصيد 

المتبقي كما في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 11.10 مليون درهم

قرض قصير األجل بقيمة 50 مليون درهم من بنك تجاري لإللتزام بمتطلبات رأس المال العامل للشركة. تسدد هذه التسهيالت   •
خالل 180 يوم من تاريخ السحب وتحمل فائدة بمعدل 3.20% إضافة إلى 3 أشهر إيبور، بحد أدنى 4.25%. بلغ الرصيد المتبقي كما في 31 

ديسمبر 2017 مبلغ 10 مليون درهم.
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19-  إستالف من البنوك )تتمة(

إن قروض مضمونة مقابل ما يلي:
رهن أراضي ومباني لبعض ممتلكات.  •

تجيير بوالص تأمين للعقارات المرهونة لصالح البنوك.  •
منح ضمانات من المقاول الرئيسي/عقود البناء بموجب المشروع المحدد لصالح البنك.  •

تخصيص صافي رسوم إدارة الفندق والتي يعترف بها من قبل مشغل الفندق.  •
تخصيص اإليرادات من بيع الشقق وإيرادات اإليجارات من الشقق الممولة من قبل البنك.  •

رهن حساب المشروع مع البنك إلستالم تحصيالت المشروع من المشترين.  •

20- ذمم تجارية دائنة وأخرى

20172016
ألف درهـمألف درهـم

31,136116,726ذمم تجارية دائنة
58,29049,709مستحقات عن مشاريع

50,3٧252,754توزيعات أرباح غير مطالب بها )إيضاح 13(
95,66393,185مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

235,461312,374

21- اإليرادات

20172016
ألف درهـمألف درهـم

254,220337,494مبيعات ممتلكات 
3,259989إيرادات إلغاء عقود )إيضاح 18(

28,٧8127,020إيرادات إدارة للمرافق
25,٧9324,093إيرادات إيجارات

-8٧٧أخرى

312,930389,596

22-تكلفة اإليرادات

20172016
ألف درهـمألف درهـم

125,060219,628تكلفة مبيعات ممتلكات 

33,0٧830,952مصاريف إدارة مرافق وإيجارات

158,138250,580
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23- مصاريف عمومية وإدارية
20172016

ألف درهـمألف درهـم

21,44219,952تكاليف موظفين
9,4606,112مصاريف إعالنية وتسويقية

12,29911,081إستهالكات
18,99415,697مصاريف أخرى

62,19552,842

24- إيرادات ومصاريف التمويل
20172016

ألف درهـمألف درهـم

٧,66٧5,891إيرادات التمويل
)3,610()2,3٧8(مصاريف التمويل

25- المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

تقوم المجموعة في سياق أعمالها اإلعتيادية بالدخول في معامالت، وفقًا لشروط وأحكام متفق عليها، مع شركات أخرى أو أفراد تقع 
ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 24. لدى المجموعة عالقة ضمن هذا اإلطار مع حكومة رأس 

الخيمة ومساهمي المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين )بما في ذلك المنشآت التي يمارسون تأثيرًا جوهريًا عليها 
أو المنشآت التي تمارس تأثيرًا جوهريًا على المجموعة( .

األرصدة المطلوبة من/)إلى( أطراف ذات عالقة كما يلي:
20172016

ألف درهـمألف درهـم

250,000250,000ودائع ألجل
-10,000قرض ألجل

)140,702()28٧,054(سحب على المكشوف

خالل السنة، قامت المجموعة بالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة :
20172016

ألف درهـمألف درهـم

مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسين:
8,63٧8,586رواتب ومخصصات

268326مخصص نهاية الخدمة

8,9058,912
5,0003,500مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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20172016
ألف درهـمألف درهـم

معامالت:
6,4605,330إيرادات فوائد على ودائع ألجل

55682مصروفات فوائد على قرض ألجل
٧,٧383,534فوائد على سحب على المكشوف

معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة

لقد قامت حكومة رأس الخيمة بمنح قطع أراضي تبلغ مساحتها 67.1 مليون قدم مربع على أساس أن يتم تطويرها.

26- الربح األساسي للسهم الواحد

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

20172016
ألف درهـمألف درهـم

191,817174,814الربح للسنة )ألف درهم(
2,000,0002,000,000عدد األسهم )باأللف(    

0.100.09الربح األساسي للسهم الواحد )درهم(

2٧- النقد وما يعادله

20172016
ألف درهـمألف درهـم

352,621322,348أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 

)52,754()50,3٧2(حسابات جارية – توزيعات أرباح غير مطالب بها

)265,000()300,000(ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من 3 أشهر - مرهونة

2,2494,594
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28- إلتزامات ومطلوبات محتملة

فيما يلي اإللتزامات ذات الصلة بتطوير الممتلكات :
20172016

ألف درهـمألف درهـم

1,040,011142,090تمت الموافقة عليها وتم التعاقد بشأنها

29- إدارة مخاطر رأس المال 

تقوم المجموعة بإدارة رأس المال لضمان إستمرارية المجموعة وفقا لمبدأ االستمرارية وتعظيم العائد للمساهمين. هذا ولم تشهد 
سياسة المجموعة في هذا المجال أي تغيير عنها في سنة 2016 .

يتألف هيكل رأس مال المجموعة من إستالف من البنوك، أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق وحقوق الملكية التي تشتمل على رأس المال، 
اإلحتياطيات واألرباح المستبقاة.

تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشكل دوري، حيث يتم وكجزء من هذه المراجعة األخذ بعين االعتبار تكاليف رأس المال 
والمخاطر المتعلقة به.

30- األدوات المالية

30-1  أهم السياسات المحاسبية
تم اإلفصاح في إيضاح رقم 3 حول البيانات المالية الموحدة عن السياسات والطرق الهامة المتبعة بما فيها طريقة اإلعتراف وكذلك أسس 

قياس واإلعتراف باإليرادات والمصاريف وذلك فيما يتعلق بجميع الموجودات والمطلوبات المالية وأدوات الملكية.

30-2  تصنيف األدوات المالية

الموجودات
قروض

وذمم مدينة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
اإلستحقاق

إستثمارات 
بغرض 

المتاجرة
إستثمارات 

متاحة للبيع
أدوات

المجموعغير مالية
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

31 ديسمبر 201٧
577,771577,771----ممتلكات ومعدات

2,023,1472,023,147----إستثمارات في ممتلكات
279,720279,720----إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

624,016624,016----ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير
279,204-69033,243245,271-إستثمارات 

66,57293,715---27,143دفعات مقدمة
499,969499,969----ممتلكات للمتاجرة

771771----المخزون
454428,825---428,371ذمم تجارية مدينة وأخرى

352,621----352,621أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

808,13569033,243245,2٧14,0٧2,4205,159,٧59مجموع الموجودات
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30-  األدوات المالية )تتمة(

30-2   تصنيف األدوات المالية )تتمة(

أدوات مالية
أدوات

المجموعغير مالية
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمحقوق الملكية والمطلوبات

31 ديسمبر 201٧
3,923,3673,923,367-حقوق الملكية

4,7884,788-مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
352,580-352,580إستالف من البنوك

614,115614,115-منح حكومية مؤجلة
29,44829,448-دفعات مقدمة من العمالء 

235,461-235,461ذمم تجارية دائنة وأخرى

4,5٧1,٧185,159,٧59 588,041مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الموجودات
قروض

وذمم مدينة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
اإلستحقاق

إستثمارات 
بغرض 

المتاجرة
إستثمارات 

متاحة للبيع
أدوات

المجموعغير مالية
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

31 ديسمبر 2016
446,666446,666----ممتلكات ومعدات

1,960,8871,960,887----إستثمارات في ممتلكات
295,299295,299----إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

822,983822,983----ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير
308,358-1,38539,333267,640-إستثمارات

115,812144,075---28,263دفعات مقدمة
354,187354,187----ممتلكات للمتاجرة

973332,480---331,507ذمم تجارية مدينة وأخرى
322,348----322,348أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

682,1181,38539,33326٧,6403,996,80٧4,98٧,283مجموع الموجودات 
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30 -  األدوات المالية )تتمة(

30-2   تصنيف األدوات المالية )تتمة(

أدوات مالية
أدوات

المجموعغير مالية
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمحقوق الملكية والمطلوبات

31 ديسمبر 2016

3,850,8743,850,874-حقوق الملكية
4,1454,145-مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

140,812-140,812إستالف من البنوك
656,756656,756-منح حكومية مؤجلة

22,32222,322-دفعات مقدمة من العمالء 
312,374-312,374ذمم تجارية دائنة وأخرى

4,987,283 453,1864,534,097مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

يعتبر مجلس اإلدارة 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 واإلستالف من البنوك.

كما في 31 ديسمبر 2017، تراوحت الفائدة السنوية المكتسبة على ودائع المجموعة لدى البنوك بين 2% إلى 2.75% سنويًا )2016: 1.85% إلى %2 
سنويًا(. إن سعر الفائدة على اإلستالف من البنوك مرتبط بمعدل 3 أشهر أيبور باإلضافة إلى 3.2% أو على األقل بنسبة 4.95% سنويا«)2016: 

4.95% سنويًا(.

30-4 أهداف إدارة المخاطر المالية

تقوم إدارة المجموعة بإدارة ومراقبة المخاطر المالية ذات الصلة بأعمال المجموعة وذلك من خالل تقارير مخاطر داخلية تقوم بتحليل درجة 
التعرض لهذه المخاطر وحجمها. تشتمل هذه المخاطر على مخاطر السوق )الذي يشتمل على مخاطر العمالت، مخاطر أسعار الفائدة 

وتأثيرها على القيمة العادلة ومخاطر تغير السعر(، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
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30-  األدوات المالية )تتمة(

30-5  مخاطر السوق

إن نشاط المجموعة يعرضها إلى مخاطر مالية متعلقة بشكل رئيسي 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

تتعرض المجموعة إلى الحد األدنى من مخاطر أسعار األسهم كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد، إن بعض إستثمارات المجموعة في 
األسهم مدرجة في األسواق المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وبالنسبة إلستثمارات األسهم غير المدرجة فقد تم تقييمها من قبل مقيم 

خارجي مستقل كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.

30-٧  تحليل حساسية أسعار األسهم 

تتعرض المجموعة إلى الحد األدنى من مخاطر أسعار األسهم كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن غالبية إستثمارات المجموعة هي 
إستثمارات غير مدرجة. إن اإلستثمارات غير المدرجة تم تقييمها من قبل خبراء تقييم مستقليين كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. 

30-8  إدارة مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية

ال يوجد مخاطر كبيرة على المجموعة متعلقة بتغيير أسعار تحويل العمالت حيث أن غالبية الموجودات والمطلوبات المالية مسجلة بدرهم 
اإلمارات العربية المتحدة أو بالدوالر األمريكي، حيث أن سعر صرف الدرهم ثابت مقابل تلك العملة.

30-9   إدارة مخاطر اإلئتمان

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

إن مخاطر اإلئتمان لدى المجموعة مرتبط بالذمم التجارية المدينة. تظهر الذمم التجارية المدينة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد 
بالصافي بعد خصم مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم أخذ مخصص لإلنخفاض في القيمة عند وجود حدث يعتبر بناًء على 

الخبرة السابقة، كدليل النخفاض قابلية استرداد التدفق النقدي.

ال يوجد تركز لمخاطر اإلئتمان نظرًا لتعامل المجموعة مع قاعدة كبيرة من األطراف التعاقدية والعمالء.
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30 -  األدوات المالية )تتمة(

30-10  إدارة مخاطر السيولة

تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطارًا مالئمًا إلدارة مخاطر السيولة، وذلك 
بهدف إدارة العمليات المتعلقة بالتمويل قصير، متوسط، طويل األمد ومتطلبات إدارة السيولة للمجموعة، تقوم إدارة المجموعة بإدارة 

مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ بإحتياطيات مناسبة من خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة 
إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

يتم تحديد اإلستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناًء على المدة المتبقية إلستحقاق األداة المالية من تاريخ بيان المركز المالي الموحد. 
تقوم اإلدارة بمراقبة إستحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من توفر السيولة المناسبة في المجموعة.

تتمثل الموجودات والمطلوبات المالية في اإلستثمارات، ذمم تجارية مدينة وأخرى، أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق، إستالف من البنوك 
وذمم تجارية دائنة وأخرى والتي تستحق خالل عام من تاريخ بيان المركز المالي الموحد فيما عدا اإلستثمارات، الذمم التجارية المدينة 

وإستالف من البنوك والتي تستحق بعد عام )إيضاح 9 ، 21(.

31-  قياس القيمة العادلة 

إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة 
بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. 

يقوم تعريف القيمة العادلة على إفتراض أن المجموعة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة 
بشروط مجحفة.

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

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بإستخدام أساليب التقييم واإلفتراضات المماثلة المستخدمة في إعداد البيانات 
المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

50



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

31-  قياس القيمة العادلة )تتمة(

القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر 

يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يبين الجدول التالي معلومات حول كيفية 
تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:

الموجودات المالية

التسلسل القيمة العادلة كما في
الهرمي 
للقيمة 
العادلة

أساليب التقييم والمدخالت 
الرئيسية

مدخالت هامة 
غير قابلة للرصد

العالقة بين 
المدخالت الغير 

قابلة  للرصد 
للقيمة العادلة

31 ديسمبر
2017

31 ديسمبر
2016

ألف درهـمألف درهـم

إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات في حقوق ملكية 

خاصة وصناديق 
إستثمارية غير مدرجة

المستوى 108,9٧4126,640
الثالث

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

صافي قيمة 
الموجودات/مبدأ 

السوق

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات 
المستثمر فيها، 

ارتفعت القيمة 
العادلة

إستثمارات في حقوق ملكية 
خاصة وصناديق 

إستثمارية غير مدرجة

المستوى 5٧3141,000,8٧
الثاني

إستثمارات في حقوق ملكية 
مدرجة

المستوى -٧24,48
األول

أسعار العرض في األسواق 
النشطة

ال ينطبقال يوجد

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمارات في حقوق ملكية 

مدرجة
المستوى 21,9٧428,226

األول
أسعار العرض في األسواق 

النشطة
ال ينطبقال يوجد

المستوى 11,26911,107إستثمارات غير مدرجة
الثالث

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

صافي قيمة 
الموجودات

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات 
المستثمر فيها، 

ارتفعت القيمة 
العادلة
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كما في 31 ديسمبر 2017

31-  قياس القيمة العادلة )تتمة(

قياس القيمة العادلة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد

يقدم الجدول التالي تحليل لألدوات المالية وغير المالية التي يتم قياسها الحقًا لإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة 
مستويات من 1 إلى 3 على مدى مالحظة القيمة العادلة .

المستوى األول : قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول والمطلوبات   •
المتطابقة 

المستوى الثاني : قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى األول والتي   •
يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثاًل( أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من األسعار(; و

المستوى الثالث : قياسات القيمة العادلة المستقاه من »أساليب التقييم« والتي تتضمن مدخالت لألصول أو المطلوبات والتي ال   •
تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة( .

13 ديسمبر ٧102

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

إستثمارات متاحة للبيع
حقوق ملكية وصناديق إستثمارية 

غير مدرجة
-87,573108,974196,547

48,724--48,724أوراق مالية مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة
11,26933,243-21,974موجودات بغرض المتاجرة
2,023,1472,023,147--إستثمارات في ممتلكات

إستثمارات في ممتلكات قيد 
التطوير

--279,720279,720

٧0,6988٧,5٧32,423,1102,581,381
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

31-  قياس القيمة العادلة )تتمة(

31 ديسمبر 2017

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

إستثمارات متاحة للبيع
حقوق ملكية وصناديق إستثمارية 

   غير مدرجة
-141,000126,640267,640

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من 

  خالل الربح أو الخسارة
11,10739,333-28,226موجودات بغرض المتاجرة
1,960,8871,960,887--إستثمارات في ممتلكات

إستثمارات في ممتلكات قيد 
التطوير

--295,299295,299

28,226141,0002,393,9332,563,159

لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إدراج 
أية إيضاحات للجدول أعاله. 

32- توزيع أرباح

يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 مليون درهم بواقع 5 فلس لكل سهم عن سنة 2017 )2016 : 100 مليون 
درهم، 5 فلس للسهم الواحد(. يقترح مجلس اإلدارة أيضًا مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 6 مليون درهم )2016 : 5 مليون درهم(. 

إن التوزيعات أعاله خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي وبالتالي لم يتم إدراجها ضمن المطلوبات 
في هذه البيانات المالية الموحدة .

خالل إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 18 مارس 2017، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% بمبلغ 100 مليون 
درهم )5 فلس للسهم الواحد( عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

)2015 : 5% بمبلغ 100 مليون درهم(. كما وافق المساهمون أيضًا على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 5 مليون درهم عن السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016 )2015: 3.5 مليون درهم(. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  »تتمة«
كما في 31 ديسمبر 2017

31-  قياس القيمة العادلة )تتمة(

33-  تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15

طبقت المجموعة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 بأثر رجعي معدل كما يسمح به هذا المعيار عند التطبيق المبكر. 
وعليه، تم تطبيق المعيار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. ويتطلب التطبيق بأثر رجعي معدل للمعيار االعتراف بالتأثير المتراكم 

لتطبيق المعيار في جميع العقود التي لم تكتمل بعد كما بتاريخ 1 يناير 2016 في شكل تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة 
كما في ذلك التاريخ.

فيما يلي التعديالت األرصدة االفتتاحية لبيان المركز المالي الموحد:

31 ديسمبر 2015
تعديالت / إعادة 

1 يناير 2016تصنيف
ألف درهـمألف درهـمألف درهـم

الموجودات
841,182 )23,017(864,199ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

434,920)4,184(439,104ممتلكات للمتاجرة
100,12116,786116,907ذمم تجارية مدينة وأخرى

المطلوبات
29,692)30,263(59,955دفعات مقدمة من العمالء )غير متداول(

حقوق المساهمين
205,81419,848225,662األرباح المستبقاة

فيما يلي التعديالت على بيان الدخل الموحد للسنة:

وفق المعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
رقم 15

وفق السياسة 
التأثير بسبب التغيرالسابقة

ألف درهـمألف درهـمألف درهـم

389,596256,931132,665اإليرادات
)62,929()187,651()250,580(تكاليف اإليرادات

139,01669,28069,736إجمالي الربح للسنة

34- إعتماد البيانات المالية الموحدة

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها بتاريخ 15 فبراير 2018.
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تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية »ش.م.ع« لعام 2017

أوال: بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام 201٧، وكيفية تطبيقها:

لقد بدأت شركة رأس الخيمة العقارية بتطبيق وتبنى قوانين وأنظمة حوكمة الشركات منذ عام 2009 إذ صدر تقرير الحوكمة عن عام 2009 
فى شهر يونيو 2010 وهو منشور على موقع هيئة األوراق المالية والسلع، كما صدر تقرير الحوكمة عن عام 2010 فى شهر فبراير 2011، وتقرير 

الحوكمة عن عام 2011 فى مارس 2012 ونشر على موقع هيئة األوراق المالية والسلع وموقع الشركة االلكترونى، وكذلك تقارير الحوكمة 
لألعوام 2012، 2013، 2014، 2015، 2016 وتم نشرها على موقع هيئة األوراق المالية والسلع وموقع الشركة االلكترونى، ويعد هذا التقرير التاسع 

من نوعه وهو يتعلق بعام 2017.

إن شركة رأس الخيمة العقارية تؤمن بضرورة وأهمية التطبيق العملى لمبادئ وقوانين الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي بشكلها 
الدقيق وبما يتالئم مع مصالح الشركة ومساهميها لما لهذه القوانين والضوابط من آثار إيجابية تعود بالنفع على كافة األطراف. وتؤمن 

شركة رأس الخيمة العقارية أن االلتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة من شأنه أن يحافظ على أموالها وأموال المساهمين معها لما تكفله 
هذه المبادئ من معايير شفافية وكفاءة تدفع الشبهة عن الشركة وتؤمن ثقة المساهمين في مجلس إدارتها مما يدفع عجلة اإلنتاج إلى 

األمام.

ولذلك فإن شركة رأس الخيمة العقارية تلتزم بمعايير االمتثال بتطبيق القرارات واللوائح واألنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم وإدارة 
الشركات المساهمة العامة والتى ينبع معظمها من قانون الشركات التجارية االتحادى رقم 2 لسنة 2015 فى شأن الشركات التجارية وما 
تاله من قرارات أو تفسيرات أو توجيهات أصدرتها هيئة األوراق المالية والسلع والجهات الرسمية المختصة فى الدولة الحقا وحتى اآلن فى 

كافة أنشطتها وتعامالتها.

وتود شركة رأس الخيمة العقارية أن تؤكد بأنها ملتزمة بتطبيق األحكام الواردة فى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 2016 باعتباره أحدث تشريع 
صدر فى هذا الشأن. وأهم ما اتخذته الشركة من إجراءات تطبيقا لهذا القرار اإلفصاح الدوري المسبق عن تواريخ انعقاد مجلس اإلدارة قبل 

االجتماع بما يزيد على يومين عمل، واإلفصاح عن نتائج االجتماع بمجرد انتهاء االجتماع.

كما التزمت شركة رأس الخيمة العقارية بمعايير اإلفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالشركة عن كل ربع خالل عام 2017 وذلك في 
ميعادها، وذلك تحت إشراف السوق المالي وهيئة السلع والخدمات. كما أنه عمال بأحكام القانون لم يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أي 

بدالت تمثيل أو حضور عن اجتماعات المجلس، على أنه تقاضى بعضهم بدالت حضور عن المجالس المنبثقة عن المجلس وفقا لما سيرد 
تفصيله فيها بعد باعتباره مجهودا إضافيًا فوق المجهودات العادية كعضو مجلس إدارة. 

أما الدورة الحالية فقد بدأت بانتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة بتاريخ 19 مارس 2015 فى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة تنتهي 
فترة المجلس الحالية بتاريخ 1 ابريل 2018.

ثانيا: بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام 201٧:

يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فيها بالقواعد واإلجراءات التى تحكم تعامالت أعضاء المجلس وموظفى الشركة ممن تتوافر لديهم 
معلومات بحكم مناصبهم، وبهدف االرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاح وإتاحة الفرصة للمساهمين ليكونوا متساوين فى تعامالتهم 

فى سهم الشركة فى ذلك شأن المطلعين من داخل الشركة.

فقد قامت الشركة بتزويد السوق المالى بقائمة بأسماء السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك قائمة محدثة بأسماء 
المطلعين من اإلدارة التنفيذية ورؤساء األقسام مما يحتم على هؤالء المطلعين االلتزام باإلجراءات التى يضعها السوق والهيئة عبر أخذ 
موافقة مدير السوق المالى على أية تعامالت تجرى على الورقة المالية الخاصة بالشركة )سهم الشركة( سواء بالبيع أو الشراء ومن خالل 

قاعة التداول أو التحويالت العائلية فى إدارة المقاصة.

كما أن إدارة السوق المالية توقف تلقائيا عبر نظامها االلكترونى كل من وردت أسمائهم فى قائمة المطلعين من التعامل فى أسهم 
الشركة بيعًا أو شراء قبل خمسة عشر يوما ولحين اإلفصاح عن النتائج المالية الالزمة لكل فترة وهذا الموضوع يتم آليا عبر نظام السوق 

وهيئة األوراق المالية والسلع.

أما إذا رغب أى من المطلعين بشراء أو بيع أسهم الشركة خالل فترة السماح )خارج فترات المنع( فيتوجب عليه تقديم طلب وفقًا للنماذج 
المعتمدة من سوق أبو ظبى لألوراق المالية ومن وسيطه المالى.
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تجدر اإلشارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية قد ألزمت جميع موظفيها باتباع اإلجراءات التى يقررها السوق المالى بهذا الخصوص 
مشددة بين الحين واآلخر، على تطبيق هذه القوانين وااللتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق 

والهيئة والتى تحكم هذه التعامالت.

وتهدف اإلجراءات المتخذه إلى المحافظة على سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث ال يقوم مجلس اإلدارة 
والعاملين بالشركة باستغالل المعلومات التى قد تتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية دون غيرهم، ولذلك فإن الشركة 

تطبق كافة اللوائح التنظيمية التى أصدرتها هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى لألوراق المالية أو تلك التى ستصدر مستقبال.

وخالل عام 2017 أجرى السادة اآلتي أسماؤهم عمليات تداول األسهم من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم حتى الدرجة األولى وفقًا للجدول 
التالي خالل فترات السماح:

المنصب/ صلة القرابةاالسمم

األسهم 
المملوكة 

كما في 
2016/12/31

إجمالي عملية 
البيع خالل عام 

201٧

إجمالي 
عملية 
الشراء 

خالل عام 
201٧

ال يوجدال يوجد3,058,678رئيس مجلس اإلدارةمحمد حسن عبداهلل عمران الشامسي1

ال يوجدال يوجد1,000,000نائب رئيس مجلس اإلدارةعبد العزيز عبد اهلل سالم الزعابي2

ال يوجدال يوجد1,000,000العضو المنتدب/الرئيس التنفيذيمحمد سلطان محمد القاضي الشحي3

ال يوجدال يوجد6,001,000عضو مجلس إدارة مستقلالشيخ/طارق أحمد حميد محمد القاسمي4

ال يوجدال يوجد200,000عضو مجلس إدارة مستقلالشيخ/ أحمد عمر عبد اهلل القاسمي5

ال يوجدال يوجد40,000,000عضو مجلس إدارة مستقلمحمد أحمد علي حسن رقيط العلي6

ال يوجدال يوجد2,136,376عضو مجلس إدارة مستقلد. محمد عبد اهلل محمد الحمودي المحرزي7

4,563,021ال يوجد7,107,369عضو مجلس إدارة مستقلد. مصطفى علي محمد الشرياني 8
ال يوجدال يوجد1,000,000عضو مجلس إدارة مستقلجمال سالم إبراهيم محمد بن درويش9

ثالثًا تشكيل مجلس اإلدارة:
أ تشكيل مجلس اإلدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهالت التى يتمتع بها كل منهم:

بموجب المواد رقم )21،22،23( من الباب الرابع للنظام األساسى للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ثمانية أعضاء على 
األقل وعشرة على األكثر تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للشركة بالتصويت السرى وتكون مدة المجلس ثالث سنوات وعليه فقد 
تم انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الرابعة فى اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادى للشركة يوم الخميس الموافق 19 مارس 

2015، وتم تعديل الميثاق األساسي وفقا لقانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 حيث نصت المادة 19 منه بعد التعديل على أن يتولى إدارة 
الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، وقضت المادة 

20 أنه يتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجوز 
إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم، وقد أمضى حوالي ثالث سنوات حتى إعداد هذا التقرير، وقد اقتربت انتهاء مدة عضويته 

وعليه فإن الشركة في سبيلها التخاذ ما يلزم النتخاب مجلس إدارة لفترة قادمة.
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ويضم المجلس المنتخب تسعة أعضاء جميعهم من مواطنى دولة اإلمارات العربية المتحدة والمشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة 
والكفاءة العالية وال يزال يمارس هذا المجلس صالحياته حتى اآلن إذ تنتهى مدة المجلس الحالى بتاريخ 1 أبريل 2018 وفيما يلى بيان 

بتشكيل المجلس حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهالت التى يتمتعون بها:

المؤهالتالخبراتالفئةاالسمالمنصبم

المدة التي 
قضاها 

كعضو في 
مجلس 

إدارة 
الشركة

عضوياتهم 
ومناصبهم 

في أية 
شركات 

مساهمة 
أخرى

مناصبهم 
في أية 
مواقع 

رقابية أو 
حكومية أو 

تجارية هامة 
أخرى.

رئيس 1
مجلس االدارة

السيد/ محمد 
حسن عـمـران

يمتلك خبرة واسعة وغنية جدًا في مجال مستقل
االتصاالت، حيث أنه تولى رئاسة مجلس 

إدارة مؤسسة اإلمارات لالتصاالت »اتصاالت« 
منذ عام 2005 وحتى عام 2012 التى تعد 

من أكبر الشركات على الصعيد العالمى، 
والمصنفة ضمن أكبر 500 شركة على 

مستوى العالم ضمن قائمة الفاينناشال 
تايمز، وتستحوذ على المرتبة 17 عالميا 
فى قطاع االتصاالت على أساس القيمة 
السوقية التى تقدر بنحو 25 مليار دوالر.

وقد صنفته مجلة اريبيان بزنس فى عام 
2010 ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية، 

ويعد الشخصية العربية الوحيدة التى 
حافظت على تواجدها فى قائمة عام 2010 
كما فاز بجائزة الرئيس العالمى التنفيذى 

لعام 2010 من هيئة االتصاالت الدولية 
كأفضل قيادى عالمى فى قطاع االتصاالت.

انضم محمد عمران إلى »اتصاالت« فى 
العام 1977، وبعد سنة واحدة من إنشائها، 

وشغل أول منصب فى اإلدارة العليا عام 
1982 حيث شغل منصب مدير منطقة 

رأس الخيمة، وعين بعدها نائبًا لمدير عام 
»اتصاالت« فى عام 1984، وتدرج حتى وصل 
إلى منصب الرئيس التنفيذى ل«اتصاالت« 

عام 2004.
كما شغل محمد عمران منذ عام 1997 
وحتى عام 2012 منصب رئيس مجلس 

إدارة شركة »الثريا« إحدى الشركات الرائدة 
عالميا فى مجال خدمات اتصاالت الهاتف 
المتحرك عبر األقمار الصناعية مع تغطية 

تشمل حوالى ثلثى الكرة األرضية.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ/ خليفة 

من زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل« مرسومًا بتاريخ 2013/4/15 يقضى 

بتعيين محمد عمران الشامسى رئيسًا 
لمجمع كليات التقنية العليا بدرجة وزير.

يحمل شهادة 
البكالوريوس 
فى الهندسة 

االلكترونية 
من جامعة 

القاهرة فى 
جمهورية مصر 

العربية وقد 
حصل عليها 

عام 1977

رئيس 9 سنوات
مجلس 

إدارة بنك 
رأس الخيمة 

الوطني

رئيسًا 
لمجمع 
كليات 

التقنية 
العليا بدرجة 

وزير
رئيس 

مجلس 
إدارة شركة 

رأس الخيمة 
العقارية
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نائب رئييس 2
مجلس االدارة

السيد/ عبد 
العزيز عبد اهلل 

الزعــابـــــــى

لديه خبرة غنية جدًا فى مجال إدارة مستقل
األعمال في القطاع العقارى والمصرفى 
واالستثمارات العقارية والمصرفية. كما 
لديه خبرة كبيرة في شؤون المجلس 

الوطني االتحادي

يحمل شهادة 
بكالوريوس 
إدارة أعمال 
دولية من 

جامعة 
سان جوس 

بالواليات 
المتحدة 

األمريكية عام 
1987

النائب الثانى ال يوجد9 سنوات
لرئيس 

المجلس 
الوطنى 
االتحادى

رئيس مجلس 
إدارة الشركة 

الخليجية 
لالستثمار، 

عضو مجلس 
إدارة شركة 

الخليج 
للصناعات 

الدوائية 
)جلفار(

رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة 

رأس الخيمة 
لألعمال 
الخيرية

نائب رئيس 
مجلس 

إدارة شركة 
رأس الخيمة 

العقارية
عضو منتدب 3

ورئيس 
تنفيذي

السيد/ محمد 
سلطان 

القاضــــــــــى

يتمتع بخبرة واسعة جدًا فى مجال اإلدارة تنفيذي
وتمتد عبر 35 عامًا تدرج فيها بالمناصب 

والوظائف وقضى معظمها فى مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت »اتصاالت« )26( عاما 

شغل خاللها عدة مناصب قيادية منها 
مدير عام مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة شركة 
زانتل )شركة زنجبار لالتصاالت فى زنجبار( 
وقاد فريق عمل تمكن من الفوز برخصة 

تشغيل مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 
بالسودان )سوداتل( وكان عضوًا فى 

مجلس إدارة المؤسسة العربية لالتصاالت 
الفضائية )عربسات( على مدة 15 عاما 

وممثل اإلمارات باللجنة الدائمة لالتصاالت 
بجامعة الدول العربية بالقاهرة باإلضافة 

إلى العديد من المهام األخرى

خريج كلية 
البريد 

واالتصاالت 
الملكية 

البريطانية

نائب رئيس 9 سنوات
مجلس إدارة 

في شركة 
رأس الخيمة 

لالسمنت 
األبيض 
والمواد 

االنشائية
رئيس 

مجلس 
إدارة البنك 

التجاري 
الدولي

العضو 
المنتدب/ 

الرئيس 
التنفيذي 

لشركة 
رأس الخيمة 

العقارية
رئيس مجلس 
إدارة مجموعة 

بريد اإلمارات 
الدولية
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عضو مجلس 4
إدارة

الشيخ/ طارق 
أحمد بن حميد 
القــاســـمـــــى

يتمتع بخبرة واسعة فى القطاع المصرفي مستقل
ومجال المصارف وإدارتها و ولديه خبرة في 

إدارة األعمال التجارية

يحمل درجة 
البكالوريوس 

فى إدارة 
األعمال من 

جامعة سان 
فرانسيسكو 

- الواليات 
المتحدة 
األمريكية

عضو مجلس ال يوجد6 سنوات
إدارة شركة 

رأس الخيمة 
العقارية

عضو مجلس 5
إدارة

الشيخ/ 
أحمد بن عمر 

القـــاســمـــــى

يمتلك خبرة تزيد على ثمان سنوات فى مستقل
مجال اإلدارة و وإدارة األعمال التجارية

يحمل درجة 
الماجستير 

فى إدارة 
األعمال من 

الجامعة 
الكندية فى 

دبى

عضو مجلس ال يوجد3 سنوات
إدارة شركة 

رأس الخيمة 
العقارية

عضو مجلس 6
إدارة

الدكتور/ 
مصطفى 

على 
الشـريانــــــى

يتمتع بخبرة واسعة جدًا في مجال مستقل
التخطيط والهندسة والعمران، كما 

يمتلك خبرة غنية بالقانون عموما 
والتحكيم التجاري والتوفيق على وجه 

الخصوص. كما لديه خبرة وتجارب واسعة 
في مجال التحكيم التجاري لعقود 

االنشاءات و االجراءات المتبعة لدى مراكز 
التحكيم، و كما يملك الدراية الواسعة 

بالخبرة الهندسية و واالنشاء والتخطيط 
العمراني، كما لديه الخبرة بالعمل 

كمحكم لدى مراكز التوفيق والتحكيم.

يحمل شهادة 
الدكتوراه فى 

الهندسة 
من جامعة 

أوليستر 
– المملكة 

المتحدة

رئيس لجنة ال يوجد3 سنوات
التخطيط 

بجمعية 
المهندسين 
بدبى وخبير 

هندسى فى 
محاكم دبى 
ووزارة العدل 

ومركز الشارقة 
للتحكيم 

التجارى الدولى، 
وخبير تخطيط 
عمرانى بمركز 

التحكيم 
التجارى لدول 

مجلس 
التعاون 

الخليجى، 
ومحكم وخبير 

قانونى بالمركز 
اإلسالمى 

الدولى 
للمصالحة 
والتحكيم 

بدبى
عضو مجلس 

إدارة شركة 
رأس الخيمة 

العقارية.

59

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية »ش.م.ع« لعام 2017



عضو 7
مجلس 

إدارة

الدكتور/ 
محمد عبداهلل 

المحــــــــرزى 

يمتلك خبرة واسعة مستقل
في مجال عمل الجمارك 

والموانيء بامارة رأس 
الخيمة. كما يتمتع بخبرة 

كبيرة في إدارة دائرة الجمارك 
والموانيء وتنظيمها 
واالشراف عليها إداريا.

يحمل شهادة 
الدكتوراه 
فى اإلدارة 
الحكومية 

تخصص 
الضرائب 
المضافة 

من جامعة 
كامبيرا - 

استراليا ودرجة 
الماجستير 

فى األدب 
من جامعة 

وستمنستر 
- المملكة 

المتحدة

مدير عام دائرة الجمارك والموانئ ال يوجد3 سنوات
برأس الخيمة

عضو مجلس إدارة شركة رأس 
الخيمة العقارية.

عضو المجلس الوطني االتحادي

عضو 8
مجلس 

إدارة

السيد/ جمال 
سالم بن 

درويـــــــــش 

يتمتع بخبرة طويلة وغنية تنفيذي
جدًا فى العمل المصرفى 

وإدارة المصارف وإدارة األعمال 
تمتد على مدى أربعة 

وعشرون عاما. كما لديه 
خبرة كبيرة في أمور مجالس 

إدارة شركات المساهمة 
العامة.

يحمل 
بكالوريوس 
إدارة أعمال 

)المحاسبة( 
من جامعة 

بيروت

مدير 9 سنوات
اإلمارات 

الشمالية 
فى بنك 
أبو ظبى 

الوطنى
عضو 

مجلس 
إدارة 

شركة 
جلفار.
عضو 

مجلس 
إدارة 

شركة 
اسمنت 

رأس 
الخيمة

عضو مجلس إدارة شركة رأس 
الخيمة العقارية.

عضو 9
مجلس 

إدارة

السيد/ محمد 
أحمد رقــــيــط

يمتلك خبرة واسعة في تنفيذي
مجال العقار واالنشاء 

والتطوير واالستثمار، كما 
تقلد مناصب عدة أهمها 
عضو المجلس الوطنى 

االتحادى.

خريج كلية 
الملكية 
البحرية 

البريطانية

رئيس مجلس إدارة شركة ال يوجد9 سنوات
العلى لإلنشاء والتعمير

األمين العام لمؤسسة صقر 
لألعمال الخيرية.

مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب 
السمو/ الشيخ سعود بن صقر 

القاسمي عضو المجلس األعلى 
لالتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة.
عضو مجلس إدارة شركة رأس 

الخيمة العقارية.
مالك مؤسسة محمد رقيط 

العقارية.
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ب - بيان تمثيل العنصر النسائى فى مجلس اإلدارة للعام 201٧:

بموجب نص المادة 19 من النظام األساسى المعدل للشركة بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم 
الجمعية العمومية العادية بالتصويت السرى فقد كان عدد ونسبة األعضاء الذكور واإلناث على النحو التالى:

النسبةالعددالعنصر

100%9أعضاء مجلس اإلدارة – ذكور

0%صفرأعضاء مجلس اإلدارة – إناث

ت – بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة:

تؤمن شركة رأس الخيمة العقارية بأهمية مشاركة العنصر النسائى فى مسيرة التنمية وضرورة مشاركتها فى مجالس إدارة للشركات، 
وذلك خالل دورات مجلس اإلدارة السابقة قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة لكال الجنسين دون أى تمييز إال أنه لم يتقدم أى 

عنصر نسائى للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة خالل دورات المجلس السابقة.

ث – بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2016:

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2016 مبلغ خمسة ماليين درهم تم عرضها على الجمعية 
العمومية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2017 وإقرارها من قبلهم.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 201٧ والتى سيتم عرضها فى اجتماع الجمعية العمومية السنوى للمصادقة 
عليه:

وبموجب القوانين االتحادية وقواعد الحوكمة، يجب أال تزيد مكافأة مجلس اإلدارة عن 10% من الربح الصافى على أال تتجاوز 10 % من تلك األرباح 
للسنة المالية كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعابًا أو مكافأة إضافية أو مرتبًا شهريُا بالقدر الذى يقرره مجلس اإلدارة ألى عضو 

من أعضائه إذا كان العضو يعمل فى أى لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو 
فى مجلس إدارة الشركة وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2016 بشأن معايير االنضباط المؤسسى وحوكمة الشركات 

المساهمة العامة.

وعليه فقد تم اقتراح مبلغ 6 مليون درهم كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2017 بواقع 600 ألف درهم لكل عضو، وضعف المكافأة 
لرئيس المجلس على أن يتم عرض الموضوع على السادة المساهمين فى الجمعية العمومية السنوية لمناقشة المقترح والمصادقة 

عليه.
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بيان بتفاصيل بدالت حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام 201٧ وفقا 
للجدول التالي:

المنصباإلسمم

بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اللجنة 
التنفيذية 
واالستثمار

لجنة 
المكافئات 

والبدالت

لجنة 
التدقيق

مجموع قيمة 
البدالت

عدد 
االجتماعات

-----رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ محمد حسن عمران1

السيد/ عبدالعزيز عبداهلل 2
الزعابي

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ورئيس اللجنة التنفيذية 

واالستثمار

10,000
)اجتماع 1(

--10,0001

السيد/ محمد سلطان 3
القاضي

العضو النتدب/ الرئيس 
التنفيذي و عضو لجنة 

المكافئات والبدالت 
وعضو اللجنة التنفيذية 

واالستثمار

5,000
)اجتماع 1(

5,000
)اجتماع 1(

-10,0002

الشيخ/ طارق أحمد حميد 4
القاسمي

عضو مجلس إدارة 
وعضو اللجنة التنفيذية 

واالستثمار

-----

عضو مجلس إدارة و و الشيخ/ أحمد عمر القاسمي5
عضو لجنة المكافئات 
والبدالت وعضو اللجنة 

التنفيذية واالستثمار

5,000
)اجتماع 1(

--5,0001

عضو مجلس إدارة و د. مصطفى علي الشرياني6
عضو لجنة التدقيق 

وعضو اللجنة التنفيذية 
واالستثمار

5,000
)اجتماع 1(

-20,000
)4 اجتماعات(

25,0005

عضو مجلس إدارة ورئيس د. محمد عبداهلل المحرزي7
لجنة التدقيق 

-5,000
)اجتماع 1(

40,000
)4 اجتماعات(

45,0005

السيد/ جمال سالم بن 8
درويش

عضو مجلس إدارة ورئيس 
لجنة المكافئات والبدالت 
وعضو اللجنة التنفيذية 

واالستثمار

-10,000-10,0001

-----عضو مجلس إدارةالسيد /محمد أحمد رقيط9

عضو مستقل في لجنة سانجو اوجوستين10
التدقيق

--15,000
)3 اجتماعات(

15,0003

25,00020,000٧5,000120,000
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جـ - عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 201٧:

عقد المجلس خالل العام المالى 2017 المنتهى فى 31 ديسمبر 2017 االجتماعات اآلتية:

1- االجتماع رقم 2017/1 بتاريخ 2017/2/5
2- االجتماع رقم 2017/2 بتاريخ 2017/2/11

3- االجتماع رقم 2017/3 بتاريخ 2017/4/29
4- االجتماع رقم 2017/4 بتاريخ 2017/6/21
5- االجتماع رقم 2017/5 بتاريخ 2017/11/4

6- االجتماع رقم 2017/6 بتاريخ 2017/12/14

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة كانت على النحو التالى:

عدد مرات الحضوراالسم

6السيد/ محمد حسن عمران

5السيد/ عبد العزيز عبد اهلل الزعابى

6السيد/ محمد سلطان القاضى

4الشيخ/ طارق أحمد القاسمى

6الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمى

6الدكتور/ مصطفى على الشريانى

5الدكتور/ محمد عبد اهلل المحرزى

4السيد/ جمال سالم بن درويش

5السيد/ محمد أحمد رقيط

المهام واالختصاصات التى فوضها مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية:

تفويض عام صادر من مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية استنادا ألحكام النظام األساسى لشركة رأس الخيمة العقارية “الشركة” 
وقرار مجلس اإلدارة العاشر الصادر بتاريخ 2016/5/17 فى اجتماعها الثانى المنعقد بتاريخ 2016/4/30 البند المتعلق باالطالع على نموذج 

التفويض الخاص بالسيد/ العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذى حيث قرر المجلس باإلجماع على تفويض العضو المنتدب الرئيس التنفيذى 
لشركة رأس الخيمة العقارية السيد/ محمد سلطان القاضى فى تمثيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات على كافة المعلومات والجهات 
الرسمية وغير الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعامالت واألوراق 
الالزمة إلتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك والمؤسسات المالية، وفى تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها فى كافة األمور والنواحى المالية واإلدارية والقانونية والقضائية وفى شراء األسهم والحصص فى الشركات القائمة 
منها والتى ما زالت تحت التأسيس وفى االشتراك فى إداراتها واتخاذ قراراتها وإدارة كافة شؤونها من كافة النواحى المالية واإلدارية 

والقانونية والقضائية.

كما قرر مجلس اإلدارة تفويض السيد/ محمد سلطان القاضى )العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذى( بالتوقيع على العقود التى تتضمن 
شرط التحكيم وإبرام وتوقيع اتفاقيات التحكيم مع أى طرف باسم الشركة وبالنيابة عنها واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة فى هذا الخصوص 

بما فى ذلك تعيين المحكمين والخبراء وردهم وإجراء التسويات والتصالح والتنازل واتخاذ كافة اإلجراءات األخرى المتعلقة بالتحكيم 
والتى تتطلب تفويض خاص بموجب القانون وذلك بموجب نص المادة 25 من النظام األساسى للشركة، واإلجازة والمصادقة على كافة 

اتفاقيات التحكيم والعقود التى تتضمن شرط التحكيم التى تم إبرامها سابقًا من قبل السيد/ محمد سلطان القاضى )العضو المنتدب/ 
الرئيس التنفيذى( باسم الشركة وبالنيابة عنها مع أى طرف كان، وكافة ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الخصوص وذلك فى ضوء 

أحكام النظام األساسى للشركة.
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خ. التعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح(

لم يتم عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة، إال أن الشركة قامت بطرح مناقصة إنشاء مشروع انتركونتننتال وتم ترسية العقد الرئيسي 
بقيمة إجمالية 397,336,731 درهم على شركة العلي للمقاوالت التي يساهم فيها السيد/ محمد رقيط عضو مجلس اإلدارة وقد امتنع 

عضو المجلس عن حضور مناقشة القرار، وامتنع عن التصويت عليه عمال بقواعد الحوكمة. كما لم يتضمن العقد أية شروط تفضيلية 
حيث تم اتباع إجراءات المناقصة العادية واتخذ القرار باعتبار العرض المقدم من شركة العلي للمقاوالت أفضل األسعار.

الهيكل التنظيمي للشركة:

البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركة:

تاريخ المنصباالسم
التعيين

مجموع الرواتب 
والبدالت 

المدفوعة لعام 
201٧ بالدرهم

مجموع المكافآت 
المدفوعة لعام 

bonuses(201٧( بالدرهم

2,463,695 07-05-2005العضو المنتدب/الرئيس التنفيذيالسيد/ محمد سلطان القاضى
مليونين ومائتي 

وخمسون ألف درهم

808,529300,000 17-02-2008المدير التنفيذي للعملياتالسيد/ محمد الطير

300,000 05643,504-12-2005الرئيس الماليالسيد/ ماروكى جوزيف

20227,52250,000-08-2017مدير إدارة الخدمات المؤسسيةالسيد/ عمر العلي

01297,60035,000-02-2017المستشار القانوني وأمين سر المجلسد./ أحمد حسام الصغير

000 18643,907-12-2016مدير التسويق والمبيعاتالسيد/ ثاقب بن طارق

رابعًا مدقق الحسابات الخارجي: 

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة، وبيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات األخرى

تعتبر شركة »ديولويت آند توش« واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجى ذات الخبرة الواسعة فى مجال التدقيق والمعتمدة لدى وزارة 
االقتصاد، وتمتلك شركة »ديلويت آند توش« مكاتب فى أبو ظبى ودبى والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، وقد تم تعيين شركة »ديلويت 

آند توش« كمدقق حسابات الشركة الخارجى وهو مستقل عن الشركة وعن مجلس اإلدارة وهو غير شريك أو وكيل ألحد مؤسسى الشركة 
أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة وأن جميع األعمال التى يقوم بها مدقق الحسابات الخارجى خالية من أى تضارب 

للمصالح، هذا وتلتزم الشركة بتطبيق كافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجى التزاما بأحكام القرار الوزارى رقم 7 لسنة 
2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسى.
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ب. بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قام بها مدقق الحسابات الخارجي:

ديلويت "آند توش"اسم مكتب التدقيق

7 سنواتعدد السنوات التى قضاها كمدقق حسابات خارجى للشركة

285,000 درهمإجمالى أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 بالدرهم

ال يوجدأتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017

مراجعة التقارير المالية الربعية تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى
والسنوية

بيان بالخدمات األخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسبات 
الشركة بتقديمها خالل عام 2017

ال يوجد مدقق حسابات خارجي آخر

وقد تم تعيين شركة ديولويت آند توش كمدقق الحسابات الخارجى للشركة بموافقة الجمعية العمومية السنوية لعام 2011 وذلك فى 
اجتماعها العادى بتاريخ 24 مارس 2011 وحددت أتعابهم بمبلغ 215,000 )مائتان وخمسة عشر ألف درهم(، وقد تم إعادة تعيينهم كمدقق 

حسابات خارجى للشركة وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 18 أبريل 2012 كمدقق حسابات خارجى للشركة وحددت 
أتعابهم بمبلغ 255,000 )مائتان وخمسة وخمسون ألف درهم( ، وتم إعادة تعيينهم كمدقق حسابات خارجى للشركة للسنة المالية 2014 

وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 13 مارس 2014 وحددت أتعابهم بمبلغ 275000 )مائتان وخمسة وسبعون ألف درهم( 
وقد أعيد تعيينهم كمدقق خارجى للشركة للسنة المالية 2015 وذلك فى اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 19 مارس 2015 وحددت 

أتعابهم بمبلغ 235,000 )مائتان خمسة وثالثين الف درهم( وقد أعيد تعيينهم بتاريخ 19 مارس 2016 وحددت أتعابهم بمبلغ 275,000 درهم 
وأعيد تعيينهم بتاريخ 18 مارس 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ 285,000 درهم )مائتان وخمسة وثمانين ألف درهم( وتضمنت خدماتهم كافة 

الخدمات المهنية التى لها عالقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقًا لكافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات 
الخارجى عمال بأحكام القرار الوزارى رقم 7 لسنة 2016.

خامسًا لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تشكلت هذه اللجنة وفقا ألنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهى مكونة من أربعة أعضاء ثالثة منهم أعضاء فى مجلس اإلدارة وعضوًا 
مستقاًل رابعًا من خارج المجلس تم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة:

أعضاء لجنة التدقيق خالل الدورة السابقة لمجلس اإلدارة والمنتهية بتاريخ 19 مارس 2005 هم:

الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمى رئيسا للجنة )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(  •
السيد/ محمد عبد اهلل المحرزى عضوًا فى اللجنة مستقل )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(  •

السيد/ محمد بن ثعلوب الدرعى )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(  •
السيد/ ساجو أغسنتين، عضوا فى اللجنة  •
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وتم إعادة تشكيل لجنة التدقيق خالل الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ 19 مارس 2015 وحتى تاريخه وتضمنت اللجنة السادة:

الدكتور/ محمد عبد اهلل المحرزى، رئيسا للجنة )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(  •
الدكتور/ مصطفى على الشريانى، عضوًا فى اللجنة )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(  •

السيد/ساجو أغسنتين، عضوا فى اللجنة  •

وقد تم تعيين السيد/ ساجو أغنستين من خارج مجلس إدارة الشركة كعضو فى لجنة التدقيق وهو محاسب قانونى ولديه أكثر من 20 
عاما من الخبرة والممارسة فى مجلس التحليل المالى واالستشارى، ويحمل السيد/ ساجو درجة الماجستير فى إدارة األعمال وشهادة من 
معهد المحاسبين القانونيين فى الهند وهو شريك فى شركة موريسون مينون – محاسبون، وشريك فى بعض الشركات الخاصة األخرى 

التى تعمل فى مجال المحاسبة والتدقيق، وتعتبر الشركة أن تعيينه إضافة ذات قيمة عالية جدًا لعمل اللجنة والشركة على حد سواء 
نظرًا لخبرته الطويلة فى هذا المجال.

لم يتم تقديم أى خدمات خاصة أخرى أو أضافية من شركة »دوليت أند توش« مدقق الحسابات الخارجى للشركة بخالف التدقيق للبيانات 
المالية عام 2017.

لجأت شركة رأس الخيمة العقارية إلى الحصول على استشارة من شركة م س أ MCA Consultants بخصوص كيفية تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة وذلك فى مقابل مبلغ مقداره 132,192 درهم.

كما لجأت الشركة إلى شركة هـ ل ب الدولية لتقييم بعض األصول وذلك فى مقابل مبلغ 25,000 درهم
أما مهام لجنة التدقيق األخرى فهى:

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجى ورفع التقرير إلى مجلس اإلدارة لتحدد فيه المسائل التى ترى أهمية اتخاذ   •
إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.

متابعة ومراقبة واستقاللية مدقق الحسابات الخارجى ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى   •
فاعليتها وفقًا لمعايير التدقيق المعتمدة.

مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية والنصف السنوية والربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادى خالل   •
السنة وبعد إقفال الحسابات فى أى ربع سنوى وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلى:

 أية تغييرات فى السياسات والممارسات الحسابية. 1
 إبراز النواحى الخاضعة لتقرير اإلدارة. 2
 التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق. 3
 افتراض استمرارية عمل الشركة. 4
التقييد بالمعايير المحاسبية التى تقررها هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى لألوراق المالية. 5
 التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.. 6

التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والرئيس المالى فى سبيل آداء مهامها وعلى اللجنة االجتماع مع مدققى الحسابات   •
الخارجين مرة على األقل فى السنة

النظر فى أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها فى تلك التقارير والحسابات وعليها إيالء االهتمام الالزم بأية مسائل   •
يطرحها المدير المالى للشركة أو ضابط االمتثال أو مدققى حسابات الشركة الخارجين

مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فى الشركة  •
مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من آدائها لواجبها فى إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية  •

النظر فى نتائج التحقيقات الرئيسية فى مسائل الرقابة الداخلية التى يكلفها بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة   •
اإلدارة
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التأكد من وجود التنسيق فى ما بين المدقق الداخلى للشركة ومدقق الحسابات الخارجى والتأكد من توفر الموارد الالزمة لجهاز   •
الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فاعلية ذلك الجهاز

مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية فى الشركة  •
مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجى وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة التنفيذية بخصوص   •

السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
التأكد من رد مجلس اإلدارة فى الوقت المطلوب على االستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة فى رسالة مدقق الحسابات   •

الخارجى
وضع الضوابط التى تمكن موظفى الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة فى التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من   •

المسائل بشكل سرى والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهنى  •

ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة  •
مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى السوق الماليى وهيئة األوراق المالية والسلع فى   •

حال تعذر اجتماع مجلس اإلدارة فى التوقيت المناسب.
التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة األوراق المالية رقم 7 لسنة 2016  •

مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص االستثمارية األنسب.  •
مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات االستثمار بشكل دورى ورفعها إلى مجلس اإلدارة  •

التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف واألرشفة )كمحاضر االجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك(  •
ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة العتمادها والمصادقة عليها وذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس عقب آخر   •

اجتماع للجنة.
تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر.  •

تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة آلداء واجبها بما فى ذلك التصريح لها باالستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا  •
يمكن للجنة االستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات   •

الصلة بعمل اللجنة
لمجلس اإلدارة الحق فى 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 وطبيعة عمل اللجنة  •
النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة  •

ب. عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصى لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خالل العام المالى المنتهي فى 31 ديسمبر 2017 االجتماعات اآلتية:
1- االجتماع رقم 2017/1 بتاريخ 2017/2/9

2- االجتماع رقم 2017/2 بتاريخ 2017/4/27
3- االجتماع رقم 2017/3 بتاريخ 2017/7/26
4- االجتماع رقم 2017/4 بتاريخ 2017/10/24

عدد مرات الحضوراالسم

4السيد/ محمد عبد اهلل المحرزى

4الدكتور مصطفى على الشريانى

3السيد/ ساجو اغسنتين
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سادسًا لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصتها والمهام الموكلة إليها:

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا ألنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهى مكونة من أربعة أعضاء من المجلس وهم:
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ 19 مارس 2015 هم:

)عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل( السيد/ جمال سالم بن درويش رئيسًا للجنة   
)عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل( الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمى، عضوا فى اللجنة  

)العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذى( السيد/ محمد سلطان القاضى، عضوا فى اللجنة  
وقد أضيف الدكتور/ محمد عبد اهلل المحرزى إلى لجنة الترشيح والمكافآت )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل( بموجب قرار مجلس 

اإلدارة رقم 6 فى جلسته رقم )5( المنعقدة بتاريخ 2016/12/17 وذلك تنفيذا لقواعد الحوكمة.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسئوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

التأكد من استقالية األعضاء المستقلين بشكل مستمر  •
تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم  •

اختيار المرشحين ومراجعة كافة عمليات الترشيح من أجل عملية تعيين أو إعادة تعيين ما يلى:  •
1- أعضاء مجلس اإلدارة بغرض االعتماد من المساهمين

2- عضو مجلس اإلدارة المنتدب
3- أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض االعتماد من قبل المجلس

ترتيب ومتابعة اإلجراءات المتعلقة باقتراحات العضوية فى مجلس اإلدارة وفقا ألحكام القوانين واللوائح السارية واللوائح الخاصة   •
بهيئة األوراق المالية والسلع

تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق مع القوانين واألنظمة المعمول بها وأحكام هيئة األوراق   •
المالية والسلع

البحث عن األفراد المؤهلين لترشيحهم كأعضاء للمجلس وتقديم توصية بشأنهم إلى المجلس وإجراء دراسة حول خلفية ومؤهالت   •
المرشحين المحتملين لعرضها على المجلس

تقديم الئحة سنوية إلى مجلس اإلدارة تتضمن األفراد الموصى بترشيحهم من أجل االختيار وذلك خالل االجتماع السنوى العام   •
للمساهمين

تقديم تقارير سنوية إلى مجلس اإلدارة مرفقة بتقييم ألداء المجلس ويجب على اللجنة مناقشة التقرير مع المجلس بعد نهاية كل   •
سنة مالية

مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة عند الحاجة بشأن عضوية اللجان  •
اإلشراف العام على تقييم أداء المجلس وأعضائة ومجاالت مسئولياتهم ، ويتم ذلك بصورة سنوية على األقل واقتراح معايير آداء   •

موضوعية
إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب فى الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي  •

مراجعة خطط التطور المهنى وخطط التعاقب الوظيفى داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس واإلدارة العليا  •
مراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن عقود العمل وترتيبات الفصل وترتيبات التقاعد وأية امتيازات خاصة باألعضاء   •

الرئيسين باإلدارة العليا
إعداد السياسة الخاص بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل   •

سنوى وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة
تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم  •

دراسة واعتماد مدفوعات نهاية الخدمة والمكافآت ومدفوعات الفصل والمدفوعات المماثلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء   •
المنتدبين واإلدارة التنفيذية

مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغييرات المقترحة  •

68

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية »ش.م.ع« لعام 2017



ب- عدد وتواريخ االجتماعات التى تقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خالل العام المالى 2017 اجتماعا واحدا برئاسة السيد جمال سالم درويش بتاريخ 2017/2/22 وحضره كل من:
1- د. محمد عبد اهلل المحرزي )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل(

2- السيد/ محمد سلطان القاضي ) العضو المنتدب الرئيس التنفيذي(

سابعا لجنة المتابعة و اإلشراف على على تعامالت األشخاص المطلعين:

أ. أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين، وبيان اختصاصتها والمهام الموكلة إليها:

تم تشكيل لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين على النحو التالي:
1- المستشار القانوني للشركة/ الدكتور أحمد حسام الصغير

2- المدير المالي للشركة السيد/ جوزيف ماروكي
3- مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ عثمان زيشمان

ومهام هذه اللجنة هي إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع األشخاص المطلعين بما في ذلك األشخاص الذي يمكن اعتبارهم أشخاص 
مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لديهم االطالع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل 

اإلفصاحات المسبقة والالحقة الخاصة بالمطلعين.

ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام 201٧:

قامت اللجنة بتحديث قوائم األشخاص المطلعين لدى السوق المالي بحيث يشمل أعضاء مجلس اإلدارة والصف األول والثاني بالشركة 
من السادة كبار الموظفين، وكذا بعض السادة المطلعين من القسم األقسام المختصة. كما تلقت اللجنة مجموعة من االستفسارات 

بشأن فترات الحظر من السادة أعضاء مجلس اإلدارة وقامت بالرد عليها. 

ثامنا نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فاعليته:

يقر مجلس اإلدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وهو يقوم بمراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليتها حيث اعتمد 
المجلس فى جلسته رقم )2( لسنة 2007 المنقعد بتاريخ 2007/4/19 تأسيس إدارة فى الشركة سميت آنذاك بإدارة التدقيق الداخلى، ثم تم 
تعديل اسمها الحقا بقرار من مجلس اإلدارة لتصبح »دائرة الرقابة الداخلية« لتتناسب مع ما ورد من تسميات للجان فى متطلبات حوكمة 

الشركات موضوع هذا التقرير.

ب. اسم مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين:

يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/عثمان زيشمان والذى يحمل شهادة البكالوريوس فى التجارة عام 2002، وهو تابع لمجلس 
اإلدارة، ولديه خبرة عملية بأعمال التدقيق الداخلى، ويقوم مجلس اإلدارة وبشكل مستمر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من 

فاعليته وتحقيق أهدافه.
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المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:

الرقابة الداخلية نشاط رقابي واستشاري مستقل يهدف إلى تحسين اآلداء وتعظيم قيمة الشركة بغرض مساعدة اإلدارة فى إنجاز أهدافها 
وذلك عن طريق تنفيذ نظام محكم ومتواصل يعنى بتقييم وتطوير فاعلية أداء إدارة المخاطر ونظام الرقابة والضبط الداخلى بالشركة، 

وتقوم أيضا الرقابة الداخلية بالتأكد من شمولية ومصداقية المعلومات بالشركة، االلتزام بالسياسات واإلجراءات، حماية الممتلكات، 
االستخدام االقتصادى والفعال للموارد ومن تنفيذ األهداف التنظيمية والتشغيلية بالشركة.

1. القيم:
   يقوم مدير وموظفوا إدارة الرقابة الداخلية باآلتى:

          أ- بذل الحد األعلى للمهنة واألمانة واألخالقيات
          ب- إنشاء عالقات قوية وفعالة عن طريق االحترام المتبادل والعمل المشترك

          ج- تطوير الشراكة مع جميع موظفى الشركة أثناء عملية التدقيق والخدمات االستشارية
          د- استقدام وتدريب األفراد ذوى الخبرات المناسبة

2. نطاق العمل:
تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمشاركة اإلدارة والمجتمع الداخلى بالشركة واألطراف المختلفة بالمساهمة فى تحقيق أهداف الشركة ودعمها 
فى االلتزام بالسياسات والقواعد واإلجراءات. وتعمل إدارة الرقابة الداخلية على االهتمام بمناطق الخطر التى لها تأثير كبير على الشركة 
كما أنه يجب أن تكون لدى إدارة الرقابة الداخلية المرونة الكافية للتفاعل مع الظروف المتغيرة، وبشكل محدد تعمل إدارة الرقابة الداخلية 

على تقييم مدى إحكام نظام الضبط الداخلى والرقابة وإدارة المخاطر بالشركة للتأكد من:

           أ- األخطار قد تم تحديدها وإدارتها بشكل مناسب
          ب- دقة المعلومات اإلدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسالمتها وتوقيتها

          ج- التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات
          د- االقتناء االقتصادى للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية

          هـ - انجاز البرامج والخطط واألهداف بالفاعلية المطلوبة
          و- جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة

          ز- المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتى لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح

3. المحاسبة:
يكون مدير الرقابة الداخلية مسئوال عن أداء واجباته أمام مجلس إدارة الشركة من خالل لجنة التدقيق كما أنه يكون مسئوال عن تقديم 

تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، وتتضمن تلك المسئولية األتى:

أ- القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة وكفاءة الرقابة والضبط الداخلى بالشركة وذلك فى األنشطة التى تقع ضمن نطاق ومهام   
التدقيق.

ب- تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالقرار المناسب لمثل هذه القضايا وكذلك إعطاء التوصيات   
لتحسين التشغيل فى األنشطة المتعلقة بتلك القضايا.

ج- تقديم معلومات بشكل دورى عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاية أدوات إدارة الرقابة الداخلية  
د- التنسيق مع الوظائف اإلشرافية والرقابية األخرى الداخلية منها والخارجية ويشمل ذلك كل المجاالت مثل إدارة المخاطر ورقابة   

االلتزام واألمن والقوانين واألخالق والتدقيق البيئى والخارجى.
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4. الصالحيات:
إن مدير وموظفى الرقابة الداخلية لديهم الصالحيات التالية:

أ- الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجالت والممتلكات والموظفين  
ب- تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات الالزمة إلنجاز أهداف   

التدقيق
ج – الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين فى إدارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق باإلضافة إلى الخدمات   

المتخصصة األخرى من داخل أو خارج الشركة.
كما أن مدير وموظفى إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصالحيات اآلتية:  

أ- أداء أى مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية  
ب- إنشاء أو الموافقة على أى معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية  

ج- اتخاذ أى قرارات تقع ضمن مسئوليات اإلدارة  

5. االستقاللية:
ال يوجد أي تدخل فى نشاط الرقابة الداخلية من ناحية تحديد نطاق الرقابة الداخلية أو أداء العمل وتقديم التقارير بالنتائج، ولتحقيق 

استقاللية إدارة الرقابة الداخلية، فإن موظفى اإلدارة مسئولين أمام مدير الرقابة الداخلية الذى يكون مسئول مسئولية مباشرة أمام لجنة 
التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مباشرة وهو لديه صالحية كاملة ومستقلة للتعامل مع أى فرد داخل الشركة آلداء واجباته.

6. المعلومات والسرية:
المعلومات التى يحصل عليها المدققون من خالل تدقيقهم توفر أساسا يعتمد عليه فى عملية التدقيق وتقديم التقارير والتوصيات. 

وأوراق عمل التدقيق التى تتضمن تلك المعلومات هى ملكية الشركة بينما تبقى هذه األوراق تحت إشراف إدارة الرقابة الداخلية ويمكن 
الوصول إليها عن طريق األفراد المخولين بذلك فقط.

وأيضًا يجب على المدقق الداخلى:
أن يكون حريص فى استعمال وحماية المعلومات التى يتم الحصول عليها أثناء المهمة التى يقوم بها  •

عدم استعمال المعلومات ألى غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير أخالقي بالشركة  •
الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتى سيؤدى عدم كشفها إلى نقصان فى تقرير التدقيق.  •

٧. المسئوليات:
مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسئولون عن:

أ- وضع السياسات الخاص بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسئوال عن التوظيف الفني أو اإلداري لتلك السياسات.  
ب- وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة باألنشطة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة   

التدقيق والمدير التنفيذى للمراجعة واالعتماد.
ج- تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل اإلدارة   

واللجنة.
د- إنشاء وتنفيذ برامج عمل شامل لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة فى الخطة السنوية، وأيضًا لتقييم وتطوير نظام   

الرقابة والضبط الداخلي واألنشطة التنظيمية بالشركة.
هـ - إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استنادا إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديالت حسب الضرورة.  

و- إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والمدراء اآلخرين بنتائج نشاطات التدقيق.  
ز- إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق باالتجاهات الحالية والممارسات الناجحة فى مجال الرقابة الداخلية   

بالشركة.
ح - تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة فى االجتماعات الدورية.  

ط - متابعة المالحظات المرسلة إلى اإلدارة وتقييم الخطط أو اإلجراءات التصحيحية المتخذة.  
ي- القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ وفاعلية اإلجراءات التصحيحية التى تم اتخاذها.  

ك - األخذ في االعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضروروة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.  
ل - المساعدة فى إجراء التحقيقات في األعمال التي تتعلق بخيانة األمانة داخل الشركة وإشعار المدير التنفيذي ولجنة التدقيق   

والمدراء اآلخرين بالنتائج. ومساعدة السلطات الرسمية في االدعاءات المختلفة )إذا لزم األمر(. 
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م- القيام بأي خدمات استشارية لمساعدة اإلدارة فى تحقيق أهدافها ومعالجة األمور المختلفة، ويمكن أن يتضمن ذلك تصميم   
األنظمة والتدريب والمبادرات الجديدة.

ن- المشاركة في اللجان المختلفة وفي مهام رقابة االلتزام ومهام تطوير األنظمة وذلك إلمداد الشركة باإلرشادات الالزمة لمعالجة   
القضايا المحتملة ومناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.

س - القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة وأيضا تقييم التغييرات واالستحداثات في أنظمة العمليات، والخدمات، واألنظمة الرئيسية   
واألنظمة الرقابية بالشركة مع العمل على تطوير المساعدة فى تطبيق تلك التغييرات.

ع – تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس اإلدارة.  

معايير ممارسة الرقابة الداخلية:

تتم ممارسة المهنة بإدارة الرقابة الداخلية بالشركة وفقًا للمعايير الدولية لممارسة مهنة الرقابة الداخلية )SPPIA( الصادرة عن معهد 
الرقابة الداخلية )IIA(. وتمثل تلك المعايير الحد األدنى لممارسة المهنة فى إدارة الرقابة الداخلية بالشركة.

وعليه فإن مجلس إدارة الشركة يقر بمسئوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية فى الشركة ومراجعته الدورية لهذا النظام وفعاليته 
وذلك من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس.

جـ - اسم ضابط االمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين:

تقرر تعيين السيد/ عثمان زيشان – مدير إدارة الرقابة الداخلية كضابط امتثال للسنة المالية 2017. ويحمل السيد/ عثمان زيشان شهادة 
بكالوريوس التجارة عام 2002  من جامعة كارنتكا بالهند، ولديه سابقة خبرة امتدت على مدار ست سنوات حيث شغل العديد من الوظائف 

أهمها مدير شركة البيان بدبي، وتم تعيين السيد/ عثمان زيشان كمدقق داخلي لشركة رأس الخيمة العقارية اعتبارًا من 27 مارس 2008 
وحتى تاريخه. وهو حاليا يقوم بوظيفة ضابط االمتثال للشركة.

د - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير والحسابات 
السنوية:

لم تواجه الشركة أي مشكالت

تاسعًا تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية

لم يتم ارتكاب أى مخالفة خالل السنة المالية 2017

عاشرًا بيان بالمساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة

قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخالل العام 2017 بالمساهمات اآلتية:
رعاية مؤتمراإلحصاء الدولي في إمارة رأس الخيمة   •

رعاية نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي   •
رعاية نادي أس الخيمة لذوي اإلعاقة  •

رعاية فلم بعنوان صقر التسامح  •
رعاية معرض رأس الخيمة وجوه وأماكن  •
تنظيم حملة إفطار صائم لفئة العمال   •

رعاية جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي  •
رعاية جمعية بيت الخير  •
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حادي عشر معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة المالية 201٧

عدد التداوالتالقيمةالحجماإلغالقأدنى سعرأعلى سعرالتاريخالشهر

3,182,98737 4,474,369 2017/28/120.720.710.71ديسمبر

1,185,41428 1,735,031 2017/29/110.690.680.68نوفمبر

2,393,37838 3,359,654 2017/31/100.720.710.71أكتوبر

3,621,62940 5,206,208 2017/28/90.700.690.69سبتمبر

1,122,11024 1,661,209 2017/30/80.680.670.67أغسطس

4,904,41676 7,223,842 2017/31/70.690.670.68يوليو

1,958,62234 3,087,090 2017/29/60.650.630.64يونيو

2,692,71637 4,606,129 2017/31/50.590.580.59مايو

5,062,35490 8,267,179 2017/30/40.620.600.62أبريل

4,637,72281 7,389,068 2017/30/30.630.620.63مارس

17,784,630164 22,908,069 2017/28/20.790.770.77فبراير

4,387,27679 5,615,639 2017/31/10.790.770.79يناير

ب- بيان اآلداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذى تنتمى إليه الشركة خالل العام 201٧:

1- بيان اآلداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام:
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2- بيان مؤشر الشركة مع مؤشر القطاع الذى تنتمى إليه:

جـ - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 201٧/12/31 مصنفة على النحو التالي )محلي/ خليجي/ عربي/ أجنبي(: 

أجنبي

د - المساهمون الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مال الشركة كما فى 12/31/201٧

ال يوجد مساهمون يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
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حادي عشر معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة المالية 201٧

و- بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
اسم مسئول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

 ghaith@rakproperties.net تم تعيين السيد/ غيث زغيبي كمدير لعالقات المستثمرين حيث يتم التواصل معه عن طريق البريد االلكتروني
وقد انضم السيد/ غيث زغيبي إلى شركة رأس الخيمة العقارية اعتبارًا من 1 مارس2011 وهو من الكفاءات التي بالشركة.

الرابط االلكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة:
http://www.rakproperties.net/investor-relations :يحتوي موقع الشركة على صفحة خاصة بعالقات المستثمرين من خالل الرابط التالي

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خالل عام 201٧ واإلجراءات المتخذة بشأنها.
ال يوجد قرارات خاصة

ح - بيان األحداث الجوهرية التى صادفت الشركة خالل العام 201٧:
لم يطرأ أى حدث غير اعتيادى أو جوهرى صادف الشركة خالل عام 2017

ط - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 201٧:
جميع أعضاء مجلس اإلدارة من المواطنين ونسبة التوطين من العاملين %8

ي- بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام 201٧:
قامت الشركة بإنشاء لجنة متخصصة لالبتكار وتشجيعا لمبادارات االبتكار نظمت اللجنة فاعليات لعرض آخر ما وصلت  إليه         

التكنولوجيا في مجال اإلنسان اآللي وبعض المبتكرات األخرى في مجمع ميناء العرب.

محمد حسن عمران
رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية

التاريخ: 2018/2/18
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