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ويشهد قطاع ا�عمال والتجارة في إمارة رأس الخيمة نمو� وازدهار� متنامي� بفضل قوانينها الجاذبة 
لالستثمارات، كا�عفاء من الضرائب وحقوق الملكية التجارية الكاملة ل�جانب ضمن المناطق الحرة، 
الخيمة  الخيمة ومطار رأس  المتطورة والحديثة، بما فيها موانئ رأس  التحتية  إلى جانب بنيتها 
الذي شهد خالل العام الماضي فقط نمو� بنسبة ٢٦ بالمائة في معدل الرحالت الجوية التجارية، 

وارتفاع� في معدل نقل الشحنات والبضائع بلغ ٥١ بالمائة.

متخصصة  لمرافق  واحتضانها  دبي،  إمارة  عن  دقيقة   ٤٥ يبعد  الذي  المميز  موقعها  وبفضل 
وعالمية في مجال الرعاية الصحية والمدارس التعليمية، تتطلع إمارة رأس الخيمة لتصبح واحدة 
من الوجهات السياحية والسكنية ا�سرع نمو� على مستوى الخليج العربي، فهي تضم مجتمع� 
 ١٠ تايمز كواحدة من أفضل  إلى تكريمها من قبل مجلة فايننشال  الثقافات أدى  حيوي� ومتعدد 

مدن مستقبلية في العالم.

إمارة تصبو نحو المستقبل بتفكير خالق 

رأس الخيمة





منذ انطالقة أعمال رأس الخيمة العقارية في العام ٢٠٠٥، حافظت الشركة على التزامها بلعب 
الطبيعية  البيئة  على  ذاته  الوقت  في  والحفاظ  الخيمة،  رأس  إمارة  تطوير  رئيسي� في  دور� 
بتناغم مع  التشييد والبناء  الثقافية. والتزام� منها بروح فلسفة  الفريدة، وقيم مجتمعها 
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 ا�مارات العربية المتحدة، ونفخر دائما باستثمارنا في أفضل الكفاءات الحرفية، 
ومكاتب  عصرية  سكنية  منازل  توفير  بهدف  النهائية  التشطيب  وعمليات  المواد،  وأجود 

تجارية تفاعلية.





مشروع الواجهة البحرية السكني ا�برز في رأس الخيمة

 يوفر مشروع ميناء العرب الفاخر والمتكامل أرقى مستويات المعيشة بإطالالت بحرية خالبة، ويعد مالذ� هانئ� 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
أنماط إلى تشجيع  الحيوي  المجمع  للمنطقة. ويهدف هذا  الطبيعي  الجمالي  التي تعكس  الساحلية  والمناطق   الخضراء 

 .الحياة العصرية في بيئة باعثة على الهدوء واالسترخاء



رأس  من  الجديدة  المائية  الواجهة  مجمع  العرب،  ميناء  في  بكم  مرحبا 
الطبيعية  بالمحميات  الخضراء  المرابع  تلتقي  حيث  العقارية  الخيمة 
المناظر  به  تحيط  وممتع  حياة هادئ  بنمط  لتتمتع  الذهبية  والشواطئ 
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.

نـمـط حـيـاة بـيـرمـودا



تعد البحيرة تقع الشقق السكنية والمقاهي والمحالت التجارية في منطقة 
الشرق ا�وسط



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

الواجهة البحرية.

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

اجتماعية فريدة للعائلة واألصدقاء.



 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





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



نقدم لكم مشروع فيالت ماربيا المكون من فلل فاخرة من فئة 2، 3، 4 و 
5 غرف نوم، ُتحيطها مرافق ووسائل راحة رفيعة المستوى. استمتع بنمط 

حياة ال مثيل له في جزيرة الحياة، رأس الخيمة وانعم بإطالالت رائعة على 
الشاطئ، والخليج العربي الخالب.



سيتم 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، 
السباحة، وملعب تنس.  المشهور عالميًا، واحواض  أنانتارا  األولى، مثل سبا  الدرجة  والرياضية من  الصحية  المرافق  أيضًا عددًا من  المنتجع  وسيضم 
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 
ونادي  جيد�،  تجهيز�  مجهزة  رياضية  صالة  المنتجع  يضم  كما  سواء.  حد  على 
صحي، وسبا، فضًال عن حوضي سباحة، ومجموعة من متاجر البيع بالتجزئة. كما 
اليوم،  طوال  وجباتها  تقدم  التي  المتخصصة  المطاعم  من  عدد�  يحتضن  أنه 
والمشروبات  المأكوالت  من  متنوعة  مجموعة  من  االختيار  حرية  للضيوف  وتتيح 

اللذيذة والمتميزة.



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

الميزات التي تجعل منها المكان ا�مثل للسكن والعمل.

المانغروف، أو على الكورنيش  التنزه بين جزر   فيمكن لمحبي الطبيعة 
ا�براج. كما  تبعد بضع دقائق عن  التي  الخليج والشواطئ،  المطل على 
نادي  في  المفضلة  رياضتهم  ممارسة  الغولف  رياضة  عشاق  يستطيع 

الغولف القريب من أبراج جلفار.

العنوان التجاري والسكني الرئيسي في 

رأس الخيمة



الملتقى  بمثابة  وتعد  جلفار،  أبراج  في  بالحياة  النابضة  التسوق  منطقة  هي 
االجتماعي لقاطني هذه ا�براج وللزوار.



MEsa



MEsa

كلمة الرئيس التنفيذي

المساهمين األعزاء،
 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

أود في مستهل كلمتي األولى هذه إليكم أن أرفع أسمى آيات التقدير و العرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، 
عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، و الذي أثمرت رؤيته عن تحقيق النمو السريع لإلمارة و توفير الكثير من فرص التطوير و التمّيز فيها.

كما أود أن أعرب عن عظيم االمتنان إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، و الذي منحت رعايته الكريمة 
الممكن أن نشهد نمو الشركة و بلوغها  العالم كافة، فلوال دعم و توجيهات سموهما ما كان من  أرجاء  للقادمين من  آمنًا و مزدهرًا  مالذًا 
المكانة التي  تتبوأها  اليوم.و أنا أيضًا ممتن للثقة التي أوليتموني إياها لقيادة رأس الخيمة العقارية، الشركة التي ُتعرف بتنفيذ مشاريع نوعية 
و الواعدة بمستقبل مشرق. نعمل أنا و فريقي في الشركة بجد و اجتهاد لنضمن بأننا نقوم بتطوير رصيدنا من األراضي و تحويله إلى أصول 
ذات ربحية عالية وفق استراتيجية واضحة تصب في صالح مساهمينا من خالل توفير تدفقات نقدية قوية و مستقرة تعود عليهم بتوزيعات 
أرباح مجزيةمع  االلتزام بتطوير مجمعات متكاملة ذات جودة عالية تخدم المجتمع على المدى الطويل. إن الفرص التي توفرها شركة رأس الخيمة 
العقارية على المديين القصير و الطويل قائمة على سجل حافل بإنجاز المشاريع المربحة و التي تشكل عالمات فارقة على المشهد العمراني. 
و يتمثل التركيز الرئيس لشركة رأس الخيمة العقارية في مواصلة تطوير مشروع ميناء العرب و استقطاب المستثمرين و مالك األراضي للعمل 

مع شركة رأس الخيمة العقارية على إنجاز مشاريع جديدة.

و كوني من المقيمين في ميناء العرب، بإمكاني أن أشهد على روعة هذا المكان الذي يتيح للقاطن فيه أن ينعم بشواطئ البحر الخالبة، إضافة 
إلى  االستمتاع بالتنزه بمحاذاة أشجار القرم، و السير ضمن الحدائق الغّناء وصوالً إلى وسط ممشى البحيرة دون الحاجة للسيارة، بما يساعد 
المقيمين على اتباع نمط حياة صحي. واليوم، بات ميناء العرب يحقق معدالت إشغال مرتفعة، و اكتسب شهرته كوجهة مفضلة لإلقامة، سواًء 
كمنزل أساسي أو ثانوي كمالذ للعطالت. و نرى في مرحلة التطوير القادمة فرصًة لتوسيع ميناء العرب، و قد أكملنا العمل على نحو 30 بالمائة 
من األرض، كما يستمر العمل في مشروع “جيت واي” على جزيرة الراحة الذي سيضم عند اكتماله 150 شقة. و في أوائل العام القادم، من المتوقع 
افتتاح أبواب فندق انتركونتيننتال ميناء العرب و يتبعه منتجع أنانتارا ميناء العرب، بما يمثل إضافة نوعية إلى المعروض من المنشآت الفندقية 

في المنطقة، حيث من شأن هاتين العالمتين التجاريتين البارزتين عالميًا تعزيز مكانة و أهمية ميناء العرب. 

و باإلضافة إلى ذلك، تستثمر حكومة رأس الخيمة بصورة متزايدة في قطاع الضيافة ، و سُيسهم تشييد هذه الفنادق العصرية في تلبية 
“باي   هما  الحياة  بجزيرة  مشروعين  إنجاز  على  الراهن  الوقت  في  العمل  جاري  و  باإلمارة.  الشاطئية  الفنادق  من  المزيد  على  الكامن  الطلب 
لدينا. و كونها مطور  أحدث مجمع فيالت   الذي سيمثل  ماربيا”،  و” فيالت  أبراج سكنية،  أربعة  يتكون من  الذي  الجميل  المشروع  ريزيدنس”، 
رئيسي، تدرك شركة رأس الخيمة العقارية أن االستثمار في األماكن العامة هو العنصر األساس، و لذلك بادرنا إلى االستثمار بزراعة 7,000 شجرة 
في المناطق العامة، و انشاء بحيرة نابضة بالحياة، و نحرص على تطوير “آنجيل باي”، وهو مركز استجمام و ترفيه من الطراز العالمي على جزيرة 
الحياة للمقيمين و السياح في رأس الخيمة. و سُيسهم إنشاء هذه الوجهات في استقطاب الكثيرين إلى اإلمارة، و إضافة قيمة للباحثين عن 
االستثمار في الفلل والشقق. و األهم من ذلك، فإن تحويل ميناء العرب إلى وجهة سيزيد من قيمة األراضي العائدة لشركة رأس الخيمة العقارية 

في هذه المنطقة.

لتلبية متطلبات  ثابتة  تدفق عوائد  ببناء  بااللتزام  يتمثل  المال  أسواق  المترتبة على كوننا شركة تطوير عقاري مدرجة في  الجوانب  أحد  إن 
المساهمين. و نهدف خالل السنوات القليلة القادمة إلى التوسع في فنادقنا و ترسيخ مكانتها، بما يؤهلنا لتوزيع األرباح للمساهمين. و رغم 
أن هذه االستثمارات ذات الدخل المستمر تستغرق وقتًا أطول لتحقيق عوائد مقارنة مع إيرادات البيع على الخريطة، إال أنها تحدث قيمة على 
المدى الطويل، حيث ستؤدي هذه األصول إلى توزيع أرباح بشكل سنوي. و باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ رأس الخيمة العقارية ببعض مخزونها 
من المباني كجزء من محفظتها التأجيرية. و كل ما سبق يعني بأن الشركة ستنعم في المستقبل بقاعدة أكبر من أصول اإليرادات الثابتة و 
المستقرة، و ستكون أقل اعتمادًا على مبيعات الخريطة ذات الطابع الدوري. ولم يكن من الممكن تحقيق هذه الرؤية لوال ما بذله فريق العمل 
في رأس الخيمة العقارية من عمل جاد و مثابرة و تفاٍن. و نفخر بفريقنا الذي يضم مهنيين يتمتعون بالتركيز العميق في عملهم، و يرغبون 
بضمان تقديم الشركة ألعلى معايير الجودة لتلبية متطلبات كل من المتعاملين و  والمستثمرين. كما نهدف في الشركة إلى االستثمار في 

تطوير مهارات كوادرنا العاملة بما يمكننا من مواصلة إنجاز المشاريع الناجحة مستقباًل.

سميع الدين صديقي
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

شــركــة رأس الــخــيــمــة الــعــقــاريــة





المحتويات
جــدول  

تقرير مجلس ا�دارة

تقرير مدقق الحسابات المستقل

بيان المركز المالي الموحد

بيان الدخل الموحد

يان الدخل الشامل الموحد

يان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

يان التدفقات النقدية الموحد

يضاحات حول البيانات المالية الموحدة

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨
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١١-١٢
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ا�نجازات التشغيلية:

القطاع  في  التأجير  و  البيع  عمليات  في  اعتيادي  غير  انخفاض�   ٢٠١٨ العام  شهد 
ا�ثر الكبير على أداء  التأجيرية مما كان له  القيم  العقاري و تراجع� في ا�سعار و 
المبيعات و النتائج المالية لشركة رأس الخيمة العقارية. و بالرغم من ذلك فما زالت 
من  الضيافة  و مشاريع قطاع  السكنية  تطوير مشاريعها  الشركة مستمرة في 
الحالي ٢٠١٩  العام  المستقبلي في ا�سواق. حيث سيتم خالل  أجل تلبية الطلب 
تسليم مشروعين سكنيين، جيت واي ريزيدنس قيد ا�نشاء في رأس الخيمة و 
جلفار ريزيدنس الذي يجري تطويره في جزيرة الريم في إمارة أبوظبي. و أيض� فقد 
قامت الشركة خالل عام ٢٠١٨ بإطالق أحد مشاريعها المتميزة و الذي يضم ٢٠٥ فيال 
و منزل ريفي على أن تبدأ أعمال البناء خالل النصف ا�ول من العام ٢٠١٩. و بالتالي 
فمن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين إيرادات المبيعات في النتائج 

المالية للعام ٢٠١٩.

إضافة إلى ذلك فإن أعمال البناء مستمرة في منتجع و فندق أنانتارا ميناء العرب 
الصديق للبيئة و الذي يضم مجمع فيالت فوق الماء تعد ا�ولى من نوعها في إمارة 
رأس الخيمة، و تتميز هذه الفيالت المستوحاة من جزر المالديف بإطاللتها الخالبة 
و فندق  البناء في منتجع  أعمال  المجاورة.  كما تستمر  الطبيعية  المحمية  على 
الحياة في ميناء العرب.حيث يعتبر هذان المشروعان  انتركونتيننتال في جزيرة 
العقارية و خطوة أساسية من  إضافة هامة لقطاع الضيافة في محفظة الشركة 

أجل ضمان دخل مستدام على المدى المتوسط و الطويل للمجموعة.

نظرة عامة حول عام:

 تستمر رأس الخيمة العقارية بنظرتها التفاؤلية تجاه المستقبل 
و تمضي قدم� في استثماراتها في تطوير المشاريع المتنوعة 
با�ضافة إلى االستثمار في العنصر البشري من أجل مواجهة أي 

تحديات قد تطرأ مستقبًال و التعامل معها بشكل فعال.

و بناء على ذلك ستبدأ الشركة بأعمال البناء في مشروع فيالت 
خالل  ذلك  و  العرب  ميناء  في  ريزيدنس  باي  مشروع  و  ماربيا 
النصف ا�ول من العام ٢٠١٩، حيث أنه تم طرح هذين المشروعين 
للمبيعات سابق�. كما تجدر ا�شارة إلى أن استراتيجية الشركة 
للتطوير العقاري تضم عدد� من المشاريع ا�خرى و التي تعمل 
الشركة على االنتقاء منها للبدء بالتطوير وفق ظروف العرض 
عن  مراقبته  تجري  الذي  العقاري  السوق  متطلبات  و  الطلب  و 

كثب و بشكل مستمر

ا�نشطة الرئيسية:

 ٢٠١٨ ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  المالية  السنة  خالل  المجموعة  أنشطة  تركزت 
بشكل أساسي حول التطوير العقاري و إدارة العقارات و إدارة المرافق و أنشطة 

البيع و التأجير و خدمات القطاع العقاري ا�خرى ذات الصلة.

السادة المساهمين،

و  عامة)  مساهمة  (شركة  العقارية  الخيمة  رأس  شركة  إدارة  مجلس  يّسر 
الشركات التابعة لها ”المجموعة“ أن يعرض عليكم البيانات المالية الموحدة 

و المدققة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

تقرير أعضاء مجلس ا�دارة

النتائج المالية:

المجموعة أرباح© صافية خالل العام ٢٠١٨

المجموعة أرباح© صافية خالل العام ٢٠١٨

(١٩٢ مـلــيــون درهـم خــالل ٢٠١٧)

(٥٫١٦ مليار درهم خــالل ٢٠١٧)

١٥١ مليون درهم
بلغ إجمالي الدخل الشامل

(١٧٧ مليون درهم خالل: ٢٠١٧) 
٣٣ مليون درهم

٥٫٣٤ مليار درهم



إن شركة ”ديلويت أند توش – الشرق ا�وسط“ قد أكملت عملها كمدقق خارجي لشركة رأس الخيمة العقارية حيث سيتم تعيين مدقق آخر 
في الجمعية العمومية القادمة خالل العام ٢٠١٩.

بالنيابة عن مجلس ا�دارة،

محمد حسن عمران
رئيس مجلس ا�دارة

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب

عبد العزيز عبداð الزعابي نائب
رئيس مجلس ا�دارة

محمد حسن عمران
رئيس مجلس ا�دارة

الشيخ طارق أحمد حميد القاسميعضو
عضو مجلس ا�دارة

محمد أحمد رقيط
عضو مجلس ا�دارة

مجلس ا�دارة:

الشيخ أحمد عمر القاسمي
عضو مجلس ا�دارة

محمد عبداð محمد المحرزي
عضو مجلس ا�دارة

سميح أنسي ساويرس
عضو مجلس ا�دارة

نواف غباش أحمد المري
عضو مجلس ا�دارة



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة 1

تقرير مدقق الحسابات المستقل

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

رأس الخيمة - اإلمارات العربية المتحدة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. )“الشركة”( والشركات التابعة لها )معا “المجموعة”(- رأس الخيمة، اإلمارات 
العربية المتحدة والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2018، وكل من بيان الدخل الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في 

حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وأدائها المالي 
الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

اساس الـــــرأي

المالية  البيانات  المعايير موضحة في فقرة مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق  الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك  لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير 
الموحدة من تقريرنا. أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعايير السلوك لمجلس المحاسبين “ قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين” ووفقًا للمتطلبات األخرى والمتعلقة 
بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ووفقًا لقواعد السلوك 

األخالقي للمحاسبين المهنيين. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة المالية الحالية. لقد تم تناول هذه االمور في سياق 
تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيًا منفصاًل بشأنها.



الصفحة 2 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

تقرير مدقق الحسابات المستقل 
إلى مساهمي رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. )تتمة(

كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية

قامت اإلدارة بتعيين مقّيم خارجي مستقل لتقييم االستثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر غير المدرجة. 

استعنا بخبراءنا الداخليين لتقييم عينة من األحكام التي إعتمد عليها المقيم 
الخارجي المستقل، خاصة:-

•  النماذج واإلفتراضات المستخدمة في التقييم؛ 
•  التأكد من أن التقييم قد تم بناًء على المعايير المتبعة ومالئم الستخدامه 

في حساب القيمة الدفترية لغرض البيانات المالية الموحدة.

تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير 
المدرجة

الدخل  خالل  من  المدرجة  غير  لإلستثمارات  الدفترية  القيمة  تتضمن 
هذه  تقييم  تم  واألحكام.  االفتراضات  من  مجموعة  آلخر  الشامل  
االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

من قبل مقيم خارجي مستقل.

الدخل  خالل  من  المدرجة  غير  االستثمارات  هذه  تقييم  باعتبار  قمنا 
لما تشتمل عليه من  الرئيسية، نظرًا  التدقيق  أمور  اآلخر من  الشامل 

أحكام وإفتراضات جوهرية.

يتضمن اإليضاح رقم 9 حول البيانات المالية الموحدة اإلفصاح ويتضمن 
اإليضاح 4-2-4 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة.

الطرق  مع  تتفق  الخارجيون  المقيمون  بها  استعان  التي  الطرق  أن  نؤكد 
المعمول بها من قبل المعهد الملكي للمقيمين المعتمدين.

لقد تأكدنا من كفاءة شركة التقييم والقدرات التي يتمتعون بها وقمنا بقراءة 
شروط تعاقدهم المبرمة مع المجموعة.

التقييم.  المجموعة لشركة  التي وفرتها  البيانات  لقد قمنا بمراجعة عينة من 
وتضمنت تلك البيانات التكلفة المتكبدة حتى تاريخه وتكاليف اإلنجاز وأسعار 
البيع السابقة والذمم المدينة القائمة التي سيتم تحصيلها ومعلومات تتعلق 

بالمخزون غير المباع. 

تقييم  أخصائي  أشركنا  لقد  التقييم.  شركة  بها  استعانت  التي  اإلفتراضات 
كانت  إذا  ما  وتقدير  مختارة  لعقارات  التقييمات  تقارير  لمراجعة  لدينا  العقارات 
لتقييم  السارية  المعايير  مع  تتفق  المستخدمة  التقييم  وطرق  منهجية 
العقارات ومناسبة لإلستخدام عند تحديد القيمة العادلة بهدف تقييم خسارة 

إنخفاض القيمة.

قامت المجموعة بتعيين مقيم خارجي لتقييم هذه الممتلكات بغرض تحديد 
القيمة العادلة وصافي القيمة المتحققة.

استعنا بخبراء التقييم الداخليين لدينا إلجراء إختبار على أساس عينات لمدى 
معقولية:

•  الطرق المستخدمة في التقييم ومدى مالءمة االفتراضات الرئيسية، و 
•  مالئمة المدخالت المستخدمة لتحديد القيمة العادلة.

وحينما نحدد وقوع إفتراضات وتقديرات خارج النطاقات النموذجية المستخدمة، 
نقوم بمناقشتها مع المقيم لفهم األساس المنطقي.

بناء على نتائج تقييمنا، قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية 
الموحدة.

تقييم إستثمارات في ممتلكات، إستثمارات في ممتلكات قيد 
وممتلكات  التطوير  قيد  المتاجرة  بغرض  ممتلكات  التطوير، 

للمتاجرة

في  وإستثمارات  ممتلكات  في  إستثمارات  بقياس  المجموعة  تقوم 
ممتلكات قيد التطوير بشكل مبدئي بالتكلفة. وبعد االعتراف األولي، 
قيد  ممتلكات  في  وإستثمارات  ممتلكات  في  إستثمارات  قياس  يتم 

التطوير بالقيمة العادلة.

للمتاجرة قيد  للمتاجرة وممتلكات  المجموعة بقياس ممتلكات  تقوم 
تستخدم  أقل.  أيهما  المتحققة،  القيمة  صافي  أو  بالتكلفة  التطوير 
لهذه  المتحققة  القيمة  صافي  لتقييم  خارجيين  مقيميين  المجموعة 

الممتلكات. 

حيث  التقييم(،  )شركة  ثالث  طرف  قبل  من  التقييمات  إجراء  تم  لقد 
استعان بهم مجلس اإلدارة وفقًا لمعايير التقييم المهني المعمول به 

من قبل المعهد الملكي للمقيمين المعتمدين. 

إن تقييم إستثمارات في ممتلكات وممتلكات للمتاجرة يتطلب أحكام 
وإفتراضات جوهرية من قبل اإلدارة والمقيمين الخارجيين. قد ينتج عن 
وجود تقديرات وأحكام جوهرية مصحوبة بتغير في فرضيات التقييم 
المستخدمة عن أخطاء جوهرية في التقييم. إن تقييم إستثمارات في 
ممتلكات وممتلكات للمتاجرة قيد التطوير يعتمد أيضًا على تكاليف 

اإلنجاز المتوقعة وهامش الربح المتوقع للمطور.

قمنا باعتبار تقييم هذه الممتلكات من أمور التدقيق الرئيسية، نظرًا 
لما تشتمل عليه من أحكام وتقديرات جوهرية.

  ، المالية الموحدة اإلفصاح  البيانات  11 حول  تتضمن اإليضاحات 7 و 8 و 
ينما تتضمن اإليضاحات 1-2-4  و 2-2-4 المصادر الرئيسية للتقديرات 

غير المؤكدة..

أمور التدقيق الرئيسية  )تتمة(



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة 3

تقرير مدقق الحسابات المستقل 
إلى مساهمي رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. )تتمة(

معلومات أخرى

إن  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة هم المسؤولون عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من التقرير السنوي للمجموعة. لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة 
قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ومن المتوقع الحصول على باقي المعلومات المتعلقة بالتقرير السنوي بعد ذلك التاريخ. إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية 

الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها. 

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

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا أن نقوم بقراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله، و من خالل ذلك نقوم بتقدير فيما إذا كانت المعلومات 
األخرى غير متوافقة جوهرًيا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو يتضح أنها تتضمن أخطاًء جوهرية. 

بناًء على األعمال التي تم تنفيذها حول المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ مدقق الحسابات، إذا ما إستنتجنا بأن هناك أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى، 
فإننا مطالبون باإلبالغ عن تلك الحقيقة. هذا وليس لدينا أي شيء لإلبالغ عنه بهذا الخصوص.

إذا إستنتجنا وجود اي أخطاء جوهرية في التقرير السنوي للمجموعة عند قيامنا باإلطالع عليه، فإنه يتعين علينا إخطار المكلفين بالحوكمة.

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.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، واالفصاح متى كان مناسًبا، عن األمور المتعلقة 
باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي، ما لم تنوي االدارة  تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

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

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خاليًة بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، 
وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت وفقًا للمعايير الدولية 
للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع 

تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.



الصفحة 4 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

تقرير مدقق الحسابات المستقل 
إلى مساهمي رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. )تتمة(

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(

كجزء من عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضًا:

•  بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، تصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع 
تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث 

يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي؛ 
•  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي ذا الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة 

الداخلية للمجموعة؛ 

•  بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة؛

•  باستنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين 
متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. في حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، 
يتوجب علينا لفت االنتباه ضمن تقريرنا إلى  اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو تعديل رأينا في حال كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. هذا 
ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال 

المجموعة على أساس مبدأ األستمرارية؛

•   تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك  اإلفصاحات ، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات 
واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل؛ و

•  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت واألنشطة التجارية ضمن المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا 
مسؤولون عن القيام بالتوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق في المجموعة. ونبقى نحن الوحيدون المسؤولون عن رأينا حول التدقيق؛

نقوم بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة 
الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

كما نقوم أيضًا بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من 
المسائل التي يحتمل االعتقاد بأنها قد تؤثر على إستقالليتنا، وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسبًا. 

من األمور التي تم التواصل بشأنها مع مجلس إدارة ولجنة تدقيق المجموعة، نقوم بتحديد االمور التي كان لها األثر األكبر على تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة 
الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر 

في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة من االفصاح عنه.



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٥

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. (تتمة)

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ا�خرى

إضافة إلى ذلك ووفق� لمتطلبات القانون االتحادي لدولة ا�مارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، نفيد بما يلي:

(١)  أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية �غراض تدقيقنا؛

(٢)  تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع ا�حكام السارية للقانون االتحادي لدولة ا�مارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥؛

(٣)  أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛

(٤)  أن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس ا�دارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة؛

(٥)  كما هو مبين في إيضاح ٩ حول البيانات المالية الموحدة، أن المجموعة قد قامت بشراء أو ا�ستثمار في أسهم خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛

(٦)  أن ا�يضاح رقم ٢٥ حول البيانات المالية الموحدة يظهر أهم الُمعامالت وا�رصدة مع ا�طراف ذات العالقة  مع الشروط التي قد تم بموجبها إبرام تلك المعامالت؛

(٧)  طبق� للمعلومات التي توافرت لنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى ا�عتقاد بأن الشركة أرتكبت خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ أي مخالفات ل�حكام 
السارية للقانون االتحادي لدولة ا�مارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ أو النظام ا�ساسي للشركة مما قد يؤثر جوهري� على أنشطتها أو مركزها المالي كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٨.

ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط)

 
 

تم التوقيع من قبل:
عباده محمد وليد القوتلي

ســجل رقم ١٠٥٦
١٤ فبراير ٢٠١٩

الشارقة، ا�مارات العربية المتحدة

ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط)ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط)

تم التوقيع من قبل:تم التوقيع من قبل:



الصفحة 6 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

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

2017
ألف درهــم

2018
ألف درهــم

إيضاحات

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

577.771 699.714 5 ممتلكات ومعدات

2.023.147 2.581.902 6 إستثمارات في ممتلكات

279.720 290.096 7 إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

610.092 543.435 8 ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

245.961 125.984 9 إستثمارات

18.228 91.537 10 دفعات مقدمة 

221.518 162.036 12 ذمم تجارية مدينة وأخرى

مجموع الموجودات غير المتداولة 4.494.704 3.976.437

الموجودات المتداولة 

13.924 153.397 8 ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

771 609 بضاعة

33.243 15.221 9 إستثمارات

75.487 47.119 10 دفعات مقدمة 

499.969 100.565 11 ممتلكات للمتاجرة

207.307 128.687 12 ذمم تجارية مدينة وأخرى

352.621 400.774 13 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

مجموع الموجودات المتداولة 846.372 1.183.322

 5.159.759  5.341.076 مجموع الموجودات

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
بـيـان الـمـركـز لـلمـالـي الـموحـد

كـمـا فـي 31 ديـسـمبـر 2018



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة 7

2017 2018 إيضاحات

ألف درهــم ألف درهــم

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واإلحتياطيات

2,000,000 2,000,000 14 رأس المال

1,000,000 1,000,000 15 إحتياطي قانوني

576,826 591,878 16 إحتياطي عام

)589( )448,441( التغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة

347,130 670,020 أرباح مستبقاه

                                           

3,923,367 3,813,457 مجموع حقوق الملكية

                                            

المطلوبات غير المتداولة

4,788 3,172 17 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

614,115 604,993 6 منح حكومية مؤجلة

19,284 22,957 18 دفعات مقدمة من العمالء

14,568 91,859 19 دفعات مقدمة من العمالء

                                            

652,755 722,981 مجموع المطلوبات غير المتداولة

                                            

المطلوبات المتداولة

10,164 4,168 18 دفعات مقدمة من العمالء

338,012 553,169 19 إستالف من البنوك

235,461 247,301 20 ذمم تجارية دائنة وأخرى

                                            

583,637 804,638 مجموع المطلوبات المتداولة

                                            

1,236,392 1,527,619 مجموع المطلوبات

                                            

5,159,759 5,341,076 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

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

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
بـيـان الـمـركـز لـلمـالـي الـموحـد

كـمـا فـي 31 ديـسـمبـر 2018



الصفحة 8 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

2017 2018 إيضاحات

ألف درهــم ألف درهــم

312,930 101,391 21 اإليرادات

)158,138( )52,817( 22 تكلفة اإليرادات

                                        

154,792 48,574 إجمالي الربح

15,557 15,589 إيرادات تشغيلية أخرى – صافي

)62,195( )56,318( 23 مصاريف عمومية وإدارية

104,901 168,392 6  الربح من التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات، منح حكومية مؤجلة،
 شطب إستثمارات في ممتلكات

)8,635( )3,150( 8  تخفيض ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير إلى صافي
القيمة المتحققة  

204,420 173,087 الربح التشغيلي

                                        

4,670 )3,170( الخسارة(/الربح من بيع إستثمارات(

)10,208( - 9 مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات

)6,090( 1,591  صافي الزيادة/)النقص( في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

)7,345( )30,466( 12 مخصص إنخفاض قيمة دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

1,081 3,626 إيرادات توزيعات أرباح

7,667 9,233 24 إيرادات التمويل

)2,378( )3,377( 24 مصاريف التمويل

191,817 150,524 الربح للسنة

0.10 0.08 26 )الربح األساسي للسهم الواحد للسنة )درهم

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
بـيـان الـدخـل الـمـوحـد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

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



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٩

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

191,817 150,524 الربح للسنة

                                        

الدخل الشامل اÁخر:

بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحق© ضمن الربح او 
   الخسارة:

(14,324) - النقص في القيمة العادلة �ستثمارات متاحة للبيع 

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحق� ضمن الربح او الخسارة:

- (117,520) صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اúخر 

 (14,324) (117,520) الخسارة الشامل اúخر للسنة

177,493 33,004 إجمالي الدخل الشامل للسنة

إن ا�يضاحات المرفقة تشكل جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
بيان الـدخـل الـشـامـل الـمـوحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨



الصفحة 10 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

المجموع أرباح مستبقاه

التغيرات 
المتراكمة 

في إحتياطي 
القيمة 
العادلة إحتياطي عام

إحتياطي 
قانوي رأس المال

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

3,850,874 279,495 13,735 557,644 1,000,000 2,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

191,817 191,817 - - - - الربح للسنة

)14,324( - )14,324( - -                  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة

177,493 191,817 )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(

3,923,367 347,130 )589( 576,826 1,000,000 2,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

)17,651( 312,681 )330,332( - - -
التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  تطبيق  تعديالت 

المالية  رقم 9 )إيضاح 2-1(

                                                                                                      

3,905,716 659,811 )330,921( 576,826 1,000,000 2,000,000 الرصيد المعاد بيانه كما في 1 يناير 2018 

150,524 150,524 - - - - الربح للسنة

)117,520( - )117,520( - - - الخسارة الشاملة األخرى للسنة

                                                                                                       

33,004 150,524 )117,520( - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- )15,052( - 15,052 - - المحول إلى إحتياطي عام )إيضاح 16(

)5,263( )5,263( - - - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)120,000( )120,000( - - - - توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 32(

                                                                                                        

3,813,457 670,020 )448,441( 591,878 1,000,000 2,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

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

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



رأس الخيمة العقارية
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الصفحة 11

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

191,817 150,524 الربح للسنة

التعديالت :

12,299 14,336   إستهالك ممتلكات ومعدات

)5,289( )5,856(   إيرادات التمويل – )صافي(

)1,081( )3,626(   إيرادات توزيعات ارباح

6,090 )1,591(
  صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من

     خالل الربح أو الخسارة

7,345 30,466   مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات دفعات مقدمة وذمم تجارية مدينة 

)4,670( 3,170   الخسارة/)الربح( من بيع استثمارات 

10,208 -   شطب/مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات ودفعات مقدمة –)صافي(

)62,260( )168,392(    الربح من التغير في القيمة العادلة إلستثمارات في ممتلكات

8,635 3,150   خفض قيمة ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير إلى صافي القيمة المتحققة

)42,641( -   منح حكومية

436 -  خسارة من إستبعاد ممتلكات ومعدات

940 )1,553(   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

121,829 20,628
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 

  والمطلوبات التشغيلية

122,241 6,205 النقص في ممتلكات للمتاجرة – )صافي(

)92,515( )65,666( الزيادة في ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير – )صافي(

)99,695( 91,846 النقص/)الزيادة( في ذمم تجارية مدينة وأخرى

1,985 )51,227( )الزيادة(/النقص في دفعات مقدمة 

)72,148( 17,968 الزيادة/)النقص( في ذمم تجارية دائنة وأخرى 

)771( 162 النقص/)الزيادة( في البضاعة

7,126 )2,323( )النقص(/الزيادة في دفعات مقدمة من العمالء

)11,948( 17,593 النقد الناتج من/)المستخدم في( العمليات التشغيلية

)297( )63( تعويض نهاية الخدمة للموظفين المدفوع

)12,245( 17,530 صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( العمليات التشغيلية

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
ببيـان الـتـدفقـات الـنقـدية الـمـوحـد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

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



الصفحة 12 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

التدفقات النقدية من العمليات اإلستثمارية

)1,325( )129,540( شراء ممتلكات ومعدات

7,047 8,063 إيرادات فوائد مقبوضة

1,081 3,626 إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

- )323( إضافات إلى إستثمارات 

7 - متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

3,202 18,533 متحصالت من إستبعاد إستثمارات

)35,000( - الزيادة في وديعة ألجل

)60,646( )17,115( إضافات إلى إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

- )50,000( الحركة على الودائع الثابتة التي تستحق بعد أكثر من 3 أشهر

)85,634( )166,756( صافي النقد المستخدم في العمليات اإلستثمارية

                                      

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

)102,382( )123,064( توزيعات أرباح مدفوعة

24,568 196,559 الزيادة في قرض ألجل

187,200 95,889 الزيادة في السحب على المكشوف والفواتير المخصومة

)5,000( )5,263( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)8,852( )13,678( فوائد مدفوعة

95,534 150,443 صافي النقد الناتج من العمليات التمويلية

)2,345( 1,217 صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما يعادله

4,594 2,249 النقد وما يعادله في بداية السنة

2,249 3,466 النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 27(

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
ببيـان الـتـدفقـات الـنقـدية الـمـوحـد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(

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



رأس الخيمة العقارية
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الصفحة 13

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. 

وفقًا للمطلوب من قبل سوق أبوظبي لألوراق المالية ، قامت إدارة المجموعة بمراجعة الدفاتر المحاسبية وَخُلصت إلى أنه ال يوجد أي تعامل مع مجموعة أبراج.

 )IFRS( 2-            تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
2-1           المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 الصادر عن المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في يوليو 2014 حيث كان تاريخ التطبيق المبدئي 
لهذا المعيار في 1 يناير 2018، وقد نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 إحداث تغيرات على السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف 

بها سابًقا في البيانات المالية الموحدة. ولم تقم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 مبكًرا في الفترات السابقة.

وقد اختارت المجموعة، بحسب ما تجيزه األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9، عدم إعادة إدراج أرقام المقارنة، بحيث يتم إثبات أي تعديالت على 
القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحول في األرباح المستبقاة االفتتاحية واالحتياطات األخرى للفترة الحالية.

لقد نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 إحداث تغيرات في السياسات المحاسبية المتعلقة باالعتراف و تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات 
المالية وإنخفاض قيمة الموجودات المالية. يؤدي تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 الى تعديالت جوهرية على المعايير األخرى التي تتناول األدوات المالية 

مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 “األدوات المالية: اإلفصاحات”.

لم ينتج أي تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية. تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لألدوات المالية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 في إيضاح 2-3 
حول البيانات المالية الموحدة.

2-2           عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في البيانات المالية الموحدة

يتم عرض مخصصات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في البيانات المالية الموحدة على النحو التالي:

•  بالنسبة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛
•  بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: ال يتم اإلعتراف بمخصص خسائر في بيان المركز المالي الموحد حيث أن القيمة الدفترية هي 

بالقيمة العادلة. ومع ذلك، فإن مخصص الخسارة متضمن كجزء من مبلغ إعادة التقييم في مخصص إعادة التقييم ويتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



الصفحة 14 رأس الخيمة العقارية
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2-            تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة )IFRS( )تتمة(
2-1           1 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة )تتمة(

                 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في البيانات المالية الموحدة )تتمة(

يقدم الجدول التالي تسوية لفئات القياس األصلية والقيم الدفتـرية وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 وفئات القياس الجديدة مع تلك الواردة في المعيار 
الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 9 للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 1 ينايـر 2018:

تتمثل سندات الملكية في االستثمارات التي تعتزم المجموعة االحتفاظ با لفترة طويلة ألغراض استراتيجية. وفقًا لما يجيزه المعيار الدولي إلعداد التقارير   )1
المالية رقم 9، قامت المجموعة بتصنيف هذه اإلستثمارات  في تاريخ التطبيق المبدئي على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ االنتقال 
إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9، تم اإلعتراف بمخصص إنخفاض القيمة والبالغ 330.33 مليون درهم كزيادة في األرباح المستبقاه اإلفتتاحية ونقص في 

التغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة كما في 1 يناير 2018.

إن الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية والنقد التي كانت ُتصنف كقروض وذمم مدينة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39   )2
أصبح يتم تصنيفها حالًيا بالتكلفة المطفأة. قد تم االعتراف بزيادة بقيمة 17.65 مليون درهم )معاملة غير نقدية( في مخصص انخفاض القيمة على تلك الذمم المدينة 

كما في 1 يناير 2018 عند اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

القيمة 
الدفتـرية 
الجديدة 

وفًقا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقاريـر 
المالية رقم 9

التعديالت

القيمة الدفتـرية 
األصلية وفًقا 

للمعيار 
المحاسبي الدولي 

رقم 39

التصنيف الجديد 
وفًقا للمعيار 

الدولي إلعداد 
التقاريـر المالية 

رقم 9

التصنيف األصلي 
وفًقا للمعيار 

المحاسبي الدولي 
رقم 39

ألف درهم ألف درهم ألف درهم الموجودات المالية

245,271 - 245,271 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
اآلخر

متاحة للبيع
إستثمارات في أوراق مالية – 

حقوق   الملكية )أ(

690 - بالتكلفة المطفأة 690
إستثمارات محتفظ بها 
حتى تاريخ إستحقاقها

إستثمارات في أوراق مالية – أدوات 
الدين

33,243 - 33,243 
بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر
محتفظ بها للتداول

إستثمارات في أوراق مالية –  
ناديق  مشتركة وأخرى

437,863 )17,651( 455,514 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة
ذمم تجارية مدينة وأخرى ودفعات 

مقدمة )ب(

352,621 - 352,621 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة أرصدة لدى البنوك ونقد )ب(

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(



رأس الخيمة العقارية
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الصفحة 15

2-              تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة )IFRS( )تتمة(
2-2         المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة

المالية  البيانات  1 يناير 2018 في هذه  التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  المالية الجديدة والمعدلة  التقارير  تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد 
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.

والمعيار   1 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  التعديالت  تتضمن  والتي   2016  –  2014 المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  السنوية  التحسينات  دورة    •
المحاسبي الدولي رقم 28.

•  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؛ ويكون األصل 
المدفوع مقدمًا أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي.

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

•  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.

•  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.

•  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.

•  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات والمتعلق باإلفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 9.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(



الصفحة 16 رأس الخيمة العقارية
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2-              تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة )IFRS( )تتمة(
2-3              المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يحن موعد تطبيقها بعد:

تطبق للفترات 
السنوية

التي تبدأ من أو بعد
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

1 يناير 2019
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 2019

تفسير اللجنة الدولية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23 الشكوك المتعلقة بمعامالت ضريبة الدخل 
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؛
غير  الضريبية  واالعتمادات  المستعملة  غير  الضريبية  والخسائر  الضريبة  وأسس  الضريبية(  )الخسارة  للضريبة  الخاضع  الربح  تحديد    •

المستعملة ونسب الضرائب؛ و
•  تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

1 يناير 2019

بالتعويض السلبي.  المسبق  الدفع  التعديالت بمزايا  المالية: تتعلق  األدوات  المالية رقم 9  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  تعديالت على 
السماح  أجل  الحقوق من  إنهاء  رقم 9 بشأن  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  بالمعيار  المتضمنة  الحالية  المتطلبات  المعيار  ويعدل هذا 
بالقياس بالتكلفة المطفأة )أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بناًء على نموذج األعمال( حتى في حالة دفعات التعويض 

السلبي.

1 يناير 2019

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 
الدولي  المعيار  تمويلية، ضمن مفهوم  أو  اإليجارات كتشغيلية  بتصنيف عقود  المؤجرين  قيمة منخفضة. يستمر  ذات  العقد  موضوع 

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 19 منافع الموظفین فيما يتعلق بالتعديالت على الخطط، التخفيضات أو التسويات. توضح 
باستخدام  )األصول(  اإللتزام  قياس  خالل  من  إحتسابها  يتم  التسوية(  عند  الخسارة  أو  الربح  )أو  السابقة  الخدمة  تكلفة  أن  التعديالت 
إفتراضات محدثة ومقارنة المنافع المقدمة وأصول الخطة قبل وبعد تعديل الخطة )أو تقليصها أو تسويتها( ولكن تجاهل تأثير سقف 

األصول )التي قد تنشأ عندما تكون خطة المنافع المحددة في موقف فائض(.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(



رأس الخيمة العقارية
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الصفحة 17

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة )IFRS( )تتمة(  2-
3-2              المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تتمة(

تطبق للفترات 
السنوية

التي تبدأ من أو بعد
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

1 يناير 2021

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17  عقود التأمين
عقود  لجميع  والعرض  للقياس  توحيدًا  أكثر  نهجًا  ويوفر  باإللتزامات،  للوفاء  الجارية  بالقيمة  التأمين  مطلوبات  قياس  المعيار  يتطلب   
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 2019

تفسير اللجنة الدولية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23 الشكوك المتعلقة بمعامالت ضريبة الدخل 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؛
غير  الضريبية  واالعتمادات  المستعملة  غير  الضريبية  والخسائر  الضريبة  وأسس  الضريبية(  )الخسارة  للضريبة  الخاضع  الربح  تحديد    •

المستعملة ونسب الضرائب؛ و
•  تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

تم تأجيل تاريخ 
التطبيق إلى أجل غير 

مسمى

بالتعويض السلبي.  المسبق  الدفع  التعديالت بمزايا  المالية: تتعلق  األدوات  المالية رقم 9  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  تعديالت على 
السماح  أجل  الحقوق من  إنهاء  رقم 9 بشأن  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  بالمعيار  المتضمنة  الحالية  المتطلبات  المعيار  ويعدل هذا 
بالقياس بالتكلفة المطفأة )أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بناًء على نموذج األعمال( حتى في حالة دفعات التعويض 

السلبي.

تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عند دخولها حيز التطبيق، إن تطبيق هذه المعايير الجديدة، 
التفسيرات والتعديالت، قد ال يكون له تأثير هام على البيانات المالية للمجموعة في مرحلة التطبيق األولى. 

تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء في مايو 2014 والذي يبدأ تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 
يناير 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر. إختارت المجموعة التطبيق المبكر إبتداًء من 1 يناير 2016. 

ملخص بأهم السياسات المحاسبية   3-
معايير اإلعداد  3-1

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015.

أسس إعداد البيانات المالية  3-2
 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم إستثمارات في ممتلكات، إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير وبعض األدوات 
المالية. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.

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

إن أهم السياسات المحاسبية المتبعة هي كما يلي:

أسس توحيد البيانات المالية  3-3

تتألف البيانات المالية الموحدة لشركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع. والشركات التابعة لها )المجموعة(  من البيانات المالية الخاصة بالشركة والمنشآت التي تمتلك فيها 
الشركة حق السيطرة )الشركات التابعة لها(. 

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)  3-
3-3              أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)

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.

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من 
عناصر السيطرة المشار أليها أعاله.

عندما تنخفض حقوق التصويت الخاصة بالشركة  في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للشركة السيطرة على تلك المنشأة 
المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه ا�نشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.

تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في المنشأة المستثمر بها أم ال بشكل كاٍف لمنحها قوة 
السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:

•  حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق للتصويت اúخرين؛
•  حقوق التصويت المحتلمة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اúخرين وا�طراف اúخرى؛

•  الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اúخرى؛ و
•  أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه ا�نشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية 

التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على قوة السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة السيطرة على 
الدخل  الموحد وبيان  الدخل  بيان  السنة في  المستبعدة خالل  أو  المستحوذة  التابعة  الشركة  إيرادات ومصاريف  يتم تضمين  الخصوص،  التابعة. وعلى وجه  الشركة 

الشامل الموحد من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة الشركة على الشركة التـابعة.

إن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل ا�خرى موزعة على مالكي الشركة ومالكي الحصص غير المسيطرة. إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة 
موزع على مالكي الشركة وا�طراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة ا�طراف غير المسيطرة.

حيثما لزم ا�مر، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك ا�صول وااللتزامات وحقوق الملكية وا�رباح والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت الداخلية بين أعضاء المجموعة 
عند التوحيد.

الشركات التابعة  3-4

فيما يلي التفاصيل المتعلقة بالشركات التابعة كما في 31 ديسمبر 2018:

حصة الشركة في الشركة التابعة بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

100% ا�مارات العربية المتحدة رأس الخيمة العقارية الدولية المحدودة

100% تنزانيا رأس الخيمة العقارية تنزانيا المحدودة 

100% تنزانيا دولفن مارينا المحدودة 

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (تتمة)
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الصفحة 19

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -3
الشركات التابعة )تتمة(  4-3

إن شركة رأس الخيمة العقارية تنزانيا المحدودة، تنزانيا هي شركة تابعة لشركة رأس الخيمة العقارية الدولية المحدودة، وشركة دولفن مارينا المحدودة، تنزانيا هي 
شركة تابعة لشركة رأس الخيمة العقارية تنزانيا المحدودة، تنزانيا .

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

إندماج األعمال  5-3

تتم محاسبة اإلستحواذ على المنشآت باستخدام طريقة اإلستحواذ. ويتم قياس البدل المقدم ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة، والتي يتم حسابها على أنها مجموع 
القيم العادلة لألصول التي قدمتها المجموعة بتاريخ اإلستحواذ ، والمطلوبات التي تحملتها المجموعة لمصلحة مالكي المنشأة المشتراة السابقين باإلضافة إلى حصص 
حقوق الملكية التي أصدرتها المجموعة في مقابل السيطرة على المنشأة المشتراة. وبشكٍل عام، يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات اإلستحواذ في الربح أو 

الخسارة عند تكبدها.

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

يتم قياس الشهرة بالزيادة في مجموع البدل المقدم، ومبلغ أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة، والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المشترية 
التي كانت تحتفظ بها سابقًا في المنشأة المشتراة )إن وجدت(، على صافي مبالغ األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المتحملة بتاريخ اإلستحواذ. في حال، 
بعد إعادة التقييم، تجاوز صافي مبالغ األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المتحملة بتاريخ التملك مجموع البدل المقدم ومبالغ أي ملكية غير مسيطرة 
في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المشترية التي كانت تحتفظ بها سابقًا في المنشأة المشتراة )إن وجدت(، يتم االعتراف بالزيادة 

مباشرة في الربح أو الخسارة كربح شراء.

إن الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيها في حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة في حالة التصفية، يمكن قياسها بشكل أولي إما 
بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية للملكية غير المسيطرة من المبالغ المعترف بها لصافي األصول القابلة للتحديد في المنشأة المشتراة. يتم اختيار أساس القياس 
على أساس كل معاملة على حده. يتم قياس األنواع األخرى من الملكية غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو بناًء على األسس المحددة في معيار دولي آخر إلعداد التقارير  

المالية، عندما يكون ذلك مناسبًا.

عندما يشتمل البدل المقدم من قبل المجموعة في إندماج األعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة عن ترتيب بدل محتمل، يتم قياس البدل المحتمل تقديمه بالقيمة 
العادلة في تاريخ تملكه ويتم إدراجه كجزء من البدل المقدم في اندماج األعمال. يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارها تعديالت 
فترة القياس بأثر رجعي، مع عمل تعديالت مقابلة على الشهرة. إن تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ عن معلومات إضافية يتم الحصول عليها خالل “ فترة 

القياس “ )والتي ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ اإلستحواذ( حول الوقائع والظروف السائدة بتاريخ التملك.

إن المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل تقديمه والتي ال يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس تعتمد على كيفية تصنيفة. ال تتم إعادة قياس 
البدل المحتمل تقديمه والمصنف كحقوق ملكية في تواريخ تقارير مالية الحقة، ويتم حساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية. يتم إعادة قياس البدل المحتمل 
تقديمه والمصنف على أنه أحد األصول أو المطلوبات في تواريخ تقارير مالية الحقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 أو معيار المحاسبة الدولي رقم 37 المخصصات، 

المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، حسبما يكون مالئمًا، مع االعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في األرباح أو الخسائر.

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. 

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(



الصفحة 20 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -3
اإلعتراف باإليرادات  6-3

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 »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:

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.

وُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق االستالم مع مراعاة شروط وبنود الدفع التعاقدية المتفق عليها. وتقوم المجموعة بإعادة تقييم ترتيبات 
إيراداتها وفًقا لمعايير محددة بغية تحديد ما إذا كانت تقوم المجموعة بأعمالها باألصالة أو بالوكالة. وقد خلصت المجموعة على أنها تعمل باألصالة في جميع معامالت 

اإليرادات لديها.

يتم إثبات اإليرادات في البيانات المالية الموحدة بالقدر المحتمل معه تدفق المنافع االقتصادية على المجموعة ووجود إمكانية لقياس اإليرادات والتكاليف قياًسا موثوًقا 
به.

المنح الحكومية  7-3

يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية عندما تكون هنالك تأكيدات معقولة بإستالمها وبأن المجموعة سوف تلتزم بالشروط المتعلقة بهذه المنح. ويتم قياس المنح بالقيمة 
العادلة، ويتم اإلعتراف بها ضمن بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم فيها الوفاء بالشروط المتعلقة بالمنحة المعنية.

يتم الحصول هذه المنح عادة لغايات إستعمالها في التطوير، وعليه فإن االلتزام بالشرط المتعلق بالمنحة المعنية يتم تقديرها بناًء على تقدم نشاطات التطوير.

سيتم إدراج المنح الحكومية المؤجلة في بيان الدخل الموحد عند إستيفاء الشروط المنصوص عليها من قبل الحكومة والمرتكزة على تقدم نشاطات التطوير.

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 1:

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

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 3:

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 4:

االعتراف باإليرادات عندما تستوفي المنشأة تنفيذ التزاماتها. الخطوة 5:

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٢١

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)  -٣
العمالت ا�جنبية   ٣-٨

البيانات المالية الخاصة بكل عضو من أعضاء المجموعة بالعملة المسـتخدمة في البيئة ا�قتصادية التي تمارس المجموعة فيها نشاطها (العملة المتداولة).  تظهر 
�غراض البيانات المالية الموحدة فإنه تم عرض نتائج أعمال المجموعة ومركزها المالي بالدرهم ا�ماراتي والذي يعتبر العملة المستخدمة في المجموعة وعملة عرض 

البيانات المالية الموحدة . 

عند إعداد البيانات المالية الخاصة بكل عضو من أعضاء المجموعة ، يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة المستخدمة في المجموعة (العملة ا�جنبية) على 
أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت . بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد، يتم إعادة تحويل البنود المالية المدرجة بالعمالت ا�جنبية على أساس أسعار 
الصرف السائدة بذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت ا�جنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة 

العادلة لها . ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت ا�جنبية والتي يتم قياسها طبق� للتكلفة التاريخية.

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

تكلفة ا�قتراض  ٣-٩

يتم رسملة تكاليف ا�قتراض التي ترتبط مباشرًة باستحواذ أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة للرسملة، والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة كي تصبح جاهزة لÿستعمال أو 
للبيع، حيث يتم إضافتها إلى تكلفة تلك ا�صول وذلك إلى أن تكون تلك ا�صول وبشكل كبير جاهزة لÿستعمال أو للبيع.

إن جميع تكاليف االقتراض ا�خرى تظهر كمصاريف في ا�رباح أو الخسائر للسنة التي يتم بها تكبدها.

ممتلكات ومعدات  ٣-١٠

مباشر  بشكل  المتعلقة  المصاريف  التاريخية  التكلفة  تشمل  القيمة.  انخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقص�  التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تظهر 
با�ستحواذ على ا�صل.

أو ا�عتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئم� فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج فوائد اقتصادية  المدرجة ل�صل  القيمة  التكاليف الالحقة في  يتم إدراج 
مستقبلية للمجموعة من ا�صل المعني ويكون با�مكان قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف ا�صالح والصيانة ا�خرى في أرباح أو خسائر الفترة التي 

حدثت فيها.

يتم احتساب االستهالك بإستخدام طريقة القسط الثابت وذلك بتوزيع تكلفة ا�صل بعد طرح قيمته المتبقية على أساس مدة الخدمة المتوقعة ل�صل كما يلي:

تم مراجعة ا�عمار ا�نتاجية 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 ل�صل ويتم ا�عتراف بها في ا�رباح 
أو الخسائر.

إستثمارات في ممتلكات  ٣-١١

ا�رتفاع في قيمتها بالتكلفة با�ضافة إلى تكاليف  أو ا�ستفادة من  إيجار و/  إيرادات  الممتلكات والتي يحتفظ بها للحصول على  القياس ا�ولي لالستثمارات في  يتم 
المعاملة. بعد االعتراف ا�ولي يتم قياس االستثمارات في الممتلكات بالقيمة العادلة.  يتم إدراج ا�رباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في 

الممتلكات ضمن أرباح أو خسائر الفترة التي تحصل خاللها.

نسبة ٪

5 - 4 مباني (إيضاح 5)

   25 - 10 موجودات أخرى

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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استثمارات في ممتلكات قيد التطوير   12-3

إن االستثمارات في الممتلكات قيد التطوير التي يتم بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كاستثمار عقاري يتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة بما في ذلك جميع 
التكاليف المباشرة المتعلقة بالتصميم وإنشاء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين المرتبطة. وبعد االعتراف األولي، يتم قياس االستثمارات في ممتلكات قيد التطوير 
بالقيمة العادلة. إن األرباح والخسائر التي تنشأ عن تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات قيد التطوير يتم إدراجها في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ 

فيها. يتم تحويل العقار بعد االنتهاء من إنشائه أو تطويره إلى استثمارات في ممتلكات.  

يتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات واإلستثمارات في ممتلكات قيد التطوير بناء على قيم السوق المفتوح على أساس التقييمات التي يقوم بها 
مساحون مستقلون وإستشاريين.

ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير  13-3

يتم تصنيف الممتلكات قيد اإلنشاء أو التطوير بغرض بيعها عند اإلنتهاء من إنشائها أو تطويرها، على انها ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير ويتم قياسها بالتكلفة 
أو صافي القيمة المتحققة، أيهما أقل. تتمثل صافي القيمة المتحققة بسعر البيع المقدر في سياق األعمال اإلعتيادية ناقصًا التكاليف المقدرة الالزمة إلنجاز الممتلك 
وانجاز عملية البيع. ويتم تحديد تكلفة الممتلكات للمتاجرة قيد التطوير على أساس تحديد تكلفة كل عقار على حده. يعتمد تصنيف الممتلكات للمتاجرة قيد التطوير 

كموجودات متداولة أو غير متداولة على التاريخ المتوقع لإلنجاز.
3-14  ممتلكات للمتاجرة

يتم تصنيف الممتلكات المستحوذ عليها أو المطورة بغرض البيع في سياق األعمال اإلعتيادية كممتلكات للمتاجرة . يتم قياس هذه الممتلكات بالتكلفة أو صافي 
القيمة المتحققة ، أيهما أقل. تتمثل صافي القيمة المتحققة بسعر البيع المقدر في سياق األعمال اإلعتيادية ناقصًا التكاليف المقدرة الالزمة إلنجاز الممتلك وإنجاز عملية 

البيع . يتم تحديد تكلفة الممتلكات للمتاجرة على أساس تكلفة كل عقار على حده .

إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة  15-3
 

تقوم المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد بمراجعة قيمة الموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر على أن تلك الموجودات تعاني من خسائر 
إنخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لتحديد خسائر اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت(. عند عدم وجود أسس لتحديد 
القيمة القابلة لالسترداد من كل أصل على حده، تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة من وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. عند وجود أسس معقولة 
للتوزيع ، فإن الموجودات العامة للمجموعة يتم توزيعها على وحدات توليد النقد بشكل إفرادي أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد عند وجود 

أسس معقولة للتوزيع . 

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.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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المخصصات  16-3

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 .

مخصصات الموظفين  17-3

خطة المساهمات المحددة  1-17-3

المتحدة وفقًا لقانون العمل اإلتحادي لدولة اإلمارات  العربية  التقاعد والتأمين اإلجتماعي لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات  المجموعة بالمساهمة بمخصص  تقوم 
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. ويتم 

إدراج تلك المساهمة في األرباح أو الخسائر.

مخصص اإلجازات  2-17-3

يتم عمل إستحقاق لإللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات بناًء على الخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة .

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  3-17-3

يتم أيضًا عمل مخصص إضافي بكافة مبالغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون العمل في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وذلك على أساس مدة الخدمة المتجمعة لكل موظف والراتب األساسي الذي يتقضاه كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد .

المطلوبات غير  بند  الخدمة تحت  نهاية  بمكافآت  المتعلق  المخصص  إدراج  يتم  بينما   ، بند مطلوبات متداولة  اإلجازات تحت  المتعلق بمخصص  اإلستحقاق  إدراج  يتم 
المتداولة .

األدوات المالية )المطبق بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39(  18-3

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

يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية في تاريخ التعامل حيث يتم شراء أو بيع الموجودات المالية بموجب عقد يتطلب الحصول أو التنازل عن تلك الموجودات 
المالية خالل جدول زمني معين ويتم إبرامه بواسطة السوق ذو العالقة، يتم قياس الموجودات المالية بشكل مبدئي بالقيمة العادلة، وتكاليف المعامالت، بإستثناء 

الموجودات المالية المصنفة كأداة مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم قياسها بشكل أساسي بالقيمة العادلة .

تم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، إستثمارات محتفظ بها حتى إستحقاقها، موجودات مالية – 
متاحة للبيع وقروض وذمم مدينة. إن تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناًء على طبيعة وهدف إقتناء تلك الموجودات المالية ويتم قياسها في وقت 

إثباتها.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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التصنيف والقياس - الموجودات المالية   1-19-3

يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية في تاريخ التعامل، حيث يتم شراء أو بيع األصل المالي بموجب عقد يتطلب نقل األصل المالي خالل جدول زمني معين 
المالية  الموجودات  بإستثناء  المعامالت،  تكاليف  إلى  إضافة  العادلة  بالقيمة  مبدئي  بشكل  المالية  الموجودات  قياس  يتم  و  المعني  السوق  بواسطة  تحديده  ويتم 
المصنفة كأداة مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.  يتم إثبات التكاليف المباشرة المتعلقة باالستحواذ على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.

يتم قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 الحقًا بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس 
نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. على وجه التحديد:

)1(  يتم قياس أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال والتي يكون الهدف منها تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية والتي تتكون فقط من مدفوعات المبلغ األصلي 
وفائدة على المبلغ األصلي القائم، يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.

)2(  يتم قياس أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين الحقًا بالقيمة العادلة من خالل بنود 

الدخل الشامل األخرى، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية عبارة فقط عن مدفوعات للمبلغ األصلي وفائدة على المبلغ األصلي القائم؛

)3(  يتم قياس جميع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات الدين التي تدار على أساس القيمة العادلة أو المحتفظ بها للبيع( واإلستثمارات في حقوق الملكية الحقًا بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك، يجوز للمجموعة أن تختار/تحدد بشكل نهائي عند االعتراف المبدئي باألصل المالي على أساس كل أصل على حده:

•  يجوز للمجموعة أن تختار بشكل نهائي إظهار أية تغييرات الحقة في القيمة العادلة الستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة أو لمقابل محتمل معترف 
به من قبل المستحوذ ضمن اندماج أعمال ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3، في الدخل الشامل اآلخر؛ و

•  يجوز للمجموعة أن تحدد نهائًيا أداة دين تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من 
خالل الربح والخسارة إذا كان في ذلك إلغاء، أو يحد جوهرًيا من، وجود تضارب محسابي )يشار إليه بخيار القيمة العادلة(.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  2-19-3

يتم قياس اإلستثمارات بأدوات حقوق الملكية/الصناديق بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل بشكل مبدئي بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت. 
ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة بما في ذلك األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة والمعترف بها في بنود الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في 
إحتياطي التغيرات في القيمة العادلة. ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة عند إستبعاد اإلستثمارات إلى األرباح أو الخسائر، ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى 
األرباح المستبقاه. قامت المجموعة بتحديد جمیع االستثمارات في حقوق الملكية وغیر المحتفظ بها للمتاجرة كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر.

يتم اإلعتراف بأرباح التوزيعات عن هذه اإلستثمارات المالية ضمن األرباح أو الخسائر عندما تحصل المجموعة على حق إستالم توزيعات األرباح، ما لم تمثل أرباح التوزيعات 
بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم اإلعتراف بصافي األرباح أو الخسائر األخرى في الدخل الشامل األخر وال يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحد.

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  3-19-3

تقوم المجموعة بتقييم تصنيف وقياس الموجودات المالية بناًء على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج أعمال المجموعة المعني بإدارة الموجودات.

بالنسبة للموجودات المالية التي يتم تصنيفها و قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر، فإن شروطها التعاقدية يجب أن تؤدي 
إلى التدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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إعادة التصنيفات  4-19-3

في حال تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ بموجبه المجموعة بالموجودات المالية، يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية المتأثرة، وتسري متطلبات التصنيف والقياس 
المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتباًرا من اليوم األول من الفترة المالية األولى التي تعقب التغيير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف الموجودات 
المالية للمجموعة. ونظًرا لعدم وجود تغيرات في نموذج األعمال التي تحتفظ به المجموعة بالموجودات المالية، خالل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السابقة، 

لم يتم إجراء إعادة تصنيف.

تقوم المجموعة عند االعتراف المبدئي بأي من الموجودات المالية بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديًثا تشكل جزًءا من نموذج أعمال قائم أو أنها 
تعبر عن بداية نموذج أعمال جديد. وتعيد المجموعة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة مالية لتحديد ما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة. ولم ُتحدد 

المجموعة في الفترة المالية الحالية والسابقة أي تغيير في نماذج أعمالها.

عندما يتم إلغاء االعتراف بأداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ُيعاد تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل 
الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. وفي المقابل، بالنسبة الستثمارات الملكية المحددة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فال يتم 

إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف سابًقا في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد بل ُتحول ضمن حقوق الملكية. 

تتعرض أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لالنخفاض في القيمة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  5-19-3

تتمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في:

)1(  موجودات تتضمن تدفقات نقدية تعاقدية و ليست مدفوعات للمبلغ األصلي أو الفائدة على المبلغ األصلي القائم؛ أو/و
)2(  موجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال بخالف المحتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو للتحصيل والبيع؛ أو

)3(  موجودات ُمحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.

ُتقاس تلك الموجودات بالقيمة العادلة مع تسجيل أية أرباح / خسائر ناتجة من إعادة القياس المعترف به في الربح أو الخسارة.

خيار القيمة العادلة: يمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )خيار القيمة العادلة( عند االعتراف 
المبدئي حتى إذا لم يتم اقتناء األدوات المالية أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء. ويمكن استخدام خيار القيمة العادلة للموجودات المالية إذا ان 
يلغي أو يحد بشكل كبير من عدم التناسق في القیاس أو االعتراف الذي ان سینشأ خالًفا لذلك من قیاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح و الخسائر ذات الصلة 

على أساس مختلف )"دم التطابق المحاسبي"(. 

انخفاض القيمة  6-19-3

يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 نموذج "الخسارة المتكبدة" المتوافق مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 بنموذج "الخسارة األئتمانية المتوقعة". 
تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

•  نقد وأرصدة لدى البنوك
•  القروض والسلف؛

•  الذمم التجارية المدينة؛ و
•  الذمم المدينة األخرى

ال يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة على اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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انخفاض القيمة )تتمة(  6-19-3

وباستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الممنوحة متدنية في قيمتها االئتمانية )والتي سيتم تناولها بشكل منفصل فيما يلي(، يتطلب قياس الخسائر االئتمانية 
المتوقعة من خالل مخصص خسارة بقيمة تعادل:

•  خسارة ائتمانية متوقعة لمدة 12 شهًرا، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي نتجت من حوادث التعثر في السداد على األدوات المالية التي يمكن وقوعها 
خالل 12 شهًرا بعد نهاية الفترة المالية )ويشار إليها بالمرحلة 1(؛ أو

•  الخسارة االئمانية المتوقعة خالل عمر األداة المالية، أي العمر الزمني للخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع حاالت التعثر في السداد الممكنة على مدار عمر 
األداة المالية )يشار إليها بالمرحلة 2 و المرحلة 3(.

ويكون من المطلوب تكوين مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف 
المبدئي. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهًرا. 

قامت المجموعة باختیار قیاس مخصصات الخسائر المتعلقة باألرصدة البنكية والصندوق والسلف والذمم المدینة التجاریة واألخرى بمبلغ یعادل قیمة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
على مدى عمر هذه الموجودات.

يتم خصم مخصص خسائر االستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول. بالنسبة ألوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
الشامل األخر، يتم اإلعتراف بمخصص الخسارة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى، بدالً من تخفيض القيمة الدفترية لألصل.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان لألصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي و عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة. تأخذ المجموعة بعين االعتبار 
عند إجراء هذا التقييم معلومات معقولة و قابلة للدعم بحيث تكون متاحة و ذات صلة دون الحاجة لمجهود او تكاليف غير ضرورية. ويشمل ذلك كال من المعلومات 

والتحليالت الكمية و النوعية، بناًء على الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المتوفر، بما في ذلك أية معلومات حول التوقعات المستقبلية.

بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية، يتم تقييم الموجودات التي تم تقييمها على أنها ال يمكن إنخفاض قيمتها بشكل فردي فيتم أيضًا، تحديد انخفاض 
القيمة على أساس جماعي. يمكن أن يشتمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة على خبرة المجموعة السابقة في تحصيل المدفوعات وزيادة 

في عدد المدفوعات المتأخرة في المحفظة باإلضافة إلى التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية أو المحلية التي ترتبط بتعثر سداد الذمم.

يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالقروض والسلف بشكل منفصل في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل اآلخر.

تعتبر المجموعة أن أداة الدین لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما یون تصنیف مخاطر االئتمان معادال لتعریف المفهوم العالمي لفئة االستثمار.

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  7-19-3

تستعين المجموعة بنماذج إحصائية الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة.

تعد الخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية، حيث يتم قياسها على أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 
الفائدة  اقتصادية مستقبلية، مخصومة بمعدل  ترجيح عدة سيناريوهات  تنشأ من  والتي  المجموعة استالمها  تتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  للمجموعة  المستحقة 

الفعلية لألصل.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة 27

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -3

أهم السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 )تتمة(  19-3

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئمانية  8-19-3

يعتبر أي من الموجودات المالية »منخفضة القيمة االئتمانية" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. في تاريخ كل 
بيان مركز مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا انت أدوات الدين التي تمثل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

هي منخفضة القيمة االئتمانية. يتعرض األصل المالي إلنخفاض في القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثر في التدفقات النقدية المستقبلية.

السياسات المحاسبية لألدوات المالية وفقًا للمعيار المحاسبة الدولي رقم 39  20-3

إن السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 الساري قبل 1 يناير 2018 حول أرقام المقارنة لألدوات المالية موضحة أدناه.

الفعلي هو  العائد  . معدل  المرتبطة بها  الفترات  العائد على  إيرادات  المالية وتوزيع  للموجودات  المطفأة  التكلفة  الفعلي هي طريقة إلحتساب  العائد  طريقة معدل 
المعدل الذي يستعمل لخصم الدفعات النقدية المتوقع إستالمها مستقباًل خالل العمر المتوقع للموجودات المالية أو خالل فترة أقصر، عندما يكون ذلك مناسبًا، بحيث 

تعطي بالضبط صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي .

قامت المجموعة بتصنيف الموجودات المالية التالية "قروض وذمم مدينة" : أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق وذمم تجارية مدينة وأخرى. 

نقد وأرصدة لدى البنوك   1-20-3
يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك )بإستثناء الودائع المرهونة( التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل .

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر   2-20-3

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.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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الموجودات المالية المتاحة للبيع   3-20-3

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 .

قروض وذمم مدينة   4-20-3
يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، مطروحًا منها أي انخفاض في القيمة. يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل والتي يكون االعتراف بالفوائد عليها غير مادي. 

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  5-20-3
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وتواريخ استحقاق ثابتة وهي التي تعتزم إدارة 
المجموعة االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ويكون لها القدرة على ذلك. يتم إدراج اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحًا منها خسائر االنخفاض في القيمة، ويتم االعتراف بااليراد باستخدام معدل الفائدة السائد. عندما تقرر المجموعة بيع ما هو أكثر 
من مجرد كمية غير كبيرة من اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، عندها تكون الفئة بالكامل قد تعرضت للتأثر وبالتالي تتم إعادة تصنيفها كإستثمارات 

متاحة للبيع. 

إنخفاض قيمة الموجودات المالية   6-20-3
يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود 
الموجودات  المتوقع مستقباًل لتلك  النقدي  التدفق  تأثر  إلى  المالية، يشير  الموجودات  المبدئي بتلك  أو أحداث حصلت الحقًا لإلعتراف  دليل موضوعي، كنتيجة لحدث 

المالية. 

إن اإلنخفاض الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة لألسهم غير المدرجة والمصنفة كإستثمارات – متاحة للبيع، إلى ما دون تكلفتها، يؤخذ في عين اإلعتباره كدليل 
موضوعي عند تحديد ما إذا كانت هذه اإلستثمارات قد تعرضت إلنخفاض القيمة.

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 .

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 .

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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إنخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(  6-20-3
 

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 .

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية  7-20-3

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 
بالموجودات  الصلة  ذات  والمخاطر  المكاسب  بمعظم  المجموعة  إحتفظت  إذا  يتوجب عليها سدادها.  إلتزامات  وأي  المالية  بالموجودات  المتبقية  بمصالحها  باإلعتراف 

المالية المحولة، تستمر المجموعة بتسجيل هذه الموجودات المالية.

المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل المجموعة  21-3

التصنيف كدين أو أداة ملكية   1-21-3
الديون وأدوات الملكية يتم تصنيفها كإلتزامات مالية أو كأدوات ملكية طبقًا ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديـة.

أدوات الملكية  22-3

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 .

المطلوبات المالية  22-3

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.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -3

المطلوبات المالية )تتمة(  23-3

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 .

إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية  1-23-3
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية فقط عندما يتم اإليفاء بها ، إلغاؤها أو إنتهاء مدتها .

توزيع األرباح  24-3

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

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  -4
 

المدرجة  القيم  حول  وافتراضات  تقديرات  أحكام،  بعمل  اإلدارة  تقوم  أن  يتطلب  ذلك  فإن   ،  3 إيضاح  في  وارد  كما  المحاسبية  للسياسات  المجموعة  تطبيق  خالل  من 
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:

  
اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية  1-4

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 :

تصنيف الممتلكات  1-1-4

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 
الممتلكات  العقارية،  االستثمارات  لتعريف  وفقا  مستمرة  بصورة  الحكم  تستطيع  حتى  معينة  معايير  المجموعة  وضعت  بيعه.  إلعادة  به  محتفظ  عقار  و/أو  ومعدات 
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 .

إستيفاء إلتزامات األداء  2-1-4

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. 

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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الصفحة 31

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تتمة(  -4

اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية )تتمة(  1-4
  

تحديد أسعار المعامالت  3-1-4

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.

تقييم نموذج األعمال  4-1-4

يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية عل نتائج اختبار أسعار اإلنتاج )المدفوعات الرئيسية والفوائد( واختبار نموذج األعمال. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى 
يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية مًعا لتحقيق هدف أعمال محدد. ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية 
تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. تراقب الشركة الموجودات المالية 
المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة 
مع الهدف من األعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه باالحتفاظ بالموجودات المالية 

المتبقية مناسًبا، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم إدخال تغييًرا مستقبلًيا لتصنيف تلك الموجودات. 

زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان  5-1-4

يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية لمدة 12 شهرًا من المرحلة 1، أو على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة 2 أو المرحلة 
3. يتم إنتقال األصل إلى المرحلة 2 عندما تزيد مخاطر االئتمان بشكل جوهري عند االعتراف األولي. ال يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ما الذي يشكل 
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية 
والنوعية المعقولة والمدعومة ذات النظرة المستقبلية. يفترض وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان إن كان العميلقد تجاوز أكثر من 90 يومًا لدفع المبالغ التعاقدية.

عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة ، فإن المجموعة تستخدم معلومات مستقبلية معقولة وقابلة للدعم، والتيتستند إلى افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف 
المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

احتمالية التعثر  .6

تشكل احتمالية التعثر مدخًلا رئيسًيا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقدیًرا الحتمالية التعثر عن السداد على مدى فتره زمنية معينة، 
والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.

الخسارة بافتراض التعثر  7-1-4

تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع 
المقرض تحصيلها، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية المتكاملة.

تصنيف اإلستثمارات )المطبق بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39(   8-1-4

تاريخ  حتى  بها  محتفظ  إستثمارات  للمتاجرة،  به  محتفظ   – الخسارة  أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  تصنيفه  تم  التي  المالي  الموجود  على  اإلستحواذ  اإلدارة  قررت 
اإلستحقاق, القروض والذمم المدينة أو الموجودات المالية المتاحة للبيع.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تتمة(  -4

اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية )تتمة(  1-4
 

إنخفاض قيمة الموجودات المالية  )المطبقة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39(  9-1-4

قامت المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها العادلة عندما يكون هناك انخفاض في قيمتها العادلة أقل من التكلفة. عند 
إصدار هذا الحكم وتسجيل ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة ، تقوم المجموعة بتقييم من بين عوامل أخرى، الصحة المالية للشركة المستثمر فيها ، وأداء الصناعة 

والقطاع ، والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والمالية.

بالنسبة إلستثمارات األسهم المتاحة للبيع ، يعتبر االنخفاض الكبير في القيمة العادلة لألوراق المالية بأقل من تكلفتها دلياًل موضوعًيا على إنخفاض القيمة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، قامت اإلدارة بدراسة مبلغ 10.20 مليون درهم كخسائر إنخفاض في الموجودات المالية المتاحة للبيع عن السنة، بناًء على تحليل 
إختبار اإلنخفاض في القيمة على الموجودات المالية المتاحة للبيع.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  2-4

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 :

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

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 
التقديرات مبنية على بعض االفتراضات غير  التغيرات في الطبيعة والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي حصلت بتلك األسعار. إن هذه  تعكس 

المؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية بشكل جوهري.

التأجير، وملفات المستأجرين،  النقدية المستقبلية من الموجودات )مثل  القيمة العادلة للعقارات المنتجة لإليرادات إلى استخدام تقديرات كالتدفقات  يتطلب تحديد 
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.

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

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.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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الصفحة 33

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تتمة(  -4

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تتمة(   2-4

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات   3-2-4

تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وتكاليف اإلستهالك المتعلقة بالممتلكات والمعدات على أساس سنوي.  

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

•  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

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

إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة )بما فيها الدفعات المقدمة( )المطبق بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39(  5-2-4

   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.

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

إلتزامات األداء عند اإلعتراف باإليرادات مع مرور الوقت. تعتبر المجموعة أن إستخدام طريقة  إختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت عند توزيع سعر المعاملة على 
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

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(
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ممتلكات ومعدات   -5

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(

المجموع
أعمالرأسمالية 

قيد التنفيذ سيارات

أجهزة  اسوب 
ومعدات 

مكاتب
أثاث 

ومفروشات مباني أرض

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

التكلفة

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

1,325 - 24 434 64 803 - إضافات خالل السنة

)697( - )50( )647( - - - إستبعادات خالل السنة

142,522 65,898     -     -     - 37,461 39,163 تحويالت )إيضاح 7 و 8(

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

129,540 115,491 81 1,253 131 12,584 - إضافات خالل السنة

6,739 - - - - 6,739 - تحويالت )إيضاح 7(

784,039 217,511 1,074 8,209 4,546 271,965 280,734 كما في 31 ديسمبر 2018

اإلستهالك المتراكم

57,944 - 824 4,352 3,968 48,800 - كما في 31 ديسمبر 2016

12,299 - 88 951 309 10,951 - إستهالك السنة

)254( - )50( )204( - - - الملغى باإلستبعادات

69,989 - 862 5,099 4,277 59,751 - كما في 31 ديسمبر 2017

14,336 - 83 838 73 13,342 - إستهالك السنة

84,325     -           945 5,937 4,350 73,093 كما في 31 ديسمبر 2018           -    

699,714 217,511 129 2,272 196 198,872 280,734
القيمة الدفترية كما في 31

ديسمبر 2018

577,771 102,020 131 1,857 138 192,891 280,734 كما في 31 ديسمبر 2017
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الصفحة ٣٥

ا�ستثمارات في ممتلكات موجودة في دولة ا�مارات العربية المتحدة .

خالل سنة ٢٠١١، قامت المجموعة بإدراج الجزء المتبقي من ا�رض الممنوحة من الحكومة في الدفاتر المحاسبية كمنح حكومية مؤجلة بقيمة إجمالية ٥٧١ مليون درهم 
وإدراج نفس المبلغ في ا�ستثمارات في ممتلكات والممتلكات للمتاجرة قيد التطوير. عالوة على ذلك، خالل سنة ٢٠١٦، تم إدراج مبلغ ٨٥٫٨ مليون درهم كزيادة في القيمة 
العادلة (معاملة غير نقدية) المتعلقة با�رض الممنوحة من الحكومة أعاله وبالتالي زيادة المنح الحكومية المؤجلة إلى مبلغ ٦٥٧ مليون درهم. خالل سنة ٢٠١٧، قامت إدارة 
المجموعة بإدراج هذه المنح الحكومية المؤجلة في بيان الدخل الموحد عند إستيفاء الشروط المنصوص عليها من قبل الحكومة، حيث قامت إدارة المجموعة بإدراج 
مبلغ ٤٢٫٦٤ مليون درهم ضمن بيان الدخل الموحد. سيتم إدراج هذه المنح الحكومية المؤجلة في بيان الدخل الموحد عند إستيفاء الشروط المنصوص عليها من قبل 

الحكومة.

خالل السنة ، قامت المجموعة بعكس المنح الحكومية والبالغة ٩٫١٢ مليون درهم نتيجة إنخفاض التقييم العادل ل�رض.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، تم تقييم ا�ستثمارات في ممتلكات من قبل مقيم مستقل. قام مجلس ا�دارة بمراجعة تقرير التقييم للمقيم المستقل وبناء عليه، تم ا�خذ 
بعين االعتبار الزيادة في القيمة العادلة بمبلغ ١٦٨ مليون درهم (تتضمن زيادة في القيمة العادلة بقيمة ٤٣ مليون درهم التي تم ا�عتراف بها ضمن الممتلكات المحولة 

من الممتلكات بغرض المتاجرة) (٢٠١٧: ٦٢ مليون درهم) والتي تم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد.

قامت ا�دارة بإعادة تقييم إستخدام بعض الممتلكات بغرض المتاجرة. من وجهة نظر مجلس ا�دارة، سيتم إستخدام هذه الممتلكات والبالغ تكلفتها ٣٩٣٫٢٠ مليون 
درهم لتحقيق إيرادات ا�يجار للمجموعة. وبناًء على ذلك، تم تحويل قيمة هذه الممتلكات إلى إستثمارات في ممتلكات.

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

1,960,887 2,023,147 كما في 1 يناير

62,260 168,392 التغير في القيمة العادلة - (صافي)

- (9,122) التغير في القيمة العادلة – منح حكومية

- 6,286 المحول من الدفعات المقدمة

- 393,199 محول من ممتلكات للمتاجرة (إيضاح 11)

2,023,147 2,581,902 كما في 31 ديسمبر

ممتلكات ومعدات (تتمة)   -٥

تتضمن تكلفة الممتلكات والمعدات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بنود مستهلكة بالكامل وال تزال بالخدمة بمبلغ ٩٫٢١ مليون درهم (٢٠١٧: ٧٫٥٣ مليون درهم).

تتضمن الممتلكات والمعدات تكلفة االقتراض المرسملة خالل السنة والبالغة ٦٫٧٨ مليون درهم (٢٠١٧: مليون درهم).

الممتلكات والمعدات والمؤلفة بشكل أساسي من أرض ومباني موجودة في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

البناء ما تزال  النفقات المتكبدة لبناء فنادق والتي ينوي إستخدامها وفق� لنموذج ا�عمال الخاص بالمجموعة. أعمال  االتنفيذ في  الرأسمالية قيد  يتمثل بند ا�عمال 
مستمرة في هذه الفنادق كما في تاريخ التقرير، وتتوقع ا�دارة إتمام أعمال البناء في الربع ا�خير من سنة ٢٠١٩.

قامت ا�دارة بإعادة النظر في إستخدام بعض ا�ستثمارات في ممتلكات قيد التطوير والممتلكات للمتاجرة قيد التطوير. من وجهة نظر مجلس ا�دارة، فإنه سوف يتم 
إستخدام هذه الممتلكات بتكلفة تبلغ ٦٫٧٤ مليون درهم (٢٠١٧ : ١٤٢٫٥٢ مليون درهم) لتوليد إيرادات للمجموعة، وبالتالي، تم تحويل تكلفة هذه الممتلكات إلى ممتلكات 

ومعدات.

إستثمارات في ممتلكات   -٦

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)
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تم تقييم ا�ستثمارات في ممتلكات قيد التطوير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ من قبل مقيم مستقل. قام مجلس ا�دارة بمراجعة تقرير المقيم المستقل أعاله واتفق على 
عدم الحاجة �دراج أية تغيرات في القيمة العادلة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

إن ا�ستثمارات في ممتلكات قيد التطوير موجودة في دولة ا�مارات العربية المتحدة .

خالل السنة، بناًء على التقييم المستقل لصافي القيمة المتحققة لممتلكات للمتاجرة قيد التطوير، قرر مجلس ا�دارة تخفيض قيمتها بمبلغ ٣٫١٥ مليون درهم لتساوي 
القيمة المتحققة (٢٠١٧: ٨٫٦٤ مليون درهم).

تتضمن الممتلكات بغرض المتاجرة قيد التطوير تكلفة االقتراض المرسملة خالل السنة بمبلغ ٣٫٥٢ مليون درهم (٢٠١٧: ٥٫٣ مليون درهم).

إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير  -٧

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

295,299 279,720 كما في 1 يناير

60,646 17,115 التكلفة المتكبدة

(10,327) - محول إلة ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير (إيضاح 8)

(65,898) (6,739) محول إلى ممتلكات ومعدات (إيضاح 5)

279,720 290,096 كما في 31 ديسمبر

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

822,983 624,016 كما في 1 يناير

101,807 90,497 التكلفة المتكبدة

10,327 - محول من إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

45,000 - محول من دفعات مقدمة

(8,635) (3,150) مخفض إلى صافي القيمة المحققة

(2,819) (14,531) تكلفة ممتلكات مباعة

(268,023) - محول إلى ممتلكات للمتاجرة (إيضاح 11)

(76,624) - محول إلى ممتلكات ومعدات (إيضاح 5)

624,016 696,832 كما في 31 ديسمبر

607,490 680,306 داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة

16,526 16,526 خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة

624,016 696,832

مصنفة كا�تي:

610,092 543,435 موجودات غير متداولة

13,924 153,397 موجودات متداولة

624,016 696,832

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير   -٨
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الصفحة ٣٧

إستثمارات   -٩

فيما يلي تفاصيل إستثمارات المجموعة : 

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

إستثمارات غير متداولة

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ا�خرى/متاحة للبيع

408,553 70,644 إستثمارات في حقوق ملكية خاصة

167,050 55,340 صندوق عقاري

575,603 125,984

8,270 - إستثمارات مالية بالتكلفة المطفأة/محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

583,873 125,984

(337,912) - ينزل: مخصص إنخفاض في القيمة

245,961 125,984

إستثمارات متداولة 

33,243 15,221 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ا�خرى/متاحة للبيع

إستثمارات داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة

240,723 15,560 إستثمارات في حقوق ملكية خاصة غير مدرجة

15,256 - صناديق إستثمارية غير مدرجة

255,979 15,560 (أ)

إستثمارات خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة

119,106 26,082 إستثمارات في حقوق ملكية خاصة غير مدرجة

151,794 55,340 صناديق إستثمارية غير مدرجة

48,724 29,002 أوراق مالية مدرجة

319,624 110,424 (ب)

575,603 125,984 رصيد ا�ستثمارات غير المتداولة (أ+ب)

إستثمارات مالية بالتكلفة المطفأة/محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

8,270 - أدوات دين غير مدرجة موجودة خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة

583,873 125,984

(337,912) - ينزل : مخصص إنخفاض في القيمة

245,961 125,984 إجمالي ا�ستثمارات غير المتداولة

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)



الصفحة ٣٨ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

إستثمارات متداولة – بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر

21,974 4,250 حقوق ملكية مدرجة داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة

11,269 10,971 إستثمارات غير مدرجة خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة

33,243 15,221

إستثمارات (تتمة)  -٩
فيما يلي تفاصيل إستثمارات المجموعة :

تم تحديد قيمة ا�ستثمارات بالقيمة العالة من خالل الدخل الشامل اúخر/إستثمارات متاحة للبيع غير المدرجة كما في ٣١ ديسمبر من قبل مقيم مستقل. قام مجلس 
ا�دارة بمراجعة تقرير المقيم أعاله وتم إقرار مبلغ ١١٧٫٥٢ مليون درهم كنقص في القيمة العادلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: كنقص في القيمة العادلة 

بمبلغ ١٤٫٣٢ مليون درهم كخسائر إنخفاض في القيمة بمبلغ ١٠٫٢١ مليون درهم).

يتضمن الجزء غير المتداول من الدفعات المقدمة مبلغ ٧٣٫٣١ مليون درهم مدفوع لبناء ممتلكات فندقية (إيضاح ٥).

جميع الممتلكات للمتاجرة موجودة في دولة ا�مارات العربية المتحدة .

خالل السنة، وإستناد� إلى تقييم صافي القيمة المتحققة لممتلكات للمتاجرة من قبل مقيم مستقل، اتفق مجلس ا�دارة إلى أن تقرير التقييم ال يبين وجود إنخفاض 
في القيمة المتحققة وبالتالي ال يوجد ضرورة لتحميل الربح او الخسارة للسنة الحالية بأية خسائر (٢٠١٧ : ال شيء).

دفعات مقدمة  -١٠

ممتلكات للمتاجرة  -١١

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

93,715 138,656 دفعات مقدمة

تم تصنيفها :

18,228 91,537 موجودات غير متداولة

75,487 47,119 موجودات متداولة

93,715 138,656

2017 2018

ألف درهــم ألف درهــم

354,187 499,969 كما في 1 يناير

- (393,199) تحويالت إلى إستثمارات في ممتلكات (إيضاح 6)

268,023 - تحويالت من ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير (إيضاح 8)

(122,241) (6,205) تكلفة ممتلكات مباعه 

499,969 100,565 كما في 31 ديسمبر

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٣٩

ذمم تجارية مدينة وأخرى  .١٢

عقود مع العمالء لبيع ممتلكات

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

٣٦٠,٣٩٣ ٢٤٩,٩٩٠ ذمم تجارية مدينة

٣٢٥ ٩,٦٠٥ مستحق من العمالء من عقود لبيع ممتلكات

٧٢,٠٧٧ ٨٣,٢١٥ ذمم مدينة أخرى

٤٣٢,٧٩٥ ٣٤٢,٨١٠

(٣,٩٧٠) (٥٢,٠٨٧) يطرح: مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 

٤٢٨,٨٢٥ ٢٩٠,٧٢٣

(٢٢١,٥١٨) (١٦٢,٠٣٦) ذمم مدينة تستحق بعد سنة 

٢٠٧,٣٠٧ ١٢٨,٦٨٧ ذمم مدينة تستحق خالل سنة 

2017 2018

ألف درهـــم ألف درهـــم

325 9,605 مبلغ مستحق من العمالء ضمن ذمم تجارية مدينة

3,160 19,461 إجمالي تكلفة العقود مضاف� له الربح المحقق مطروح� من  الخسائر حتى تاريخه

(2,835) (9,856) يطرح: إجمالي فواتير ا�نجاز حتى تاريخه

325 9,605

تتضمن الذمم التجارية المدينة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ أوراق قبض – شيكات برسم التحصيل بمبلغ ٢٣٦ مليون درهم (٢٠١٧: ٢٦٦ مليون درهم).

الحركة في مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

- ٣,٩٧٠ الرصيد كما في بداية السنة

- ١٧,٦٥١
التطبيق ا�ولي للمعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم ٩

  (إيضاح ٢-١)

- ٢١,٦٢١ الرصيد كما في ١ يناير

٧,٣٤٥ ٣٠,٤٦٦ مخصص إنخفاض القيمة للسنة

(٣,٣٧٥) - شطب للسنة

٣,٩٧٠ ٥٢,٠٨٧ الرصيد كما في نهاية السنة

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)



الصفحة ٤٠ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  -١٣

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

9 7 نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك:

910 2,040 حسابات جارية

50,372 47,308 حسابات جارية – توزيعات أرباح غير مطالب بها (إيضاح 20)

1,330 1,419 حسابات تحت الطلب

300,000 350,000 ودائع �جل

352,621 400,774

تتضمن ا�رصدة لدى البنوك وفي الصندوق ودائع �جل بمبلغ ٣٥٠ مليون درهم (٢٠١٧ : ٣٠٠ مليون درهم) بتاريخ استحقاق �كثر من ثالثة أشهر، ووفقا لذلك لم يتم إدراجها 
في النقد وما يعادله. بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع ٢٫١٪ إلى ٣٪ سنوي� (٢٠١٧ : ٢٪ إلى ٢٫٧٥٪ سنوي�). بلغت قيمة الوديعة الثابتة �جل المرهونة مقابل إستالف من 

البنوك بمبلغ ٣٥٠ مليون درهم.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، بلغ رصيد حساب السحب على المكشوف ٤١٨ مليون درهم (٢٠١٧: ٣٢٨ مليون درهم) (إيضاح ١٩).

إن الحسابات الجارية – توزيعات أرباح غير مطالب بها يجب أن تستخدم فقط في دفع توزيعات ا�رباح ويجب أن ال تستخدم �غراض أخرى.

إن ا�رصدة لدى البنوك وفي الصندوق محتفظ بها داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة.

رأس المال  -١٤

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة مبلغ ٢ مليار درهم (٢٠١٧ : ٢ مليار درهم) مقسمة إلى
٢ مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم .

إحتياطي قانوني  -١٥

حسب متطلبات القانون ا�تحادي لدولة ا�مارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، والنظام ا�ساسي للشركة، يتم تحويل ١٠٪ من صافي الربح للسنة إلى ا�حتياطي 
القانوني. حتى يصل هذا ا�حتياطي إلى ما يعادل ٥٠٪ من رأس المال المدفوع. إن هذا ا�حتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي يسمح بها القانون. لم يتم 

إجراء تحويل إلى ا�حتياطي القانوني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  حيث بلغ رصيد هذا ا�حتياطي ٥٠٪ من رأس المال المدفوع.

إحتياطي عام  -١٦

وفق� للنظام ا�ساسي للشركة، يتم تحويل ١٠٪ من صافي الربح السنوي إلى ا�حتياطي العام. يتوقف هذا التحويل بقرار من الجمعية العمومية العادية بناء على توصية 
مجلس ا�دارة أو عندما يصل رصيد هذا ا�حتياطي ٥٠٪ من رأس المال المدفوع. يستخدم هذا ا�حتياطي في ا�غراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناء على 

إقتراح مجلس ا�دارة.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٤١

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين    -١٧

إستالف من البنوك  -١٩

يتم تسديد القروض البنكية كما يلي :

١٨-  دفعات مقدمة من العمالء

تتمثل الدفعات المقدمة من العمالء في المبالغ المقبوضة وفق� لخطط دفع من بيع ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير وممتلكات للمتاجرة. تم توزيع المبالغ المستلمة 
مقدم� من العمالء بين متداولة وغير متداولة على أساس التواريخ المتوقعة �نجاز المشاريع المتعلقة بممتلكات للمتاجرة.

خالل السنة قامت المجموعة، وبعد حصولها على ا�ستشارة القانونية الالزمة، بإلغاء عقود بعض العمالء ومصادرة الدفعات المقدمة منهم بمبلغ ٨٫٩٤ درهم (٢٠١٧ : ٣٫٢٦ 
مليون درهم) وذلك لعدم إلتزامهم بمتطلبات الدفع.  

تتمثل الحركة على صافي ا�لتزامات كما يلي:

2017 2018

ألف درهـــم ألف درهـــم

4,145 4,788 الرصيد كما في بداية السنة

940 714 المحمل خالل السنة

- (2,267) عكس المحمل للسنة

(297) (63) المبالغ المدفوعة خالل السنة

4,788 3,172 الرصيد كما في نهاية السنة

2017 2018

ألف درهـــم ألف درهـــم

24,568 221,127 قرض �جل

328,012 417,615 سحب على المكشوف

- 6,286 فواتير مخصومة

352,580 645,028

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

2017 2018

ألف درهـــم ألف درهـــم

338,012 553,169 عند الطلب أو خالل سنة

14,568 91,859 في السنة الثانية والسنوات الالحقة

352,580 645,028

(338,012) (553,169)
يطرح : مبالغ مستحقة السداد خالل 12 شهر� من تاريخ التقرير

   (تم إظهارها ضمن المطلوبات المتداولة)

14,568 91,859 مبالغ مستحقة السداد بعد 12 شهر� من تاريخ التقرير



الصفحة ٤٢ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

١٩- إستالف من البنوك (تتمة)

يتم تسديد القروض البنكية كما يلي : 

حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية (سحب على المكشوف) بمبلغ ٤٥٠ مليون درهم من بنك تجاري. سيتم إحتساب سعر الفائدة على السحب على المكشوف 
بنسبة ٠٫٥٠% با�ضافة إلى نسبة الفائدة الثابتة على الوديعة الثابتة وبنسبة معدل فائدة االيبور لثالثة أشهر + ٣٫٢٠% سنوي�. 

إن التسهيالت البنكية للمجموعة مضمونة بواسطة الضمانات التالية:

•  وديعة بمبلغ ٣٥٠ 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.

حصلت المجموعة على القروض التالية:

•  قرض �جل بمبلغ ٣٥٨ مليون درهم من بنك تجاري لتمويل بناء مشروع الفندق. يستحق سداد القرض على ٢٨ قسط ربع سنوي متساوي تبدأ من ٣ سنوات من 

تاريخ السحب ا�ول وتحمل فائدة ٣٫٤٠٪ إضافة إلى ٣ أشهر إيبور. بلغ الرصيد المتبقي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٤٩٫٢٥ مليون درهم (٢٠١٧: مبلغ ٣٫٤٧ مليون درهم).

•  قرض �جل بقيمة ١١٦ مليون درهم من بنك تجاري لبناء مبنى سكني. يتم سداد هذه التسهييالت على ٦ أقساط نصف سنوية تبدأ من سنتين من تاريخ السحب 

ا�ول وتحمل فائدة بمعدل ٢٫٧٪ إضافة إلى
١ أشهر إيبور. بلغ الرصيد المتبقي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٣٥٫٩٦ مليون درهم (٢٠١٧: مبلغ ١١٫١٠ مليون درهم).

•  تسهيالت قرض �جل بمبلغ ٢٥٠ مليون درهم من بنك تجاري لتمويل بناء مشروع الفندق. يستحق سداد القرض على ٣٠ قسط ربع سنوي متساوي تبدأ بعد ٢٫٥ سنوات 
من تاريخ السحب ا�ول وتحمل فائدة ٣٫٤٠٪ إضافة إلى ٣ أشهر إيبور. بلغ الرصيد المسحوب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٥٢٫٧٢ مليون درهم (٢٠١٧: ال شيء).

•  قرض متوسط ا�جل بقيمة ٥٠ مليون درهم من بنك تجاري لÿلتزام بمتطلبات رأس المال العامل للشركة. تسدد هذه التسهيالت خالل ١٨٠ يوم من تاريخ السحب 

وتحمل فائدة بمعدل ٣٫٢٠٪ إضافة إلى ٣ أشهر إيبور. خالل السنة، تم سداد القرض بالكامل. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بلغ الرصيد المتبقي ١٠ مليون درهم.

•  قرض �جل من بنك تجاري لتمويل بناء المشاريع المحددة. بلغت إجمالي التسهيالت ٣٠٠ مليون درهم أو ٨٠% من قيمة القرض مقابل ا�وراق المالية أيهما أقل. يستحق 
سداد القرض على ٣٢ قسط ربع سنوي متساوي تبدأ بعد ٩٠ يوم� من نهاية أخر عملية سحب أو الربع التاسع من تاريخ السحب ا�ول، أيهما أسبق وينتهي في تاريخ 

ا�ستحقاق النهائي وتحمل فائدة ٢٫٧٥% سنوي� إضافة إلى ٣ أشهر ايبور. بلغ الرصيد المسحوب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٦٩٫٩٠ مليون درهم (٢٠١٧: ال شيء).

•  قرض �جل بقيمة ١٣٫٣٠ مليون درهم من بنك تجاري لبناء مبنى سكني. يتم سداد هذه التسهييالت على ٨ أقساط ربع سنوية تبدأ من أول شهر من تاريخ السحب 

ا�ول وتحمل فائدة بمعدل ٣٫٢٠٪ إضافة إلى ٣ أشهر إيبور. بلغ الرصيد المتبقي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ١٣٫٣٠ مليون درهم.

2017 2018

ألف درهـــم ألف درهـــم

140,812 352,580 الرصيد كما في بداية السنة

211,768 292,448
الحركة خالل السنة على ا�ستالف من البنوك (تتضمن الحصول على 

  قروض �جل بمبلغ 196.559 ألف درهم)

352,580 645,028 الرصيد كما في نهاية السنة



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٤٣

ذمم تجارية دائنة وأخرى  -٢٠

ا�يرادات  -٢١

تكلفة ا�يرادات  -٢٢

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

إستالف من البنوك (تتمة)  -١٩

تتضمن إتفاقيات االقتراض البنكي (“إتفاقيات“) بعض التعهدات المقيدة بما في ذلك الحفاظ على نسبة الديون إلى ا�يرادات قبل الفوائد والضريبة واالهالك. لم تمتثل 
المجموعة لتعهدات معينة مذكورة في ا�تفاقيتين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. بالرغم من ذلك، حصلت المجموعة بعد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على خطاب تنازل من المقرضين 

عن عدم االمتثال لهذه التعهدات بقيمة ١٢٢٫٦٢ مليون درهم، إال أن الجزء غير المتداول من تلك القروض تم تصنيفها كمطلوبات متداولة.

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 ا�يرادات من بيع الشقق وإيرادات ا�يجارات من الشقق الممولة من قبل البنك.

•  رهن حساب المشروع مع البنك �ستالم تحصيالت المشروع من المشترين.

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

٣١,١٣٦ ٢٢,٠٢٥ ذمم تجارية دائنة

٥٨,٢٩٠ ٨٥,١٤١ مستحقات عن مشاريع

٥٠,٣٧٢ ٤٧,٣٠٨ توزيعات أرباح غير مطالب بها (إيضاح ١٣)

٩٥,٦٦٣ ٩٢,٨٢٧ مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

٢٣٥,٤٦١ ٢٤٧,٣٠١

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

٢٥٤,٢٢٠ ٣٧,٠٣١ مبيعات ممتلكات 

٣,٢٥٩ ٨,٩٤٣ إيرادات إلغاء عقود (إيضاح ١٨)

٥٤,٥٧٤ ٥٥,٤١٧ إيرادات إيجارات وإدارة للمرافق

٨٧٧ - أخرى

٣١٢,٩٣٠ ١٠١,٣٩١

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

١٢٥,٠٦٠ ٢٠,٧٣٦ تكلفة مبيعات ممتلكات 

٣٣,٠٧٨ ٣٢,٠٨١ إيجارات ومصاريف إدارة مرافق 

١٥٨,١٣٨ ٥٢,٨١٧



الصفحة ٤٤ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

٢٥-  المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

ا�طراف  تعريف  نطاق  ضمن  تقع  أفراد  أو  أخرى  شركات  مع  عليها،  متفق  وأحكام  لشروط  وفق�  معامالت،  في  بالدخول  ا�عتيادية  أعمالها  سياق  في  المجموعة  تقوم 
ذات العالقة المتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤. لدى المجموعة عالقة ضمن هذا ا�طار مع حكومة رأس الخيمة ومساهمي المجموعة وأعضاء مجلس ا�دارة 

والمسؤولين التنفيذيين (بما في ذلك المنشآت التي يمارسون تأثير� جوهري� عليها أو المنشآت التي تمارس تأثير� جوهري� على المجموعة) .

ا�رصدة المطلوبة من/(إلى) أطراف ذات عالقة كما يلي:

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

مصاريف عمومية وإدارية  -٢٣

إيرادات ومصاريف التمويل  -٢٤

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

21,442 22,790 تكاليف موظفين

9,460 11,427 مصاريف إعالنية وتسويقية

12,299 14,336 إستهالكات

18,994 7,765 مصاريف أخرى 

62,195 56,318

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

7,667 9,233 إيرادات التمويل

(2,378) (3,377) مصاريف التمويل

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

250,000 250,000 ودائع �جل

(10,000) (13,300) قرض �جل

(287,054) (311,392) سحب على المكشوف

٢٠١٧ 2018

ألف درهـــم ألف درهـــم

مكافآت موظفي ا�دارة الرئيسين:

8,637 8,957 رواتب ومخصصات

268 322 مخصص نهاية الخدمة 

8,905 9,279

5,000 5,263 مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة



رأس الخيمة العقارية
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الصفحة ٤٥

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

معامالت:

6,460 7,094 إيرادات فوائد على ودائع �جل

7,793 10,910 مصروفات فوائد على سحب على المكشوف

- 57,545 شراء خدمات

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

المعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)  -٢٥

معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة

لقد قامت حكومة رأس الخيمة بمنح قطع أراضي تبلغ مساحتها ٦٧٫١ مليون قدم مربع على أساس أن يتم تطويرها.

يتم إحتساب الربح ا�ساسي للسهم الواحد بتقسيم أرباح السنة على عدد ا�سهم القائمة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.

الربح ا�ساسي للسهم الواحد  -٢٦

٢٠١٧ ٢٠١٨

191,817 150,524 الربح للسنة (ألف درهم)

2,000,000 2,000,000 عدد ا�سهم (با�لف)    

0.10 0.08 الربح ا�ساسي للسهم الواحد (درهم)

فيما يلي ا�لتزامات ذات الصلة بتطوير الممتلكات :

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 ٢٠١٧ .

يتألف هيكل رأس مال المجموعة من إستالف من البنوك، أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق وحقوق الملكية التي تشتمل على رأس المال، ا�حتياطيات وا�رباح المستبقاة. 
تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بشكل دوري، حيث يتم وكجزء من هذه المراجعة ا�خذ بعين االعتبار تكاليف رأس المال والمخاطر المتعلقة به.

النقد وما يعادله  -٢٧

إدارة مخاطر رأس المال  -٢٩

2017 ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

352,621 400,774 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 

(50,372) (47,308) حسابات جارية – توزيعات أرباح غير مطالب بها

(300,000) (350,000) ودائع �جل تستحق بعد أكثر من 3 أشهر - مرهونة

2,249 3,466

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف درهـــم ألف درهـــم

1,040,011 804,800 تمت الموافقة عليها وتم التعاقد بشأنها

إلتزامات ومطلوبات محتملة  -٢٨



الصفحة ٤٦ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

ا�دوات المالية  -٣٠

أهم السياسات المحاسبية  ٣٠-١

تم ا�فصاح في إيضاح رقم ٣ حول البيانات المالية الموحدة عن السياسات والطرق الهامة المتبعة بما فيها طريقة ا�عتراف وكذلك أسس قياس وا�عتراف با�يرادات 
والمصاريف وذلك فيما يتعلق بجميع الموجودات والمطلوبات المالية وأدوات الملكية.

تصنيف ا�دوات المالية   ٣٠-٢

المجموع
أدوات

غير مالية

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

الشامل اÁخر

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح او 

الخسارة
قروض

وذمم مدينة الموجودات 

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٦٩٩,٧١٤ ٦٩٩,٧١٤ - - - ممتلكات ومعدات

٢,٥٨١,٩٠٢ ٢,٥٨١,٩٠٢ - - - إستثمارات في ممتلكات

٢٩٠,٠٩٦ ٢٩٠,٠٩٦ - - - إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

٦٩٦,٨٣٢ ٦٩٦,٨٣٢ - - - ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

١٤١,٢٠٥ - ١٢٥,٩٨٤ ١٥,٢٢١ - إستثمارات 

١٣٨,٦٥٦ ١٣٨,٦٥٦ - - - دفعات مقدمة

١٠٠,٥٦٥ ١٠٠,٥٦٥ - - - ممتلكات للمتاجرة

٦٠٩ ٦٠٩ - - - المخزون

٢٩٠,٧٢٣ ٤,٦٩٦ - - ٢٨٦,٠٢٧ ذمم تجارية مدينة وأخرى

٤٠٠,٧٧٤ - - - ٤٠٠,٧٧٤ أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

٥,٣٤١,٠٧٦ ٤,٥١٣,٠٧٠ ١٢٥,٩٨٤ ١٥,٢٢١ ٦٨٦,٨٠١ مجموع الموجودات 

المجموع
أدوات

غير مالية أدوات مالية حقوق الملكية والمطلوبات 

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

3,813,457 3,813,457 - حقوق الملكية

3,172 3,172 - مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

645,028 - 645,028 إستالف من البنوك

604,993 604,993 - منح حكومية مؤجلة

27,125 27,125 - دفعات مقدمة من العمالء 

247,301 - 247,301 ذمم تجارية دائنة وأخرى

5,341,076 4,448,747 892,329 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



رأس الخيمة العقارية
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الصفحة ٤٧

المجموع
أدوات

غير مالية
إستثمارات 

متاحة للبيع

إستثمارات 
بغرض 

المتاجرة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
ا�ستحقاق

قروض
وذمم مدينة الموجودات

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

31 ديسمبر 2017

577,771 577,771 - - - - ممتلكات ومعدات

2,023,147 2,023,147 - - - - ممتلكات ومعدات

279,720 279,720 - - - - إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير

624,016 624,016 - - - - ممتلكات للمتاجرة قيد التطوير

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

93,715 66,572 - - - 27,143 دفعات مقدمة

499,969 499,969 - - - - ممتلكات للمتاجرة

771 771 - - - - المخزون

428,825 454 - - - 428,371 ذمم تجارية مدينة وأخرى

352,621 - - - - 352,621 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

5,159,759 4,072,420 245,271 33,243 690 808,135 مجموع الموجودات 

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

ا�دوات المالية (تتمة)  -٣٠

تصنيف ا�دوات المالية (تتمة)  ٣٠-٢



الصفحة ٤٨ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

المجموع
أدوات

غير مالية أدوات مالية حقوق الملكية والمطلوبات 

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

31 ديسمبر 2017

3,923,367 3,923,367 - حقوق الملكية

4,788 4,788 - مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

352,580 - 352,580 إستالف من البنوك

614,115 614,115 - منح حكومية مؤجلة

29,448 29,448 - دفعات مقدمة من العمالء 

235,461 - 235,461 ذمم تجارية دائنة وأخرى

5,159,759 4,571,718 588,041 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إدارة مخاطر أسعار الفائدة  ٣٠-٣

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة وذلك فيما يتعلق بودائعها لدى البنوك وا�ستالف من البنوك.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، تراوحت الفائدة السنوية المكتسبة على ودائع المجموعة لدى البنوك بين ٢٫١% إلى ٣% سنوي� (٢٠١٧: ٢% إلى ٢٫٧٥% سنوي�). إن سعر الفائدة 
على ا�ستالف من البنوك مرتبط بمعدل ٣ أشهر أيبور با�ضافة إلى ٣٫٢% سنويا“(٢٠١٧: ٤٫٩٥% سنوي�).

أهداف إدارة المخاطر المالية  ٣٠-٤

المخاطر  لهذه  التعرض  درجة  بتحليل  تقوم  داخلية  مخاطر  تقارير  من خالل  وذلك  المجموعة  بأعمال  الصلة  ذات  المالية  المخاطر  ومراقبة  بإدارة  المجموعة  إدارة  تقوم 
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.

مخاطر السوق  ٣٠-٥

إن نشاط المجموعة يعرضها إلى مخاطر مالية متعلقة بشكل رئيسي بالتغيرات التي تطرأ على أسعار العمالت ا�جنبية 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.

مخاطر أسعار ا�سهم  ٣٠-٦

تتعرض المجموعة إلى الحد ا�دنى من مخاطر أسعار ا�سهم كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد، إن بعض إستثمارات المجموعة في ا�سهم مدرجة في ا�سواق 
المالي  المركز  تاريخ بيان  المدرجة فقد تم تقييمها من قبل مقيم خارجي مستقل كما في  المتحدة وبالنسبة �ستثمارات ا�سهم غير  العربية  المالية لدولة ا�مارات 

الموحد.

تحليل حساسية أسعار ا�سهم  ٣٠-٧
 

تتعرض المجموعة إلى الحد ا�دنى من مخاطر أسعار ا�سهم كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن غالبية إستثمارات المجموعة هي إستثمارات غير مدرجة. إن 
ا�ستثمارات غير المدرجة تم تقييمها من قبل خبراء تقييم مستقليين كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. 

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

ا�دوات المالية (تتمة)  -٣٠

تصنيف ا�دوات المالية (تتمة)  ٣٠-٢
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الصفحة ٤٩

ا�دوات المالية (تتمة)  -٣٠

إدارة مخاطر أسعار تحويل العمالت ا�جنبية  ٣٠-٨

ال يوجد مخاطر كبيرة على المجموعة متعلقة بتغيير أسعار تحويل العمالت حيث أن غالبية الموجودات والمطلوبات المالية مسجلة بدرهم ا�مارات العربية المتحدة أو 
بالدوالر ا�مريكي، حيث أن سعر صرف الدرهم ثابت مقابل تلك العملة.

إدارة مخاطر ا�ئتمان  ٣٠-٩

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

إن مخاطر ا�ئتمان لدى المجموعة مرتبط بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة ا�خرى. تظهر الذمم التجارية المدينة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بالصافي بعد 
خصم مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم أخذ مخصص لÿنخفاض في القيمة عند وجود حدث يعتبر بناًء على الخبرة السابقة، كدليل النخفاض قابلية استرداد 

التدفق النقدي. اعتبار� من ١ يناير ٢٠١٨ ، اعتمدت المجموعة المعيار الدولي �عداد لتقارير المالية رقم ٩ لقياس مخصص الخسارة.

تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية الخاضعة لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر ا�ئتمان عند االعتراف ا�ولي. إذا 
كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر ا�ئتمان، تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بناًء على الخسارة ا�ئتمانية المتوقعة مدى الحياة بدالً من الخسارة ا�ئتمانية 

المتوقعة لمدة ١٢ شهر�.

تم توضيح تحليل مخاطر االئتمان للمجموعة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة ا�خرى أدناه:

الذمم التجارية المدينة وأخرى

31 ديسمبر 2018

المرحلة 3 المرحلة 2 المرحلة 1

المجموع
خسائر ائتمانية متوقعة 
على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 
على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 
لمدة 12 شهًرا

ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم

338,114 46,802 218,890 72,422 ذمم تجارية مدينة وأخرى

(52,087) (46,802) (4,266) (1,019) الخسارة ا�ئتمانية المتوقعة

286,027 - 214,624 71,403 القيمة الدفترية

١ يناير ٢٠١٨

المرحلة ١ المرحلة ١ المرحلة ١

المجموع
خسائر ائتمانية متوقعة 
على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 
على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 
لمدة ١٢ شهًرا

ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم

٤٥٩,٤٨٤ ١٤,٢٠٤ ٢٢٦,٥٦٧ ٢١٨,٧١٣ ذمم تجارية مدينة وأخرى

(٢١,٦٢١) (١٤,٢٠٤) (٥,٦٦٦) (١,٧٥١) الخسارة ا�ئتمانية المتوقعة

٤٣٧,٨٦٣ - ٢٢٠,٩٠١ ٢١٦,٩٦٢ القيمة الدفترية

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)



الصفحة 50 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

األدوات المالية )تتمة(  -30

إدارة مخاطر السيولة  10-30

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 ، 12(.

قياس القيمة العادلة   -31

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

السنوية  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  المستخدمة في  المماثلة  واإلفتراضات  التقييم  أساليب  بإستخدام  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  تحديد  تم 
المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )تتمة(



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٥١

قياس القيمة العادلة (تتمة)  -٣١

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:

القيمة العادلة كما في

العالقة بين 
المدخالت الغير 

قابلة  للرصد 
للقيمة العادلة

مدخالت هامة 
غير قابلة 

للرصد

أساليب التقييم 
والمدخالت الرئيسية

التسلسل 
الهرمي 
للقيمة 
العادلة

31 ديسمبر
2017

ألف درهــــــم

31 ديسمبر
2018

ألف درهــــــم
الموجودات المالية

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اÁخر/ متاحة للبيع

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات 
المستثمر فيها، 

ارتفعت القيمة 
العادلة

صافي قيمة 
الموجودات/مبدأ 

السوق

طريقة تقييم صافي 
الموجودات لعدم توفر 

معلومات عن السوق 
ومعلومات مالية مماثلة. 

المستوى 
الثالث

108,974 64,592
إستثمارات في 
حقوق ملكية 

خاصة وصناديق 

تم تحديد قيمة صافي ا�صول 
بناًء على أحدث معلومات مالية 

تاريخية/مدققة متوفرة

المستوى 
الثاني

87,573 32,390
إستثمارية غير 

مدرجة

ال ينطبق ال يوجد
أسعار العرض في ا�سواق 

النشطة
المستوى 

ا�ول
48,724 29,002

إستثمارات في 
حقوق ملكية 

مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر

ال ينطبق ال يوجد
أسعار العرض في ا�سواق 

النشطة
المستوى 

ا�ول
21,974 4,250

إستثمارات في 
حقوق ملكية 

مدرجة

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات 
المستثمر فيها، 

ارتفعت القيمة 
العادلة

صافي قيمة 
الموجودات

طريقة تقييم صافي 
الموجودات لعدم توفر 

معلومات عن السوق 
ومعلومات مالية مماثلة. تم 
تحديد قيمة صافي ا�صول 

بناًء على أحدث معلومات مالية 
تاريخية/مدققة متوفرة

المستوى 
الثالث

11,269 10,971
إستثمارات غير 

مدرجة

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)



الصفحة ٥٢ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــرالــســنــوي 2018

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

قياس القيمة العادلة (تتمة)  -٣١

قياس القيمة العادلة المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموحد
يقدم الجدول التالي تحليل ل�دوات المالية وغير المالية التي يتم قياسها الحق� لÿعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات من ١ إلى ٣ على مدى 

مالحظة القيمة العادلة .

•  المستوى ا�ول : قياسات القيمة العادلة المستقاة من ا�سعار المدرجة (غير المعدلة) في ا�سواق النشطة ل�صول والمطلوبات المتطابقة .

ل�صول  مالحظتها  يمكن  والتي  ا�ول  المستوى  في  إدراجها  تم  والتي  المدرجة  ا�سعار  بخالف  مدخالت  من  المستقاة  العادلة  القيمة  قياسات   : الثاني  المستوى    •
والمطلوبات أما مباشرة (كا�سعار مثًال) أو بطريقة غير مباشرة (المستقاة من ا�سعار); و

•  لمستوى الثالث : قياسات القيمة العادلة المستقاه من ”أساليب التقييم“ والتي تتضمن مدخالت ل�صول أو المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة 
(المدخالت غير المالحظة) .

31 ديسمبر 2018 

المجموع
ألف درهــم

المستوى 3
ألف درهــم

المستوى 2
ألف درهــم

المستوى 1
ألف درهــم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اÁخر

96,982 64,592 32.390 -
حقوق ملكية وصناديق إستثمارية غير 

مدرجة 

29,002 - - 29,002 أوراق مالية مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
  خالل الربح أو الخسارة 

15,221 10,971 - 4,250 موجودات بغرض المتاجرة

2,581,902 2,581,902 - - إستثمارات في ممتلكات

290,096 290,096 - - إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير 

3,013,203 2,947,561 32,390 33,252



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٥٣

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. 

توزيع أرباح  -٣٢

يقترح مجلس ا�دارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن سنة ٢٠١٨ (٢٠١٧ : ١٠٠ مليون درهم، ٥ فلس للسهم الواحد). يقترح مجلس ا�دارة أيض� مكافأة أعضاء مجلس 
ا�دارة بمبلغ ٤ مليون درهم (٢٠١٧ : ٦ 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 ١٧ مارس ٢٠١٨، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦٪ بمبلغ ١٢٠ مليون درهم (٦ فلس للسهم 
الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

(٢٠١٦ : ٥٪ بمبلغ ١٠٠ مليون درهم). كما وافق المساهمون أيض� على مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة بمبلغ ٥٫٣ مليون درهم عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (٢٠١٦: 
٥ مليون درهم)

إعتماد البيانات المالية الموحدة  -٣٣

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس ا�دارة وتم التوقيع عليها بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٩

رأس الخيمة العقارية ش. م. ع. والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (تتمة)

قياس القيمة العادلة (تتمة)  -٣١

31 ديسمبر 2017

المجموع
ألف درهــم

المستوى 3
ألف درهــم

المستوى 2
ألف درهــم

المستوى 1
ألف درهــم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اÁخر

 196.547 108.974 87.573 --
حقوق ملكية وصناديق إستثمارية غير 

مدرجة 

 48.724 - - أوراق مالية مدرجة 48.724

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
  خالل الربح أو الخسارة 

 33.243 11.269 - موجودات بغرض المتاجرة 21.974

 2.023.147 2.023.147 - - إستثمارات في ممتلكات

 279.720 279.720 - - إستثمارات في ممتلكات قيد التطوير 

 2.581.381 2.423.110 87.573 70.698 



الصفحة 54 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2018

أوال- بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام 2018 وكيفية تطبيقها:

لقــد بــدأت شــركة رأس الخيمــة العقاريــة بتطبيــق وتبنــى قوانيــن وأنظمــة حوكمــة الشــركات منــذ عــام 2009 إذ صــدر تقريــر الحوكمــة عــن عــام 2009 
فــى شــهر يونيــو 2010 وهــو منشــور علــى موقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع، كمــا صــدر تقريــر الحوكمــة عــن عــام 2010 فــى شــهر فبرايــر 2011، وتقريــر 
الحوكمــة عــن عــام 2011 فــى مــارس 2012 ونشــر علــى موقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع وموقــع الشــركة االلكترونــى، وكذلــك تقاريــر الحوكمــة لألعــوام 
2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 وتــم نشــرها علــى موقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع وموقــع الشــركة االلكترونــى، ويعــد هــذا التقريــر العاشــر مــن 

نوعــه وهــو يتعلــق بعــام 2018.

إن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة تؤمــن بضــرورة وأهميــة التطبيــق العملــى لمبــادئ وقوانيــن الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط المؤسســي بشــكلها 
الدقيــق وبمــا يتالئــم مــع مصالحلشــركة ومســاهميها لمــا لهــذه القوانيــن والضوابــط مــن آثــار إيجابيــة تعــود بالنفــع علــى كافــة األطــراف. وتؤمــن شــركة 
رأس الخيمــة العقاريــة أن االلتــزام بمبــادئ وقواعــد الحوكمــة مــن شــأنه أن يحافــظ علــى أموالهــا وأمــوال المســاهمين معهــا لمــا تكفلــه هــذه المبــادئ 

مــن معاييــر شــفافية وكفــاءة تدفــع الشــبهة عــن الشــركة وتؤمــن ثقــة المســاهمين فــي مجلــس إدارتهــا ممــا يدفــع عجلــة اإلنتــاج إلــى األمــام.

ولذلــك فــإن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة تلتــزم بمعاييــر االمتثــال بتطبيــق القــرارات واللوائــح واألنظمــة والقوانيــن المتعلقــة بتنظيــم وإدارة الشــركات 
المســاهمة العامــة والتــى ينبــع معظمهــا مــن قانــون الشــركات التجاريــة االتحــادى رقــم 2 لســنة 2015 فــى شــأن الشــركات التجاريــة ومــا تــاله مــن قــرارات 
ــة الحقــا وحتــى اآلن فــى كافــة أنشــطتها  أو تفســيرات أو توجيهــات أصدرتهــا هيئــة األوراق الماليــة والســلع والجهــات الرســمية المختصــة فــى الدول

وتعامالتهــا.

وتــود شــركة رأس الخيمــة العقاريــة أن تؤكــد بأنهــا ملتزمــة بتطبيــق األحــكام الــواردة فــى القــرار الــوزارى رقــم 7 لســنة 2016 باعتبــاره أحــدث تشــريع صــدر 
فــى هــذا الشــأن. وأهــم مــا اتخذتــه الشــركة مــن إجــراءات تطبيقــا لهــذا القــرار اإلفصــاح الــدوري المســبق عــن تواريــخ انعقــاد مجلــس اإلدارة قبــل االجتمــاع 

بمــا يزيــد علــى يوميــن عمــل، واإلفصــاح عــن نتائــج االجتمــاع بمجــرد انتهــاء االجتمــاع.

كمــا التزمــت شــركة رأس الخيمــة العقاريــة بمعاييــر اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة المتعلقــة بالشــركة عــن كل ربــع خــالل عــام 2018 وذلــك فــي ميعادهــا، 
وذلــك تحــت إشــراف الســوق المالــي وهيئــة الســلع والخدمــات. كمــا أنــه عمــال بأحــكام القانــون لــم يتقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أي بــدالت تمثيــل أو 
حضــور عــن اجتماعــات المجلــس، علــى أنــه تقاضــى بعضهــم بــدالت حضــور عــن المجالــس المنبثقــة عــن المجلــس وفقــا لمــا ســيرد تفصيلــه فيهــا بعــد 
باعتبــاره مجهــودا إضافيــًا فــوق المجهــودات العاديــة كعضــو مجلــس إدارة. أمــا الــدورة الحاليــة فقــد بــدأت بانتخــاب تســعة أعضــاء مجلــس إدارة بتاريــخ 

17 مــارس 2018 فــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة تنتهــي فتــرة المجلــس الحاليــة بتاريــخ 16 مــارس 2021.

ثانيا- بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام 2018:

يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فيهــا بالقواعــد واإلجــراءات التــى تحكــم تعامــالت أعضــاء المجلــس وموظفــى الشــركة ممــن تتوافــر لديهــم 
معلومــات بحكــم مناصبهــم، وبهــدف االرتقــاء بمســتوى الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة الفرصــة للمســاهمين ليكونــوا متســاوين فــى تعامالتهــم فــى 

ســهم الشــركة فــى ذلــك شــأن المطلعيــن مــن داخــل الشــركة.  

فقــد قامــت الشــركة بتزويــد الســوق المالــى بقائمــة بأســماء الســادة/ رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكذلــك قائمــة محدثــة بأســماء المطلعيــن 
مــن اإلدارة التنفيذيــة ورؤســاء األقســام ممــا يحتــم علــى هــؤالء المطلعيــن االلتــزام باإلجــراءات التــى يضعهــا الســوق والهيئــة عبــر أخــذ موافقــة مديــر 
الســوق المالــى علــى أيــة تعامــالت تجــرى علــى الورقــة الماليــة الخاصــة بالشــركة )ســهم الشــركة( ســواء بالبيــع أو الشــراء ومــن خــالل قاعــة التــداول أو 

التحويــالت العائليــة فــى إدارة المقاصــة.

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 ا�شارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية قد ألزمت جميع موظفيها باتباع ا�جراءات التى يقررها السوق المالى بهذا الخصوص مشددة بين 
الحين واúخر، على تطبيق هذه القوانين وااللتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق والهيئة والتى تحكم 

هذه التعامالت.

وتهدف ا�جراءات المتخذه إلى المحافظة على سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث ال يقوم مجلس ا�دارة 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 ا�وراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى ل�وراق المالية أو تلك التى ستصدر مستقبال.

وخالل عام ٢٠١٨ أجرى السادة اúتي أسماؤهم عمليات تداول ا�سهم من أعضاء مجلس ا�دارة وأقاربهم حتى الدرجة ا�ولى وفق� للجدول التالي 
خالل فترات السماح:

إجمالي
عملية

الشراء خالل
عام ٢٠١٨

إجمالي
عملية البيع

خالل عام
٢٠١٨

ا�سهم
المملوكة كما

في
٢٠١٨/١٢/٣١

المنصب/ صلة
القرابة

االسم م

- - ٣,٠٥٨,٦٧٨ رئيس مجلس ا�دارة åمحمد حسن عبدا
عمران الشامسي ١

- - ١,٠٠٠,٠٠٠ نائب رئيس مجلس
ا�دارة

عبد العزيز عبد اå سالم
الزعابي ٢

- - ١,٠٠٠,٠٠٠ العضو المنتدب محمد سلطان محمد
القاضي الشحي ٣

- - ٦,٠٠١,٠٠٠ عضو مجلس إدارة
مستقل

الشيخ/ طارق أحمد حميد
محمد القاسمي ٤

- - ٢٠٠,٠٠٠ عضو مجلس إدارة
مستقل

الشيخ/ أحمد عمر عبد
اå القاسمي ٥

- - ٢,١٣٦,٣٧٦ عضو مجلس إدارة
مستقل

د. محمد عبد اå محمد
الحمودي المحرزي ٦

80,000,000 - ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ عضو مجلس إدارة
مستقل

محمد أحمد علي حسن
رقيط العلي ٧

200,000 - ٢٧٣,٣٤٧ عضو مجلس إدارة
مستقل

نواف غباش أحمد غباش
المري ٨

- - - عضو مجلس إدارة 
مستق

سميح أنسي
نجيب ساويرس ٩
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ثالث©- تشكيل مجلس ا�دارة:
أ تشكيل مجلس ا�دارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهالت التى يتمتع بها كل منهم: 

بموجب المادة رقم (١٩) من النظام ا�ساسى للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة (٩) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية 
العادية للشركة بالتصويت السرى وتكون مدة المجلس ثالث سنوات وعليه فقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الخامسة فى اجتماع 
الجمعية العمومية السنوية العادى للشركة يوم السبت الموافق ١٧ مارس ٢٠١٨ وبهذا يكون المجلس قد أمضى حوالي سنة حتى إعداد هذا 

التقرير.

ويضم المجلس المنتخب تسعة أعضاء ثمانية منهم من مواطنى دولة ا�مارات العربية المتحدة وعضو واحد هو السيد/ سميح أنسي ساويرس 
مصري الجنسية والسادة أعضاء مجلس ا�دارة مشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة والكفاءة العالية، وال يزال يمارس هذا المجلس صالحياته 

حتى اúن إذ تنتهى مدة المجلس الحالى بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢١ وفيما يلى بيان بتشكيل المجلس حسب فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم 
والخبرات والمؤهالت التى يتمتعون بها:

مناصبهم في أية 
مواقع رقابية أو 

حكومية أو تجارية 
هامة أخرى.

عضوياتهم 
ومناصبهم في

أية شركات 
مساهمة أخرى

المدة التي قضاها 
كعضو في مجلس 

إدارة الشركة
المؤهالت الخبرات الفئة االسم المنصب م

رئيس مجلس إدارة 
شركة رأس الخيمة 

العقارية

رئيس مجلس إدارة 
بنك رأس الخيمة 

الوطني

١٠ سنوات يحمل شهادة 
البكالوريوس فى 

الهندسة اللكترونية 
من جامعة القاهرة 
فى جمهورية مصر 
العربية وقد حصل 

عليها عام ١٩٧٧

يمتلك خبرة واسعة وغنية جد� 
في مجال االتصاالت، حيث أنه تولى 

رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ا�مارات 
لالتصاالت ”اتصاالت“ منذ عام ٢٠٠٥ 

وحتى عام ٢٠١٢ التى تعد من أكبر 
الشركات على الصعيد العالمى، 
والمصنفة ضمن أكبر ٥٠٠ شركة 

على مستوى العالم ضمن قائمة 
الفاينناشال تايمز. وقد صنفته مجلة 

اريبيان بزنس فى عام ٢٠١٠ ضمن 
قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية، ويعد 

الشخصية العربية الوحيدة التى 
حافظت على تواجدها فى قائمة 

عام ٢٠١٠ كما فاز بجائزة الرئيس 
العالمى التنفيذى لعام ٢٠١٠ من هيئة 

االتصاالت الدولية كأفضل قيادى 
عالمى فى قطاع االتصاالت. انضم 

محمد عمران إلى ”اتصاالت“ فى العام 
١٩٧٧، وبعد سنة واحدة من إنشائها، 

وشغل أول منصب فى ا�دارة العليا 
عام ١٩٨٢ حيث شغل منصب مدير 
منطقة رأس الخيمة، وعين بعدها 
نائب� لمدير عام ”اتصاالت“ فى عام 

١٩٨٤، وتدرج حتى وصل إلى منصب 
الرئيس التنفيذى ل”اتصاالت“ عام 
٢٠٠٤. كما شغل محمد عمران منذ 
عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠١٢ منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة الثريا“ 

إحدى الشركات الرائدة عالميا فى 
مجال خدمات اتصاالت الهاتف 

المتحرك عبر ا�قمار الصناعية مع 
تغطية تشمل حوالى ثلثى الكرة 
ا�رضية. وقد أصدر صاحب  لسمو 
الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة ”حفظه اð“ مرسوما 
يقضي بتعيين محمد عمران 

الشامسي رئيسا لمجمع كليات 
التقنية العليا بدرجة وزير، وقد شغل 

هذا المنصب حتى عام ٢٠١٨

مستقل السيد/ محمد حسن
عـمـران

رئيس
مجلس

االدارة

١
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النائب الثانى 
لرئيس المجلس 
الوطنى االتحادى

رئيس مجلس إدارة
مؤسسة رأس 

الخيمة ل�عمال 
الخيرية

نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة رأس 

الخيمة العقارية

رئيس مجلس 
إدارة شركة الخليج 

االستثمارية

عضو مجلس إدارة 
شركة جلفار لالدوية

١٠ سنوات يحمل شهادة 
بكالوريوس إدارة 
أعمال دولية من 

جامعة سان جوس 
بالواليات المتحدة 

ا�مريكية عام ١٩٨٧

لديه خبرة غنية جد� فى مجال 
إدارة ا�عمال في القطاع العقارى 

والمصرفى واالستثمارات العقارية 
والمصرفية. كما لديه خبرة كبيرة في 

شؤون المجلس الوطني االتحادي

مستقل السيد/ عبد العزيز
عبد اð الزعــابـــــــى

نائب رئيس
مجلس االدارة

٢

العضو المنتدب/ 
لشركة رأس الخيمة 

العقارية

نائب رئيس مجلس 
إدارة في شركة

رأس الخيمة 
لالسمنت ا�بيض
والمواد االنشائية

رئيس مجلس 
إدارة البنك التجاري 

.CBI الدولي

١٠ سنوات يحمل شهادة 
البكالوريوس فى 

الهندسة اللكترونية 
من جامعة القاهرة 
فى جمهورية مصر 
العربية وقد حصل 

عليها عام ١٩٧٧

يتمتع بخبرة واسعة جد� فى مجال 
ا�دارة وتمتد عبر ٣٥ عام� تدرج 

فيها بالمناصب والوظائف وقضى 
معظمها فى مؤسسة ا�مارات 

لالتصاالت ”اتصاالت“ (٢٦) عاما شغل 
خاللها عدة مناصب قيادية منها 

مدير عام مؤسسة ا�مارات لالتصاالت 
برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة 

شركة زانتل (شركة زنجبار لالتصاالت 
فى زنجبار) وقاد فريق عمل تمكن 

من الفوز برخصة تشغيل مؤسسة 
ا�مارات لالتصاالت بالسودان 

(سوداتل) وكان عضو� فى مجلس 
إدارة المؤسسة العربية لالتصاالت 
الفضائية (عربسات) لمدة ١٥ عاما 

وممثل ا�مارات باللجنة الدائمة 
لالتصاالت بجامعة الدول العربية 

بالقاهرة با�ضافة إلى العديد من 
المهام ا�خرى. وتم تكريم السيد/ 

محمد سلطان القاضي بحصوله 
على مركز متقدم ضمن أفضل 

١٠٠ رئيس تنفيذي لعام ٢٠١٧ على 
مستوى منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي التي قام بتصنيفه المعهد 

 (INSEAD) ا�وروبي �دارة ا�عمال
 TRENDS و ونظم المؤتمر مجلة

في المملكة العربية السعودية. 
وكما حصل على جائزة أفضل رئيس 
تنفيذي عام ٢٠١٨ على مستوى دول 

مجلس التعاون الخليجي ضمن 
مؤتمر وجائزة أفضل رئيس تنفيذي 

في دول مجلس التعاون الخليجي 
التي قام بتصنيفه المعهد ا�وروبي 

�دارة ا�عمال (INSEAD) و ونظم 
المؤتمر مجلة TRENDS في 

المملكة العربية

غير تنفيذي السيد/ محمد سلطان 
القاضى

العضو
المنتدب

٣

عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة

العقارية

ال يوجد ٧ سنوات يحمل درجة 
البكالوريوس فى 

إدارة ا�عمال من
جامعة سان 

فرانسيسكو –
الواليات المتحدة 

ا�مريكية

يتمتع بخبرة واسعة فى القطاع 
المصرفي ومجال المصارف وإدارتها و 

ولديه خبرة في إدارة ا�عمال التجارية

مستقل الشيخ/ طارق أحمد
بن حميد

القــاســـمـــــى

عضو مجلس
إدارة

٤

عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة

العقارية

ال يوجد ٤ سنوات يحمل درجة 
الماجستير فى

إدارة ا�عمال من 
الجامعة الكندية فى

دبى

يمتلك خبرة تزيد على ثمان سنوات 
فى مجال ا�دارة و وإدارة ا�عمال 

التجارية

مستقل الشيخ/ أحمد بن
عمر القـــاســمـــــى

عضو مجلس
إدارة

٥

مدير عام دائرة 
الجمارك والموانئ 

برأس الخيمة 
عضو مجلس إدارة 
شركة رأس الخيمة 

العقارية.

ال يوجد ٤ سنوات يحمل شهادة 
الدكتوراه فى ا�دارة 

الحكومية تخصص

يمتلك خبرة واسعة في مجال عمل 
الجمارك والموانيء بامارة رأس الخيمة. 

كما يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة 
دائرة الجمارك والموانيء وتنظيمها 

واالشراف عليها إداريا.

مستقل ðالدكتور/ محمد عبدا
المحــــــــرزى

عضو مجلس
إدارة

٦



الصفحة ٥٨ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية ”ش.م.ع“ لعام ٢٠١٨

الضرائب المضافة 
من جامعة كامبيرا 

– استراليا ودرجة 
الماجستير فى 

ا�دب من جامعة 
وستمنستر – 

المملكة المتحدة

رئيس مجلس 
إدارة شركة العلى 
لÿنشاء والتعمير 

ا�مين العام 
لمؤسسة صقر 

ل�عمال الخيرية. 
مدير عام الدائرة 
الخاصة لصاحب 
السمو/ الشيخ 
سعود بن صقر 
القاسمي عضو 
المجلس ا�على 

لالتحاد حاكم إمارة 
رأس الخيمة. عضو 

مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة 

العقارية. مالك 
مؤسسة محمد 

رقيط العقارية.

ال يوجد ١٠ سنوات خريج كلية الملكية 
البحرية البريطانية

يمتلك خبرة واسعة في مجال العقار 
واالنشاء والتطوير واالستثمار، كما 

تقلد مناصب عدة أهمها عضو 
المجلس الوطنى االتحادى.

مستقل السيد/ محمد أحمد 
رقــــيــط

عضو مجلس
إدارة

٧

نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة غباش 
للتجارة واالستثمار 
المحدودة من عام 
١٩٩٩ وحتى تاريخه

عضو مجلس إدارة 
وعضو اللجنة 

التنفيذية لمركز 
صحارى

بالشارقة من عام 
٢٠٠٠ حتى تاريخه

رئيس مجلس إدارة 
شركة راك فارما 

– بنجالدش – من 
سنة

٢٠١٥ حتى تاريخه

رئيس مجلس إدارة 
شركة التأمين 

المتحدة

٨ سنوات

من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٢

ومن ٢٠١٨ حتى 
تاريخه

بكالوريوس إدارة 
أعمال من جامعة 

االمارات العربية 
المتحدة – سنة 

١٩٩٨

لديه خبرة كبيرة وواسعة بأكثر 
من عشرون سنة في إدارة وتطوير 

العقارات ومراكز التسوق واالستثمار 
وشركات التأمين وقطاع الصحة 
وتجارة التجزئة وتأسيس أعمال 

جديدة وكذلك خبرة قوية في إدارة 
الشركات والمؤسسات.

مستقل نواف غباش المري عضو مجلس 
إدارة

٨

مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة شركة 
اوراسكوم القابضة 

للتنمية - مصر

مؤسس وعضو في 
مؤسسة ساويرس 
للتنمية االجتماعية 
التي تأسست في 

ابريل ٢٠٠١

ال يوجد ١ سنة بكالوريوس في 
الهندسة االقتصادية 

من جامعة برلين 
للتكنولوجيا

سنة ١٩٨٠

خبرة واسعة وطويلة في إدارة 
الشركات بمختلف مجاالتها

مستقل سميح أنسي ساويرس عضو مجلس 
إدارة

٩
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ب – بيان تمثيل العنصر النسائى فى مجلس ا�دارة للعام ٢٠١٨:

ت – بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس ا�دارة:

ث – بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وبدالت حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة المدفوعة عن العام ٢٠١٧:

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة المقترحة عن العام ٢٠١٨ والتى سيتم عرضها ف جتماع الجمعية العمومية السنوى
 للمصادقة عليه:

بموجــب نــص المــادة ١٩ مــن النظــام ا�ساســى للشــركة بــأن يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يشــكل مــن تســعة (٩) أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة 
العموميــة العاديــة بالتصويــت الســرى فقــد كان عــدد ونســبة ا�عضــاء الذكــور وا�نــاث علــى النحــو التالــى: 

فال يوجد تمثيل للعنصر النسائي وفق� للجدول التالي:

تؤمــن شــركة رأس الخيمــة العقاريــة بأهميــة مشــاركة العنصــر النســائى فــى مســيرة التنميــة وضــرورة مشــاركتها فــى مجالــس إدارة للشــركات، وذلــك 
خــالل دورات مجلــس ا�دارة الســابقة قــد تــم فتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس ا�دارة لــكال الجنســين دون أى تمييــز إال أنــه لــم يتقــدم أى عنصــر 

نســائى للترشــيح لعضويــة مجلــس ا�دارة خــالل دورات المجلــس الســابقة.

بلــغ مجمــوع المكافــآت المدفوعــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس ا�دارة عــن العــام ٢٠١٧ مبلــغ ٥,٢٦٣,٠٠٠ درهــم تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العموميــة 
للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ ١٧ مــارس ٢٠١٨ وإقرارهــا مــن قبلهــم.

وبموجــب القوانيــن االتحاديــة وقواعــد الحوكمــة، يجــب أال تزيــد مكافــأة مجلــس ا�دارة عــن ١٠٪ مــن الربــح الصافــى علــى أال تتجــاوز ١٠ ٪ مــن تلــك ا�ربــاح 
ــ� أو مكافــأة إضافيــة أو مرتبــ� شــهريُا بالقــدر الــذى يقــرره مجلــس ا�دارة �ى عضــو مــن  للســنة الماليــة كمــا يجــوز أن تدفــع الشــركة مصاريــف أو أتعاب
ــة كعضــو فــى  ــه العادي ــه إذا كان العضــو يعمــل فــى أى لجنــة أو يبــذل جهــود� خاصــة أو يقــوم بأعمــال إضافيــة لخدمــة الشــركة فــوق واجبات أعضائ
مجلــس إدارة الشــركة وذلــك وفقــ� لقــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم ٧ لســنة ٢٠١٦ بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســى وحوكمــة الشــركات المســاهمة 

العامــة.  ويقتــرح الســادة أعضــاء ا�دارة مجلــس علــى الجمعيــة العموميــة توزيــع مكافــآت لهــم عــن العــام ٢٠١٨ مقدارهــا ٤ مليــون درهــم.

النسبة العدد العنصر

٪١٠٠ ٩ أعضاء مجلس ا�دارة – ذكور

٪٠ صفر أعضاء مجلس ا�دارة – إناث
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بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس ا�دارة

المنصب �سم م

عدد 
االجتماعا ت

مجموع قيمة 
البدالت

لجنة الترشيحات 
والمكافئات

لجنة
الترشيحات
والمكافئات

اللجنة التنفيذية واالستثمار

- - - - - رئيس مجلس ا�دارة السيد/ محمد حسن عمران ١

٤ ٤٠,٠٠٠ - - ٤ جلسات (١٠,٠٠٠) بالجلسة
نائب رئيس مجلس ا�دارة ورئيس 

اللجنة التنفيذية واالستثمار
السيد/ عبدالعزيز عبداð الزعابي ٢

٢ ١٠,٠٠٠ -
جلسة بالجلسة 

(٥,٠٠٠)
جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة

العضو المنتدب و رئيس لجنة 
الترشيحات والمكافئات وعضو سابق 
بلجنة الترشيحات واللجنة التنفيذية 

واالستثمار عن الدورة السابقة

السيد/ محمد سلطان القاضي ٣

٣ ١٥,٠٠٠ - - ٣ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة 

التنفيذية واالستثمار
الشيخ/ طارق أحمد حميد القاسمي ٤

٤ ٢٠,٠٠٠ - - ٤ جلسات (٥,٠٠٠) بالجلسة
عضو مجلس إدارة و عضو لجنة 

الترشيحات والمكافئات وعضو اللجنة 
التنفيذية واالستثمار

الشيخ/ أحمد عمر القاسمي ٥

٥ ٤٥,٠٠٠
٤ جلسات بالجلسة 

(١٠,٠٠٠)
جلسة (٥,٠٠٠) 

بالجلسة
-

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
التدقيق وعضو سابق بلجنة

الترشيحات عن الدورة السابفة
د. محمد عبداð المحرزي ٦

٢ ١٠,٠٠٠ - - ٢ جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة
عضو مجلس إدارة و عضو لجنة 

الترشيحات والمكافئات وعضو اللجنة 
التنفيذية واالستثمار

السيد /محمد أحمد رقيط ٧

٢ ١٠,٠٠٠
جلسة

(٥,٠٠٠) بالجلسة
- جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة 
التنفيذية واالستثمار وعضو لجنة 

التدقيق
السيد/ نواف غباش المري ٨

٢ ١٠,٠٠٠ - - ٢ جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة عضو مجلس إدارة السيد/ سميح أنسي ساويرس ٩

٢ ١٠,٠٠٠
جلسة (٥,٠٠٠) 

بالجلسة
- جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة

عضو سابق بمجلس ا�دارة عن 
الدورة السابقة وعضو بلجنة التدقيق 
واللجنة التنفيذية عن الدورة السابقة

السيد/ مصطفى علي الشرياني ١٠

٢ ١٥,٠٠٠ -
جلسة (١٠,٠٠٠) 

بالجلسة
جلسة (٥,٠٠٠) بالجلسة

عضو سابق بمجلس ا�دارة عن 
الدورة السابقة ورئيس سابق للجنة 

الترشيحات واللجنة التنفيذية عن 
الدورة السابقة

السيد/ جمال سالم بن درويش

٣ ١٥,٠٠٠
٣ جلسات (٥,٠٠٠) 

بالجلسة
- - عضو مستقل في لجنة التدقيق السيد/ اندرو روبنسون ١١

١ ٥,٠٠٠
جلسة (٥,٠٠٠) 

بالجلسة
- -

(عضو سابق في لجنة التدقيق) عن 
الدورة السابقة

السيد/ ساجو أغسنتين ١٢

٣. بيان بتفاصيل بدالت حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاها أعضاء مجلس ا�دارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٨ 
وفقا للجدول التالي:
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جـ - عدد اجتماعات مجلس ا�دارة خالل عام ٢٠١٨:

عقد المجلس خالل العام المالى ٢٠١٨ المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ عدد ٨ اجتماعات كالتالي:

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة كانت على النحو التالى:

ملحوظــة ١: يتقاضــى العضــو المنتــدب الســيد/ محمــد ســلطان القاضــي بــدل مجهــود إضافــي مقــداره ١٠٠,٠٠٠ درهــم شــهري� نظيــر قيامــه بمهــام 
ومســؤوليات العضــو المنتــدب كمجهــود إضافــي يفــوق الواجبــات العاديــة للســادة/ أعضــاء مجلــس ا�دارة.

ملحوظــة ٢: يتقاضــى الســيد/ انــدرو روبنســون (عضــو مســتقل فــي لجنــة التدقيــق) مكافئــة شــهرية مقدارهــا ١,٦٦٧ درهــم با�ضافــة إلــى ٥,٠٠٠ درهــم 
بــدل حضــور عــن الجلســة الواحــدة.

أسماء ا�عضاء الغائبين/ 
المعتذرين

عدد الحضور
بالوكالة

عدد الحضور
الشخصي تاريخ ا�جتماع م

- ٩ االجتماع رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ ١
الشيخ/ طارق أحمد القاسمي

السيد/ جمال سالم بن درويش 
(عضو سابق)

٧ االجتماع رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨ ٢

اعتذر السيد/ سمح ساويرس 
عن الحضور وأناب السيد/ نواف 

غباش في الحضور نيابة عنه

١ ٨ ١االجتماع رقم ٢٠١٨/٣ بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٧ ٣

السيد/ محمد أحمد رقيط ٨ االجتماع رقم ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ ٤
د. محمد عبداð المحرزي ٨ االجتماع رقم ٢٠١٨/٥ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣٠ ٥

الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي
السيد/ سميح أنسي ساويرس

٧ االجتماع رقم ٢٠١٧/٦ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤ ٦

- ٩ االجتماع رقم ٢٠١٧/٧ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٧ ٧
- ٩ االجتماع  رقم ٢٠١٨/٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٨ ٨

عدد مرات الحضور االسم

٨ السيد/ محمد حسن عمران
٨ السيد/ عبد العزيز عبد اð الزعابى
٨ السيد/ محمد سلطان القاضى
٧ الشيخ/ طارق أحمد القاسمى
٧ الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمى
٧ الدكتور/ محمد عبد اð المحرزى
٧ السيد/ محمد أحمد رقيط
٦ السيد/ نواف غباش المري السيد/ سميح أنسي ساويرس
٤ السيد/ سميح أنسي ساويرس

ح. المهام واالختصاصات التى فوضها مجلس ا�دارة إلى ا�دارة التنفيذية:

تفويــض عــام صــادر مــن مجلــس إدارة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة اســتنادا �حــكام النظــام ا�ساســى لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة «الشــركة» وقــرار 
ــخ ٢٠١٦/٤/٣٠ البنــد المتعلــق باالطــالع علــى نمــوذج التفويــض  ــى المنعقــد بتاري ــخ ٢٠١٦/٥/١٧ فــى اجتماعهــا الثان مجلــس ا�دارة العاشــر الصــادر بتاري
الخــاص بالســيد/ العضــو المنتــدب/ الرئيــس التنفيــذى حيــث قــرر المجلــس با�جمــاع علــى تفويــض العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذى لشــركة رأس 
الخيمــة العقاريــة الســيد/ محمــد ســلطان القاضــى فــى تمثيــل الشــركة لــدى كافــة الدوائــر والجهــات علــى كافــة المعلومــات والجهــات الرســمية وغيــر 
الرســمية والخاصــة ولــدى الشــركات والمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والتوقيــع علــى كافــة المعامــالت وا�وراق الالزمــة �تمــام أعمــال 

الشــركة لــدى كافــة الجهــات الحكوميــة 
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وغيــر الحكوميــة والخاصــة ولــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة، وفــى تمثيــل الشــركة والتوقيــع نيابــة عنهــا فــى كافــة األمــور والنواحــى الماليــة واإلداريــة 
والقانونيــة والقضائيــة وفــى شــراء األســهم والحصــص فــى الشــركات القائمــة منهــا والتــى مــا زالــت تحــت التأســيس وفــى االشــتراك فــى إداراتهــا واتخاذ 

قراراتهــا وإدارة كافــة شــؤونها مــن كافــة النواحــى الماليــة واإلداريــة والقانونيــة والقضائية.

كمــا قــرر مجلــس اإلدارة تفويــض الســيد/ محمــد ســلطان القاضــى )العضــو المنتــدب/ الرئيــس التنفيــذى( بالتوقيــع علــى العقــود التــى تتضمــن شــرط 
التحكيــم وإبــرام وتوقيــع اتفاقيــات التحكيــم مــع أى طــرف باســم الشــركة وبالنيابــة عنهــا واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة فــى هــذا الخصــوص بمــا فــى 
ذلــك تعييــن المحكميــن والخبــراء وردهــم وإجــراء التســويات والتصالــح والتنــازل واتخــاذ كافــة اإلجــراءات األخــرى المتعلقــة بالتحكيــم والتــى تتطلــب 
تفويــض خــاص بموجــب القانــون وذلــك بموجــب نــص المــادة 25 مــن النظــام األساســى للشــركة، واإلجــازة والمصادقــة علــى كافــة اتفاقيــات التحكيــم 
والعقــود التــى تتضمــن شــرط التحكيــم التــى تــم إبرامهــا ســابقًا مــن قبــل الســيد/ محمــد ســلطان القاضــى )العضــو المنتــدب/ الرئيــس التنفيــذى( 
باســم الشــركة وبالنيابــة عنهــا مــع أى طــرف كان، وكافــة مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات فــى هــذا الخصــوص وذلــك فــى ضــوء أحــكام النظــام األساســى 
للشــركة، وصــدر قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 2018/3/3 بتجديــد التفويــض والصالحيــات الممنوحــة للعضــو المنتــدب وذلــك فــي الجلســة المنعقــدة بتاريــخ 

2018/3/17، وينتهــي التفويــض بنهايــة مــدة واليــة المجلــس فــي 2021/3/16.

خ. التعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح(
لم يتم عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة خالل عام 2018.

د. الهيكل التنظيمي للشركة:

Board of Directors

Executive & 
Investment Committee

Nomination & 
Remuneration 

Committee

Chief Commercial 
Officer 

Director of Corporate
Services 

Retail & Leasing HR

Admin

IT

Customer 
Happiness 

Center 

Chief Operating Officer

Property
Management

Facility 
Management

Contracts & 
Purchasing

Chief Executive Officer 

Chief Financial Officer 

Finance Sales

Marketing 

Sales Admin

Business Development

Managing Director Executive Office

Legal

Audit Committee

Manager – Internal 
Control 

Marina 
Operation

Projects
Management

Design & 
Development

Sr.Executive Secretry & 
Personal Assistant 
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الصفحة ٦٣

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية ”ش.م.ع“ لعام ٢٠١٨

رابع©- مدقق الحسابات الخارجي: 

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة، وبيان ا�تعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات ا�خرى

تعتبــر شــركة «ديولويــت آنــد تــوش» واحــدة مــن مؤسســات التدقيــق الخارجــى ذات الخبــرة الواســعة فــى مجــال التدقيــق والمعتمــدة لــدى وزارة 
االقتصــاد، وتمتلــك شــركة «ديلويــت آنــد تــوش» مكاتــب فــى أبــو ظبــى ودبــى والشــارقة ورأس الخيمــة والفجيــرة، وقــد تــم تعييــن شــركة «ديلويــت 
آنــد تــوش» كمدقــق حســابات الشــركة الخارجــى وهــو مســتقل عــن الشــركة وعــن مجلــس ا�دارة وهــو غيــر شــريك أو وكيــل �حــد مؤسســى الشــركة 
أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو قريبــا لــه حتــى الدرجــة الرابعــة وأن جميــع ا�عمــال التــى يقــوم بهــا مدقــق الحســابات الخارجــى خاليــة مــن أى تضــارب 
للمصالــح، هــذا وتلتــزم الشــركة بتطبيــق كافــة البنــود والشــروط الخاصــة بمدقــق الحســابات الخارجــى التزامــا بأحــكام القــرار رقــم ٧ لســنة ٢٠١٦ بشــأن 

ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط المؤسســى.

ذ. البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركة

أي مكافئات أخرى 
نقدية/ عينية 
للعام ٢٠١٨ أو 

تستحق مستقبًال

مجموع المكافآت 
المدفوعة لعام 
 (bonuses)٢٠١٨

بالدرهم

مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

لعام ٢٠١٨ 
بالدرهم

تاريخ التعيين المنصب االسم

٤٩٥,٠٠٠ - ١,٢٧٩,٢٥٦ ٢٠١٨/٥/٦ الرئيس التنفيذي  السيد/ سميع الدين
صديقي

٣٩,٣٩٨ - ١,٠٦٤,٤٨٦ ٢٠٠٨/٢/١٧  المدير التنفيذي
للعمليات السيد/ محمد الطير

٣٣,١١٠ - ٨٤٢,٨٤٨ ٢٠٠٥/١٢/٥ الرئيس المالي  السيد/ ماروكى
جوزيف

عمولة مبيعات
١٤,٩٠٦

عمولة مبيعات
١٠,٦٥٤ ٧٩٩,٧٥٥ ٢٠١٨/٦/٢٤  رئيس الشؤون

التجارية
 السيد/ جيليس
الكسندر هاناه

٢٤,٤٢٠ - ٦٩٠,٧٤٠ ٢٠١٧/٨/٢٠ مدير إدارة الخدمات المؤسسية السيد/ عمر العلي

١٩,٠٨٥ - ٥٠٢,٠٧٤ ٢٠١٧/٢/١
 المستشار القانوني
 وأمين سر مجلس

ا�دارة

 د./ أحمد حسام
الصغير

”ديلويت“ آند توش اسم مكتب التدقيق

٨ سنوات عدد السنوات التى قضاها كمدقق حسابات خارجى للشركة

٢٧٥,٠٠٠ درهم إجمالى أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨ بالدرهم

ال يوجد أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة ا�خرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨

مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة ا�خرى

ال يوجد مدقق حسابات خارجي آخر
بيان بالخدمات ا�خرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسبات 

الشركة بتقديمها خالل عام ٢٠١٨

ب. بيان ا�تعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قام بها مدقق الحسابات الخارجي:
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وقــد تــم تعييــن شــركة ديولويــت آنــد تــوش كمدقــق الحســابات الخارجــى للشــركة بموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية لعــام 2011 وذلــك فــى 
اجتماعهــا العــادى بتاريــخ 24 مــارس 2011 وحــددت أتعابهــم بمبلــغ 215,000 )مائتــان وخمســة عشــر ألــف درهــم(، وقــد تــم إعــادة تعيينهــم كمدقــق 
حســابات خارجــى للشــركة وذلــك فــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 18 أبريــل 2012 كمدقــق حســابات خارجــى للشــركة وحــددت أتعابهــم 
بمبلــغ 255,000 )مائتــان وخمســة وخمســون ألــف درهــم( ، وتــم إعــادة تعيينهــم كمدقــق حســابات خارجــى للشــركة للســنة الماليــة 2014 وذلــك فــى 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 13 مــارس 2014 وحــددت أتعابهــم بمبلــغ 275000 )مائتــان وخمســة وســبعون ألــف درهــم( وقــد أعيــد 
تعيينهــم كمدقــق خارجــى للشــركة للســنة الماليــة 2015 وذلــك فــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 19 مــارس 2015 وحــددت أتعابهــم بمبلــغ 
ــخ 19 مــارس 2016 وحــددت أتعابهــم بمبلــغ 275,000 درهــم )مائتــان وخمســة  ــف درهــم( وقــد أعيــد تعيينهــم بتاري 235,000 )مائتــان خمســة وثالثيــن ال
وســبعون ألــف درهــم( وأعيــد تعيينهــم بتاريــخ 18 مــارس 2017 وحــددت أتعابهــم بمبلــغ 285,000 درهــم )مائتــان وخمســة وثمانيــن ألــف درهــم( وقــد 
أعيــد تعيينهــم كمدقــق خارجــى للشــركة للســنة الماليــة 2018 وذلــك فــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 17 مــارس 2018 وحــددت أتعابهــم 
بمبلــغ 275,000 درهــم )مائتــان وخمســة وســبعون ألــف درهــم( وتضمنــت خدماتهــم كافــة الخدمــات المهنيــة التــى لهــا عالقــة بمراجعــة التقاريــر الماليــة 
الربعيــة وكذلــك الســنوية وفقــًا لكافــة البنــود والشــروط الخاصــة بمدقــق الحســابات الخارجــى عمــال بأحــكام القــرار الــوزارى رقــم 7 لســنة 2016. كمــا لجــأت 
شــركة رأس الخيمــة العقاريــة إلــى شــركة Land Sterling Property Consultants LLC لتقييــم األراضــي التــي تملكهــا مقابــل مبلــغ مقــداره 
57,000 درهــم، ولجــأت إلــى شــركة HLB Hamat لتقييــم مســاهمات شــركة رأس الخيمــة العقاريــة لــدى الشــركات األخــرى، ولــدى صناديــق االســتثمار 

مقابــل مبلــغ مقــداره 20,000 درهــم وذلــك للحصــول علــى تقييمــات مســتقلة محايــدة لممتلكاتهــا واســتثماراتها.

ج- التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية السنوية للعام 2018.
ال يوجد تحفظات قام بها مدقق حسابات الشركة خالل عام 2018

خامسًا- لجنة التدقيق:
أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصتها والمهام الموكلة إليها:

ــة منهــم أعضــاء فــى مجلــس اإلدارة وعضــوًا  ــة مــن أربعــة أعضــاء ثالث تشــكلت هــذه اللجنــة وفقــا ألنظمــة وضوابــط حوكمــة الشــركات وهــى مكون
مســتقاًل رابعــًا مــن خــارج المجلــس تــم تعيينــه مــن قبــل مجلــس 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
وتم إعادة تشكيل لجنة التدقيق خالل الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ 17 مارس 2018 وحتى تاريخه وتضمنت اللجنة السادة:

-  الدكتور/ محمد عبد اهلل المحرزى، رئيسا للجنة )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(
-  السيد/ نواف غباش المري، عضوًا فى اللجنة )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(

ــدرو روبنســون كعضــو  ــم اختيــار الســيد/ أن ــل 2018، ت ــخ 19 أبري و عمــال بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم 2018/4/7 الصادربنــاء علــى الجلســة المنعقــدة بتاري
فــي لجنــة التدقيــق مــن خــارج الســادة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة حيــث أنــه مــن ذوي الكفــاءات ولديــه أكثــر مــن 20 عامــا مــن الخبــرة والممارســة فــى 
مجلــس التحليــل المالــى واالستشــارى وهــو محاســب معتمــد بانجلتــرا وعمــل لــدى مكتــب KPMG بدبــي وعمــان، ويحمــل الســيد/ أنــدرو درجــة الزمالــة 
مــن معهــد تشــارترد للمحاســبين، وتعتبــر الشــركة أن تعيينــه إضافــة ذات قيمــة عاليــة جــدًا لعمــل اللجنــة والشــركة علــى حــد ســواء نظــرًا لخبرتــه 

الطويلــة فــى هــذا المجــال.
ــات  ــد تــوش« مدقــق الحســابات الخارجــى للشــركة بخــالف التدقيــق للبيان ــم أى خدمــات خاصــة أخــرى أو أضافيــة مــن شــركة »دوليــت أن ــم يتــم تقدي ل

ــة عــام 2018. المالي

أما مهام لجنة التدقيق األخرى فهى:
-  وضــع وتطبيــق سياســة التعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــى ورفــع التقريــر إلــى مجلــس اإلدارة لتحــدد فيــه المســائل التــى تــرى أهميــة اتخــاذ إجــراء 

بشــأنها مــع تقديــم توصياتهــا بالخطــوات الــالزم اتخاذها
-  متابعــة ومراقبــة واســتقاللية مدقــق الحســابات الخارجــى ومــدى موضوعيتــه ومناقشــته حــول طبيعتــه ونطــاق عمليــة التدقيــق ومــدى فاعليتهــا 

وفقــًا لمعاييــر التدقيــق المعتمــدة.
-  مراقبــة ســالمة البيانــات الماليــة للشــركة وتقاريرهــا الســنوية والنصــف الســنوية والربــع الســنوية ومراجعتهــا كجــزء مــن عملهــا العــادى خــالل الســنة 

وبعــد إقفــال الحســابات فــى أى ربــع ســنوى وعليهــا التركيــز بشــكل خــاص علــى مــا يلــى:
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  
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-  التنســيق مــع مجلــس ا�دارة وا�دارة التنفيذيــة والرئيــس المالــى فــى ســبيل آداء مهامهــا وعلــى اللجنــة االجتمــاع مــع مدققــى الحســابات الخارجيــن 
مــرة علــى ا�قــل فــى الســنة

-  النظــر فــى أيــة بنــود هامــة وغيــر معتــادة تــرد أو يجــب إيرادهــا فــى تلــك التقاريــر والحســابات وعليهــا إيــالء االهتمــام الــالزم بأيــة مســائل يطرحهــا 
المديــر المالــى للشــركة أو ضابــط االمتثــال أو مدققــى حســابات الشــركة الخارجيــن

-  مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فى الشركة
-  مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع ا�دارة والتأكد من آدائها لواجبها فى إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية

-  النظر فى نتائج التحقيقات الرئيسية فى مسائل الرقابة الداخلية التى يكلفها بها مجلس ا�دارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة ا�دارة
-  التأكــد مــن وجــود التنســيق فــى مــا بيــن المدقــق الداخلــى للشــركة ومدقــق الحســابات الخارجــى والتأكــد مــن توفــر المــوارد الالزمــة لجهــاز الرقابــة 

الداخليــة ومراجعــة ومراقبــة فاعليــة ذلــك الجهــاز
-  مراجعة السياسات وا�جراءات المالية والمحاسبية فى الشركة

-  مراجعــة رســالة مدقــق الحســابات الخارجــى وخطــة عملــه وأيــة استفســارات جوهريــة يطرحهــا المدقــق علــى ا�دارة التنفيذيــة بخصــوص الســجالت 
المحاســبية أو الحســابات الماليــة أو أنظمــة الرقابــة وردهــا وموافقتهــا عليهــا.

-  التأكد من رد مجلس ا�دارة فى الوقت المطلوب على االستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة فى رسالة مدقق الحسابات الخارجى
-  وضــع الضوابــط التــى تمكــن موظفــى الشــركة مــن ا�بــالغ عــن أيــة مخالفــات محتملــة فــى التقاريــر الماليــة أو الرقابــة الداخليــة أو غيرهــا مــن المســائل 

بشــكل ســرى والخطــوات الكفيلــة بإجــراء تحقيقــات مســتقلة وعادلــة لتلــك المخالفــات
-  مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهنى

-  ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس ا�دارة
-  مناقشــة واعتمــاد التقاريــر الماليــة الربعيــة للشــركة والمصادقــة عليهــا ورفعهــا إلــى الســوق الماليــى وهيئــة ا�وراق الماليــة والســلع فــى حــال تعــذر 

اجتمــاع مجلــس ا�دارة فــى التوقيــت المناســب.
-  التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة ا�وراق المالية رقم ٧ لسنة ٢٠١٦

-  مراجعــة اســتثمارات الشــركة وتقييمهــا واعتمــاد الحلــول المناســبة بشــأنها كاختيــار آليــات التخــارج أو اعتمــاد الفــرص االســتثمارية ا�نســب بمبالــغ 
ال تتجــاوز (٥٠ مليــون درهــم)

-  مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات االستثمار بشكل دورى ورفعها إلى مجلس ا�دارة
-  التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف وا�رشفة (كمحاضر االجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك)

-  ترفــع اللجنــة جميــع تقاريرهــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة العتمادهــا والمصادقــة عليهــا وذلــك فــى أول اجتمــاع يعقــده المجلــس عقــب آخــر اجتمــاع 
للجنــة.

-  تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على ا�قل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر.
-  تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة úداء واجبها بما فى ذلك التصريح لها باالستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا

-  يمكــن للجنــة االســتعانة بــأي مــن الموظفيــن ذوي التخصصــات أو أعضــاء مجلــس ا�دارة التنفيذيــة بــأي وقــت وذلــك لشــرح المواضيــع ذات الصلــة 
بعمــل اللجنــة

-  لمجلس ا�دارة الحق فى طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك
-  أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس ا�دارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة

-  النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس ا�دارة

ب. عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصى لïعضاء فى االجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خالل العام المالى المنتهي فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ االجتماعات اúتية:
االجتماع رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣  .١  
االجتماع رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠  .٢  
االجتماع رقم ٢٠١٨/٣ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢  .٣  

االجتماع رقم ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥  .٤  

عدد مرات الحضور االسم

٤ السيد/ محمد عبد اð المحرزى
١ د. مصطفى علي الشرياني (عضو سابق في لجنة التدقيق)
١ السيد/ نواف غباش المري
٣ السيد/ اندرو روبنسون
١ السيد/ ساجو أغسنتين (عضو سابق في لجنة التدقيق)
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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 ثالثة أعضاء من المجلس وهم:
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ 17 مارس 2018 هم:

السيد/ محمد سلطان القاضي رئيسًا للجنة            )عضو مجلس اإلدارة المنتدب(
الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمى، عضوا فى اللجنة          )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(
السيد/ محمد أحمد رقيط، عضوا فى اللجنة          )عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل(

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:

أعضاء مجلس اإلدارة بغرض االعتماد من المساهمين  .1  
عضو مجلس اإلدارة المنتدب  .2  

أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض االعتماد من قبل المجلس  .3  
ــح الخاصــة بهيئــة  ــح الســارية واللوائ ــة فــى مجلــس اإلدارة وفقــا ألحــكام القوانيــن واللوائ -  ترتيــب ومتابعــة اإلجــراءات المتعلقــة باقتراحــات العضوي

األوراق الماليــة والســلع
-  تنظيــم ومتابعــة اإلجــراءات الخاصــة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا يتفــق مــع القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا وأحــكام هيئــة األوراق الماليــة 

والسلع
ــى المجلــس وإجــراء دراســة حــول خلفيــة ومؤهــالت  ــة بشــأنهم إل ــم توصي ــراد المؤهليــن لترشــيحهم كأعضــاء للمجلــس وتقدي -  البحــث عــن األف

المرشــحين المحتمليــن لعرضهــا علــى المجلــس
-  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

ــة امتيــازات خاصــة باألعضــاء الرئيســين  ــى المجلــس بشــأن عقــود العمــل وترتيبــات الفصــل وترتيبــات التقاعــد وأي -  مراجعــة وتقديــم التوصيــات إل
بــاإلدارة العليــا

-  إعــداد السياســة الخــاص بمنــح المكافــآت والمزايــا والحوافــز والرواتــب الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن فيهــا، ومراجعتهــا بشــكل ســنوى 
وعلــى اللجنــة أن تتحقــق مــن أن المكافــآت والمزايــا الممنوحــة لــإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة معقولــة وتتناســب وأداء الشــركة

-  تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
-  دراســة واعتمــاد مدفوعــات نهايــة الخدمــة والمكافــآت ومدفوعــات الفصــل والمدفوعــات المماثلــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء المنتدبيــن 

واإلدارة التنفيذيــة
-  مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغييرات المقترحة

 
ب- عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:

عقــدت اللجنــة خــالل العــام المالــى 2018 اجتماعــا واحــدا برئاســة الســيد/ جمــال ســالم بــن درويــش )عضــو مجلــس إدارة ســابق ورئيــس لجنــة الترشــيحات 
والمكافئــات الســابق فــي الــدورة الســابقة( قبيــل انعقــاد الجمعيــة العموميــة بتاريــخ 2018/3/4 وحضــره كل مــن:

د. محمد عبداهلل المحرزي  ) عضو مجلس اإلدارة وعضو سابق في لجنة الترشيحات و المكافئات في الدورة السابقة(  .1  
الســيد/ محمــد ســلطان القاضــي ) العضــو المنتــدب لمجلــس اإلدارة و الرئيــس الحالــي لللجنــة فــي الــدورة الحاليــة وعضــو ســابق   .2  

الســابقة( الــدورة  فــي  المكافئــات  و  الترشــيحات  لجنــة  فــي 

سابعا- لجنة المتابعة و اإلشراف 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
ومهــام هــذه اللجنــة هــي إعــداد ســجل خــاص ومتكامــل لجميــع األشــخاص المطلعيــن بمــا فــي ذلــك األشــخاص الــذي يمكــن اعتبارهــم أشــخاص 
مطلعيــن بصــورة مؤقتــة والذيــن يحــق أو يتوافــر لديهــم االطــالع علــى المعلومــات الداخليــة للشــركة قبــل نشــرها، كمــا يتضمــن الســجل اإلفصاحــات 

المســبقة والالحقــة الخاصــة بالمطلعيــن.
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الصفحة 67

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2018

ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام 2018:

قامــت اللجنــة بتحديــث قوائــم األشــخاص المطلعيــن لــدى الســوق المالــي بحيــث يشــمل أعضــاء مجلــس اإلدارة والصــف األول والثانــي بالشــركة مــن 
الســادة كبــار الموظفيــن، وكــذا بعــض الســادة المطلعيــن مــن القســم األقســام المختصــة. 

ثامنًا- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة  ) اللجنة التنفيذية واالستثمار(

أ. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تعتبــر اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار مفوضــة ببعــض واجبــات مجلــس اإلدارة ومســؤولياته وذلــك بهــدف زيــادة فاعليــة المجلــس مــن خــالل توظيــف 
مهــارات بعــض أعضــاء اللجنــة فــي اإلشــراف علــى بعــض القضايــا الهامــة مثــل دعــم اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، والنظــر فــي مســائل االســتثمار وإداة 
المخاطــر و ترفــع اللجنــة تقاريرهــا إلــى المجلــس بصفــة دوريــة. يتــم تشــكيل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة لمــدة ال تزيــد عــن 3 ســنوات وتتكــون مــن 

عــدد مــن األعضــاء ال يقــل عــن 4 أعضــاء.
تشــكلت اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار للــدورة الحاليــة باإلنتخــاب وفقــًا لقــرار مجلــس اإلدارة رقــم 2018/3/4 مكونــة مــن 5 أعضــاء و تــم إضافــة الســيد/ 
ســميح أنســي ســاويرس كعضــو فــي اللجنــة الحقــًا بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم 2018/4/1 ليكونــوا 6 أعضــاء مــن المجلــس وهــم أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 

واالســتثمار خــالل الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة بتاريــخ 17 مــارس 2018 التاليــة أســمائهم:

1- السيد/ عبد العزيز عبداهلل الزعابي، رئيسا للجنة               ) نائب رئيس مجلس اإلدارة(
2- الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي، عضوا باللجنة        )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل(

3- الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي، عضوا باللجنة                 )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل(
4- السيد/ سميح أنسي ساويرس، عضوا باللجنة                   )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل(

5- السيد/ نواف غباش المري، عضوا باللجنة                )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل(
6- السيد/ محمد أحمد رقيط، عضوا باللجنة                        )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل(

تقوم اللجنة التنفيذية واالستثمار بالمسئوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:

- تقديم الدعم واإلسناد إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة التتنفيذية.
- المراجعة الدورية لسير عمل مشاريع الشركة وأعمالها بشكل عام.

- مراجعة واعتماد السياسات واالجراءات المتبعة في الشركة وصالحيات االعتماد والتوقيع من حين ألخر.
- تقديم االقتراحات واالّراء في حيتها إلى المجلس ورئيسه وهي تلك المتعلقة باالّداء العام للشركة والقضايا الرئيسية فيها إن وجدت.

- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة
- اقتــراح المشــاريع الكبــرى واالســتثمارات االســتراتيجية للشــركة واقتــراح المســاهمة فــي االكتتابــات العامــة فــي أســهم الشــركات ورفعهــا إلــى 

مجلــس اإلدارة للمصادقــة عليهــا.
- مناقشة واعتماد التقارير المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس اإلدارة بالتوقيت المناسب.

- التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات.
- مراجعــة اســتثمارات الشــركة وتقييمهــا واعتمــاد الحلــول المناســبة بشــأنها كاختيــار اّليــات التخــارج أو اعتمــاد الفــرص االســتثمارية األنســب )بمبالــغ 

ال تتجــاوز 50 مليــون درهــم(.
- مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات االستثمار بشكل دوري ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

- التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف واألرشفة )كمحاضر االجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك(.
- يمكن للجنة اعتماد القرارات العاجلة بالتمرير في حال تعذر اجتماعها بالشرعة القصوى.

- مدة عمل اللجنة من عمر المجلس إال إذا صدر قرار عن مجلس اإلدارة عكس 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.
- يمكــن للجنــة االســتعانة بــأي مــن الموظفيــن ذوي التخصصــات أو أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بــأي وقــت وذلــك لشــرح المواضيــع ذات العالقــة بعمــل 

اللجنــة.
- لمجلس اإلدارة حق طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك.

- ترفــع اللجنــة جميــع تقاريرهــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة العتمادهــا والمصادقــة عليهــا وذلــك فــي أول اجتمــاع يعقــده المجلــس ويتلــو اّخــر اجتمــاع 
للجنــة.

- عقد اجتماعات دورية أو بناء على طلب رئيس اللجنة أو غالبية أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك.
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تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية ”ش.م.ع“ لعام ٢٠١٨

ب. عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصى لïعضاء فى االجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة خالل العام المالى المنتهي فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ االجتماعات اúتية:

االجتماع رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١  .١  
االجتماع رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٤  .٢  
االجتماع رقم ٢٠١٨/٣ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥  .٣  
االجتماع رقم ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣  .٤  

تاسع©- نظام الرقابة الداخلية:
أ. إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته Áلية عمله والتأكد من فاعليته:

يقــر مجلــس ا�دارة بمســئوليته عــن نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة، وهــو يقــوم بمراجعــة آليــة عملهــا والتأكــد مــن فاعليتهــا حيــث اعتمــد المجلــس 
فــى جلســته رقــم (٢) لســنة ٢٠٠٧ المنقعــد بتاريــخ ٢٠٠٧/٤/١٩ تأســيس إدارة فــى الشــركة ســميت آنــذاك بــإدارة التدقيــق الداخلــى، ثــم تــم تعديــل 
اســمها الحقــا بقــرار مــن مجلــس ا�دارة لتصبــح «دائــرة الرقابــة الداخليــة» لتتناســب مــع مــا ورد مــن تســميات للجــان فــى متطلبــات حوكمــة الشــركات 

موضــوع هــذا التقريــر.

ب. اسم مدير ا�دارة ومؤهالته وتاريخ التعيين:

يشــغل منصــب مديــر إدارة الرقابــة الداخليــة الســيد/عثمان زيشــمان والــذى يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــى التجــارة عــام ٢٠٠٢، وهــو تابــع لمجلــس 
ا�دارة، ولديــه خبــرة عمليــة بأعمــال التدقيــق الداخلــى، ويقــوم مجلــس ا�دارة وبشــكل مســتمر بمراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة للتأكــد مــن فاعليتــه 

وتحقيــق أهدافــه.

المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:
الرقابــة الداخليــة نشــاط رقابــي واستشــاري مســتقل يهــدف إلــى تحســين اúداء وتعظيــم قيمــة الشــركة بغــرض مســاعدة ا�دارة فــى إنجــاز أهدافهــا 
وذلــك عــن طريــق تنفيــذ نظــام محكــم ومتواصــل يعنــى بتقييــم وتطويــر فاعليــة أداء إدارة المخاطــر ونظــام الرقابــة والضبــط الداخلــى بالشــركة، 
وتقــوم أيضــا الرقابــة الداخليــة بالتأكــد مــن شــمولية ومصداقيــة المعلومــات بالشــركة، االلتــزام بالسياســات وا�جــراءات، حمايــة الممتلــكات، االســتخدام 

االقتصــادى والفعــال للمــوارد ومــن تنفيــذ ا�هــداف التنظيميــة والتشــغيلية بالشــركة.

عدد مرات الحضور  االسم

٤ السيد/ عبد العزيز عبداð الزعابي
٣ الشيخ/ طارق أحمد بن حميد القاسمي
٤ الشيخ/ أحمد بن عمر القاسمي
٢ السيد/ سميح أنسي ساويرس
١ السيد/ نواف غباش المري
٢ السيد/ محمد أحمد رقيط
١ السيد/ جمال سالم بن درويش (عضو سابق في اللجنة)
١ السيد/ مصطفى علي الشرياني (عضو سابق في اللجنة)
١ السيد/ محمد سلطان القاضي (عضو سابق في اللجنة)
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الصفحة 69

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2018

القيم:  .1
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

نطاق العمل:  .2
تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بمشــاركة اإلدارة والمجتمــع الداخلــى بالشــركة واألطــراف المختلفــة بالمســاهمة فــى تحقيــق أهــداف الشــركة ودعمهــا فــى 
االلتــزام بالسياســات والقواعــد واإلجــراءات. وتعمــل إدارة الرقابــة الداخليــة علــى االهتمــام بمناطــق الخطــر التــى لهــا تأثيــر كبيــر علــى الشــركة كمــا أنــه 
يجــب أن تكــون لــدى إدارة الرقابــة الداخليــة المرونــة الكافيــة للتفاعــل مــع الظــروف المتغيــرة، وبشــكل محــدد تعمــل إدارة الرقابــة الداخليــة علــى تقييــم 

مــدى إحــكام نظــام الضبــط الداخلــى والرقابــة وإدارة المخاطــر بالشــركة للتأكــد مــن:

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

المحاسبة:  .3
يكــون مديــر الرقابــة الداخليــة مســئوال عــن أداء واجباتــه أمــام مجلــس إدارة الشــركة مــن خــالل لجنــة التدقيــق كمــا أنــه يكــون مســئوال عــن تقديــم تقاريــر 

التدقيــق إلــى العضــو المنتــدب، وتتضمــن تلــك المســئولية األتى:

أ- القيــام بصــورة منتظمــة بالتأكــد مــن دقــة وكفــاءة الرقابــة والضبــط الداخلــى بالشــركة وذلــك فــى األنشــطة التــى تقــع ضمــن نطــاق ومهــام 
التدقيــق.

ب- تقديــم التقاريــر عــن القضايــا الهامــة مــع عــرض المعلومــات المتعلقــة بالقــرار المناســب لمثــل هــذه القضايــا وكذلــك إعطــاء التوصيــات لتحســين 
التشــغيل فــى األنشــطة المتعلقــة بتلــك القضايــا.

ج- تقديم معلومات بشكل دورى عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاية أدوات إدارة الرقابة الداخلية
د- التنســيق مــع الوظائــف اإلشــرافية والرقابيــة األخــرى الداخليــة منهــا والخارجيــة ويشــمل ذلــك كل المجــاالت مثــل إدارة المخاطــر ورقابــة االلتــزام 

واألمــن والقوانيــن واألخــالق والتدقيــق البيئــى والخارجــى.

الصالحيات:  .4
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 – الحصــول علــى المســاعدة الضروريــة مــن الموظفيــن فــى إدارات الشــركة المختلفــة عنــد القيــام بالتدقيــق باإلضافــة إلــى الخدمــات المتخصصــة 
األخــرى مــن داخــل أو خــارج الشــركة.

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
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تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2018

االستقاللية:  .1

ال يوجــد أي تدخــل فــى نشــاط الرقابــة الداخليــة مــن ناحيــة تحديــد نطــاق الرقابــة الداخليــة أو أداء العمــل وتقديــم التقاريــر بالنتائــج، ولتحقيــق اســتقاللية 
ــذى يكــون مســئول مســئولية مباشــرة أمــام لجنــة التدقيــق  ــة الداخليــة ال ــر الرقاب ــة الداخليــة، فــإن موظفــى اإلدارة مســئولين أمــام مدي إدارة الرقاب

المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مباشــرة وهــو لديــه صالحيــة كاملــة ومســتقلة للتعامــل مــع أى فــرد داخــل الشــركة آلداء واجباتــه.

المعلومات والسرية:  .2

المعلومــات التــى يحصــل عليهــا المدققــون مــن خــالل تدقيقهــم توفــر أساســا يعتمــد عليــه فــى عمليــة التدقيــق وتقديــم التقاريــر والتوصيــات. وأوراق 
عمــل التدقيــق التــى تتضمــن تلــك المعلومــات هــى ملكيــة الشــركة بينمــا تبقــى هــذه األوراق تحــت إشــراف إدارة الرقابــة الداخليــة ويمكــن الوصــول 

إليهــا عــن طريــق األفــراد المخوليــن بذلــك فقــط.

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.

المسئوليات:  .7

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- وضــع خطــة التدقيــق الســنوية باســتخدام منهــاج يعتمــد علــى تحديــد المخاطــر المرتبطــة باألنشــطة، وتقديــم تلــك الخطــة إلــى لجنــة التدقيــق 
والمديــر التنفيــذى للمراجعــة واالعتمــاد.

ج- تطبيق خطة التدقيق السنوية، كما تم اعتمادها من قبل اللجنة، مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل اإلدارة واللجنة.
د- إنشــاء وتنفيــذ برامــج عمــل شــامل لتغطيــة جميــع مناطــق التدقيــق المذكــورة فــى الخطــة الســنوية، وأيضــًا لتقييــم وتطويــر نظــام الرقابــة 

والضبــط الداخلــي واألنشــطة التنظيميــة بالشــركة.
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.

ــر التنفيــذي ولجنــة التدقيــق والمــدراء  ل - المســاعدة فــى إجــراء التحقيقــات فــي األعمــال التــي تتعلــق بخيانــة األمانــة داخــل الشــركة وإشــعار المدي
ــزم األمــر(.  اآلخريــن بالنتائــج. ومســاعدة الســلطات الرســمية فــي االدعــاءات المختلفــة )إذا ل

م- القيــام بــأي خدمــات استشــارية لمســاعدة اإلدارة فــى تحقيــق أهدافهــا ومعالجــة األمــور المختلفــة، ويمكــن أن يتضمــن ذلــك تصميــم األنظمــة 
والتدريــب والمبــادرات الجديــدة.

ن- المشــاركة فــي اللجــان المختلفــة وفــي مهــام رقابــة االلتــزام ومهــام تطويــر األنظمــة وذلــك إلمــداد الشــركة باإلرشــادات الالزمــة لمعالجــة القضايــا 
المحتملــة ومناطــق ضعــف أو عــدم كفــاءة الرقابــة الداخليــة.

س - القيــام بتقييــم وظائــف الشــركة الهامــة وأيضــا تقييــم التغييــرات واالســتحداثات فــي أنظمــة العمليــات، والخدمــات، واألنظمــة الرئيســية واألنظمة 
الرقابيــة بالشــركة مــع العمــل علــى تطويــر المســاعدة فــى تطبيــق تلــك التغييرات.

ع – تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس اإلدارة.

معايير ممارسة الرقابة الداخلية:

ــة )SPPIA( الصــادرة عــن معهــد  ــة الداخلي ــة الرقاب ــة لممارســة مهن ــر الدولي ــة بالشــركة وفقــًا للمعايي ــة الداخلي ــإدارة الرقاب ــة ب تتــم ممارســة المهن
ــة بالشــركة. ــة الداخلي ــة فــى إدارة الرقاب ــى لممارســة المهن ــر الحــد األدن ــة )IIA(. وتمثــل تلــك المعايي ــة الداخلي الرقاب

وعليــه فــإن مجلــس إدارة الشــركة يقــر بمســئوليته عــن تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة فــى الشــركة ومراجعتــه الدوريــة لهــذا النظــام وفعاليتــه وذلــك 
مــن خــالل لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن المجلــس.



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٧١

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية ”ش.م.ع“ لعام ٢٠١٨

جـ - اسم ضابط االمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين:

ــط امتثــال للســنة الماليــة ٢٠١٨. ويحمــل الســيد/ عثمــان زيشــان شــهادة  ــة الداخليــة كضاب ــر إدارة الرقاب تقــرر تعييــن الســيد/ عثمــان زيشــان – مدي
بكالوريــوس التجــارة عــام ٢٠٠٢  مــن جامعــة كارنتــكا بالهنــد، ولديــه ســابقة خبــرة امتــدت علــى مــدار ســت ســنوات حيــث شــغل العديــد مــن الوظائــف 
أهمهــا مديــر شــركة البيــان بدبــي، وتــم تعييــن الســيد/ عثمــان زيشــان كمدقــق داخلــي لشــركة رأس الخيمــة العقاريــة اعتبــار� مــن ٢٧ مــارس ٢٠٠٨ 

وحتــى تاريخــه. وهــو حاليــا يقــوم بوظيفــة ضابــط االمتثــال للشــركة.

ــر  ــي التقاري ــا ف ــاح عنه ــم ا�فص ــي ت ــك الت ــركة أو تل ــرة بالش ــاكل كبي ــة مش ــع أي ــة م ــة الداخلي ــل إدارة الرقاب ــة تعام د - كيفي
والحســابات الســنوية: 

لم تواجه الشركة أي مشكالت

عاشرñ- تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية
لم يتم ارتكاب أى مخالفة خالل السنة المالية ٢٠١٨

ــة التــي قامــت بهــا الشــركة فــى تنميــة المجتمــع المحلــى والحفــاظ علــى  حــادي عشــر- بيــان بالمســاهمات العينيــة والنقدي
البيئــة

قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخالل العام ٢٠١٨ بالمساهمات اúتية:
رعاية قسم الرعاية الذهبية في دائرة التنمية ا�قتصادية  -

رعاية نادي عجمان لذوي الهمم   -
رعاية نادي التعاون الثقافي الرياضي  -

رعاية نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي   -
رعاية جمعية الحصن ل�عمال الخيرية  -

رعاية مؤتمر ا�نسان الدولي  -
رعاية إذاعة رأس الخيمة   -

تنظيم حملة إفطار صائم لفئة العمال   -
تنظيم حملة تنظيف المنغروف بالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية ومجموعة شبكة (FOX) الشرق ا�وسط  -

ثاني عشر- معلومات عامة
ــالل  ــهر خ ــة كل ش ــي نهاي ــعر) ف ــى س ــعر، وأدن ــى س ــالق، أعل ــعر ا�غ ــوق (س ــي الس ــركة ف ــهم الش ــعر س ــان بس أ. بي

ــة ٢٠١٨ ــنة المالي الس

Month Date High Low  Closing Volume Value  Trading
.No

Dec 31/12/2018 0.50 0.48 0.50 443,276 217,406.17 9

Nov 29/11/2018 0.52 0.51 0.51 870,057 445,981.47 24

Oct 31/10/2018 0.56 0.55 0.56 1,938,853 1,075,500.49 40

Sep 30/9/2018 0.61 0.60 0.61 729,703 443,802.44 12

Aug 30/8/2018 0.62 0.60 0.62 2,153,480 1,311,041.00 37

Jun 31/7/2018 0.67 0.66 0.67 4,780,564 3,198,188.33 34

Jul 28/6/2018 0.64 0.63 0.64 1,476,779 943,638.56 31

May 31/5/2018 0.65 0.64 0.65 3,809,350 2,466,021.50 42

Apr 30/4/2018 0.66 0.65 0.66 3,549,553 2,336,856.97 51

Mar 29/3/2018 0.69 0.67 0.68 16,391,410 11,068,913.17 161

Feb 28/2/2018 0.82 0.80 0.82 8,784,229 7,143,239.19 88

Jan 31/1/2018 0.78 0.76 0.77 4,131,604 3,182,815.08 42



الصفحة ٧٢ رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية ”ش.م.ع“ لعام ٢٠١٨

ب- بيان اÁداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذى تنتمى إليه الشركة خالل العام ٢٠١٨:
١- بيان اÁداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام

٢- بيان مؤشر الشركة مع مؤشر القطاع الذى تنتمى إليه:

Nationals GCC Arabs Others
Total

Foreign
Outstanding

Symbol Company

Name

Allowed Actual Allowed Actual Allowed Actual Allowed Actual Ownership

%

Shares

RAKPROP RAK Properties 100% 72% 49% 10.962% 49% 5.559% 49% 11.474% 27.99% 2,000,000,00

٣- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ مصنفة على النحو التالي (محلي/ خليجي/ عربي/ أجنبي): 



رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

الصفحة ٧٣

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية ”ش.م.ع“ لعام ٢٠١٨

ــي،  ــي: محل ــو التال ــى النح ــة عل ــات) مصنف ــركات، حكوم ــراد، ش ــي ٢٠١٨/١٢/٣١ (أف ــا ف ــاهمين كم ــة المس ــع ملكي ــان بتوزي جـــ - بي
ــي: ــي، وأجنب ــي، عرب خليج

د - المساهمون الذين يملكون (٥٪) أو أكثر من رأس مال الشركة كما فى ٢٠١٨/١٢/٣١

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفق© لحجم الملكية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

أفراد

Nationality Types Volume Net Value (AED) %age Number of Shareholders

ARB 107,440,372 53,720,186 5.373 16,117

GCC 114,739,444 57,369,722 5.738 10,452

OTH 79,113,297 39,556,649 3.957 7,962

UAE 1,092,881,919 546,440,960 54.656 34,872

شركات

Nationality Types Volume Net Value (AED) %age Number of Shareholders

ARB 3,709,819 1,854,910 0.186 34

GCC 104,457,784 52,228,892 5.224 129

OTH 150,300,449 75,150,225 7.517 211

UAE 273,773,584 136,886,792 13.692 638

حكومات

Nationality Types Volume Net Value (AED) Percentage Number of Shareholders

UAE 73,150,294 36,575,147 3.658 16

 نسبة ا�سهم المملوكة من رأس
مال الشركة عدد ا�سهم المملوكة ا�سم م

٦٪ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ السيد/ محمد أحمد رقيط العلي 
(عضو مجلس ا�دارة) ١

نسبة ا�سهم 
المملوكة من رأس 

المال
عدد ا�سهم المملوكة عدد المساهمين م            ملكية ا�سهم (سهم)

٪١٢٣,٠٣٤,١٨٨ ٦٫١ أقل من ٥٠,٠٠٠ ١٢,٤٧٠ ١

   ٪٢٤٢,٣٠٨,٥٥٦ ١٢٫١ من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل ٥٠٠,٠٠٠ ١٥٣١ ٢

٪٦٦٥,٦٧٧,٠٣٣ ٣٣٫٣ من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤٦٨ ٣

أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٨ ٩٦٩,٠٠٢,٩٥٣ ٤٨٫٥٪ ٤



الصفحة 74 رأس الخيمة العقارية
الــتــقــريــر الــســنــوي 2018

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2018

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 مارس 2011 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 المنعقدة خالل عام 2018 واإلجراءات المتخذة بشأنها.
ال يوجد قرارات خاصة

ح- إسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعيينه
مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة هو الدكتور/ أحمد حسام الصغير وهو المستشار القانوني للشركة وتم تعيينه بتاريخ 2017/2/1.

ط- بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2018
      لم يطرأ أى حدث غير اعتيادى أو جوهرى صادف الشركة خالل عام 2018

ي - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018
عدد أعضاء مجلس اإلدارة المواطنين 8 من أصل 9 أعضاء، من بينهم رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة، كما أن نسبة التوطين من 

العاملين %8.6.

ك- بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام 2018.
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.

في حال التناقض بين النص في اللغة العربية واللغة االنجليزية يسري النص العربي.

____________________________________________________
محمد حسن عمران

رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية

التاريخ: 3 مارس 2019




