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 رأس الخيمة العقارية ش.م.ع. وشركاتها التابعة
  

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 ٢٠١٩ يونيو ٣٠
 
  
 

  صفحــة    المحتويات
      

  ٢ – ١  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

      
  ٣    (غير مدقق) بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد

      
  ٤  (غير مدقق) بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد

      
  ٥    المركز المالي الموجز الموحدبيان 

      
  ٦    (غير مدقق)بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 

      
  ٧    الموحد الموجز لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

      
  ٢١ - ٨    )ة(غير مدقق الموحدة لموجزةا المرحلية المالية المعلوماتإيضاحات حول 

  
  
  
  
  
  







  
       التابعة وشركاتها .ع. م. رأس الخيمة العقارية ش

  
٣  
  

  
 

 

 
    (غير مدقق) بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد

  ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  تينأشهر المنتهي ستةالتي الثالثة ولفتر
  

   
  فترة الستة أشهر المنتهية

  يونيو ٣٠في 
  أشهر المنتهية ثالثةفترة ال

  يونيو ٣٠في 
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم إيضاح 
        

  ١٨٬٤٧٦  ٣٢٬٦٧٣  ٧٥٬٤٣٤  ٧٨٬٤٦٦  ٢٠  اإليرادات
  )٧٬٩٠٨(  )٢٣٬١٠٣(  )٣٥٬٨١٩(  )٥٢٬٥٥٥(   تكلفة اإليرادات

   ----------  ---------  ---------  ---------  
  ١٠٬٥٦٨  ٩٬٥٧٠  ٣٩٬٦١٥  ٢٥٬٩١١    األرباحإجمالي 

            
  )١٤٬٢٨٢(  )٩٬٠٧٦(  )٢٤٬٩٣٩(  )٢١٬١١٨( ٢١    مصروفات عمومية وإدارية

  ٧٬٨٢٤  ٩٬٢١٨  ١٠٬٢٤٦  ١٠٬١٦٦    إيرادات أخرى
    ---------  ---------  ---------  -------  

  ٤٬١١٠  ٩٬٧١٢  ٢٤٬٩٢٢  ١٤٬٩٥٩   من العمليات األرباح
          

  )١٬١٠٥(  -  )١٬١٠٥(  -   مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى
   تلالستثماراصافي التغير في القيمة العادلة 

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  
)١٬٢٦٦(  

  
)٥٤٠(  

  
-  

  
)٥٨(  

  ٨١  ٩٠  ٣٬٦٠٠  ١٬٠٩٩   إيرادات توزيعات أرباح
  ٢٬١٧٥  ٢٬٦٤٢  ٤٬٢٩٥  ٥٬١٦٥   إيرادات التمويل
  )٨٧٠(  )٦٢٤(  )٢٬٢١٧(  )٤٬١٢١(   تكاليف التمويل

  ---------  ---------  --------  -------  
  ٤٬٣٣٣  ١١٬٨٢٠  ٢٨٬٩٥٥  ١٥٬٨٣٦   أرباح الفترة

  ===== ===== ===== ===== 
 ٠ .٠٠٢ ٠ .٠٠٦ ٠ .٠١٤ ٠ .٠٠٨  ٢٢  السهم للفترة (درهم)ربحية 

    ===== ===== ===== ===== 
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢١إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
  
  

   



  
       التابعة وشركاتها .ع. م. رأس الخيمة العقارية ش

  
٤  
  

  
 

 

  

  (غير مدققة) الشاملة األخرى الموجز الموحدبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات 
    ٢٠١٩يونيو  ٣٠في  تينالستة أشهر المنتهيتي الثالثة ولفتر
  
  

   
  فترة الستة أشهر المنتهية

  يونيو ٣٠في 
  أشهر المنتهية ثالثةفترة ال

  يونيو ٣٠في 
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  
        

  ٤٬٣٣٣  ١١٬٨٢٠  ٢٨٬٩٥٥  ١٥٬٨٣٦    أرباح الفترة
          

           اإليرادات الشاملة األخرى:
           

إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح بنود لن يتم 
   أو الخسائر:

        

          
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة 

   العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  

٤٬٠٤٩  
  
)٧٬٥٤٠(  

  
٤٢٨  

  
)١٬١٦٠(  

  ----------  ---------  ----------  -------  
  ٣٬١٧٣  ١٢٬٢٤٨  ٢١٬٤١٥  ١٩٬٨٨٥   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  =====  =====  =====  ====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢١إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
 

  

   





  
       التابعة وشركاتها .ع. م. رأس الخيمة العقارية ش

  
٦  
  

  
 

 

 

 

  (غير مدققة)بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  أشهر المنتهية  ستةفترة ال     
  يونيو ٣٠في           

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  ألف درهــم   ألف درهــم  

       األنشطة التشغيلية
  ٢٨٬٩٥٥    ١٥٬٨٣٦  أرباح الفترة

        
        تسويات لـ:

  ٧٬٠٦٠    ٧٬٧٠٠  ممتلكات ومعدات استهالك
  )٤٬٢٩٥(    )٥٬١٦٥(  إيرادات التمويل 

  ٢٬٢١٧    ٤٬١٢١  تكاليف التمويل
  )٣٬٦٠٠(    )١٬٠٩٩(  رباحاألإيرادات توزيعات 

  ٥٤٠    ١٬٢٦٦  خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من الستثماراتصافي التغير في القيمة العادلة 
  ١٬١٠٥    -  انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرىمخصص 

  -    ٢٥٨  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
  -    )٨٬٢٤٤(  منح حكومية

  --------    ---------  
  ٣١٬٩٨٢    ١٤٬٦٧٣  

        التغيرات في:
  ١٦٬٢٢٥    ١٧٬٧٧٨  عقارات للمتاجرة -
  )٣١٬٨٣٣(    )٦٠٬٩٨٦(  قيد التطويرعقارات للمتاجرة  -
  ٤٧٬٧٢٣    )٧٬٤١٣(  تجارية وأخرىمدينة ذمم  -
  )٥٩٬٨٦٨(    )٩٬٤٠١(  إلى مقاولين ومورديندفعات مقدمة  -
  ١٢٬٠٩٧    ١٧٧  مخزون  -
  ٦٥    )١٠٠(  تجارية وأخرىدائنة ذمم  -
  )١٬٥١٨(    ٤٬٣٠٦  دفعات مقدمة من العمالء -

  )٣٤(    )١٤(  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
  ------------    -------------  

  ١٤٬٨٣٩    )٤٠٬٩٨٠(   األنشطة التشغيلية )/الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 
  ------------    -------------  

        األنشطة االستثمارية
  )٥٥٬٨٦٧(    )٦٥٬٨٧٠(  ممتلكات ومعدات إضافات إلى

  ١٥    ١٬١٥٥  مقبوضة فوائد
  ٣٬٦٠٠    ١٬٠٩٩  توزيعات أرباح مقبوضة
  )٣٢٥(    -  إضافات إلى االستثمارات

  -    ١٢٬٤٦٥  متحصالت من استبعاد استثمارات
  )١٠٬٩٦٩(    )٢٬٩٦٨(  قيد التطويرية ستثمارإضافات إلى عقارات ا
  )٥٠٬٠٠٠(    -  الزيادة في ودائع ألجل

  ------------    -------------  
  )١١٣٬٥٤٦(    )٥٤٬١١٩(  االستثمارية األنشطةصافي النقد المستخدم في 

  ------------    -------------  
        التمويليةاألنشطة 

  )١٢٢٬٥٣٢(    )١٩٥(  توزيعات أرباح مدفوعة
  ١٦٥٬٢٥٢    ١٣٩٬٨٥٥  قروض تم الحصول عليها

  -    )٣٬٣٢٥(  قروض تم سدادها
  ٦٧٬٣٣٩    )٢٥٬٧٢٦(  التغير في السحب المصرفي على المكشوف

  )٥٬٣٣٥(    )٧٬٨٨٣(  فوائد مدفوعة
  )٥٬٢٦٣(    )٤٬٠٠٠(  المدفوعة أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

  --------    --------  
  ٩٩٬٤٦١    ٩٨٬٧٢٦  التمويلية األنشطةلناتج من صافي النقد ا

  --------    --------  
  ٧٥٤    ٣٬٦٢٧  النقد وما يعادلهفي الزيادة  صافي

        
  ٢٬٢٤٩    ٣٬٤٦٦  النقد وما يعادله في بداية الفترة

  ---------    ---------  
  ٣٬٠٠٣    ٧٬٠٩٣  الفترة نهايةالنقد وما يعادله في 

  ======    =====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢١إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 



                   التابعة وشركاتها .ع. م. رأس الخيمة العقارية ش

  
٧  
  

  
 

 

  الموحد الموجز لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
                  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 اإلجمالي أرباح محتجزة  القيمة العادلة احتياطي   احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

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

  ٣٬٩٢٣٬٣٦٧  ٣٤٧٬١٣٠  )٥٨٩(  ٥٧٦٬٨٢٦  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  )ة(مدقق ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

التقارير من المعايير الدولية إلعداد  ٩تسوية عند تطبيق المعيار رقم 

  )١٧٬٦٥١(  ٣١٢٬٦٨١  )٣٣٠٬٣٣٢(  -  -  - ))٢( ١-٣المالية (راجع إيضاح 

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

  ٣٬٩٠٥٬٧١٦  ٦٥٩٬٨١١  )٣٣٠٬٩٢١(  ٥٧٦٬٨٢٦  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٨يناير  ١الرصيد الُمعاد بيانه في 
  

              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدققة)
  

  ٢٨٬٩٥٥  ٢٨٬٩٥٥  -  -  -  -  أرباح الفترة
  

  )٧٬٥٤٠(  -  )٧٬٥٤٠(  -  -  -  الخسائر الشاملة األخرى للفترة 

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

  ٢١٬٤١٥  ٢٨٬٩٥٥  )٧٬٥٤٠(  -  -  -  (غير مدققة)إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  )٥٬٢٦٣(  )٥٬٢٦٣(  -  -  -  -  ))٢( ١٧تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح 

  )١٢٠٬٠٠٠(  )١٢٠٬٠٠٠(  -  -  -  -  ))١(١٧توزيعات األرباح الُمعلنة والمدفوعة (راجع اإليضاح 

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

  ٣٬٨٠١٬٨٦٨  ٥٦٣٬٥٠٣  )٣٣٨٬٤٦١(  ٥٧٦٬٨٢٦  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد في 
  =======  ========  ======  =======  ======  =======  

  

  ٣٬٨١٣٬٤٥٧  ٦٧٠٬٠٢٠  )٤٤٨٬٤٤١(  ٥٩١٬٨٧٨  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  

  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدققة)
  

            

  ١٥٬٨٣٦  ١٥٬٨٣٦  -  -  -  -  أرباح الفترة

  ٤٬٠٤٩  )٧٬٧٣٥(  ١١٬٧٨٤  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

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

  ١٩٬٨٨٥  ٨٬١٠١  ١١٬٧٨٤  -  -  -  للفترة (غير مدققة)إجمالي اإليرادات الشاملة 

  )٤٬٠٠٠(  )٤٬٠٠٠(  -  -  -  -  ))٢(١٧تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة (راجع إيضاح 

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

  ٣٬٨٢٩٬٣٤٢  ٦٧٤٬١٢١  )٤٣٦٬٦٥٧(  ٥٩١٬٨٧٨  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد في 

  =======  ======== ======  =======  ======  =======  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢١إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



  التابعة وشركاتها .ع. م. رأس الخيمة العقارية ش

  
٨  
  

  
 

 

   الموحدة الموجزةالمرحلية المالية  المعلومات حول إيضاحات
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
 عامة معلومات  ١

    

الصادر عن صاحب السمو ) ٥(الشركة) كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم (ش.م.ع. تأسست رأس الخيمة العقارية 
ظبي . إن الشركة مدرجة في سوق أبو٢٠٠٥يونيو  ٢ وباشرت الشركة أعمالها بتاريخ ٢٠٠٥فبراير  ١٦حاكم إمارة رأس الخيمة في 

  اإلمارات العربية المتحدة . -، رأس الخيمة ٣١١١٣لألوراق المالية. إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للشركة هو ص. ب.: 
  

تتضمن  ("الفترة الحالية") ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة الكما في و الموحدة الموجزةالمرحلية المالية  المعلوماتن إ
  .)""بالمجموعة(يشار إليها مجتمعة بـ التابعة  وشركاتهالشركة البيانات المالية ل

  

  :٢٠١٩يونيو  ٣٠فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة كما في 
  

 نسبة حصة الملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة
      

  ٪١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.منترناشيونال إراك العقارية 
  ٪١٠٠  تنزانيا  ذ.م.مراك العقارية تنزانيا 

  ٪١٠٠  تنزانيا  ذ.م.مدولفين مارينا 
  

، تنزانيا، .م ذ.م، أما شركة دولفين مارينا ذ.م.م انترناشيونال، تنزانيا، هي شركة تابعة لشركة راك العقارية ذ.م.م راك العقارية تنزانيا 
  ، تنزانيا.ذ.م.مفهي شركة تابعة لشركة راك العقارية تنزانيا 

  

   .في العقارات وتطويرها وإدارة العقارات والخدمات األخرى ذات الصلة االستثمار وه للمجموعةالنشاط الرئيسي إن 
  

  أساس اإلعداد  ٢
  

ً للمعيار المحاسبي  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةتم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة ال وفقا
"التقارير المالية المرحلية". يتعين قراءة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة جنباً إلى جنب مع البيانات  ٣٤الدولي رقم 

 لدولية إلعداد التقارير المالية، التي تم إعدادها وفقاً للمعايير ا٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للمجموعة المالية الموحدة السنوية 
 .٢٠١٥) لسنة ٢ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

  

  التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية الهامة. ١-٣يتضمن اإليضاح 
  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فإن  ١٦على تطبيق المعيار رقم  باستثناء التغيرات على محاسبة عقود االيجار المترتبة
السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك السياسات المتبعة عند إعداد 

من المعايير  ١٦قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
باستخدام منهجية استرجاعية معدلة وبالتالي، لم تتم إعادة بيان معلومات  ٢٠١٩يناير  ١الدولية إلعداد التقارير المالية اعتباراً من 

  الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية. ٤تفسير رقم وال ١٧المقارنة وتم مواصلة بيانها طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

  الهامةالمحاسبية  التغير في السياسة  ١-٣
  

  عقود االيجار –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم  )١(
  

  ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 
  

، عقد ايجار. يمثل العقد عقد ايجار، أو يتضمن عقد ايجار، أو يتضمنيمثل،  عقد مابتقييم ما إذا كان  ، في بداية العقد،المجموعةتقوم 
تحويل  يتم بموجب العقد . لتقييم ما إذا كانثمن مااستخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل  على في حال تم تحويل الحق في السيطرة

  المجموعة بتقييم ما إذا كان: ستخدام أصل محدد، تقومالسيطرة على االحق في 
  

  قد يتم تحديد ذلك صراحةً أو ضمنياً، ويجب أن يكون متميز فعلياً أو يمثل بشكل فعلي  -العقد ينطوي على استخدام أصل محدد
 كافة سمات األصل المميز فعلياً. في حال كان لدى المورد حق بديل أساسي، فال يتم تحديد األصل؛

 على جميع المنافع االقتصادية بشكل كبير من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و للمجموعة الحق في الحصول 
  مالئمة  األكثرالقرارات اتخاذ في للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق

محدد  منه والغرض ون القرار بشأن كيفية استخدام األصلفي حاالت نادرة حيث يك والغرض منه.تغيير كيفية استخدام األصل ل
 في حال:يحق للمجموعة توجيه استخدام األصل  مسبقاً،

 

 أو األصل؛للمجموعة الحق في تشغيل كان  -
ً األصل بطريقة تحدد مسبققامت المجموعة بتصميم   -  .ية استخدامه والغرض منهكيف ا

  

 بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار علىعقد ما يتضمن عنصر ايجار، تقوم المجموعة  إعادة تقييمعند أو بداية العقد  في
    ذات الصلة. المستقلة  هاأساس أسعار
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٩  
  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
  (تابع) المحاسبية الهامةالسياسات   ٣

  
  الهامة (تابع)المحاسبية  التغير في السياسة  ١-٣

 
  (تابع) عقود االيجار –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم  )١(

  
  أ) كمستأجر

  

حق الموجودات ذات  قياس اإليجار. يتمعقد  والتزامات اإليجار في تاريخ بدءستخدام االحق بالموجودات ذات تعترف المجموعة 
ً مبدئيستخدام اال جراؤها في أو قبل تم إالتي يجار اإلمدفوعات وفقاً لاللتزامات اإليجار المعدلة والتي تتضمن القيمة المبدئية بالتكلفة،  ا

أو  ذات الصلة األصل وإزالة فكتكاليف متكبدة باإلضافة إلى تقدير ، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية بدء عقد االيجارتاريخ 
  .مستلمة ايجارأي حوافز ناقصاً أو الموقع الذي يوجد عليه،  ذات الصلةاستعادة األصل 

  
تاجي إلى نهاية العمر اإلن بدء العقدطريقة القسط الثابت من تاريخ وفقاً لستخدام الموجودات ذات حق اال الحقاً احتساب استهالكيتم 

حق للموجودات ذات األعمار اإلنتاجية المقدرة . يتم تحديد ، أيهما أقرباية مدة عقد اإليجارنهستخدام أو للموجودات ذات حق اال
كل دوري بشستخدام االق الموجودات ذات حإلى ذلك، يتم تخفيض  الخاص بالممتلكات والمعدات. باإلضافةساس األنفس ستخدام باال

  اإليجار. ملتزاعمليات إعادة القياس الض وفقاً لبعوتعديلها  وجدت،خسائر انخفاض القيمة، إن من خالل 
  

 معدلاستخدام ، ويتم خصمها ببدء العقدقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ مبدئياً يتم 
إلضافي ااالقتراض  الفائدة على معدليتم الخصم باستخدام  بسهولة،تحديد ذلك المعدل تعذر إذا  أو،الفائدة الضمني في عقد اإليجار 

  اإلضافي كمعدل خصم. الفائدة على االقتراضتستخدم المجموعة معدل  عام،للمجموعة. بشكل 
  

  تشتمل دفعات االيجار المدرجة في قياس التزام االيجار ما يلي:
  

 ؛الثابتة األساسية الدفعاتبما في ذلك  الثابتة، الدفعات  
 دء بباستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ يتم قياسها مبدئياً ، ما اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل دفعات

  ؛العقد
  و المتبقية؛المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة  
  المجموعة، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية ممارسته بشكل معقول من قبل  خيار الشراء المؤكدبموجب  الممارسةسعر

اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين معقول  وغرامات التمديد،إذا كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار 
 وقت مبكر.بعدم اإلنهاء في 

 
إليجار لفعلية، وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات ايتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة ا

المستقبلية المترتبة على تغيير في مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان 
 .ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاءالقيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت 

 
أو يتم  ،لألصل ذات حق االستخدامعندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية 

 فر.ستخدام إلى الصاالحق لألصل ذات  تسجيله ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية
  

  ب) كمؤجر
  

ار عقد إيجيمثل يجار اإلما إذا كان عقد بتحديد، وذلك لكل عقد من العقود، اإليجار عندما تكون المجموعة مؤجر، تقوم عند بدء عقد 
  .تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي

  
خاطر مكافة  فعليبشكل  ينقلتقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار  من عقود اإليجار، لتصنيف كل عقد

قد إذا لم يكن كذلك، فهو عو؛ يتمويل ايجار عقد بمثابةعقد اإليجار ملكية األصل ذات الصلة. في حال كان كذلك، يعتبر  وامتيازات
 كبر منللجزء األ هو مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجارباالعتبار المجموعة تأخذ  التقييم،كجزء من هذا . إيجار تشغيلي

  االقتصادي لألصل. العمر
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٥بتطبيق المعيار رقم المجموعة  تقوم ،إيجاريهوغير  إيجاريهعناصر إذا كان الترتيب يتضمن 
  المالية بغرض تخصيص الثمن الوارد في العقد.
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   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
  الهامة (تابع)المحاسبية  التغير في السياسة  ١-٣

 
  عقود االيجار (تابع) –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم  )١(

  
  ب) كمؤجر (تابع)

  
دفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلي كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار بالمجموعة تعترف 

  كجزء من "إيرادات أخرى".
  

من المعايير الدولية إلعداد  ١٦عن المعيار رقم السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة كمؤجر في فترة المقارنة  تختلفلم 
  ارير المالية. التق
  

لى ع ماديليس له تأثير  اإليجارعقود  -من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦رقم فإن تطبيق المعيار  اإلدارة،بناًء على تقييم 
  أن.هذا الشبمؤجر أو مستأجر وبالتالي، لم تقم المجموعة بإجراء أي تسويات بصفتها المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  
  األدوات المالية –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   )٢(

  
 ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القابل للتطبيق اعتباراً من  ٩قامت المجموعة خالل السنة السابقة بتطبيق المعيار رقم 

خسائر من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  ٩. يتضمن الجدول أدناه ملخصاً لتأثير التحول إلى المعيار رقم ٢٠١٨يناير 
  :٢٠١٨يناير  ١األرصدة االفتتاحية كما في ض قيمة انخفا

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

تأثير إعادة القياس طبقاً 
  من  ٩للمعيار رقم 

المعايير الدولية إلعداد 
  ٢٠١٨يناير  ١  التقارير المالية

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (ُمعاد بيانها)    (وفقاً للبيان السابق)  
        

        خسائر انخفاض قيمة:
  )٢١٫٦٢١(  )١٧٫٦٥١(  )٣٫٩٧٠(  ألخرىواالذمم المدينة التجارية 

  
بها لفترة طويلة ألغراض استراتيجية. وفقاً لما  ظاالستثمارات التي تعتزم المجموعة االحتفاالملكية  سنداتعلى ذلك، تمثل  ةعالو

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بتحديد هذه االستثمارات في تاريخ التطبيق المبدئي  ٩يجيزه المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩عيار رقم على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. عند التحول إلى الم

أنه زيادة في األرباح المحتجزة  للبيع علىللموجودات المتاحة  مليون درهم ٣٣٠ .٣٣مخصص انخفاض بمبلغ االعتراف بالمالية، تم 
  .٢٠١٨يناير  ١االفتتاحية وانخفاض في التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة كما في 

  
  استخدام التقديرات واألحكام  ٤

  
دارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإل

ة عن هذه يتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعل
  التقديرات.

  
تطبيق السياسات  عندمن قبل اإلدارة  الموضوعةعند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، كانت األحكام الهامة 

ة للسنة المنتهية دلمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحلالمحاسبية 
، باستثناء المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الجديدة الهامة ذات الصلة بتطبيق المعيار رقم ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  .١-٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والمدرجة في اإليضاح رقم  ١٦
  

يمة كافة قياسات الق راقبةمكما أن اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن  ،علق بقياس القيم العادلةالمجموعة إطار عام للرقابة فيما يت لدى
  .٣العادلة الهامة، بما في ذلك القيم العادلة ضمن المستوى 
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   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  مدققة)(غير  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
  (تابع) استخدام التقديرات واألحكام  ٤

  
بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير الملحوظة والتعديالت على التقييم. في حال االستعانة بمعلومات صادرة  تقوم اإلدارة

م بتقييم األدلة التي ت اإلدارةتقوم األسعار المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، عروض  عن طرف آخر، مثل
ي متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما فتفي ب هذه التقييماتاالستنتاج بأن الحصول عليها من األطراف األخرى لدعم 

  ذلك المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم في إطاره تصنيف مثل هذه التقييمات.
  

قيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة في عند قياس ال
  في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: مختلفة مستويات

   
 غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. : أسعار مدرجة (١المستوى  -
وهي عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى  -

 سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).
 بات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلو٣المستوى  -

  
في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة 

لمتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام ا
 الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.

  
  تعترف المجموعة بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير.

  
  إدارة المخاطر المالية    ٥

  
مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت  :أن تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة تتمثل فيمن المحتمل 

  )، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.والتدفقات النقدية لقيم العادلةل أسعار الفائدةاألجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر 
  

فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية  ةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزم ال تشتمل
 ٣١ضمن المعلومات المالية الموحدة السنوية، ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

هداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات إن أ .٢٠١٨ديسمبر 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

  
   ممتلكات ومعدات  ٦
  

  اإلضافات واالستبعادات واالستهالك
  

 ٦٥ .٩، استحوذت المجموعة على ممتلكات ومعدات وتم إجراء إضافات بقيمة ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةخالل فترة ال
  مليون درهم). ٥٥ .٩: ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستة(فترة المليون درهم 

  
  : ال شيء).٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستة(فترة اللم يكن هناك استبعاد لممتلكات ومعدات خالل الفترة الحالية 

  
  مليون درهم). ٧: ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستة(فترة المليون درهم  ٧ .٧بلغ االستهالك للممتلكات والمعدات للفترة الحالية 
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١٢  

  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
   استثماريةعقارات   ٧
  

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
     

  ٢٫٥٨١٫٩٠٢  ٢٫٥٨١٫٩٠٢   في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ========  ========  

  
  تطوير هذه األراضي.مليون قدم مربع شريطة  ٦٧قامت حكومة رأس الخيمة بمنح بعض قطع األراضي بمساحة إجمالية 

  
 ٢٠١١في مليون درهم  ٥٧١الجزء من األرض الممنوحة من الحكومة كمنح حكومية مؤجلة بقيمة إجمالية  باحتسابقامت المجموعة 

 احتساب، تم ٢٠١٦قيد التطوير. عالوة على ذلك، خالل سنة مع احتساب زيادة معادلة في العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرة 
المنح األرض الممنوحة من الحكومة أعاله، كما زادت ب تتعلقمليون درهم كزيادة في القيمة العادلة (معاملة غير نقدية)  ٨٥ .٨مبلغ 

الشروط المنصوص عليها  استيفاءإدراج هذه المنح الحكومية المؤجلة عند سوف يتم مليون درهم.  ٦٥٧الحكومية المؤجلة إلى مبلغ 
  الموحد.  األرباح أو الخسائر ضمن بيانمليون درهم  ٥١مبلغ  بإدراجالمجموعة  إدارة قامت حيث ،من قبل الحكومة

  
في التقييم بالقيمة العادلة لهذه  لالنخفاضمليون درهم نظراً  ٩ .١منح حكومية بقيمة بعكس  امت المجموعة خالل السنة السابقةق

  األراضي.
  

ة العادلة كما تختلف بصورة مادية عن القيم ٢٠١٩ يونيو ٣٠ال ترى اإلدارة أن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للفترة المنتهية في 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١. تم تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة من قبل شركة تقييم خارجية مستقلة كما في ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  

  استثمارية قيد التطوير عقارات  ٨
  

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
     

  ٢٧٩٫٧٢٠  ٢٩٠٫٠٩٦  السنة / الرصيد في بداية الفترة
  ١٧٫١١٥  ٢٫٩٦٨  السنة / خالل الفترة التكلفة المتكبدة

  )٦٫٧٣٩(  -  ممتلكات ومعدات إلىمحول ال
  -----------  -----------  

  ٢٩٠٫٠٩٦  ٢٩٣٫٠٦٤  السنة / الرصيد في نهاية الفترة
  ======  ======  

  

حول التقييم بالقيمة العادلة للعقارات  ٧راجع اإليضاح . ةفي دولة اإلمارات العربية المتحد تقعيد التطوير العقارات االستثمارية قإن 
  االستثمارية قيد التطوير.

  
  للمتاجرة قيد التطوير عقارات  ٩

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
 (مدققة) (غير مدققة)  
      

  ٦٨٠٫٣٠٦  ٧٤٥٬٠٥٣   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ١٦٫٥٢٦  ١٦٬٥٢٦   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

   ------------  -----------  
   ٦٩٦٫٨٣٢  ٧٦١٬٥٧٩  

 )١٥٣٫٣٩٧(  )٢١٠٬٤٦٦(   ناقصاً: المصنفة كموجودات متداولة
   -------------  ------------  
   ٥٤٣٫٤٣٥  ٥٥١٬١١٣  
   =======  ======  
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١٣  

  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
  ستثمارات ا  ١٠

  
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
 (مدققة) (غير مدققة)  

     استثمارات غير متداولة
    اإليرادات الشاملة األخرى القيمة العادلة من خالل 

 ٧٠٫٦٤٤ ٦٢٫٢٢٨  خاصة حقوق ملكية استثمارات
  ٥٥٫٣٤٠  ٥٥٫٣٤٠  صندوق عقاري

  ----------- ----------- 
  ١٢٥٫٩٨٤  ١١٧٫٥٦٨  
  ======  ======  

    متداولة استثمارات
 ١٥٫٢٢١ ١٣٫٩٥٥ القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ===== ===== 
    

     فيما يلي تفاصيل استثمارات المجموعة:
      

      القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاستثمارات غير متداولة ب
    دولة اإلمارات العربية المتحدة داخل استثمارات
 ١٥٫٥٦٠ ٧٫٢٥٥  خاصة غير مدرجة حقوق ملكية استثمارات

  =====  =====  
      

      دولة اإلمارات العربية المتحدة خارج استثمارات
  ٢٦٫٠٨٢  ٢٦٫٠٨٢  خاصة غير مدرجة حقوق ملكية استثمارات
 ٥٥٫٣٤٠ ٥٥٫٣٤٠  غير مدرجة استثماريةصناديق 

 ٢٩٫٠٠٢ ٢٨٫٨٩١  أوراق مالية مدرجة
 -----------  ----------  
  ١١٠٫٤٢٤ ١١٠٫٣١٣ 
  ======  ======  
      
      

  ١٢٥٫٩٨٤  ١١٧٫٥٦٨  إجمالي االستثمارات غير المتداولة 
  ======  ======  

  متداولة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  استثمارات
  

    

 ٤٫٢٥٠ ٢٫٩٨٤  مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدةحقوق ملكية 
 ١٠٫٩٧١ ١٠٫٩٧١  استثمارات غير مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  --------- ---------  
  ١٥٫٢٢١ ١٣٫٩٥٥ 
  =====  =====  
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١٤  

  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
  عقارات للمتاجرة  ١١

    
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
     

 ٤٩٩٫٩٦٩ ١٠٠٫٥٦٥  السنة / الرصيد في بداية الفترة
  )٣٩٣٫١٩٩(  -  عقارات استثماريةإلى  المحول
  )٦٫٢٠٥(  )١٧٫٧٧٨(  ةمباع عقاراتتكلفة 

  ----------- ---------- 
  ١٠٠٫٥٦٥  ٨٢٫٧٨٧  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

  =====  ======  
  

  ذمم مدينة تجارية وأخرى  ١٢
  

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
     

  ٢٤٩٫٩٩٠  ٢٣٣٬٥٢٦  تجارية  مدينة ذمم
  ٩٫٦٠٥  ٣١٬٨٩٢  عقاراتعقود لبيع  بشأنمستحق من العمالء 

  ٨٣٫٢١٥  ٨٨٬٨١٦  ذمم مدينة أخرى
  ----------  -----------  
  ٣٤٢٫٨١٠  ٣٥٤٬٢٣٤  

  )٥٢٫٠٨٧(  )٥٢٬٠٨٧(  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها ناقصاً: 
 ----------  -----------  
  ٢٩٠٫٧٢٣  ٣٠٢٬١٤٧  

  )١٦٢٫٠٣٦(  )١٤٨٬٩٧٨(   ناقصاً: استحقاق طويل األجل 
 ------------  ------------  
  ١٢٨٫٦٨٧  ١٥٣٬١٦٩  
  ======  ======  

 
  .مليون درهم) ٢٣٦: ٢٠١٨(مليون درهم  ٢١٥مؤجلة بقيمة التجارية شيكات المدينة تتضمن الذمم 

  
  المشكوك في تحصيلها: الديونالحركة في مخصص 

  
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
     

 ٣٫٩٧٠  ٥٢٫٠٨٧  الفترة / السنةالرصيد في بداية 
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩رقم التطبيق األولي للمعيار 

 ١٧٫٦٥١  -  ))٢(١-٣يضاح راجع اإل(
  ----------  ---------  

 ٢١٫٦٢١  ٥٢٫٠٨٧  الُمعاد بيانه في بداية الفترة / السنةالرصيد 
  ٣٠٫٤٦٦  -  للسنة / للفترة القيمة انخفاضمخصص 

  ---------  --------- 
 ٥٢٫٠٨٧  ٥٢٫٠٨٧  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

  =====  ===== 
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١٥  

  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
  النقد في الصندوق ولدى البنك   ١٣

  

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
     

 ٧  ٢٠  نقد في الصندوقال
     :مصرفيةأرصدة 

 ٢٫٠٤٠   ٦٬٢٢٢  حسابات جارية -
  ٤٧٫٣٠٨  ٤٧٬١١٣   حسابات تحت الطلب -
  ١٫٤١٩  ٨٥١  هاتوزيعات أرباح غير مطالب ب –حسابات جارية  -
 ٣٥٠٫٠٠٠  ٣٥٠٬٠٠٠  ودائع ألجل -
  ----------  ------------ 

 ٤٠٠٫٧٧٤   ٤٠٤٬٢٠٦  الرصيد في نهاية الفترة / السنة
  ====== =======  

   

غراض ألاستخدامها  يتعينال دفع توزيعات األرباح واستخدامها ليتعين مطالب بها الرباح غير األتوزيعات  –إن الحسابات الجارية 
  أخرى.

  
ذات فترات استحقاق تتجاوز مليون درهم)  ٣٥٠ :٢٠١٨(مليون درهم  ٣٥٠ودائع ألجل بمبلغ المصرفية على تتضمن األرصدة 

 :٢٠١٨(سنوياً  ٪٣إلى  ٪٢ .٢٥على الودائع الفعلي النقد وما يعادله. بلغ متوسط سعر الفائدة  ضمنيتم إدراجها والتي لم  ثالثة أشهر،
  ).١٩مليون درهم مقابل قروض مصرفية (راجع إيضاح  ٣٥٠بقيمة  ألجل تم رهن ودائع. سنوياً) ٪٣إلى  ٪٢ .١
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة. المصرفية داخلاألرصدة النقد ويتم االحتفاظ ب
  

  رأس المال   ١٤
  
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
     

  سهم  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المصرح به والمصدر والمدفوعة بالكامل 
٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  درهم للسهم ١بقيمة 

  ======== ======= 
  

  قانوني احتياطي  ١٥
  

من صافي  ٪١٠تحويل  يتعينوالنظام األساسي للشركة،  ٢٠١٥ ) لسنة٢عربية المتحدة رقم (لدولة اإلمارات ال االتحاديقانون وفقاً لل
 االحتياطيرأس المال المدفوع. إن هذا  من ٪٥٠ما يعادل  االحتياطيهذا رصيد  يبلغحتى  القانوني االحتياطيإلى  السنوية رباحاأل

ديسمبر  ٣١ القانوني للسنة المنتهية في االحتياطيغير قابل للتوزيع فيما عدا الحاالت التي يسمح بها القانون. لم يتم إجراء تحويل إلى 
  من رأس المال المدفوع. ٪٥٠ االحتياطيبلغ رصيد هذا  حيث ٢٠١٨

  
  عام احتياطي  ١٦

  
العام. يتوقف هذا التحويل بقرار من الجمعية  االحتياطيإلى  ةالسنوي األرباحمن صافي  ٪١٠وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم تحويل 

من رأس المال المدفوع. يستخدم هذا  ٪٥٠ االحتياطيرصيد هذا  يبلغالعمومية العادية بناء على توصية مجلس اإلدارة أو عندما 
  مجلس اإلدارة. اقتراحفي األغراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناء على  االحتياطي
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   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
  توزيعات األرباح  ١٧

  
لسنة ا نع ٪٦على توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٢٠١٨مارس  ١٧وافق المساهمون خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  )١(

 ، وذلك وفقاً القتراح مجلس اإلدارة.٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  

عضاء مجلس اإلدارة بقيمة ألعلى تعويضات  ٢٠١٩مارس  ٢٤وافق المساهمون خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  )٢(
 .مليون درهم) ٥ .٣: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في مليون درهم  ٤
  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٨
  

  ديسمبر  ٣١  يونيو  ٣٠   
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
    

  ٢٢٬٠٢٥  ٤٥٬٤٢٥  الذمم الدائنة التجارية
  ٨٥٬١٤١  ٥٣٬٥٨٣  استحقاقات المشروع

  ٤٧٬٣٠٨  ٤٧٬١١٣  توزيعات أرباح غير مطالب بها
  ٩٢٬٨٢٧  ١٠٠٬٩٦٧  األخرى واالستحقاقاتالذمم الدائنة 

  ----------  ----------  
  ٢٤٧٬٣٠١  ٢٤٧٬٠٨٨  
  ======  ======  

  
  قروض  ١٩

  

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠   
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
    

 ٢٢١٫١٢٧  ٣٥٧٬٦٥٧  قرض ألجل
 ٤١٧٫٦١٥  ٣٩٨٬١٧٥  سحب على المكشوف

 ٦٫٢٨٦  -  مخصومةفواتير 
  ----------  ------------ 

 ٦٤٥٫٠٢٨  ٧٥٥٬٨٣٢  الرصيد في نهاية الفترة / السنة
      

  )٥٥٣٫١٦٩(  )٥٥٠٬٧٤٦(  ناقصاً: االستحقاق المتداول
  -----------  ------------ 

  ٩١٫٨٥٩  ٢٠٥٬٠٨٦  االستحقاق غير المتداول
  =======  =====  
  

سعر الفائدة  احتساب. سيتم بنوك تجاريةمليون درهم من  ٤٥٠لى المكشوف بمبلغ عمصرفي تسهيل سحب حصلت المجموعة على 
ائدة معدل الفوفقاً ل، وسوف يتم تحميل فائدة على الوديعة الثابتة أعلى من المعدل الثابت ٪٠. ٥٠على السحب على المكشوف بنسبة 

وياً على رصيد السحب المصرفي على المكشوف الذي يتجاوز قيمة سن ٪٣. ٢٠لمدة ثالثة أشهر زائداً  ايبور)(بين بنوك اإلمارات 
  الوديعة.

  
  الضمانات التالية: بموجبللمجموعة مضمونة  المصرفيةإن التسهيالت 

  
 ؛١٣يضاح اإل(راجع  لدى البنك الممول باسم المقترضمحتفظ بها مليون درهم  ٣٥٠بمبلغ  رهن وديعة ثابتة( 
  ؛ والعرب في حساب السحب على المكشوفتعهد بإيداع جميع متحصالت بيع عقارات مشروع ميناء 
 .تعهد بتغطية أي زيادة في التسهيالت الممنوحة من مصادر الشركة الخاصة 
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١٧  

  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  قروض (تابع)  ١٩

  
المالية  البيانات مدرجة فيالمقدمة والضمانات بما في ذلك شروط السداد ومعدل الفائدة  األجل،تفاصيل القروض المصرفية طويلة  إن

. إن القروض المصرفية طويلة األجل التي تم الحصول عليها خالل الفترة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما القروض التي تم الحصول عليها  لشروطشروط مماثلة لوفقاً الحالية هي 

  
نسبة الدين إلى األرباح قبل بقاء بما في ذلك المشروطة  التعهداتالتفاقيات") على بعض اتفاقيات االقتراض المصرفي ("ا تتضمن

 ،وبالتالي االتفاقاتفي تلك  الواردة التعهداتبعض بالمجموعة  تلتزملم  السابقة،الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء. خالل السنة 
على الرغم من حصول المجموعة على ، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ولة في تم تصنيف الجزء غير المتداول من القروض كالتزامات متدا

ض القرو تلك. يستمر تصنيف التعهدات بتلكااللتزام ين لعدم تلمقرضهاتين الجهتين ان م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تنازل بعد خطاب 
  .٢٠١٩ يونيو ٣٠متداولة في  كالتزامات

  
 اإليرادات  ٢٠

  
  فترة الستة أشهر المنتهية   

  يونيو ٣٠في 
  أشهر المنتهية الثالثةفترة 

  يونيو ٣٠في 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
 مدققة)غير ( (غير مدققة) مدققة)غير ( (غير مدققة) 

      اإليرادات من العقود مع العمالء
  ٢٬٩١٩  ١٨٬٨٨٧  ٤١٬٢٢١  ٥١٬١١٤  عقاراتمبيعات  -
  ٨٬٠٢٥  ٧٬٧٩٩  ١٥٬٩٢٢  ١٥٬٥٧٣ إيرادات إيجارات -
  ٦٬٣٩٥  ٥٬٥٤٧  ١٢٬٦٢٢  ١١٬٠١١ المرافقرسوم إدارة  -
  ٩٢٩  ٣٢٨  ٥٬٤٦١  ٥٣١  إيرادات غرامات -
  ٢٠٨  ١١٢  ٢٠٨  ٢٣٧ أخرىإيرادات  -
  ----------  ----------  ----------  ----------  
  ١٨٬٤٧٦  ٣٢٬٦٧٣  ٧٥٬٤٣٤  ٧٨٬٤٦٦  
  ======  ======  ======  ======  
          

          توقيت االعتراف باإليرادات
          
  ١٬٥٣٨  ٦٬٥٦٤  ٤٢٬٣٠٢  ٢٦٬٠٥١ عترف بها في وقت محددم -
  ١٦٬٩٣٨  ٢٦٬١٠٩  ٣٣٬١٣٢  ٥٢٬٤١٥ عترف بها على مدى فترة زمنيةم -
  ----------  ----------  ----------  ----------  
  ١٨٬٤٧٦  ٣٢٬٦٧٣  ٧٥٬٤٣٤  ٧٨٬٤٦٦  
  ======  ======  ======  ======  

  
  مصروفات عمومية وإدارية   ٢١

  
  فترة الستة أشهر المنتهية   

  يونيو ٣٠في 
  أشهر المنتهية الثالثةفترة 

  يونيو ٣٠في 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
 مدققة)غير ( (غير مدققة) مدققة)غير ( (غير مدققة) 
      

  ٥٬٨٠٠  ٣٬٢٢٢  ١٠٬٥١٧  ٧٬٨١٨  تكاليف الموظفين
  ٣٬٥٢٤  ١٬٧٣٣  ٤٬٨٦٤  ٤٬٧٨٣  مصروفات التسويق والدعاية

  ٣٬٦٠٧  ٣٬٨٤٤  ٧٬٠٦٠  ٧٬٧٠٠  االستهالك
  ١٬٣٥١  ٢٧٧  ٢٬٤٩٨  ٨١٧  مصروفات أخرى

  --------  --------  -------  --------  
  ١٤٬٢٨٢  ٩٬٠٧٦  ٢٤٬٩٣٩  ٢١٬١١٨  
  =====  =====  ====  =====  
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١٨  

  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
  ربحية السهم   ٢٢
  

  فترة الستة أشهر المنتهية   
  يونيو ٣٠في 

  أشهر المنتهية الثالثةفترة 
  يونيو ٣٠في 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 درهــمألف  ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
 مدققة)غير ( (غير مدققة) مدققة)غير ( (غير مدققة) 
      

    أرباح الفترة (ألف درهم)
١٥٬٨٣٦  

  
٢٨٬٩٥٥  

  
١١٬٨٢٠  

  
٤٬٣٣٣  

  =======  =======  =======  =======  
          

  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  عدد األسهم (ألف)
=======  

٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
=======  

٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
=======  

٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
=======  

          
  ٠ .٠٠٢  ٠ .٠٠٦  ٠ .٠١٤  ٠ .٠٠٨  ربحية السهم (درهم) 

  =======  =======  =======  =======  
  

  أي التزامات قائمة كما في تاريخ التقرير.ليس لديها الشركة ألن لم يكن هناك تأثير تخفيض على ربحية السهم األساسية، 
  

  معامالت األطراف ذات العالقة   ٢٣
  

 مع شركات أخرى أو أفراد تقع ضمن في معامالت وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها أعمالها االعتيادية بإبرامتقوم المجموعة في سياق 
  . ٢٤نطاق تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  إلى) أطراف ذات عالقة:مستحق ( فيما يلي األرصدة المستحقة من/

  
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠   

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
    

  ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٬٠٠٠  ودائع ألجل 
 )٣١١٫٣٩٢(  )٣٠٢٬٤٣٠(  سحب مصرف على المكشوف

  )١٣٫٣٠٠(  )٢٩٬٩٧٥(  قرض ألجل
  ======  ======  
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١٩  

  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)  ٢٣

  
فيما يلي المعامالت الهامة المبرمة من قبل المجموعة مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة، بخالف تلك المفصح عنها في المعلومات 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة:
  

  الستة أشهر المنتهيةفترة    
  يونيو ٣٠في 

  أشهر المنتهية الثالثةفترة 
  يونيو ٣٠في 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
 مدققة)غير ( (غير مدققة) مدققة)غير ( (غير مدققة) 
      

  ٤٬٣١٤  ١٬٧٧٦  ٥٬٧٧٤  ٣٬١٧٨  رواتب وامتيازات
  ٧٩  ٦٢  ١٧٩  ١٢٩  الخدمةتعويضات نهاية 

  -  -  ٥٬٢٦٣  ٤٬٠٠٠  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  -------  --------  -------  -------  
  ٤٬٣٩٣  ١٬٨٣٨  ١١٬٢١٦  ٧٬٣٠٧  
  ====  =====  ====  ====  

  

        
  ١٬٧٣٨  ١٬٨٩٦  ٣٬٤٥٧  ٣٬٧٧١  إيرادات فوائد على ودائع ألجل

  ٥٨٠  ١٣٩  ٨٥٢  ٣٧٨  مصروفات فوائد على قرض ألجل
  ٢٬٢٦٠  ٢٬٧٦٣  ٤٬٤٠٩  ٥٬٦٧٥  مصروفات فوائد على سحب مصرفي على المكشوف

  ٤٬٠٧١  ٤١٬٠٩٠  ٤٣٬٨٠٥  ١١٧٬٨٥١  شراء خدمات
  ----------  --------  --------  -------  
  ٨٬٦٤٩  ٤٥٬٨٨٨  ٥٢٬٥٢٣  ١٢٧٬٦٧٥  
  ======  =====  =====  ====  
 

  االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية  ٢٤
  

  االرتباطات المتعلقة بتطوير العقارات:فيما يلي 
  

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠   
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
 (مدققة) (غير مدققة) 
    

  ٨٠٤٫٨٠٠  ٩٤٢٫٨٨١  معتمدة ومتعاقد عليها
  ======  ======  
 

  قياس القيمة العادلة  ٢٥
  

امالت منتظمة مع إطارالقيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات في  فيتتمثل القيمة العادلة 
ريف القيمة بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. يستند تع اختالفاتنشـأ وعليه، قد تبين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. 

 معامالت الدخول فيأو  بشكل مادي المجموعة ألعمالها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها استمراريةالعادلة إلى افتراض 
  ليست في صالح المجموعة.بشروط 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

  
بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة  المعترف بهااإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية  ترى

  تقارب قيمها العادلة.
  

  أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
  

لمستخدمة في التلك مماثلة افتراضات تقييم ولوبات المالية وغير المالية باستخدام أساليب تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمط
    .٢٠١٨ رديسمب ٣١البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
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٢٠  

  

  
 

 

   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  قياس القيمة العادلة (تابع)  ٢٥

  
  المعترف في بيان المركز المالي الموجز الموحدالقيمة العادلة قياسات 

  
يتضمن الجدول التالي تحليل لألدوات المالية وغير المالية المقاسة بالقيمة العادلة الحقاً لالعتراف المبدئي، والتي تم تجميعها ضمن 

  ملحوظة:تكون فيها القيمة العادلة استناداً إلى الدرجة التي  ٣إلى  ١ المستويات من
  
  ؛قةوالمطلوبات المتطاب للموجوداتنشطة أسواق من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في  المشتقةقياسات القيمة العادلة : ١المستوى 

  
  والتي يمكن  ١من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى  المشتقة: قياسات القيمة العادلة ٢المستوى

 واألسعار)؛ من  مشتقة(كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (بصورة مباشرة والمطلوبات أما  للموجوداتمالحظتها 
  
  تند إلى أو المطلوبات والتي ال تس للموجوداتوالتي تتضمن مدخالت  أساليب التقييممن  المشتقة: قياسات القيمة العادلة ٣المستوى

 الملحوظة).(المدخالت غير  الملحوظةبيانات السوق 
  

          
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠
      

          اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل 
  ٨٨٬٦٧٧  ٥٦٬٢٨٧  ٣٢٬٣٩٠  -  غير مدرجة  استثماريةوصناديق أسهم ملكية 

  ٢٨٬٨٩١  -  -  ٢٨٬٨٩١  أسهم ملكية مدرجة
         

  ١٣٬٩٥٥  ١٠٬٩٧١  -  ٢٬٩٨٤  الخسائرأو  األرباح من خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة 
          

  ٢٬٥٨١٬٩٠٢  ٢٬٥٨١٬٩٠٢  -  -  عقارات استثمارية
          

  ٢٩٣٬٠٦٤  ٢٩٣٬٠٦٤  -  -  قيد التطوير عقارات استثمارية 
 -------------  ----------  -------------  -------------  
  ٣٬٠٠٦٬٤٨٩  ٢٬٩٤٢٬٢٢٤  ٣٢٬٣٩٠  ٣١٬٨٧٥  
  =======  =======  ==========  =========  
          
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          

          اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل 

 ٩٦٫٩٨٢  ٦٤٫٥٩٢  ٣٢٫٣٩٠    غير مدرجة  استثماريةوصناديق أسهم ملكية 
  ٢٩٫٠٠٢  -  -  ٢٩٫٠٠٢  أسهم ملكية مدرجة

          

  ١٥٫٢٢١  ١٠٫٩٧١  -  ٤٫٢٥٠  الخسائرأو  األرباح من خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة 
          

  ٢٫٥٨١٫٩٠٢  ٢٫٥٨١٫٩٠٢  -  -  عقارات استثمارية
          

          

  ٢٩٠٫٠٩٦  ٢٩٠٫٠٩٦  -  -  قيد التطوير عقارات استثمارية 
  ------------  ------------  -----------------  -----------------  
  ٣٫٠١٣٫٢٠٣  ٢٫٩٤٧٫٥٦١  ٣٢٫٣٩٠  ٣٣٫٢٥٢  
  ======  =======  ==========  ==========  

  
الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إدراج  لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل

  لجدول أعاله. في ا أية إيضاحات
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   (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
 القطاعاتالتقارير حول   ٢٦

  
طاعين . لدى المجموعة قاألداءتقييم تخصيص الموارد وقامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشغيلية بناًء على القطاعات المحددة لغرض 

  هما: بيع العقارات وتأجير العقارات. فيما يلي المعلومات حول عمليات كل قطاع بشكل منفصل.رئيسيين  نتشغيليي
          
  اإلجمالي  أخرى  تأجير العقارات  بيع العقارات  
  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  

      

  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةفترة ال
          (غير مدققة)

          
  ٧٨٬٤٦٦  ١١٬٢٤٨  ١٥٬٥٧٣  ٥١٬٦٤٥  اإليرادات

 =====  ====  ====  =====  
  ٢٥٬٩١١  ٤٢٢  ١٤٬٦٨٤  ١٠٬٨٠٥  إجمالي األرباح

  ===== ===== ===== ===== 
          
  اإلجمالي  أخرى  تأجير العقارات  بيع العقارات  
  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  
          

          (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠ كما في
          

  ٥٬٤٦٣٬٨٥٨ ١٬٤٧٤٬٨٩٠  ٢٬٨٧٤٬٩٦٦ ١٬١١٤٬٠٠٢  إجمالي الموجودات
  =======  =======  =======  =======  

  ١٬٦٣٤٬٥١٦  ٩٣٥٬٨٥٥  ٣٤٢٬٤١٤  ٣٥٦٬٢٤٧  مطلوبات إجمالي ال
  ======  ======  ======  =======  

          

          (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةفترة ال
          

  ٧٥٬٤٣٤  ١٢٬٨٣٠  ١٥٬٩٢٢  ٤٦٬٦٨٢  اإليرادات
  =====  ====  ====  =====  

  ٣٩٬٦١٥  )١٦١(  ١٤٬٨٢١  ٢٤٬٩٥٥  / (إجمالي الخسائر) إجمالي األرباح
  =====  ====  ===  =====  
          

          (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
          

 ٥٫٣٤١٫٠٧٦  ١٫٤٠٩٫٠٣٤  ٢٫٨٧١٫٩٩٨  ١٫٠٦٠٫٠٤٤  إجمالي الموجودات
  =======  =======  =======  =======  

  ١٫٥٢٧٫٦١٩  ٨٨٧٫١٥٧  ٣٣٨٫٢٦٠  ٣٠٢٫٢٠٢  إجمالي المطلوبات 
  ======  ======  ======  =======  

  
  اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ٢٧

  
  .٢٠١٩ يوليو ٢٨اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم 


