رأس الخيمة

إمارة تصبو نحو المستقبل بتفكير خالق

تقع رأس الخيمة في شمال دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتشتهر بتاريخها الثري الذي يعود إلى  7000عام،
ومناظرها الطبيعية المتنوعة ،وشواطئها الرملية التي تمتد على مسافة  64كم ،وصحرائها البديعة
التي تظللها خلفية جبلية مهيبة ،وتضم رأس الخيمة أعلى قمة في اإلمارات ،وهي قمة جبل جيس الذي
يوجد به أطول مسار انزالقي (زيب الين) في العالم بطول يبلغ نحو  3كم.
وتتمتع إمارة رأس الخيمة أيضًا بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا ،يمكن لثلث سكان العالم
الوصول إليه في غضون أربع ساعات طيران ،ما يجعلها موقعًا مثاليًا لألعمال والشركات الراغبة في
التوسع في اإلمارات والشرق الوسط وأفريقيا .وقد صنف البنك الدولي اإلمارة في المركز الثالثين من أصل
 190مدينة في تقرير سهولة ممارسة األعمال.
يتواجد في اإلمارة العديد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات االقتصادية بما يشمل شركة أحجار
رأس الخيمة ،وشركة ستيفن روك ،وسيراميك رأس الخيمة ،وشركة جلفار للصناعات الدوائية ،وموانئ
رأس الخيمة ،ومناطق رأس الخيمة االقتصادية ،وبنك رأس الخيمة ،وشركة غاز رأس الخيمة .وتدعم هذه
القطاعات بنى تحتية حديثة ومناطق صناعية متطورة ومجمعات لألعمال وفنادق عالمية من الطراز
الرفيع ،عالوة على معالم الجذب السياحي.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية حافظت رأس الخيمة على تصنيف ائتماني مستقر « »Aمن قبل
العديد من وكاالت التصنيف الدولية (مثل فيتش ،وستاندرد أند بورز) .وتضم اإلمارة في الوقت الراهن
أكثر من  38ألف شركة متعددة الجنسيات تنتمي ألكثر من  100دولة من حول العالم ،تعمل في أكثر من
 50قطاعًا .وتعد محاكم رأس الخيمة أسرع محكمة في العالم في إنفاذ العقود في المنازعات التجارية.

رأس الخيمة العقارية ،شركة مساهمة عامة تأسست عام  2005بدعم من حكومة رأس الخيمة
مستنيرة برؤية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى لإلتحاد حاكم
إمارة رأس الخـيمة .وهدفها اإلشراف عـلى تطــبيق خطــط الحكــومة الواعـدة في تعزيز وتطوير
قطاعات العقار والسياحة ومرافق الترفيه في اإلمارة .كما تهدف إلى دعم النمو االقتصادي
والخطط التنموية وتحقيق أعلى قيمة للمساهمين عبر تطوير العديد من المشاريع في
قلب اإلمارة وعلى سواحلها.
وتهدف شركة رأس الخيمة العقارية من خالل رســالتها إلى لعب دور قيادي في تطوير قطاع
العقارات والبنى التحتية في رأس الخيمة والعمل على استقطاب المستثمرين األجانب
لالستفادة من خبراتهم في تطوير فنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات سكنية ومناطق
صناعية ومراكز تسوق ومنتجعات صحية ومراكز ضيافة وترفيه تتسم بالفخامة والرقي
وتراعي أفضل المواصفات والمقاييس العالمية .وسوف تسخـّر الشركة مواردها في مختلف
المجاالت بما فيها دعم المشاريع العقارية للمساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي في إمارة
رأس الخيمة قدما وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام.

مشروع الواجهة البحرية السكني األبرز في رأس الخيمة
يوفر مشروع ميناء العرب الفاخر والمتكامل أرقى مستويات المعيشة بإطالالت بحرية خالبة ،ويعد مالذًا هانئًا في
المحيط الطبيعي الخالب للسواحل البكر في رأس الخيمة .ويتكون مشروع ميناء العرب من ستة مناطق على
الشاطئ وجزيرتين اصطناعيتين ،لتوفر وجهة ساحرة تتيح للمقيمين أقصى درجات الراحة واالستجمام ،إلى جانب
كونها وجهة رائعة لالستمتاع بحياة العطالت.
وأولى مشروع ميناء العرب أهمية كبيرة للبيئة الطبيعية المحيطة لما يمتاز به من شواطئ بكر والكثير من
المسطحات الخضراء والمناطق الساحلية التي تعكس الجمالي الطبيعي للمنطقة .ويهدف هذا المجمع الحيوي
إلى تشجيع أنماط الحياة العصرية في بيئة باعثة على الهدوء واالسترخاء.

نـمـط حـيـاة بـيـرمـودا
مرحبا بكم في ميناء العرب ،مجمع الواجهة المائية الجديدة من
رأس الخيمة العقارية حيث تلتقي المرابع الخضراء بالمحميات
الطبيعية والشواطئ الذهبية لتتمتع بنمط حياة هادئ وممتع
تحيط به المناظر الطبيعية الخالبة والمرافق الخدمية الراقية لتكون
البقعة المثالية لعيش االجازات .ويوفر لكم مجمع بيرمودا في ميناء
العرب خيارات عدة بين الفلل السكنية المنفصلة والمنازل المتجاورة
تتراوح بين  2و  6غرف نوم تحيط بها المحميات الطبيعية والشواطئ
الذهبية لحياة عائلية تستحقها.

تقع الشقق السكنية والمقاهي والمحالت التجارية ضمن أكثر
المناطق حيوية في ميناء العرب التي تتمتع بإطاللة مباشرة على مياه
البحيرة

صمم برج غيتواي ريزيدنسيز السكني العصري بواجهة منسدلة ورائعة
تعكس مكونات وعناصر الطبيعة المحيطة بالبرج .يقع البرج على
الجزيرة الرئيسية في قلب مجمع ميناء العرب السكني ،مع سهولة
الوصول إلى الجزيرة المجاورة والنابضة بالحياة حيث توجد منتجعات
أنانتارا وانتركونتيننتال العالمية ،ومركز التسوق ،والمطاعم الخارجية،
ً
مباشرة بعد القناة المائية يقع
والنادي الشاطئي ،وعلى الجهة المقابلة
ممشى الغون الذي يضم العديد من المتاجر والمطاعم المنتشرة على
الواجهة البحرية.
يقدم غيتواي ريزيدنسيز نمط حياة شاطئية مميزة ،إذ يمزج البرج بين
الطبيعة والفخامة والتوظيف العملي الحديث لتشجيع ونشر سبل
الحياة العصرية الرفيعة ،ولتوفير المسكن المثالي والمتكامل الذي يتيح
أجواء اجتماعية فريدة للعائلة واألصدقاء.

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

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

تتكون فيالت ماربيا من  205فلل ومنزل “تاون هاوس” سيتم تشييدها على
طول الواجهة المائية على أطراف جزيرة الحياة ،بمواجهة الشاطئ والمياه
المفتوحة .وتجمع ما بين العناصر المعمارية العربية التقليدية التي يجسدها
الفناء المركزي ،إلى جانب التصميم العصري .كما تتميز الفلل بمساحاتها
الواسعة والمساحات المفتوحة ،واإلطالالت الشاسعة والخالبة على البحر
باإلضافة إلى ممرات إلى الشاطئ الخاص.

يحتضن 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،000متر مربع ،ويطل على محمية
أشجار القرم الطبيعية الرائعة والمذهلة ،وسيضم المنتجع أيضًا عددًا من المرافق
الصحية والرياضية من الدرجة األولى ،مثل سبا أنانتارا المشهور عالميًا ،واحواض
السباحة ،وملعب تنس .باإلضافة إلى ذلك ،يوفر المنتجع العروض المتنوعة والشهية
من المأكوالت والمشروبات الشهية من خالل أربعة مطاعم ،بما فيها مطعم
أجواء
متخصص بالمأكوالت التايالندية ،وآخر متخصص بالمأكوالت البحرية ،ما يخلق
ً
ً
مثالية للراغبين باالسترخاء والترفيه.

لتعزيز حضور وعروض مشروع ميناء العرب ،سيتم افتتاح منتجع انتركونتيننتال ميناء
العرب ،وسيضم  350غرفة فاخرة ،ومجموعة واسعة من المرافق المصنفة ضمن
فئة الـ  5نجوم ،إلى جانب العديد من الوسائل الترفيهية للمقيمين والزوار على حد
سواء .كما يضم المنتجع صالة رياضية مجهزة تجهيزًا جيدًا ،ونادي صحي ،وسبا ،فض ً
ال
عن حوضي سباحة ،ومجموعة من متاجر البيع بالتجزئة .كما أنه يحتضن عددًا من
المطاعم المتخصصة التي تقدم وجباتها طوال اليوم ،وتتيح للضيوف حرية االختيار من
مجموعة متنوعة من المأكوالت والمشروبات اللذيذة والمتميزة.

العنوان التجاري والسكني الرئيسي في
رأس الخيمة
تتألف أبراج جلفار من برج تجاري وبرج سكني ،تتمتع بتسهيالت
ومرافق حديثة ومتميزة ،حيث تتميز الشقق بقانون التملك الحر.
وتوفر أبراج جلفار أسلوب حياة عصري رائع ،من حيث الرفاهية ووسائل
الراحة وغيرها من الميزات التي تجعل منها المكان األمثل للسكن
والعمل.
فيمكن لمحبي الطبيعة التنزه بين جزر المانغروف ،أو على
الكورنيش المطل على الخليج والشواطئ ،التي تبعد بضع دقائق
عن األبراج .كما يستطيع عشاق رياضة الغولف ممارسة رياضتهم
المفضلة في نادي الغولف القريب من أبراج جلفار.

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

كلمة العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية
مع نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،ومرور  ١٥عامًا على انطالقتنا ،جاء العام  2019ليمثل فترة من التطور البارز الذي
حققته شركة رأس الخيمة العقارية ،والذي تك ّلل بالعديد من اإلنجازات الكبرى ،وتسليم المشاريع ،وإبرام الصفقات  ،وزيادة اإليرادات،
والعديد من النجاحات التي يجب االحتفال بها مع مواصلة الشركة الوفاء بوعودها في دعم التنمية المتواصلة بإمارة رأس الخيمة.
ومع المضي قدمًا ،نتطلع إلى دعم مسيرة التقدم والوفاء لدولة اإلمارات بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل ،للخمسين عامًا القادمة بعد إعالن العام “ 2020عام االستعداد للخمسين”.
تتمتع شركة رأس الخيمة العقارية بسمعة راسخة منذ تأسيسها في تطوير المشاريع األيقونية الكبرى ،وصياغة أنماط الحياة
السكنية والتجارية المعاصرة ،والتصميم المستدام ،بأرقى معايير الجودة في المجمعات ذات التخطيط الشمولي ،وتواصل الشركة
دورها كمحرك مهم القتصاد إمارة رأس الخيمة خالل العقود القادمة ،وذلك من خالل مزيج من صناعة السياحة المزدهرة باإلمارة
وسمعتها الدولية المتنامية في مجال االستثمار العقاري ذو القيمة المضافة .وقد لوحظ هذا التوجه من قبل مواطني دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ودول الجوار والمقيمين  ،والمستثمرين األجانب على حد سواء.
وفي قطاع الضيافة ،تواصل شركة رأس الخيمة العقارية العمل على تطوير مشروعين كبيرين في قطاع الضيافة ،من المقرر
إنجازهما في أوائل العام  2021هما فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب وفندق ومنتجع إنتركونتيننتال .ومع توقع بدء تشغيل هذين
المشروعين العام القادم ،سيشكالن إضافة مرتقبة لمحفظة اإليرادات المنتظمة للشركة.
وعلى صعيد العقارات السكنية والتجارية ،ما تزال شركة رأس الخيمة العقارية تتمتع بموقع بارز يتيح لها االرتقاء بقطاع العقارات
والمضي به نحو مستويات أعلى .ونعتزم حشد كافة الموارد المتاحة للحفاظ على مسار التطوير في اإلمارة ،على مستوى دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وعلى المستوى الدولي ،والوفاء بالتزامنا بتسليم المشاريع في الموعد المقرر ،وخلق قيمة لكافة أصحاب
المصلحة.
وفي الختام ،أتوجه بعظيم الشكر واالمتنان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم إمارة
رأس الخيمة ،وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ،ولي العهد ،وإلى حكومة إمارة رأس الخيمة ومجلس اإلدارة.كما نخص بالشكر
المستثمرين على ثقتهم ودعمهم الكبيرين ما كان له أبلغ األثر لنجاحاتنا في هذا العام .والشكر موصول أيضا لكافة العاملين في
الشركة ،على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة التي أسهمت في مواصلة قصة نجاح شركة رأس الخيمة العقارية والتي نروي اآلن بعضًا
من فصولها.

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب ،شركة رأس الخيمة العقارية
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
السادةالمساهمين،
يسر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية (شركة مساهمة
ّ
عامة) أن يعرض عليكم البيانات المالية الموحدة و المدققة
للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019

األداء المالي:
بلغت إيرادات الشركة  192.4مليون درهم خالل العام 2019
( 101.4مليون درهم خالل عام  )2018محققة زيادة سنوية
بنسبة  .%90بينما بلغت األرباح الصافية  101مليون درهم خالل
 151( 2019مليون درهم خالل  )2018حيث كانت حصة السهم
من األرباح  0.05درهم للسهم الواحد في ( 2019مقارنة بحصة
 0.08درهم للسهم الواحد في  .)2018كما وصلت اإليرادات
المستقبلية من المشاريع التطويرية إلى  137مليون درهم
و التي سيتم االعتراف بالجزء األكبر منها وفق التقدم
الحاصل في عمليات البناء خالل العام .2020
و على الرغم من أن أداء المبيعات كان أفضل بشكل
ملحوظ من العام السابق إال أنه هامش البيع تأثر سلبًا نتيجة
تخفيض أسعار البيع و إطالق خطط الدفع المرنة من أجل
مواكبة متطلبات السوق العقاري الحالية بتقديم عروض
مغرية أكثر لتحفيز المبيعات.

األنشطة الرئيسية:
تركزت أنشطة الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019
بشكل أساسي حول التطوير العقاري و إدارة العقارات و إدارة المرافق و
أنشطة البيع و التأجير و خدمات القطاع العقاري األخرى ذات الصلة.

و بالنسبة لحجم األصول في الشركة فقد بلغت  5.68مليار
درهم كما في  31ديسمبر ( 2019مقارنة بأصول بلغت 5.34
مليار درهم كما في  31ديسمبر  ،)2018بزيادة بلغت نسبتها
%6.3كنتيجةلزيادةحجماالستثمارفيالمشاريعالسكنية
و الفندقية و التي يتم يتمويلها من التسهيالت المقدمة
من البنوك التجارية .حيث يتم التركيز على تعظيم اإليرادات
الدورية و نمو رأس المال و متانة المركز المالي على المديين
المتوسط و الطويل.

اإلنجازات التشغيلية:

نظرة عامة حول عام :2020

استمرت الشركة خالل العام  2019في تطوير مشاريعها السكنية و الفندقية،
حيث اقتربت من مرحلة تسليم مشروعين سكنيين هما جيت واي ريزيدنس
في رأس الخيمة و جلفار ريزيدنس في جزيرة الريم في إمارة أبوظبي .و
أيضًا فقد شرعت الشركة بأعمال البناء في مشروع فيالت ماربيا و هو أحد
مشاريعها المتميزة الذي يضم  205فيال و منزل ريفي قيد اإلنشاء حاليًا وفق
الجدول المحدد.

سيشهد عام  2020كما هو معلوم استضافة دولة اإلمارات
العربية المتحدة لمعرض إكسبو  2020و الذي من المتوقع
أن ينتشر تأثيره اإليجابي على كامل الدولة مع توقعات
إجمالية بمزيد من النمو.

إضافة إلى ذلك فإن أعمال البناء ما زالت مستمرة في كل من منتجع و فندق
انتركونتيننتال في جزيرة الحياة في ميناء العرب و في منتجع و فندق أنانتارا
ميناء العرب و كالهما في إمارة رأس الخيمة.

إن شركة رأس الخيمة العقارية تتوقع أن يكون عام 2020
أفضل من العام المنصرم  2019متسلحة بدعم جميع
األطراف أصحاب المصلحة المشتركة و عليه قامت
الشركة بزيادة موازنتها للتطوير في مشروعها الرائد
ميناء العرب و على وجه الخصوص في المشاريع السكنية
و الفندقية إضافة إلى مشاريع البنية التحتية و األعمال
البحرية و مشاريع الطاقة الشمسية و غيرها .و ذلك بهدف
تحقيق رؤيتها بجعل ميناء العرب عالمة تجارية تتميز
بكونها أكثر وجهة مرغوبة للعيش و العمل و االسترخاء
مع تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين و المتعاملين في
نفس الوقت.

مجلس اإلدارة:

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

عبد العزيز عبداهلل الزعابي نائب
رئيس مجلس اإلدارة

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب

الشيخ طارق أحمد حميد القاسمي عضو
عضو مجلس اإلدارة

محمد أحمد رقيط
عضو مجلس اإلدارة

نواف غباش أحمد المري
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ أحمد عمر القاسمي
عضو مجلس اإلدارة

محمد عبداهلل محمد المحرزي
عضو مجلس اإلدارة

مدقق حسابات الشركة:
إن شركة “كي بي إم جي الخليج األدنى” تقوم بأعمال الدقيق الخارجي للشركة و هي مؤهلة ليتم إعادة تعيينها كما عبرت
عن رغبتها اإلستمرار بالقيام بأعمال تدقيق حسابات الشركة خالل العام .2020
بالنيابة عن مجلس اإلدارة،

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

كي بي ام جي لوار جلف ليمتد
الجزيرة الحمراء
رأس الخيمة
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف971+ )4( 356 9500 :
فاكس971+ )4( 326 3788 :
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
السادة مساهمي شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع (“الشركة”) وشركاتها التابعة (“المجموعة”) ،التي تتألف من بيان المركز المالي
الموحد كما في  31ديسمبر  ،2019والبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى التي تتألف من بيان الدخل الموحد المنفصل وبيان األرباح أو
الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد ،والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن
السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة ُتعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2019وعن
أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أساس إبداء الرأي
لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق
البيانات المالية الموحدة من هذا التقرير .إننا نتمتع باستقاللية عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس
المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية
الدولية للمحاسبين .هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا.
أمور التدقيق الرئيسية
تتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها ،وفقًا ألحكامنا المهنية ،أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية .تم تناول
هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكل مجمل ،وأثناء تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأيًا منفص ً
ال حول هذه األمور.
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أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
أمر التدقيق الرئيسي

كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا

تقييم االستثمارات غير المدرجة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
راجع اإليضاحين (3هـ)( )3و  10حول البيانات المالية الموحدة.

تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير
المدرجة

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

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

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

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

• النماذج واإلفتراضات المستخدمة في التقييم؛
بناء على المعايير المتبعة ومالئم
• التأكد من أن التقييم قد تم
ً
الستخدامه في حساب القيمة الدفترية لغرض البيانات المالية الموحدة.

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

تقييم العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التطوير
راجع اإليضاحات (3هـ)( )1و  7و  8حول البيانات المالية الموحدة.

تمتلك المجموعة محفظة للعقارات االستثمارية والعقارات
االستثمارية قيد التطوير والتي تتألف من عقارات تجارية وعقارات
سكنية ومواقف للسيارات وقطع أراضي متنوعة .تقع تلك العقارات
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الـتـقـريـر الـسـنـوي 2019

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:
• تقييم مؤهالت المقيمين الخارجيين وخبراتهم ودرايتهم بالعقارات
االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التطوير الخاضعة للتقييم
وتحققنا من مدى موضوعيتهم واستقالليتهم ونطاق عملهم؛
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أمور التدقيق الرئيسية (تابع)

أمر التدقيق الرئيسي

كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا

تقييم العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التطوير (تابع)

يتم بيان هذه العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد
التطوير بالقيمة العادلة التي تم تحديدها من قبل مقيمين عقاريين
مستقلين (“المقيمين”) تم االستعانة بهم من قبل المجموعة.
تنطوي عملية التقييم على أحكام جوهرية مستخدمة لتحديد
منهجية التقييم المناسبة التي يجب استخدامها وتقدير االفتراضات
التابعة لها التي يجب تطبيقها .تكون هذه التقييمات على درجة
عالية من الحساسية تجاه االفتراضات الرئيسية المطبقة للتوصل إلى
المدخالت الجوهرية غير الملحوظة وقد يكون لتغير بسيط في هذه
االفتراضات تأثير جوهري على التقييم.

5

• االستعانة بخبير داخلي لدينا متخصص في التقييم للتحقق من
مدى معقولية منهجيات التقييم واالفتراضات المستخدمة في
التقييمات مثل مقارنة بيانات المبيعات والمعامالت التي أجريت مؤخرًا
في السوق؛
• تنفيذ إجراءات لفحص عينة من البيانات المقدمة من اإلدارة إلى
المقيمين الخارجيين بشأن العقارات للتحقق من مدى مطابقة هذه
البيانات للسجالت الخاصة بالعقارات؛ و
• تقييم مدى كفاية اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة.

الـتـقـريـر الـسـنـوي 2019

شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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أمور التدقيق الرئيسية (تابع)

أمر التدقيق الرئيسي

كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا

تقييم صافي القيمة القابلة للتحقيق من عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة وعقارات قيد التطوير محتفظ بها بغرض المتاجرة
راجع اإليضاحات (3هـ)( )2و  9و  12حول البيانات المالية الموحدة.

تمتلك المجموعة عدد كبير من العقارات المحتفظ بها بغرض
المتاجرة والعقارات قيد التطوير المحتفظ بها بغرض المتاجرة كما
في  31ديسمبر .2019
يتم بيان العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والعقارات قيد
التطوير المحتفظ بها بغرض المتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة
القابلة للتحقيق ،أيهما أقل.
تستعين المجموعة بمقيمين عقاريين مستقلين (“المقيمين”) لتحديد
القيمة العادلة لمحفظة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
والعقارات قيد التطوير المحتفظ بها بغرض المتاجرة لدى المجموعة.
عالوة على ذلك ،تقوم اإلدارة بتقييم صافي القيمة القابلة للتحقيق
لجزء من العقارات بناء على خطة المبيعات المستقبلية.
تنطوي عملية تقييم القيمة العادلة لتلك العقارات على أحكام
جوهرية تستخدم في تحديد المنهجية المناسبة وتقدير االفتراضات
المرتبطة بها .يتوقف التقييم أيضًا على تقدير اإلدارة ألسعار بيع تلك
العقارات في المستقبل.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:
• تقييم مؤهالت المقيمين الخارجيين وخبراتهم ودرايتهم بالعقارات
المحتفظ بها بغرض المتاجرة والعقارات قيد التطوير المحتفظ بها
بغرض المتاجرة الخاضعة للتقييم وتحققنا من مدى موضوعيتهم
واستقالليتهم ونطاق عملهم؛
• االستعانة بخبير داخلي لدينا متخصص في التقييم للتحقق من
مدى معقولية منهجيات التقييم واالفتراضات المستخدمة في
التقييمات مثل مقارنة بيانات المبيعات والمعامالت التي أجريت مؤخرًا
في السوق؛
• تنفيذ إجراءات لفحص عينة من البيانات المقدمة من اإلدارة إلى
المقيمين الخارجيين بشأن العقارات للتحقق من مدى مطابقة هذه
البيانات للسجالت الخاصة بالعقارات؛
• تقييم مدى معقولية أسعار البيع المقدرة من المجموعة من خالل
مقارنتها بأسعار معامالت البيع التي أجريت مؤخرًا وأسعار العقارات
الخاضعة للمقارنة التي تقع في محيط المشاريع؛ و
• فحص القيمة القابلة للتحقيق لعينة من العقارات من خالل مقارنة
التكلفة بأسعار البيع الحديثة وتقييم مدى معقولية أي تخفيض ناتج
عن هذه المقارنة.

الـتـقـريـر الـسـنـوي 2019
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شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 31ديسمبر 2019

أمر أخر
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018من قبل شركة تدقيق أخرى والتي أبدت رأيًا غير معدل حول تلك البيانات
المالية الموحدة بتاريخ  14فبراير .2019
المعلومات األخرى
تكون اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي ،ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة
وتقرير مدققي الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أجزاء
التقرير السنوي بعد تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات.
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ،كما أننا ال ولن ُنعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن هذه المعلومات.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وعند القيام بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت
المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق ،أو ما إذا كانت تشوبها
بناء على األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بالمعلومات األخرى التي حصلنا عليها
أخطاء مادية .في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرىً ،
قبل تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات ،فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر .لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.
في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في التقرير السنوي أثناء قراءته ،يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة بهذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقًا
للمعايير الدولية للتدقيق.
مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وإعدادها بما يتوافق مع األحكام
ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية
الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية ،الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االستمرارية ،واإلفصاح حيثما يكون
مناسبًا عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة ،إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها
أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك.
يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 31ديسمبر 2019

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ،بشكل مجمل ،خالية من األخطاء المادية ،التي تنتج عن االحتيال
أو الخطأ ،وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد ،لكنه ليس ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي
تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائمًا أي خطأ مادي عند وجوده .قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ و ُتعتبر هذه األخطاء
بناء على هذه البيانات المالية
مادية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون ً
الموحدة.
كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق.
قمنا أيضًا بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك
المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى
ً
مقارنة باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظرًا ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
• فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة ،وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية
الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.
بناء على أدلة
• التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهريً ،
التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد ُتثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ
االستمرارية .في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في
البيانات المالية الموحدة ،أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية .تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ
إصدار تقرير مدققي الحسابات .إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االستمرارية.
• تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت
واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالءمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة.
نحن نتحمل مسؤولية توجيه واإلشراف على وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة .نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا التدقيقي.
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شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 31ديسمبر 2019

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق
بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل تدقيقنا.
ُنقدم أيضًا إقرارًا لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية ،ونطلعهم على كافة العالقات واألمور األخرى
التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استقالليتنا ،والضوابط ذات الصلة ،إن وجدت.
في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة ،نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية ،وبذلك ُتعتبر
هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية .نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظورًا بموجب
القوانين أو التشريعات أو عندما نرى في حاالت نادرة للغاية أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام
بذلك أكثر من المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.
التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015فإننا ننوه إلى ما يلي:
 )1لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
 )2تم إعداد البيانات المالية الموحدة ،من كافة النواحي المادية ،بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
( )2لسنة 2015؛
 )3قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛
 )4تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة ،وبحدود ما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة ،مع ما جاء في السجالت المحاسبية
للمجموعة؛
 )5كما هو مبين في اإليضاح رقم  35حول البيانات المالية الموحدة ،لم تقم المجموعة بشراء أي أسهم خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019؛
 )6يبين اإليضاح رقم  28حول البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛ و
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شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 31ديسمبر 2019

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى (تابع)
بناء على المعلومات التي ُأتيحت لنا ،لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت ،خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2019أي من
)7
ً
األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015أو النظام األساسي للشركة ،على وجه قد يكون له تأثير مادي
على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في  31ديسمبر .2019

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

إيمليوا بيرا
رقم التسجيل1146 :
رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ2020/2/15:
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان الدخل الموحد
 31ديسمبر 2019

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
إيضاح

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

اإليرادات

22

192.423

101.391

تكلفة المبيعات

23

)(133.815

)(55.570

58.608

45.821

إيرادات أخرى

25

27.701

15.589

المصروفات العمومية واإلدارية

24

)(44.371

)(53.565

صافي التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

7

55.331

168.392

تخفيض قيمة عقارات قيد التطوير محتفظ بها بغرض المتاجرة إلى صافي
القيمة القابلة للتحقيق

9

)(1.519

)(3.150

95.750

173.087

)(932

)(30.466

-

)(3.170

440

1.591

إجمالي األرباح

األرباحالتشغيلية
انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة
األخرى

13

الخسارة من بيع استثمارات
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

10

1.099

3.626

إيرادات التمويل

26

10.581

9.233

إيرادات توزيعات أرباح
تكاليف التمويل

26

)(6.238

)(3.377

100.700

150.524

0 .05

0 .08

أرباح السنة
)ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنة (درهم

27

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  54جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  3إلى .10
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

أرباح السنة

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

100,700

150,524

:اإليرادات الشاملة األخرى
التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

)(5,191

)(117,520

----------

----------

الخسائر الشاملة األخرى للسنة

)(5,191

)(117,520

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

95,509

33,004

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  54جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  3إلى .10
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2019

إيضاح

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
6

824.824

699,714

عقاراتاستثمارية

7

2.636.996

2,581,902

ممتلكاتومعدات
عقارات استثمارية قيد التطوير

8

312.573

290,096

عقارات قيد التطوير محتفظ بها بغرض المتاجرة

9

572.575

543,435

استثمارات

10

108.164

125,984

دفعات مقدمة إلى موردين ومقاولين

11

102.191

91,537

ذمم مدينة تجارية وذمم عقود مدينة وذمم مدينة أخرى

13

162.272

162,036

4.719.595

4,494,704

عقارات قيد التطوير محتفظ بها بغرض المتاجرة

9

234.371

153,397

استثمارات

10

دفعات مقدمة إلى موردين ومقاولين

الموجوداتالمتداولة
المخزون

758

609

15.661

15,221

11

33.985

47,119

عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

12

42.380

100,565

ذمم مدينة تجارية وذمم عقود مدينة وذمم مدينة أخرى

13

181.819

128,687

النقد في الصندوق ولدى البنك

14

إجمالي الموجودات

449.570

400,774

------

------

958.544

846,372

5.678.139

5,341,076

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال

15

2,000,000

2,000,000

احتياطيقانوني

16

1,000,000

1,000,000

17

601.948

591,878

احتياطي القيمة العادلة

)(216.103

)(448,441

احتياطي عام
أرباح محتجزة

519.121

670,020

إجمالي حقوق الملكية

3.904.966

3,813,457

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
18

3.650

3,172

قروض

20

376.769

91,859

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
منح حكومية مؤجلة

7

582.973

604,993

مطلوباتالعقود

19

مطلوبات العقود

28.402

22,957

------

------

991.794

722,981

19

4.318

4,168

قروض

20

498.920

553,169

ذمم دائنة تجارية وأخرى

21

278.141

247,301

------

------

781.379

804,638

إجماليالمطلوبات

1.773.173

1,527,619

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

5.678.139

5,341,076

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  54جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15فبراير  020 2وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل:

محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب

محمد حسن عمران
رئيس مجلس اإلدارة

.إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  3إلى 10
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

إيضاح

100,700

150,524

االستهالك

6

15,419

14,336

إيرادات التمويل

26

()10,581

()9,233

26

األنشطةالتشغيلية
أرباح السنة
تسويات لـ::

6,238

3,377

إيرادات توزيعات األرباح

()1,099

()3,626

تكاليفالتمويل
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

()440

()1,591

-

3,170

()55,331

()168,392

الخسارة من بيع استثمارات
صافي التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

7

تخفيض قيمة عقارات قيد التطوير محتفظ بها بغرض المتاجرة إلى صافي القيمة

9

1,519

3,150

القابلةللتحقيق

13

932

30,466

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى

18

605

()1,553

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

25

منححكومية

()22,020

-

--------

---------

35,942

20,628

التغيرات في:

58,422

6,205

 -عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

()102,588

()65,666

 -عقارات قيد التطوير محتفظ بها بغرض المتاجرة

()53,938

91,846

 -الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى

2,480

()51,227

 -دفعات مقدمة إلى مقاولين وموردين

()149

162

 -المخزون

31,410

17,968

 -الذمم الدائنة التجارية واألخرى

5,595

()2,323

()127

()63

 -مطلوبات العقود

18

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
()22,953

17,530

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التشغيلية

()140,529

()129,540

فوائد مقبوضة

10,219

8,063

توزيعات أرباح مقبوضة

1,099

3,626

األنشطة االستثمارية
إضافات إلى الممتلكات والمعدات

6

إضافات إلى االستثمارات

-

()323

متحصالت من استبعاد استثمارات

12,629

18,533

()22,477

()17,115

الزيادة في ودائع ألجل

()50,000

()50,000

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()189,059

()166,756

توزيعات أرباح مدفوعة

()285

()123,064

قروض تم الحصول عليها

271,942

196,559

قروض تم سدادها

()26,650

-

التغير في السحب المصرفي على المكشوف

()14,631

95,889

فوائد مدفوعة

()15,283

()13,678

مكافآت مدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة

()4,000

()5,263

----------

----------

إضافات إلى عقارات استثمارية قيد التطوير

8

األنشطةالتمويلية

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة

14

النقد وما يعادله في نهاية السنة

14

ألف درهــم

211,093

150,443

----------

----------

()919

1,217

3,466

2,249

-------

-------

2,547

3,466

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  54جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  3إلى .10
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

رأس المال

احتياطيقانوني

احتياطي عام

احتياطيالقيمة
العادلة

أرباح محتجزة

اإلجمالي

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

الرصيد في  31ديسمبر 2017

2.000.000

1.000.000

576.826

()589

347.130

3.923.367

التعديل نتيجة تطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (راجع
إيضاح -3ج ())1

-

-

-

()330,332

312,681

()17,651

----------

----------

----------

----------

----------

----------

2,000,000

1,000,000

576,826

()330,921

659,811

3,905,716

أرباح السنة

-

-

-

-

150,524

150,524

الخسائر الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

()117,520

-

()117,520

----------

----------

----------

----------

----------

----------

-

-

-

()117,520

150,524

33,004

المحول إلى االحتياطيات العامة

-

-

15,052

-

()15,052

-

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (راجع إيضاح ))2( 30

-

-

-

-

()5,263

()5,263

المعاد بيانه في  1يناير 2018
الرصيد ُ

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

ً
مباشرة ضمن حقوق الملكية
المعامالت المسجلة

المعلنة (راجع إيضاح ))1( 30
توزيعات األرباح ُ

-

-

-

-

()120,000

()120,000

الرصيد في  31ديسمبر 2018

2,000,000

1,000,000

591,878

()448,441

670,020

3,813,457

الرصيد في  1يناير 2019

2,000,000

1,000,000

591,878

()448,441

670,020

3,813,457

أرباح السنة

-

-

-

-

100,700

100,700

الخسائر الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

()5,191

-

()5,191

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

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

----------

,----------

---------- ,

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

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

-

-

-

()5,191

100,700

95,509

الخسائر المحققة من استثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى المحولة إلى األرباح المحتجزة

-

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

ً
مباشرة ضمن حقوق الملكية
المعامالت المسجلة
-

-

237,529

()237,529

-

المحول إلى االحتياطيات العامة

-

-

10,070

-

()10,070

-

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (راجع إيضاح ))2(30

-

-

-

-

()4,000

()4,000

الرصيد في  31ديسمبر 2019

2,000,000

1,000,000

601,948

()216,103

519,121

3,904,966

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  54جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 .1معلومات حول الشركة
تأسست رأس الخيمة العقارية ش.م.ع (الشركة) كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم ( )5الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس
الخيمة في  16فبراير  ،2005وبدأت الشركة أعمالها بتاريخ  2يونيو  .2005إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،اإلمارات العربية المتحدة .إن
عنوان المكتب الرئيسي المسجل للشركة هو ص .ب ،31113 :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة.
إن البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر  2019وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ تتضمن الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ “المجموعة”).
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة كما في  31ديسمبر :2019
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

نسبة حصة الملكية
2019

20118

راك العقارية إنترناشيونال المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

راك العقارية تنزانيا المحدودة

تنزانيا

%100

%100

دولفين مارينا المحدودة

تنزانيا

%100

%100

راك العقارية تنزانيا المحدودة ،تنزانيا ،هي شركة تابعة لشركة راك العقارية انترناشيونال المحدودة ،أما شركة دولفين مارينا المحدودة ،تنزانيا ،فهي شركة
تابعة لشركة راك العقارية تنزانيا المحدودة ،تنزانيا.
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في االستثمار في العقارات وتطويرها وإدارة العقارات والخدمات ذات الصلة.
 .2أساس اإلعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .يتم إدراج تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة في اإليضاحين
رقم  3و .4
إن هذه البيانات المالية هي أول بيانات مالية سنوية للمجموعة تم فيها تطبيق المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “عقود اإليجار”.
يتضمن اإليضاح رقم  4التغيرات ذات الصلة التي طرأت على السياسات المحاسبية الهامة.
باستثناء التغير في السياسة المحاسبية المتعلقة بعقود اإليجار ،قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل متسق على كافة السنوات
المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك.
إن تطبيق هذا المعيار بشكل مبدئي ليس له تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
(أ) بيان التوافق
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،كما أنها تتوافق مع البنود ذات الصلة من النظام األساسي للشركة
والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة .2015
(ب) أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التطوير وبعض األدوات المالية
المسجلة بالقيمة العادلة.
(ج) العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (“الدرهم اإلماراتي”) وهي العملة الرسمية للشركة .تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب
عدد صحيح باأللف ،ما لم يُذكر غير ذلك.

الـتـقـريـر الـسـنـوي 2019

16

رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 2أساس اإلعداد (تابع)
(د) استخدام التقديرات واألحكام
عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ
المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بالمجموعة .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
قياس القيم العادلة
تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
لدى المجموعة إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة ،كما تكون اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن مراقبة كافة قياسات القيمة العادلة الهامة،
بما في ذلك القيم العادلة ضمن المستوى .3
تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير الملحوظة والتعديالت على التقييم .في حال االستعانة بمعلومات صادرة عن طرف آخر ،مثل
عروض األسعار المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير ،لقياس القيم العادلة ،تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف األخرى لدعم
االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم في
إطاره تصنيف مثل هذه التقييمات.
عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ،تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة
في نظام متدرج للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي:
المستوى  :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  1وهي عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات ،سواء بشكل مباشر (كاألسعار)
أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت لموجودات أو مطلوبات ،غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).
في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة العادلة ،يتم
تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت 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.
تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلة في اإليضاحات التالية:
اإليضاحين  7و  – 8العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التطوير؛
اإليضاح  – 31قياسات القيمة العادلة.
(هـ) المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات
تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات اعتبارًا من تاريخ التعديل فصاعدًا.
تم أدناه بيان معلومات حول افتراضات وتقديرات حاالت عدم اليقين في  31ديسمبر  2019التي تنطوي على مخاطر جوهرية يترتب عليها تعديالت مادية على
القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية الالحقة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 2أساس اإلعداد (تابع)
(هـ) المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات (تابع)
( )1تقييم العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التطوير
تطبق المجموعة نموذج القيمة العادلة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  40حيث يتم تقييم العقار االستثماري المملوك لتحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة
بناء على التقييم الذي تم القيام به من قبل شركة تقييم مستقلة ومسجلة.
رأس المال أو لكال الغرضين وفقًا للقيمة العادلة ً
إن أفضل دليل للقيمة العادلة هو األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مماثلة .في ظل عدم وجود هذه المعلومات ،قامت اإلدارة بتحديد القيمة في
نطاق تقديرات القيمة العادلة المعقولة .في سياق وضع أحكامها ،قامت المجموعة بمراعاة أسعار المعامالت التي تمت مؤخرًا لعقارات ذات طبيعة مماثلة
في نفس الموقع ،بعد إجراء تعديالت تعكس أي تغيرات في طبيعة وموقع العقارات المعنية أو الظروف االقتصادية منذ تاريخ إبرام هذه المعامالت بتلك
األسعار .ترتكز هذه التقديرات على بعض االفتراضات التي تنطوي على عدم اليقين وقد تختلف بشكل كبير عن النتائج الفعلية.
يتطلب تحديد القيمة العادلة للعقارات التي ينتج عنها إيرادات استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات (مثل التأجير ،وبيانات
المستأجرين ،وتدفقات اإليرادات المستقبلية ،والقيم الرأسمالية للتجهيزات والتركيبات ،واإلصالحات العامة وحالة العقار) ومعدالت الخصم المطبقة على
تلك الموجودات .عالوة على ذلك ،تتم مراعاة مخاطر التطوير (مثل مخاطر البناء والتأجير) عند تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير .تستند
هذه التقديرات إلى ظروف السوق المحلية القائمة في نهاية فترة التقرير .راجع اإليضاحين  7و  8حول التقديرات المطبقة والقيمة المترتبة عليها.
( )2انخفاض قيمة العقارات المحتفظ بها للمتاجرة والعقارات المحتفظ بها للمتاجرة قيد التطوير
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة العقارات المحتفظ بها للمتاجرة والعقارات المحتفظ بها للمتاجرة قيد التطوير لتحديد قيمة االنخفاض ،عندما تكون هناك
مؤشرات على انخفاض القيمة .تستند المجموعة إلى التقييم الذي قامت به شركة تقييم خارجية مستقلة وبيانات مبيعات السوق للتحقق من القيمة
القابلة لالسترداد.
لتحديد مدى ضرورة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،تقوم اإلدارة بتقدير أسعار البيع الحالية
والتكاليف المتوقعة إلنجاز الوحدات العقارية التي لم يتم بيعها حتى تاريخ التقرير .في حال كانت أسعار البيع الحالية أقل من التكاليف المتوقعة إلنجازها،
يتم رصد مخصص لحدث أو حالة الخسارة المحددة بغرض تخفيض تكلفة العقارات المحتفظ بها للمتاجرة والعقارات المحتفظ بها للمتاجرة قيد التطوير
إلى صافي قيمتها القابلة للتحقق.
( )3تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة
ً
ً
عادة إلى إحدى البنود التالية:
عادة ما يستند تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة
•
•
•
•

المعامالت التجارية التي تمت مؤخرًا في السوق؛
القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى تماثلها إلى حد كبير؛
التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة على البنود وبشروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو
نماذج التقييم األخرى.

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير المدرجة يتطلب تقديرات هامة .تقوم المجموعة بمراجعة أساليب التقييم بشكل
دوري ،كما تقوم باختبارها للتأكد من صحتها إما باستخدام األسعار التي يمكن مالحظتها من معامالت السوق الحالية لنفس األداة أو األسعار التي يمكن
مالحظتها من بيانات السوق المتاحة األخرى .راجع اإليضاح رقم  31حول التقديرات المطبقة والقيمة المترتبة عليها.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)

 31ديسمبر( 2019تابع)

 .2أساس اإلعداد (تابع)
(هـ) المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات (تابع)
( )4المعيار رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “اإليرادات من العقود مع العمالء”
إن تطبيق سياسة االعتراف باإليرادات وفقًا للمعيار رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع التقديرات التالية:
تحديد أسعار المعاملة
يتعين على المجموعة تحديد سعر المعاملة فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء .عند وضع هذه األحكام ،تقوم المجموعة بتقييم تأثير أي مقابل
متغير في العقد ،نتيجة الخصومات أو الغرامات ،ومدى وجود أي عنصر تمويلي جوهري في العقد وأي مقابل غير نقدي في العقد.
تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء
اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت في تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء حيث يتم االعتراف باإليرادات على المدى الزمني .ترى المجموعة أن
استخدام طريقة المدخالت التي تتطلب االعتراف باإليرادات على أساس جهود المجموعة للوفاء بالتزام األداء يعتبر أفضل مؤشر لإليرادات المكتسبة بالفعل.
عند تطبيق طريقة المدخالت ،تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إنجاز المشروعات بغرض تحديد قيمة اإليرادات التي يتعين االعتراف بها.
تكلفة إنجاز المشروعات
تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إنجاز المشروعات بغرض تحديد التكلفة المنسوبة إلى اإليرادات التي يتم االعتراف بها .تتضمن هذه التقديرات تكلفة التصميم
واالستشارات وأعمال اإلنشاء ومطالبات المقاولين المحتملة على النحو الذي يراه استشاري المشروع وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء.
(و) األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
فيما يلي األحكام الهامة ،بخالف تلك التي تنطوي على تقديرات ،التي قامت اإلدارة بوضعها في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها
التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.
( )1تصنيف العقارات
قامت اإلدارة في إطار عملية تصنيف العقارات بوضع العديد من األحكام .يتعين وضع األحكام لتحديد ما إذا كانت العقارات مؤهلة للتصنيف ضمن فئة
العقارات االستثمارية أو فئة الممتلكات والمعدات و /أو فئة العقارات المحتفظ بها للمتاجرة .تقوم المجموعة بوضع معايير حتى تتمكن من ممارسة هذه
األحكام بشكل متسق وفقًا لتعريفات العقارات االستثمارية ،والممتلكات والمعدات ،والعقارات المحتفظ بها للمتاجرة .عند وضع أحكامها ،قامت اإلدارة
بمراعاة المعايير التفصيلية والتوجيهات المتعلقة بتصنيف العقارات على النحو المنصوص عليه في المعيار المحاسبي الدولي رقم  2والمعيار المحاسبي
الدولي رقم  16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،40وعلى وجه التحديد االستخدام المزمع للعقار من قبل اإلدارة .يتم تجميع العقارات المحتفظ بها للمتاجرة
ضمن الموجودات المتداولة حيث تنوي اإلدارة بيعها خالل سنة واحدة من تاريخ التقرير.
( )2الوفاء بالتزامات األداء
يتعين على المجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كان يتم الوفاء بالتزامات األداء على المدى الزمني أو في وقت محدد ،وذلك
بناء على اتفاقيات البيع والشراء المبرمة لتقديم الموجودات العقارية
بغرض تحديد الطريقة المناسبة لالعتراف باإليرادات .قامت المجموعة بتحديد ذلك ً
وبناء على أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة .ال تنشئ المجموعة موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة ،ولديها حق واجب النفاذ في
للعميل
ً
الحصول على دفعات مقابل األعمال المنجزة حتى تاريخه .في هذه الحاالت ،تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات على المدى الزمني.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 . 2أساس اإلعداد (تابع)
(و) األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية (تابع)
( )3تحديد أسعار المعامالت
بناء على تقديرها ،ال ترى اإلدارة وجود مقابل متغير هام في
يتعين على المجموعة تحديد سعر المعاملة فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالءً .
العقود المبرمة مع العمالء .إن أسعار العقود ثابتة ،هذا وال يتم بشكل عام منح خصومات أو فرض غرامات على العمالء.
( )4تحويل السيطرة في العقود مع العمالء
في الحاالت التي تستوفي فيها المجموعة التزامات األداء في وقت محدد ،يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على الموجودات موضوع
العقد إلى العميل .في حاالت عقود بيع الموجودات العقارية ،يتم االعتراف باإليرادات بشكل عام عند تسليم الوحدة إلى العميل.
 .3السياسات المحاسبية الهامة
(أ) أساس التوحيد
تتألف هذه البيانات المالية الموحدة من بيان المركز المالي الموحد والنتائج الموحدة لعمليات الشركة وشركاتها التابعة (يُشار إليها مجتمعة بـ “المجموعة”)
بالطريقة المباشرة .تم اإلفصاح عن الشركات التابعة األساسية في اإليضاح  1حول هذه البيانات المالية الموحدة.
الشركات التابعة
إن الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعةُ .تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة ،أو لديها حق في عوائد متغيرة
نتيجة ارتباطها بهذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها على المنشأة .يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة
ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ بدء السيطرة عليها وحتى تاريخ انتهاء هذه السيطرة.
المعامالت المحذوفة عند عملية التوحيد
يتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية متناسقة للمعامالت المماثلة.
(ب) العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الرسمية لشركات المجموعة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه
تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير المالية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.
يتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ب) العمالت األجنبية (تابع)
العمليات الخارجية
فيما يتعلق بكافة العمليات الخارجية (التي ال تنطوي أي منها على عملة اقتصاد تضخم غير عادي) ،يتم تحويل النتائج والمراكز المالية بالعمالت الرسمية التي
تختلف عن عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي:
( )1بالنسبة لكل بيان مركز مالي معروض ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بسعر اإلغالق في تاريخ بيان المركز المالي؛
( )2بالنسبة لكل بيان أرباح أو خسائر ،يتم تحويل اإليرادات والمصروفات وفقًا لمتوسط أسعار الصرف؛ و
( )3يتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة كعنصر منفصل في حقوق الملكية.
(ج) األدوات المالية
( )1تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ :التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى – استثمارات دين أو
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى – استثمارات أسهم أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .بصورة عامة ،يرتكز تصنيف الموجودات
المالية بموجب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على نموذج األعمال الذي يتم في إطاره إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية
التعاقدية .إن المشتقات المتضمنة في العقود والتي يكون فيها العقد األساسي عبارة عن أصل مالي في نطاق المعيار ،ال تكون مشتقات منفصلة على
اإلطالق .وبد ً
ال من ذلك ،يتم تقييم األدوات المالية المختلطة بشكل كلي لغرض التصنيف.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كال الشرطين التاليين ،ما لم يتم تصنيفها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر:
 أن يكون محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و أن ينشأ عن شروطها التعاقدية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ األصلي وفائدة على المبلغ األصلي قيد السداد.يتم قياس استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي كال الشرطين التاليين ،ما لم يتم تصنيفها على أنها بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
 أن يكون محتفظ بها ضمن نموذج أعمال تتحقق أهدافه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ وأن ينشأ عن شروطها التعاقدية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ األصلي وفائدة على المبلغ األصلي قيد السداد.
عند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة ،قد تقرر المجموعة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة
لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .يتم اتخاذ هذا القرار بحسب كل استثمار على حدة.
فيما يتعلق بكافة الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كما هو موضح
أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .ويتضمن ذلك كافة الموجودات المالية المشتقة .عند االعتراف المبدئي ،قد تقرر المجموعة
بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك.
يتم مبدئيًا قياس الموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة تجارية ال تنطوي على بنود تمويل هامة يتم قياسها مبدئيًا بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة
زائدًا ،فيما يتعلق بالبنود التي ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على تلك البنود.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ج) األدوات المالية (تابع)
( )1تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم تصنيف االلتزام المالي على أنه بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان مصنف على أنه محتفظ به للمتاجرة ،أو كان يمثل أداة مشتقة ،أو كان مصنف على هذا النحو عند االعتراف المبدئي.
إن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياسها بالقيمة العادلة ،ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر ،بما في ذلك مصروفات
الفائدة ،ضمن األرباح أو الخسائر .يتم الحقًا قياس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم االعتراف بمصروفات
الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر .يتم أيضًا االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.
تتألف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة من القروض والذمم الدائنة التجارية واألخرى.
تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية والمطلوبات المالية.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس تلك الموجودات الحقًا بالقيمة العادلة .هذا ويتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر ،بما في ذلك أي حصص أو إيرادات توزيعات أرباح ،ضمن األرباح
أو الخسائر.
أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس هذه الموجودات الحقًا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تكن توزيعات األرباح تشكل بوضوح
استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وال تتم إعادة تصنيفها مطلقًا إلى األرباح أو
الخسائر.
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة (راجع إيضاح
( )2أدناه) .يتم االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر .يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر،
ناتجة عن إيقاف االعتراف ،ضمن األرباح أو الخسائر.
تتألف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد في الصندوق ولدى البنك.
إن تأثير تطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على القيم الدفترية للموجودات المالية في  1يناير  2018يتعلق فقط بالمتطلبات
الجديدة النخفاض القيمة ،على النحو الموضح أدناه.

 31ديسمبر 2017
ألف درهم

تأثير إعادة القياس وفقًا للمعيار
رقم  9من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية

 1يناير 2018

ألف درهم

ألف درهم
(معاد بيانها)

(كما هي معلنة سابقًا)
خسائر انخفاض القيمة من:
الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم
المدينة األخرى

()3.970

()17.651

()21.621

باإلضافة إلى ذلك ،تمثل سندات حقوق الملكية استثمارات تنوي المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية .وفقًا لما يُجيزه المعيار
رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،قامت المجموعة بتصنيف هذه االستثمارات في تاريخ التطبيق المبدئي على أنها مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .عند التحول إلى المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،بتم االعتراف بالمخصص المسجل النخفاض
قيمة الموجودات المتاحة للبيع بمبلغ  330.332ألف درهم كزيادة في الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة ونقص في التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة
العادلة كما في  1يناير .2018
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ج) األدوات المالية (تابع)
( )2انخفاض قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج “الخسائر المتكبدة” الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  39بنموذج استشرافي
“خسائر االئتمان المتوقعة” .يتطلب ذلك أحكام هامة حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة ،والتي سيتم
المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود
تحديدها على أساس االحتمالية المرجحة .تم تطبيق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية ٌ
واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،باستثناء االستثمارات في أدوات الملكية.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات انخفاض القيمة باستخدام المنهجية العامة .وفقًا للمنهجية العامة ،تقوم المجموعة بتطبيق منهجية تنطوي
على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئتمان ،باستخدام نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لمتطلبات المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية ،وذلك للموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .تتنقل
بناء على التغير في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.
الموجودات المالية عبر ثالث مراحل ً
يتضمن نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منهجية تنطوي على ثالث مراحل ترتكز على التغير في جودة ائتمان الموجودات المالية منذ االعتراف المبدئي.
 1المرحلة  :1عندما ال تشهد األداة المالية زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،يتم تسجيل قيمة معادلة لقيمة خسائر االئتمان المتوقعةلمدة  12شهر.
 2المرحلة  :2عندما تشهد األداة المالية زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،ولكنها لم تتعرض النخفاض في التصنيف االئتماني ،يتمتسجيل قيمة معادلة لقيمة خسائر االئتمان المتوقعة من حاالت التعثر المحتملة على المدى الزمني.
 3المرحلة  :3عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير ،يتم تصنيف هذه األدوات المالية على أنها تعرضت النخفاض فيالتصنيف االئتماني ،وسيتم تسجيل قيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة على المدى الزمني للموجودات المالية.
يتمثل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في نموذج استشرافي يتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية عند تحديد
بناء على الخبرة السابقة للمجموعة
الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة .يتضمن ذلك معلومات وتحليالت كمية ونوعية ً
والتقييم االئتماني القائم على معلومات والمعلومات االستشرافية.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تقوم المجموعة باستخدام نماذج إحصائية الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة.
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدي (أي الفرق
بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقًا للعقد وبين التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة أن تحصل عليها) .يتم تخفيض خسائر االئتمان
المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ج) األدوات المالية (تابع)
( )2انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)
الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض القيمة.
يعتبر األصل المالي أنه “تعرض النخفاض ائتماني” عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
عرض انخفاض القيمة
يتم خصم مخصصات الخسائر الخاصة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
( )3إيقاف االعتراف
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بأصل مالي ما عندما تنتهي حقوق المجموعة التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من هذا األصل المالي ،أو
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر
وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة فعلية ،أو حتى أنها لم تقم بموجبها بتحويل أو باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولكنها ال
تحتفظ بسيطرة على األصل المحول.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تنتهي التزامات المجموعة التعاقدية أو عندما يتم الوفاء بها أو إلغاؤها أو انتهاؤها .تقوم المجموعة
أيضًا بإيقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم تعديل شروطه بشكل يؤدي إلى اختالف التدفقات النقدية بصورة فعلية .في هذه الحالة ،يتم االعتراف بااللتزام
المالي الجديد بالقيمة العادلة وفقًا للشروط المعدلة.
عند إيقاف االعتراف بالتزام مالي ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية التي تم تحديدها والثمن المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة
أو مطلوبات محتملة) ضمن األرباح أو الخسائر.
( )4المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ،ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي ،وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني نافذ
بمقاصة هذه المبالغ وتعتزم إما تسويتها على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
(د) التقارير حول القطاعات
تقوم اإلدارة بمراقبة وتقديم التقارير حول القطاعات التشغيلية على نحو يتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة للمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات
التشغيلية .يتمثل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية والمسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية في مجلس اإلدارة
المسؤول عن اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن توصيات اإلدارة ،ومراجعة أداء القطاعات التشغيلية بشكل دوري.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(هـ) االعتراف باإليرادات
بناء على المقابل المحدد في العقد مع العميل .تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات عندما تحول السيطرة على البضائع أو الخدمات
يتم قياس اإليرادات ً
إلى العميل.
تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات استنادًا إلى نموذج ينطوي على خمس خطوات على النحو الموضح في المعيار رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير
الدولية:

خطوة 1

تعريف العقد (العقود) مع العميل :يُعرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبة النفاذ
ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.
تحديد التزامات األداء في العقد :يتمثل التزام األداء في الوعد المنصوص عليه في العقد المبرم مع العميل بتحويل بضائع أو
تقديم خدمات إلى العميل.

خطوة 2

تحديد سعر المعاملة :يتمثل سعر المعاملة في المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها الحصول عليه مقابل تحويل البضائع
أو تقديم الخدمات التي وعدت العميل بها ،باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها باإلنابة عن أطراف أخرى.

خطوة 3

تحديد سعر المعاملة :يتمثل سعر المعاملة في المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها الحصول عليه مقابل تحويل البضائع
أو تقديم الخدمات التي وعدت العميل بها ،باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها باإلنابة عن أطراف أخرى.

خطوة 4

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء المنصوص عليها في العقد :فيما يخص العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام تعاقدي،
تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام من التزامات األداء بقيمة تعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يكون
من حقها الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام.

خطوة 5

االعتراف باإليرادات عند (أو بمجرد) وفاء المنشأة بالتزام األداء.

ُتعتبر المجموعة أنها أوفت بالتزام األداء ،ومن ثم تقوم باالعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية عند استيفاء أي من المعايير التالية:
 1قيام العميل بصورة متزامنة باستالم واستخدام المنافع المترتبة على أداء المجموعة اللتزاماتها بمجرد أداء المجموعة لها؛ 2يترتب على أداء الشركة إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين األصل؛ أو 3ال يترتب على أداء المجموعة أصل ذو استخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق واجب النفاد ألداء الدفعات مقابل االلتزامات التي تم الوفاء بها حتىتاريخه .
فيما يتعلق بالتزامات األداء التي لم ينطبق عليها أي من الشروط المذكورة أعاله ،يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه الوفاءبالتزام األداء.
عندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت بها ،تقوم بتسجيل األصل الخاص بالعقد على أساس قيمة المقابل
المحقق من الوفاء بااللتزام . يصبح األصل الخاص بالعقد ذم عقد مدينة عندما يكون حق المجموعة في الحصول على المبلغ المقابل غير مشروط ،وذلك
فقط عندما يلزم انقضاء فترة زمنية قبل استحقاق دفع المبلغ المقابل .عندما يزيد المقابل المقبوض من العميل عن مبلغ اإليرادات المعترف بها ،ينشأ التزام
خاص بالعقد.
عند تحديد سعر المعاملة ،تضع المجموعة في االعتبار تأثيرات الثمن المقابل المتغير ووجود مكونات مالية جوهرية والمقابل غير النقدي والمبلغ المقابل
المستحق الدفع للعميل (إن وجد).
إذا تضمن الثمن المقابل في أحد العقود مبلغ متغير ،تقوم المجموعة عندئذ بتقييم المبلغ المقابل المستحق نظير تحويل بضائع للعميل .يتم تقييم المبلغ
المقابل المتغير عند بدء العقد ويتم تقييده إلى أن تكون هناك احتمالية كبيرة بعدم حدوث عكس إيرادات جوهرية بقيمة اإليرادات المتراكمة المعترف بها،
عند تالشي عدم اليقين المرتبط بالمبلغ المقابل المتغير الحقًا .تمنح بعض بيع الممتلكات العميل الحق في الحصول على خصم في عملية الشراء التالية
خالل فترة معينة .ينشأ عن هذا الحق مبلغ مقابل متغير.
عند يتم تحديد عنصر تمويل جوهري ،يتعين على المجموعة تعديل مبلغ الثمن المقابل المحدد بما يشمل تأثيرات القيمة الزمنية للمال .وذلك ألنه يتعين على
المجموعة االعتراف باإليرادات بقيمة تعكس السعر الذي قام العميل بدفعه مقابل السلع أو الخدمات التي وعد بها العميل إذا كان العميل قام بالدفع نقدًا
نظير السلع أو الخدمات (أو عندما) يتم تحويلها إلى العميل.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(هـ) االعتراف باإليرادات
بالنسبة لبيع العقارات ،يتعين على المجموعة إدراج بند مكون التمويل الهام في الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة المسجلة من قبل المجموعة
كمعاملة ينشأ عنها ضمنيًا تسهيل مالي لدفع مبالغ مالية في المستقبل .ال يوجد ما يعتبر مكون تمويلي هام في عقود بيع العقارات قيد التطوير المبرمة
مع العمالء حيث أن الفترة بين االعتراف باإليرادات وفقًا لطرية التكلفة إلى التكلفة والدفع على مراحل يكون دائمًا خالل فترة أقل من سنة.
إيرادات الغرامات
المباعة والتي لم يتم االعتراف بها بعد كإيرادات،عندما يعجز العميل عن الوفاء
يتم االعتراف بإيرادات الغرامات في بيان الدخل الموحد ،في حالة العقارات ُ
بشروط السداد التعاقدية .يتم اعتبار أن هذا الحدث قد وقع ،وعلى الرغم من المتابعة المستمرة مع العميل المتخلف عن السداد ،في حال استمرار عجز
العميل عن الوفاء بالشروط التعاقدية.
إيرادات الخدمات
يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات مثل إدارة العقارات وإدارة المرافق في الفترة المحاسبية التي يتم خاللها تقديم الخدمة.
إيرادات اإليجار
يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .يتم االعتراف بحوافزاإليجار الممنوحة كجزء
ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.
(و) إيرادات التمويل
تتألف إيرادات التمويل بصورة رئيسية من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة .يتم االعتراف بإيرادات الفائدة في بيان األرباح أو الخسائر عند استحقاقها ،باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلية.
(ز) إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في تاريخ ثبوت حق المجموعة في الحصول على الدفعات.
(ح) توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المو ّزعة على المساهمين كالتزام في البيانات المالية الموحدة في الفترة التي يتم خاللها اعتماد توزيعات األرباح من قبل
المساهمين.
(ط) الممتلكات والمعدات
االعتراف والقياس
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،والتي تتضمن تكاليف االقتراض المرسملة ،ناقصًا االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة.
عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتماحتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات والمعدات.
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أحد بنو الممتلكات والمعدات ضمناألرباح أو الخسائر.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ط) الممتلكات والمعدات (تابع)
التكاليف الالحقة
تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبليةالمرتبطة بهذه المصروفات إلى المجموعة.
يتم تحميل جميع مصروفات اإلصالح والصيانة األخرى عند تكبدها على األرباح أو الخسائر في الفترة التي تم تكبدها فيها.
االستهالك
يتم احتساب االستهالك لشطب تكاليف بنود الممتلكات والمعدات ناقصًا قيمها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها
اإلنتاجية المقدرة ،ويتم االعتراف به بصورة عامة ضمن األرباحأو الخسائر .ال يتم احتساب استهالك لألراضي.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات والمعدات للفترتين الحالية والمقارنة:

بالنسبة المئوية
المباني

4-5

أثاث وتجهيزات

25

أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية

25

سيارات

25

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبًا.
(ي) العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التطوير
االعتراف
يتم تصنيف األراضي والمباني التي تمتلكها المجموعة بغرض تحقيق إيرادات إيجاريه أو زيادة قيمة رأس المال أو لكلي الغرضين كعقارات استثمارية .إن
العقارات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كعقارات استثمارية يتم تصنيفها كعقاراتاستثمارية قيد التطوير.
القياس
يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيًا بالتكلفة ،بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصلة .الحقًا لالعتراف المبدئي ،يتم احتساب العقارات االستثمارية
باستخدام نموذج القيمة العادلة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم “ 40العقار االستثماري” .يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغير في القيمة العادلة
ضمن األرباح أو الخسائر.
عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري قيد التطوير بصورة موثوقة ،يتم قياس العقار بالتكلفة حتى تاريخ االنتهاء من اإلنشاءأو التاريخ الذي
يمكن فيه قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة ،أيهما أقرب.
التحويل من عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة إلى عقارات استثمارية
يتم تحويل بعض العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى عقارات استثمارية عندما يكون هناك تغيير في استخدام العقارات .يتم تحويل العقارات
المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى عقارات استثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل ،ويتم االعتراف باألرباح الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر.
الحقًا للقياس المبدئي ،يتم تقييم هذه العقارات بالقيمة العادلة وفقًا لسياسة قياس العقارات االستثمارية .يتم االعتراف بأي أرباح ناتجة عن إعادة قياس
العقار المعني ضمن األرباح أوالخسائر.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ي) العقارات االستثمارية (تابع)
التحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات لغرض المتاجرة
يتم تحويل العقارات من عقارات استثمارية إلى عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة عندما يكون هناك تغيير في استخدام العقار .تتم هذه التحويالت
بالقيمة العادلة للعقارات في تاريخ التحويل ،ويتم االعتراف باألرباح الناتجة عن التحويل ضمن بيان األرباح أو الخسائر .تصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة
التصنيف هي تكلفة العقارات المحولة ألغراض محاسبية الحقة .الحقًا للتحويل ،يتم تقييم هذه العقارات بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما
أقل وفقًا لسياسة قياس العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.
التحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات يشغلها المالك
في حالة تحويل العقار من عقار استثماري إلى عقار يشغله المالك ،يتم إعادة تصنيفه كممتلكات ومعدات .تصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف
هي تكلفة العقار المعني ألغراض محاسبية الحقة.
التحويل من عقارات يشغلها المالك إلى عقارات استثمارية
عند تغير استخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري ،تتم إعادة قياس العقار بالقيمة العادلة وبالتالي تتم إعادة تصنيفه .يتم االعتراف بأي
أرباح تنشأ عن إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر إلى المدى الذي يعكس خسائرانخفاض القيمة السابقة من العقار المعني ،باإلضافة إلى أي أرباح متبقية
تم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرىوعرضها ضمن احتياطي إعادة التقييم .يتم االعتراف بأي خسائر ضمناألرباح أو الخسائر.
بيع العقارات االستثمارية
يتم بيع بعض العقارات االستثمارية ضمن سياق األعمال االعتيادية .ال يتم االعتراف بأي إيرادات أو تكاليف مباشرة  /تشغيلية ناتجة عن بيع عقاراتاستثمارية.
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو بيع العقارات االستثمارية (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة
الدفترية) ضمن بيان الدخل الموحد.
(ك) العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والعقارات قيد التطوير المحتفظ بها بغرض المتاجرة
يتم تصنيف األراضي والمباني المحتفظ بها للبيع ،بما في ذلك المباني قيد اإلنشاء ،كعقارات محتفظ بها للتطوير والبيع ويتم بيانها بالتكلفة أو صافي
القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما أقل .تتألف تكلفة األعمال قيد اإلنجاز من تكاليف اإلنشاء والتكاليف المباشرة  /التشغيلية األخرى ذات الصلة .تتمثل صافي
القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ،ناقصًا تكلفة اإلنجاز ومصروفات البيع.
يتم االعتراف بمقدار االنخفاض في قيمة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة كمصروفات في الفترة التي يحدث فيها االنخفاض أو يتم فيها تكبد
الخسائر. ويتم االعتراف بقيمة القيد العكسي ألي انخفاض في القيمة ناتج عن الزيادة في صافيالقيمة القابلة للتحقيق ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة
الذي تحدث فيها هذه الزيادة ولكن فقط إلى المدى الذي ال تزيد عنده القيمة الدفترية عن التكلفة الفعلية.
يتم تحديد تكلفة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة على أساس تحديد تكلفة كل عقار على حدة .يتوقف تصنيف العقارات قيد التطوير المحتفظ بها
بغرض المتاجرة كموجودات متداولة أو غير متداولة على التاريخ المتوقع إلنجازها.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ل) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية (باستثناء العقارات االستثمارية والمخزون وموجودات العقود والعقارات
المتاجرة والعقارات قيد التطوير المحتفظ بها بغرض المتاجرة) لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشر على انخفاض في القيمة .في حال وجود مثل ذلك
المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
إذا تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أصل ما في حالته الفردية ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد منالوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي
لها األصل .متى أمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص ،يتم تخصيصموجودات المؤسسة إلى وحدات فردية منتجة للنقد ،أو يتم تخصيصها خالفًا
لذلك إلى أصغر مجموعة من الوحداتالمنتجة للنقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.
تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام ،أيّهما أكبر .ترتكز
القيمة من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية ،مخفضة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عنقيمته القابلة لالسترداد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر .يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفتريةلألصل عن القيمة
الدفترية التي كان سيتم تحديدها ،بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ،إذا لم يكن قد تماالعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
(م) المنح الحكومية
يتم االعتراف مبدئيًا بالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تحصل
على المنحة وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المرتبطة بالمنحة .يتم االعتراف بالمنح ضمن األرباح أو الخسائر كإيرادات أخرى على أساس منتظم عند الوفاء
بالشروط المنصوص عليها من قبل الحكومة.
بناء على التقدم في أنشطة التطوير.
عمومًا يتم استالم هذه المنح بشرط ضمني ينص على استخدامها في التطوير ،وبالتالي ،يتم تقييم الوفاء بالشروط ً
(ن) تكاليف االقتراض
إن تكاليف االقتراض العامة والخاصة المنسوبة بصورة مباشرة لحيازة أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة ،التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة حتى
تصبح جاهزة لالستخدام المزمع لها أو بيعها ،تتم إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح تلك الموجودات جاهزة بصورةفعلية لالستخدام المزمع
لها أو بيعها.
يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
(س) المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدث سابق ،ويكون من المرجح أن يتطلب من المجموعة
تسوية االلتزام ،وعندما يمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة.
ُتعتبر القيمة المعترف بها كمخصص هي أفضل تقدير للمقابل المطلوب من أجل تسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير ،مع مراعاة المخاطر
والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،تكون قيمته الدفترية هيالقيمة
الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال ماديًا).
عندما يكون من المتوقع أن يتم استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف آخر ،يتم االعتراف بالمبلغ مستحق
القبض كأصل في حال كان من المؤكداستالم التعويض ويمكن قياس المبلغ مستحق القبض بصورة موثوقة.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ع) تعويضات الموظفين
خطة المساهمات المحددة
تتمثل خطة المساهمة المحددة بخطة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين التي تقوم المنشأة بموجبها بدفع مساهمات ثابتة في منشأة منفصلة ولن
يترتب عليها التزامات قانونية أو ضمنية لدفع مبالغ إضافية.
إن موظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاء مشتركين في برنامج معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية الذي تديرهالحكومة
وفقًا لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )7لسنة  .1999يتعين على المجموعة المساهمة بنسبة  12٪ .5من ”الراتب الخاضع الحتساب
المساهمة” في برنـامج تعويضات التقاعد لتمويل التعويضات .كما يساهم الموظفون والحكومـة بنسبة  5٪و .5 2٪على التوالي من “الراتب الخاضع الحتساب
المساهمة” في البرنامج .إن التزام المجموعة فيما يخص برنامج معاشات التقاعدوالتأمينات االجتماعية يقتصر على سداد المساهمات المحددة فقط.
يتم بيان االلتزامات الخاصة بالمساهمات في برامج المساهمات المحددة كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة .يتم االعتراف بالمساهمات
المدفوعة مقدمًا كأصل إلى المدى الذي يكون فيه استرداد المبالغ النقدية أو تخفيض الدفعات المستقبلية متاحًا.
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
يتم رصد مخصص إلجمالي قيمة تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًالقانون العمل بدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ويرتكز استحقاق الموظف لهذه التعويضات على الراتب األخير للموظفومدة خدمته في نهاية فترة التقرير.
يتم اإلفصاح عن االستحقاقات المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر كمطلوبات متداولة بينما يتم اإلفصاح عن مخصص تعويضات نهاية الخدمة
كمطلوبات غير متداولة.
تعويضات الموظفين قصيرة األجل
يتم بيان تعويضات الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعترافبااللتزام المتعلقة بالمبلغ المتوقع دفعه إذا
ترتب على المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني بدفع هذا المبلغنتيجة للخدمات السابقة التي قدمها الموظف ،وأمكن تقدير االلتزام على نحو موثوق
به.
(ف) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
طبقًا للمادة  169من القانون االتحادي الدولي رقم ( )2لسنة  ،2015ووفقًا للنظام األساسي للشركة ،يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول علىمكافآت بما ال
يزيد عن  10٪من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك واالحتياطيات.
(ص) رأس المال
ً
مباشرة إلصدار األسهم العادية كاقتطاعمن حقوق الملكية ،بعد
يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية .يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة
خصم أي تأثيرات ضريبية.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)
 .4التغيرات في السياسة المحاسبية
( )1المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “عقود اإليجـار”
السياسة المطبقة اعتبارًا من  1يناير 2019
قامت المجموعة مبدئيًا بتطبيق المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “عقود اإليجار”اعتبارًا من  1يناير  .2019هناك عدد من المعايير الجديدة
األخرى تسري أيضًا اعتبارًا من  1يناير  ،2019ولكن ليس لها تأثير مادي على البياناتالمالية الموحدة للمجموعة.
إن تفاصيل التغير في السياسات المحاسبيةمبينة أدناه.
تقوم المجموعة ،في بداية العقد ،بتقييم ما إذا كان عقد ما يمثل ،أو يتضمن ،عقد ايجار .يمثل العقد عقد ايجار ،أو يتضمن عقد ايجار ،في حال تم تحويل
الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل ثمن ما .لتقييم ما إذا كان يتم بموجب العقد تحويل الحق في السيطرة على استخدام
أصل محدد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان:
ً
صراحة أو ضمنيًا ،ويجب أن يكون متميز فعليًا أو يمثل بشكل فعليكافة سمات األصل
• العقد ينطوي على استخدام أصل محدد  -قد يتم تحديد ذلك
المميز فعليًا .في حال كان لدى المورد حق بديل أساسي ،فال يتم تحديد األصل؛
• للمجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل كبير من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و
• للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل .تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق في اتخاذ القرارات األكثر مالئمة لتغيير كيفية
استخدام األصل والغرض منه .في حاالت نادرة حيث يكون القرار بشأن كيفية استخدام األصل والغرض منهمحدد مسبقًا ،يحق للمجموعة توجيه استخدام
األصل في حال:
 كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو قامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد مسبقًا كيفية استخدامه والغرض منه.في بداية العقد أو عند إعادة تقييم عقد ما يتضمن عنصر إيجار ،تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على أساس أسعارها
المستقلة ذات الصلة.
(أ) المجموعة بصفة مستأجر
تعترف المجموعة بالموجودات ذات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار .يتم قياس الموجودات ذات حقاالستخدام مبدئيًا بالتكلفة،
والتي تتضمن القيمة المبدئية اللتزامات اإليجار المعدلة وفقًا لمدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار ،باإلضافة إلى أي تكاليف
مباشرة مبدئية متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف فك وإزالة األصل ذات الصلة أو استعادة األصل ذات الصلة أو الموقع الذي يوجد عليه ،ناقصًا أي حوافز
إيجار مستلمة.
يتم الحقًا احتساب استهالك الموجودات ذات حق االستخدام وفقًا لطريقة القسط الثابت من تاريخ بدء العقد إلى نهاية العمر اإلنتاجيللموجودات ذات حق
االستخدام أو نهاية مدة عقد اإليجار ،أيهما أقرب .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات حق االستخدام بنفس األساس الخاص بالممتلكات
والمعدات .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض الموجودات ذات حق االستخدام بشكل دوريمن خالل خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،وتعديلها وفقًا لبعض
عمليات إعادة القياس اللتزام اإليجار.
يتم مبدئيًا قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد ،ويتم خصمها باستخدام معدلالفائدة الضمني
في عقد اإليجار أو ،إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة ،يتم الخصم باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافيللمجموعة .بشكل عام ،تستخدم
المجموعة معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.
تشتمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
• الدفعات الثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛
• دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما ،يتم قياسها مبدئيًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء العقد؛
• المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
• سعر الممارسة بموجب خيار الشراء المؤكد ممارسته بشكل معقول من قبل المجموعة ،ومدفوعات اإليجار في فترة تجديداختيارية إذا كانت المجموعة
على يقين من ممارسة خيار التمديد ،وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقينمعقول بعدم اإلنهاء في وقت مبكر.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .4التغيرات في السياسة المحاسبية (تابع)
( )1المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “عقود اإليجـار ” (تابع)
السياسة المطبقة اعتبارًا من  1يناير 2019 (تابع)
(أ) المجموعة بصفة مستأجر (تابع)
يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجارالمستقبلية
المترتبة على تغيير في مؤشر أو معدل ما ،في حال كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمانالقيمة المتبقية ،أو إذا قامت
المجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.
عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لألصل ذات حق االستخدام ،أو يتمتسجيله ضمن األرباح أو
الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لألصل ذات حق االستخدام إلى الصفر.
(ب) المجموعة بصفة مؤجر
عندما تكون المجموعة مؤجر ،تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ،وذلك لكل عقد من العقود ،ما إذا كان عقد اإليجار يمثل عقد إيجارتمويلي أو عقد إيجار
تشغيلي .
لتصنيف كل عقد من عقود اإليجار ،تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي كافة مخاطر وامتيازات ملكية
األصل ذات الصلة .في حال كان كذلك ،يعتبر عقد اإليجار بمثابة عقد ايجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك ،فهو عقدإيجار تشغيلي .كجزء من هذا التقييم ،تأخذ
المجموعة باالعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار هو للجزء األكبر من العمراالقتصادي لألصل.
إذا كان الترتيب يتضمن عناصر إيجاريه وغير إيجاريه ،تقوم المجموعة بتطبيق المعيار رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقاريرالمالية بغرض تخصيص الثمن
الوارد في العقد.
تعترف المجموعة بدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلي كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار كجزء من “إيرادات
أخرى” .
بناء على تقييم اإلدارة ،فإن تطبيق المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -عقود اإليجار ليس له تأثير مادي علىالبيانات المالية الموحدة
ً
بصفتها مؤجر أو مستأجر وبالتالي ،لم تقم المجموعة بإجراء أي تسويات بهذا الشأن.
( )2المعيار المحاسبي الدولي رقم “ 17عقود اإليجـار”
السياسة المطبقة قبل  1يناير 2019	
يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي عندما تنص شروط العقد على تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية إلى المستأجر .يتمتصنيف جميع
العقود األخرى على أنها عقود إيجار تشغيلي.
(أ) المجموعة بصفة مستأجر
يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات المحتفظ بها من قبل المجموعة كعقود إيجار تمويلي عندما تقتضي شروط عقود اإليجار تحويل كافة مخاطر
وامتيازات الملكية إلى المجموعة بشكل فعلي .يتم مبدئيًا قياس الموجوداتالمؤجرة بالقيمة التي تساوي قيمتها العادلة أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار
الدنيا ،أيهما أقل .الحقًا لالعترافالمبدئي ،يتم احتساب الموجودات وفقًا للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات.
يتم توزيع دفعات اإليجار على مصروفات التمويل وتخفيض التزام عقد اإليجار بهدف تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد المتبقي لاللتزام .يتم االعتراف
بمصروفات التمويل فورًا ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة .يتم االعتراف باإليجارات المشروطةكمصروفات في الفترات التي يتم تكبدها فيها.
يتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ،ما لميكن هناك أساس
منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المستأجر .يتم االعتراف باإليجارات المشروطة بموجب عقود
اإليجار التشغيلي كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
عندما يتم استالم حوافز إيجاريه إلبرام عقود إيجار تشغيلي ،يتم االعتراف بهذه الحوافز كالتزام .ويتم االعتراف بإجمالي عوائد الحوافز كانخفاض في
مصروفات اإليجار على أساس القسط الثابت ما لم يكن هناك أساسمنهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من
األصل المستأجر.
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 .4التغيرات في السياسة المحاسبية (تابع)
( )2المعيار المحاسبي الدولي رقم “ 17عقود اإليجـار” (تابع)
( 2تابع)
السياسة المطبقة قبل  1يناير  019
(ب) المجموعة بصفة مؤجر
يتم االعتراف باإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجارُ .تضاف التكاليفالمباشرة األولية المتكبدة أثناء
عملية التفاوض واالتفاق على عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتماالعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد
اإليجار .
( )3المعايير التي تم إصدارها ولم يتم تفعيلها بعد
هناك مجموعة من المعايير الجديدة التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  2019ويجوز تطبيقها بشكل مسبق؛ إال أن المجموعة لم تقم
بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكلمسبق عند إعداد هذه البيانات المالي الموحدة.
ليس من المتوقع أن يكون للمعايير المعدلة والتفسيرات التالية تأثيرًا جوهريًا على البيانات الموحدة للمجموعة.
-

التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
تعريف األعمال (تعديالت على المعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية).
تعريف األهمية النسبية (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1و )8
المعيار رقم  17من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية “عقود التأمين”

 .5إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:
• مخاطر االئتمان؛
• مخاطر السيولة؛ و
• مخاطر السوق
يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المبينة أعاله ويصف أغراض المجموعة وسياساتها واإلجراءات المتبعة من قبلها
لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.
يكون مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المجموعة للمخاطر .وتكون إدارة المجموعة مسؤولة عن وضع ومتابعة
سياسات المجموعة إلدارة المخاطر وتقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها .يتمثل اإلطار الحالي للمجموعة إلدارة المخاطر المالية في
مجموعة من سياسات إدارة المخاطر الموثقة بشكل رسمي في بعض المجاالت وممارسات غير رسمية إلدارة المخاطر في مجاالت أخرى.
( )1مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاءبالتزاماته التعاقدية.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بموجوداتها المالية التي تتمثل بصورة رئيسية في الذمم المدينةالتجارية وذمم العقود المدينة والذمم
المدينة األخرى واألرصدة المصرفية.
إن القيمة الدفترية للموجودات المالية ،المسجلة في البيانات المالية الموحدة بصافي قيمتها بعد خصم خسائر انخفاض القيمة ،تمثل أقصىتعرض
بناء على الخبرة السابقة ووجود دليل على
المجموعة لمخاطر االئتمان. يتم رصد مخصص لالنخفاض في القيمة حيثما يتم تحديد وقوع خسائر ،وذلك ً
انخفاض إمكانية استرداد التدفقات النقدية.
تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
االعتراف المبدئي .إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،ستقوم المجموعة بقياس مخصص الخسائر على أساس خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى عمر األداة بد ً
ال من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرًا.
تم اإلفصاح في اإليضاح  1-32عن تحليل تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى.
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 .5إدارة المخاطر المالية (تابع)
( )2مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عنطريق الدفع نقدًا
أو من خالل تقديم موجودات مالية أخرى .يهدف منهج المجموعة من إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائمًا السيولة الكافية ،قدر اإلمكان ،للوفاء
بالتزاماتها عند استحقاقها ،في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة ،دون تكبد خسائر غيرمقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر.
تقع المسؤولية النهائية إلدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ،الذي قام بوضع إطار مالئم إلدارة مخاطر السيولة بغرض إدارة عمليات التمويل
قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية
والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة فترات االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية .يتضمن اإليضاح رقم  2-32مزيدًا
من التفاصيل.
( )3مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الصرف ومعدالت الفائدة وأسعار األسهم وعلى إيرادات المجموعة
أو القيمة لألدوات المالية التي تمتلكها .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والتحكم فيها ضمن الحدود المقبولة مع
تحقيق أعلى عائد ممكن.
أ -مخاطر العمالت
تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوباتالمعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات الخارجية.
ال يوجد لدى المجموعة حاالت تعرض جوهرية لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث تتم معظم معامالتها بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي أو عمالت
أخرى ،إذ أن سعر صرف الدرهم اإلماراتي أو العمالت األخرى مثبت مقابل الدوالر األمريكي.
ب -مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في تلك المخاطر التي قد تنتج عن تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة في السوق .تنشأ مخاطر أسعار
الفائدة التي تتعرض لها المجموعة من التغيرات في أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات (راجع اإليضاح .)4-32
ج -مخاطر أسعار األسهم
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار سندات الملكية من خالل االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصنفة كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة (راجع
اإليضاح .)3-32
( )4إدارة رأس المال
تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق وكذلك لضمان التطوير المستقبلي
لألعمال .تقوم اإلدارة بمراقبة العائد من رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين .لم يتم إجراء أي تغيرات على أهداف أو
سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بصورة منتظمة .تضع اإلدارة باعتبارها خالل هذه المراجعة تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة برأس
المال .تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال لديها وتعديله في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ونموذج أعمالها ومحفظة المخاطر لديها .تحرص
المجموعة على االحتفاظ بقيمة صافية أكثر من  3.500.000ألف درهم ومعدل اقتراض أقل من .1
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)
 .6الممتلكات والمعدات
أرض

مباني

أثاث وتجهيزات

أجهزة كمبيوتر ومعدات
مكتبية

سيارات

أعمال رأسمالية قيد
اإلنجاز

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

 1يناير 2018

280,734

252,642

4,415

6,956

993

102,020

647,760

اإلضافات خالل السنة

-

12,584

131

1,253

81

115,491

129,540

التحويالت (إيضاح )8

-

6,739

-

-

-

-

6,739

----------

----------

-------

-------

-------

----------

----------

التكلفة

280,734

271,965

4,546

8,209

1,074

217,511

784,039

----------

----------

-------

-------

-------

----------

----------

 31ديسمبر 2018
 1يناير 2019

280,734

271,965

4,546

8,209

1,074

217,511

784,039

اإلضافات

-

1,872

13

592

126

137,926

140,529

االستبعادات
 31ديسمبر 2019

-

-

()103

-

-

-

()103

----------

----------

-------

-------

-------

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

----------

280,734

273,837

4,456

8,801

1,200

355,437

924,465

----------

----------

-------

-------

-------

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

----------

 1يناير 2018

-

59,751

4,277

5,099

862

-

69,989

المحمل على السنة

-

13,342

73

838

83

-

14,336

---------

--------

-------

-------

-----

-------

--------

-

73,093

4,350

5,937

945

-

84,325

---------

--------

-------

-------

-----

--------

--------

 1يناير 2019

-

73,093

4,350

5,937

945

-

84,325

المحمل على السنة

-

14,297

75

967

80

-

15,419

االستبعادات

االستهالك

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2019

-

-

()103

-

-

-

()103

---------

---------

-------

-------

-------

-------

---------

-

87,390

4,322

6,904

1,025

-

99,641

---------

---------

-------

-------

-------

-------

--------

 31ديسمبر 2019

280,734

186,447

134

1,897

175

355,437

824,824

 31ديسمبر 2018

280,734

198,872

196

2,272

129

217,511

699,714

صافي القيمة الدفترية
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .6الممتلكات والمعدات (تابع)
تم تخصيص رسوم االستهالك كما يلي:
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

تكلفة المبيعات

3,069

2,753

المصروفات اإلدارية والعمومية

12,350

11,583

--------

--------

15,419

14,336

=====

=====

في  31ديسمبر

بلغت تكلفة بنود الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستخدام مبلغ  10.000ألف درهم في  31ديسمبر  9.210 :2018( 2019ألف درهم).
تتضمن األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز تكلفة االقتراض المرسملة خالل السنة والبالغة  18.043ألف درهم ( 12.550 :2018ألف درهم) والمحتسبة باستخدام
متوسط معدل رسملة يبلغ .٪6 .36
تتألف الممتلكات والمعدات بصورة رئيسية من األرض والمباني الكائنة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تتمثل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز في المصروفات المتكبدة لبناء فنادق والتي سيتم استخدامها وفقًا لنموذج األعمال الخاص بالمجموعة .ال تزال أعمال
تشيد هذه الفنادق قيد اإلنجاز في تاريخ التقرير وتتوقع اإلدارة تشغيل هذه الفنادق بحلول عام .2021
قامت اإلدارة بإعادة تقييم استخدام بعض العقارات االستثمارية قيد التطوير والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير .وعليه ،تم تحويل عقارات
بتكلفة بلغت ال شيء ( 6.739 :2018ألف درهم) إلى الممتلكات والمعدات نظرًا ألن المالك يشغل تلك العقارات حاليًا.
تم رهن بعض بنود الممتلكات والمعدات مقابل قروض مصرفية (راجع اإليضاح .)20
 7عقارات استثمارية
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

2,581,902

2,023,147

التغير في القيمة العادلة ( -صافي)

55,331

168,392

التغير في القيمة العادلة – منح حكومية

-

()9,122

المحول من الدفعات المقدم للموردين والمقاولين

-

6,286

المحول (إلى)  /من عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة (إيضاح )12

()237

393,199

في  1يناير

في  31ديسمبر

--------

--------

2,636,996

2,581,902

=======

=======

تتألف العقارات االستثمارية من أرض وعدد من العقارات السكنية والتجارية والتي تم تأجيرها ألطراف أخرى .تتراوح فترة اإليجار من سنة إلى عشر سنوات.
بلغت إيرادات اإليجار المعترف بها من قبل المجموعة خالل عام  2019مبلغ  29.385درهم ( 31.658 :2018ألف درهم) وتم إدراج هذه المبلغ ضمن بند ’اإليرادات
األخرى‘ (إيضاح .)22
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)
 .7عقارات استثمارية (تابع)
النظام المتدرج للقيمة العادلة
مقيمي عقارات خارجيين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية المعتمدة المناسبة عالوة على الخبرة
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل
ّ
السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن نفس فئة العقار الخاضع للتقييم .يقوم مقيمي العقارات الخارجيين بتقييم القيمة العادلة للعقارات
االستثمارية الخاصة بالمجموعة بصورة سنوية.
تم تصنيف قياس القيمة العادلة لكافة العقارات االستثمارية ضمن المستوى  3من مستويات القيمة العادلة وذلك بناء على المدخالت المستخدمة في
طريقة التقييم.
طريقة التقييم المطبقة وتقديرات اإلدارة للقيمة العادلة

المدخالت غير الملحوظة الهامة
أسعار العقارات الخاضعة للمقارنة وسماتها.

قامت اإلدارة باستخدام طريقة مقارنة المبيعات لتحديد القيمة العادلة
للعقارات االستثمارية .تتضمن هذه الطريقة تحليل المبيعات وأسعار
تتراوح أسعار األراضي من  4درهم للقدم المربع إلى  1.275درهم للقدم المربع.
الطلب للوحدات المماثلة ومقارنتها بالعقار الخاضع للتقييم .يقوم
التحليل المقارن بعزل أوجه التشابه واالختالف في حقوق العقار الخاضع
تتراوح أسعار العقارات التجارية من  300درهم للقدم المربع إلى  1.650درهم
للتقييم وظروف السوق وحجم وموقع العقار والخصائص المادية.
للقدم المربع.
تقع العقارات االستثمارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
قامت حكومة رأس الخيمة بمنح بعض قطع األراضي بمساحة إجمالية  66.977ألف قدم مربع شريطة تطوير هذه األراضي.
قامت المجموعة باحتساب الجزء من األرض الممنوحة كمنحة حكومية مؤجلة .سوف يتم إدراج هذه المنحة الحكومية المؤجلة عند استيفاء الشروط
المحددة من قبل الحكومة ويتوقف ذلك على مدى التقدم في أنشطة التطوير .خالل السنة الحالية ،قامت المجموعة باالعتراف بمبلغ  22.020مليون درهم
( :2018ال شيء) ضمن بيان الدخل الموحد.
تم تقييم العقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر  2019من قبل شركة تقييم مستقلة .قام مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير شركة التقييم وبالتالي تم األخذ
بعين االعتبار الزيادة في القيمة العادلة البالغة  55.331ألف درهم ( 168.392 :2018ألف درهم) والتي تم االعتراف بها ضمن بيان الدخل الموحد.
قامت اإلدارة بإعادة تقييم استخدام بعض العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة .يـرى مجلس اإلدارة أن العقارات التي تبلغ تكلفتها ال شيء (393.199 :2018
ألف درهم) سوف تحقق اآلن إيرادات إيجارية للمجموعة .وبالتالي تم تحويل قيمة تلك العقارات إلى العقارات االستثمارية.
 .8عقارات استثمارية قيد التطوير
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

في  1يناير

290,096

279,720

التكلفة المتكبدة

22,477

17,115

المحول إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح )6

-

)(6,739

----------

----------

312,573

290,096

======

======

في  31ديسمبر

تتضمن التكلفة تكلفة االقتراض المرسملة البالغة  923ألف درهم ( :2018ال شيء) المحتسبة باستخدام متوسط معدل رسملة يبلغ .٪4
تقع العقارات االستثمارية قيد التطوير في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .8عقارات استثمارية قيد التطوير (تابع)
النظام المتدرج للقيمة العادلة
مقيمي عقارات خارجيين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية المعتمدة المناسبة عالوة
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير من قبل
ّ
على الخبرة السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن نفس فئة العقار الخاضع للتقييم .يقوم مقيمي العقارات الخارجيين بتقييم القيمة العادلة
للعقارات االستثمارية قيد التطوير الخاصة بالمجموعة بصورة سنوية.
تم تصنيف قياس القيمة العادلة لكافة العقارات االستثمارية قيد التطوير ضمن المستوى  3من مستويات القيمة العادلة وذلك بناء على المدخالت
المستخدمة في طريقة التقييم.
طريقة التقييم المطبقة وتقديرات اإلدارة للقيمة العادلة

المدخالت غير الملحوظة الهامة

قامت اإلدارة باستخدام طريقة مقارنة المبيعات لتحديد القيمة العادلة
للعقارات االستثمارية .تتضمن هذه الطريقة تحليل المبيعات وأسعار أسعار العقارات الخاضعة للمقارنة وسماتها.
الطلب للوحدات المماثلة ومقارنتها بالعقار الخاضع للتقييم .يقوم
التحليل المقارن بعزل أوجه التشابه واالختالف في حقوق العقار الخاضع تتراوح األسعار من  135درهم للقدم المربع إلى  197درهم للقدم المربع.
للتقييم وظروف السوق وحجم وموقع العقار والخصائص المادية.

قام مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير شركة التقييم المستقلة وخلص إلى عدم وجود ضرورة إلدراج أيه تغيرات في القيمة العادلة في البيانات المالية الموحدة
للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
 .9عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

في  1يناير

696,832

624,016

التكلفة المتكبدة

155,828

90,310

تخفيض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق

)(1,519

)(3,150

المباعة
تكلفة العقارات ُ

)(44,195

)(14,344

----------

----------

806,946

696,832

======

======

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

790,589

680,306

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

16,357

16,526

-----------

----------

في  31ديسمبر

ناقصًا :المصنفة كموجودات متداولة

806,946

696,832

)(234,371

)(153,397

-----------

----------

572,575

543,435

=======

======

مقيمي عقارات خارجيين مستقلين
تم تحديد القيمة العادلة (صافي القيمة القابلة للتحقيق) للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير من قبل
ّ
لديهم المؤهالت المهنية المعتمدة المناسبة عالوة على الخبرة السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن نفس فئة العقار الخاضع للتقييم .يقوم
مقيمي العقارات الخارجيين بتقييم القيمة العادلة (صافي القيمة القابلة للتحقيق) للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير الخاصة بالمجموعة
بصورة سنوية.
بناء على التقييم المستقل لصافي القيمة القابلة للتحقيق للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير ،قرر مجلس اإلدارة تخفيض
خالل السنةً ،
قيمتها إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق بمبلغ  1.519ألف درهم ( 3.150 :2018ألف درهم).
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)
 .9عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير (تابع)
تتضمن العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير قطع أراضي محتفظ بها بهدف التطوير واالستخدام في المستقبل بمبلغ  457.000ألف درهم
( 463.000 :2018ألف درهم) .تقوم اإلدارة حاليًا بتقييم جدوى هذه المشاريع وتضع بعين االعتبار الخيارات المربحة البديلة القابلة للتطبيق باإلضافة إلى العروض
المختلفة من المشتريين المحتملين.
خالل السنة الحالية ،قامت المجموعة باالعتراف بمبلغ  44.195ألف درهم ( 14.344 :2018ألف درهم) في بيان الدخل الموحد ضمن “تكلفة اإليرادات” مقابل
اإليرادات المعترف بها بمبلغ  54.100ألف درهم ( 16.300 :2018ألف درهم) (اإليضاحين  22و .)23

 .10استثمارات
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

استثمارات غير متداولة
القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
استثمارات حقوق ملكية خاصة

59,367

70,644

صندوق عقاري

48,797

55,340

--------- ---------125,984
108,164
======
======
استثماراتمتداولة
القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

15,661
=====

15,221
=====

:فيما يلي تفاصيل استثمارات المجموعة
استثمارات غير متداولة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
استثمارات حقوق ملكية خ استثمارات حقوق ملكية خاصة غير مدرجة اصة غير مدرجة
استثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
استثمارات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
استثمارات حقوق ملكية خاصة غير مدرجة
صناديق غير مدرجة
أوراق مالية مدرجة

إجمالي االستثمارات غير المتداولة

استثمارات متداولة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
سندات ملكية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
استثمارات غير مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

6,545

15,560

=====

=====

26,082
24,546
55,340
48,797
29,002
28,276
---------- ---------110,424
101,619
======
======
125,984
108,164
======

======

4,690
10,971
-------15,661
=====

4,250
10,971
-------15,221
=====

يتم في اإليضاح  31حول البيانات المالية الموحدة بيان التفاصيل الخاصة بأساليب التقييم واالفتراضات المطبقة عند قياس القيمة العادلة لألدوات المالية.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .11دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

136,176

138,656

======

======

مصنفة على أنها:
موجودات غير متداولة

102,191

91,537

موجودات متداولة

33,985

47,119

----------

----------

136,176

138,656

======

======

يتضمن الجزء غير المتداول من الدفعات المقدمة مبلغ  63.830ألف ردهم ( 73.310 :2018ألف درهم) مدفوع لبناء عقارات فندقية (إيضاح .)6

 .12عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

في  1يناير

100,565

499,969

المحول من ( /إلى) عقارات استثمارية

237

()393,199

تكلفة عقارات مباعة
في  31ديسمبر

()58,422

()6,205

---------

----------

42,380

100,565

=====

======

تقع كافة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مقيمي عقارات خارجيين مستقلين لديهم
تم تحديد القيمة العادلة (صافي القيمة القابلة للتحقيق) للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة من قبل
ّ
المؤهالت المهنية المعتمدة المناسبة عالوة على الخبرة السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن نفس فئة العقار الخاضع للتقييم .يقوم مقيمي
العقارات الخارجيين بتقييم القيمة العادلة (صافي القيمة القابلة للتحقيق) للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة الخاصة بالمجموعة بصورة سنوية.
خالل السنة ،واستنادا إلى التقييم المستقل لصافي القيمة القابلة للتحقيق للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،خلص أعضاء مجلس اإلدارة إلى أن تقرير
التقييم ال يبين وجود انخفاض في القيمة القابلة للتحقيق وبالتالي ال يوجد ضرورة لتحميل أي خسائر على األرباح أو الخسائر ( :2018ال شيء).

الـتـقـريـر الـسـنـوي 2019

40

رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .13الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة واألخرى

الذمم المدينة التجارية
موجودات العقود
ذمم مدينة أخرى
ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد

ناقصًا :مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

ناقصًا :استحقاق طويل األجل

2019
ألف درهــم

2018
ألف درهــم

267,979
52,507
28,256
4,570
---------353,312
)(9,221
---------344,091
)(162,272
---------181,819
======

258,734
9,605
69,769
4,702
--------342,810
)(52,087
---------290,723
)(162,036
----------128,687
======

تتضمن الذمم المدينة التجارية شيكات مؤجلة بقيمة  ٢٢٥٫٩٨٤ألف درهم (  ٢٣٥٫٨١٨ :٢٠١٨ألف درهم).
موجودات العقود

موجودات العقود المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة
والذمم المدينة األخرى

إجمالي تكاليف العقد المتكبدة زائدًا األرباح المعترف بها
ناقصًا :إجمالي فواتير سير األعمال حتى تاريخه

2019
ألف درهــم

2018
ألف درهــم

52,507

9,605

=======

=====

73,588
()21,081
--------

19,461
()9,856
-------

52,507

9,605

======

=====

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

في  1يناير

52,087

3,970

التطبيق األولي للمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

-

17,651

--------

---------

52,087

21,621

مخصص انخفاض القيمة للسنة

932

30,466

المبالغ المشطوبة للسنة

)(43,798

-

-------

---------

9,221

52,087

====

=====

في  31ديسمبر
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .14النقد في الصندوق ولدى البنك

النقد في الصندوق

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

9

7

أرصدة مصرفية:
حسابات جارية

1,201

2,040

حسابات تحت الطلب

1,337

1,419

حسابات جارية – توزيعات أرباح غير مطالب بها

47,023

47,308

ودائع ألجل

400,000

350,000

----------

----------

449,570

400,774

======

======

الرصيد في نهاية السنة

يتألف النقد وما يعادله من:

النقد في الصندوق

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

9

7

أرصدة مصرفية:
حسابات جارية

1,201

حسابات تحت الطلب
الرصيد في نهاية السنة

2,040

1,337

1,419

----------

----------

2,547

3,466

====

====

إن الحسابات الجارية – توزيعات األرباح غير المطالب بها يتعين استخدامها لدفع توزيعات األرباح وال يتعين استخدامها ألغراض أخرى.
تتضمن األرصدة المصرفية على ودائع ألجل بمبلغ  400.000ألف درهم ( 350.000 :2018ألف درهم) ذات فترات استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر ،والتي لم يتم إدراجها
ضمن النقد وما يعادله .بلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي على الودائع  ٪2 .25إلى  ٪3سنويًا ( ٪2 .1 :2018إلى  ٪3سنويًا) .تم رهن ودائع ألجل بقيمة  400.000ألف
درهم مقابل قروض مصرفية (راجع إيضاح .)20
يتم االحتفاظ بالنقد واألرصدة المصرفية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .15رأس المال

المصرح به والمصدر والمدفوعة بالكامل  2.000.000.000سهم بقيمة  1درهم للسهم

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

2,000,000

2,000,000

=======

=======

 .16احتياطي قانوني
وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015والنظام األساسي للشركة ،يتعين تحويل  ٪10من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي
القانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ما يعادل  ٪50من رأس المال المدفوع للشركة .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا الحاالت التي يسمح بها
القانون .لم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطي القانوني خالل السنة الحالية وال للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018حيث بلغ رصيد هذا االحتياطي  ٪50من رأس
المال المدفوع للشركة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 13ديسمبر( 9102تابع)
 .17احتياطي عام
وفقًا للنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  ٪10من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام .يتوقف هذا التحويل بقرار من الجمعية العمومية العادية
بناء على توصية مجلس اإلدارة أو عندما يبلغ رصيد هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال المدفوع للشركة .يستخدم هذا االحتياطي في األغراض التي تقررها
الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.
 .18مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

في  1يناير

3,172

4,788

المحمل للسنة

605

714

مبالغ تم عكسها خالل السنة

-

()2,267

المبالغ تم دفعها خالل السنة

()127

()63

-------

-------

3,650

3,172

====

====

في  31ديسمبر

 .19مطلوبات العقود
تتمثل مطلوبات العقود في المبالغ المقبوضة وفقًا لخطط الدفع من بيع عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير وعقارات محتفظ بها بغرض
المتاجرة .تم توزيع مطلوبات العقود بين متداولة وغير متداولة على أساس التواريخ المتوقعة إلنجاز المشاريع المتعلقة بالعقارات المحتفظ بها بغرض
المتاجرة.

مطلوبات العقود

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

32,720

27,125

======

=====

مصنفة على أنها:
متداولة

4,318

غير متداولة
في  31ديسمبر

4,168

28,402

22,957

---------

---------

32,720

27,125

======

======

قامت المجموعة خالل السنة بمصادرة مطلوبات عقود بمبلغ  531ألف درهم ( 8.943 :2018ألف درهم) نظرًا لعدم التزام بعض العمالء بالسداد وذلك بعد
حصولها على االستشارة القانونية الالزمة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 13ديسمبر( 9102تابع)
 02قروض
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

قرض ألجل

466,419

221,127

سحب مصرفي على المكشوف

409,270

417,615

فواتير مخصومة

-

6,286

إجمالي القروض

875,689

645,028

()498,920

()553,169

376,769

91,859

ناقصًا :االستحقاق المتداول
االستحقاق غير المتداول

حصلت المجموعة على تسهيل سحب مصرفي على المكشوف بمبلغ  540.000ألف درهم ( 450.000 :2018ألف درهم) من بنوك تجارية .سيتم احتساب سعر
الفائدة على السحب على المكشوف بمعدل ثابت يزيد عن ثالثة أشهر وفقًا لمعدل الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات (ايبور) .بلغ الرصيد القائم كما في 31
ديسمبر  2019مبلغ  409.270ألف درهم ( 417.615 :2018ألف درهم).
يتم ضمان تسهيل السحب المصرفي على المكشوف بموجب الضمانات التالية:
• رهن وديعة ثابتة بمبلغ  400.000ألف درهم محتفظ بها لدى البنك باسم المقترض (راجع اإليضاح )14؛
• تحويل ما قيمته مرة ونصف من صافي الحد النظيف المستفاد منه بموجب السحب المصرفي على المكشوف( .في  31ديسمبر  2019بلغ الحد النظيف
المستفاد به مبلغ  8.000ألف درهم).
حصلت المجموعة على القروض التالية:
• قرض ألجل بمبلغ  358.000ألف درهم من بنك تجاري لتمويل بناء مشروع الفندق .يستحق سداد هذا التسهيل على مدى  28قسطًا ربع سنوي متساوي
ويتم سداد أول دفعة بعد  3سنوات وثالثة أشهر من تاريخ السحب األول .يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة  3أشهر وفقًا لمعدالت الفائدة
السائدة بين بنوك اإلمارات .بلغ الرصيد القائم في  31ديسمبر  2019مبلغ  108.168ألف درهم ( 49.250 :2018ألف درهم) .بلغ حد السحب المتاح في  31ديسمبر 2019
مبلغ  249.832ألف درهم.
• قرض ألجل بمبلغ  116.000ألف درهم من بنك تجاري لبناء عقار سكني .يستحق سداد هذا التسهيل على مدى  6أقساط نصف سنوية ،ويتم سداد أول دفعة
بعد سنتين ونصف من تاريخ السحب األول .يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة شهر وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات .بلغ
الرصيد القائم في  31ديسمبر  2019مبلغ  82.053ألف درهم ( 35.960 :2018ألف درهم) .بلغ حد السحب المتاح في  31ديسمبر  2019مبلغ  33.947ألف درهم.
• تسهيل قرض ألجل بمبلغ  250.000ألف درهم من بنك تجاري لتمويل بناء مشروع الفندق .يستحق سداد هذا التسهيل على مدى  30قسطًا ربع سنوي متساوي
ويتم سداد أول دفعة بعد سنتين وتسعة أشهر من تاريخ السحب األول .يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة  3أشهر وفقًا لمعدالت الفائدة
السائدة بين بنوك اإلمارات .بلغ الرصيد القائم في  31ديسمبر  2019مبلغ  61.881ألف درهم ( 52.720 :2018ألف درهم) .بلغ حد السحب المتاح في  31ديسمبر 2019
مبلغ  188.119ألف درهم.
• قرض ألجل من بنك تجاري لتمويل بناء المشاريع المحددة .بلغ إجمالي التسهيل  300.000ألف درهم أو  ٪80من قيمة القرض مقابل األوراق المالية أيهما أقل.
يستحق سداد هذا التسهيل على مدى  32قسطًا ربع سنوي ويتم سداد  ٪30من قيمة المبلغ عند االستحقاق ،بحيث يتم سداد أول دفعة بعد  90يومًا من
نهاية آخر عملية سحب أو الربع التاسع من تاريخ السحب األول أيهما أقرب وينتهي في تاريخ االستحقاق النهائي .يخضع هذا التسهيل لمعدل فائدة بهامش
ثابت لمدة  3أشهر وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات .بلغ الرصيد المسحوب القائم في  31ديسمبر  2019مبلغ  121.753ألف درهم ( 69.900 :2018ألف
درهم) .بلغ حد السحب المتاح في  31ديسمبر  2019مبلغ  178.247ألف درهم.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 20قروض (تابع)
• قرض ألجل بمبلغ  67.000ألف درهم من بنك تجاري لبناء عقار سكني .يستحق سداد هذا التسهيل على مدى  32قسطًا ربع سنوي متساوي ويتم سداد أول
دفعة بعد سنتين وثالثة أشهر من تاريخ السحب األول .يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة  3أشهر وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك
اإلمارات .بلغ الرصيد المتبقي كما في  31ديسمبر  2019مبلغ  55.914ألف درهم ( :2018ال شيء) .بلغ حد السحب المتاح في  31ديسمبر  2019مبلغ  11.086ألف درهم.
• قرض ألجل بمبلغ  13.300ألف درهم من بنك تجاري .يستحق سداد هذا التسهيل على مدى  8أقساط ربع سنوية ويتم سداد أول دفعة بعد  3أشهر من تاريخ
السحب .يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة  3أشهر وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات .بلغ الرصيد القائم في  31ديسمبر 2019
مبلغ  6.650ألف درهم ( 13.300 :2018ألف درهم) .بلغ حد السحب المتاح في  31ديسمبر  2019مبلغ ال شيء.
• قرض متوسط األجل بقيمة  50.000ألف درهم من بنك تجاري للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل للشركة .يستحق سداد هذا التسهيل خالل  180يومًا من تاريخ
السحب .يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة  3أشهر وفقًا لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات .بلغ الرصيد القائم في  31ديسمبر 2019
مبلغ  30.000ألف درهم ( :2018ال شيء) .بلغ حد السحب المتاح في  31ديسمبر  2019مبلغ  20.000ألف درهم.
تتضمن اتفاقيات االقتراض المصرفي (“االتفاقيات”) على بعض التعهدات المشروطة بما في ذلك بقاء نسبة الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء .لم تلتزم المجموعة ببعض التعهدات الواردة في تلك االتفاقات خالل السنة السابقة وبالتالي ،تم تصنيف الجزء غير المتداول من القروض كالتزامات
متداولة في  31ديسمبر  2018ألن المجموعة لم يكن لديها حقوق غير مشروطة بتأجيل التزام القرض .خالل عام  ،2019حصلت المجموعة على خطاب تنازل من
الجهات المقرضة لاللتزام بتلك التعهدات ،وبالتالي لم تتم إعادة تصنيف هذه القروض من قروض غير متداولة إلى قروض متداولة.
يتم ضمان القروض بموجب ما يلي:
•
•
•
•
•
•

رهن أراضي ومباني لبعض العقارات.
تخصيص وثائق تأمين للعقارات المرهونة لصالح البنك.
تخصيص ضمانات من المقاول الرئيسي/عقود البناء بموجب المشروع المحدد لصالح البنك.
تخصيص إيرادات مشاريع الفندق الممولة من قبل البنوك.
تخصيص اإليرادات من بيع الشقق وإيرادات اإليجارات من الشقق الممولة من قبل البنك.
رهن حساب المشروع مع البنك الستالم تحصيالت المشروع من المشترين.

 .21الذمم الدائنة التجارية واألخرى

الذمم الدائنة التجارية

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

65,187

22,025

استحقاقات المشروع

69,092

85,141

توزيعات أرباح غير مطالب بها

47,023

47,308

الذمم الدائنة األخرى واالستحقاقات

96,839

92,827

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

----------

278,141

247,301

======

======
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)
 .22اإليرادات
تحقق المجموعة إيرادات من العقود المبرمة مع العمالء مقابل بيع عقارات وخدمات إدارة مرافق ،باستثناء المبالغ المتعلقة بإيرادات اإليجار المبينة على
أنها ’إيرادات أخرى‘.
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

اإليرادات من العقود مع العمالء
مبيعات عقارات

140,032

37,031

رسوم إدارة المرافق

22,068

23,200

إيرادات غرامات

531

8,943

أخرى

407

559

----------

----------

163,038

69,733

29,385

31,658

----------

----------

192,423

101,391

======

======

إيرادات أخرى
إيرادات اإليجار
إجمالي اإليرادات
توقيت االعتراف باإليرادات
معترف بها في نقطة زمنية محددة

86,843

30,231

معترف بها على مدى فترة زمنية

76,195

39,502

----------

----------

اإليرادات من العقود مع العمالء

163,038

69,733

إيرادات أخرى

29,385

31,658

----------

----------

192,423

101,391

إجمالي اإليرادات
 .23تكلفة المبيعات

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

تكلفة بيع العقارات

103,840

20,736

مصروفات إدارة المرافق

25,238

29,100

أخرى

4,737

5,734

--------

--------

133,815

55,570

=====

======

تتضمن مصروفات إدارة المرافق مصروفات استهالك بمبلغ  3.069ألف درهم ( 2.753 :2018ألف درهم).
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .24مصروفات عمومية وإدارية

تكاليف الموظفين
االستهالك
مصروفات التسويق والدعاية
مصروفات أخرى

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

19,403
12,350
7,996
4,622
-------44,371
=====

22,790
11,583
11,427
7,765
--------53,565
=====

 .25إيرادات أخرى
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

منحة حكومية

22,020

-

عكس مستحقات

2,379

13,913

أخرى

3,302

1,676

---------

---------

27,701

15,589

=====

=====

 .26إيرادات وتكاليف التمويل

إيرادات التمويل
تكاليف التمويل
الفائدة على القروض
الرسوم المصرفية

2019
ألف درهــم

2018
ألف درهــم

10,581
=====

9,233
=====

5,065

2,109

1,173
-------

1,268
-------

6,238

3,377

====

====

 .27ربحية السهم
2019

2018

أرباح السنة (ألف درهم)

100,700

150,524

عدد األسهم (باأللف)

2,000,000

2,000,000

ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم)

0.05

0.08

لم يكن هناك تأثير تخفيض على ربحية السهم األساسية ،ألن الشركة ليس لديها أي التزامات قائمة كما في تاريخ التقرير
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .28المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية بإبرام في معامالت وفقًا لشروط وأحكام متفق عليها مع شركات أخرى أو أفراد تقع ضمن نطاق تعريف
األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم .24
فيما يلي المعامالت الهامة المبرمة من قبل المجموعة مع أطراف ذات عالقة خالل السنة:
2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

رواتب وامتيازات

4,966

8,957

تعويضات نهاية الخدمة

1,191

322

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

4,000

5,263

--------

---------

10,157

14,542

=====

=====

شراء خدمات

164,291

57,545

======

=====

 .29االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية
فيما يلي االرتباطات المتعلقة بتطوير العقارات:

معتمدة ومتعاقد عليها

2019

2018

ألف درهــم

ألف درهــم

734,984

804,800

 .30توزيعات األرباح
( )1خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  17مارس  ،2018وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٪6عن السنة المنتهية في 31
ديسمبر .2017
( )2خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  24مارس  ،2019وافق المساهمون على تعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة  4.000ألف درهم
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  5.263 :2017ألف درهم).
( )3يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ  60,000ألف درهم و بواقع  3فلس لكل سهم عن سنة  :2018( 2019ال شيء) .و اقترح مجلس
اإلدارة توزيع مكافأة على أعضاء مجلس اإلدارة بواقع  4,000ألف درهم ( 4,000 :2018ألف درهم) .إن التوزيعات أعاله خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع
الجمعية العمومية السنوي العادي وبالتالي لم يتم إدراجها ضمن المطلوبات في هذه البيانات المالية الموحدة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .31قياس القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة في القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات ،أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات في إطار معامالت منتظمة بين المتعاملين
بالسـوق في تـاريخ القياس .وعليه ،قد تنشـأ اختالفات بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة .يستند تعريف القيمة العادلة إلى افتراض استمرارية أعمال
المجموعة دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها بشكل مادي أو الدخول في معامالت بشروط ليست في صالح المجموعة.
القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
ترى اإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة تقارب قيمها العادلة.
أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة في المستوى  3لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي ،باإلضافة إلى
االفتراضات غير الملحوظة الهامة التي تم استخدامها .لم يكن هناك أي تغير في أساليب وطرق التقييم المطبقة عن السنة السابقة.
الموجوداتالمالية
النوع

المدخالت غير
أساليب التقييم والمدخالت الرئيسية
الملحوظةالهامة

العالقة بين المدخالت غير الملحوظة
الهامة للقيمة العادلة

أسهم ملكية خاصة وصناديق استثمارية
غير مدرجة مسجلة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى

نموذج تقييم صافي الموجودات/
صافي قيمة الموجودات المعدل لعدم
توافر معلومات عن السوق ومعلومات صافي قيمة
الموجودات /نموذج
مالية مقارنة .تم تحديد صافي قيمة
السوق
الموجودات وفقًا ألحدث معلومات
مالية مدققة/سابقة .أينما تتوفر
المعلومات.

كلما زاد صافي قيمة الموجودات
للشركات المستثمر بها ،ارتفعت القيمة
العادلة.

استثمارات غير مدرجة مسجلة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

نموذج تقييم صافي الموجودات لعدم
توافر معلومات عن السوق ومعلومات
صافي قيمة
مالية مقارنة .تم تحديد صافي قيمة
الموجودات
الموجودات وفقًا ألحدث معلومات
مالية مدققة/سابقة .يتم تطبيق
نموذج السوق أينما تتوفر المعلومات.

كلما زاد صافي قيمة الموجودات
للشركات المستثمر بها ،ارتفعت القيمة
العادلة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .31قياس القيمة العادلة (تابع)
قياسات القيمة العادلة المعترف في بيان المركز المالي الموجز الموحد
يتضمن الجدول التالي تحليل لألدوات المالية وغير المالية المقاسة بالقيمة العادلة الحقًا لالعتراف المبدئي ،والتي تم تجميعها ضمن المستويات من  1إلى 3
استنادًا إلى الدرجة التي تكون فيها القيمة العادلة ملحوظة:
المستوى  :1قياسات القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة؛
المستوى  :2قياسات القيمة العادلة المشتقة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها للموجودات
والمطلوبات أما بصورة مباشرة (كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مشتقة من األسعار)؛ و
المستوى  :3قياسات القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق
الملحوظة (المدخالت غير الملحوظة).
المستوى 1

المستوى 2

لمستوى 3

اإلجمالي

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

2019
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أسهم ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة

-

-

79,888

79,888

أسهم ملكية مدرجة

28,276

-

-

28,276

موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

4,690

-

10,971

15,661

عقارات استثمارية

-

-

2,636,996

2,636,996

عقارات استثمارية قيد التطوير

-

-

312,573

312,573

32,966

-

3,040,428

3,073,394

2018
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أسهم ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة

-

-

96,982

96,982

أسهم ملكية مدرجة

29,002

-

-

29,002

موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

4,250

-

10,971

15,221

عقارات استثمارية

-

-

2,581,902

2,581,902

عقارات استثمارية قيد التطوير

-

-

290,096

290,096

33,252

-

2,979,951

3,013,203

خالل السنتين الحالية والسابقة ،لم يكن هناك أية تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2لقياس القيمة العادلة ،كما لم يكن هناك أي تحويالت إلى أو من
المستوى  3لقياس القيمة العادلة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .32األدوات المالية
يتم في اإليضاح  3حول البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية والطرق الهامة المتبعة ،بما في ذلك طريقة االعتراف وأساس
القياس وأساس االعتراف باإليرادات والمصروفات فيما يتعلق بكل فئة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأدوات الملكية.

الموجودات المالية

بالتكلفةالمطفأة

القيمةالعادلة
من خالل األرباح أو
الخسائر

القيمةالعادلة
من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

-

15,661

108,164

123,825

 31ديسمبر 2019
االستثمارات
الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة
والذمم المدينة األخرى*

332,763

النقد في الصندوق ولدى البنك
إجمالي الموجودات المالية

-

-

332,763

449,570

-

-

449,570

----------

---------

----------

----------

782,333

15,661

108,164

906,158

-

15,221

125,984

141,205

 31ديسمبر 2018
االستثمارات
الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة
281,325

-

-

281,325

والذمم المدينة األخرى*
النقد في الصندوق ولدى البنك

400,774

-

-

400,774

إجمالي الموجودات المالية

682,099

15,221

125,984

823,304

*باستثناء المصروفات المدفوعة مقدمًا وضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد.
بالتكلفة المطفأة

القيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

القروض

875,689

-

875,689

الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

278,141

-

278,141

إجمالي المطلوبات المالية

1,153,830

-

1,153,830

المطلوبات المالية
 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018
القروض

645,028

-

645,028

الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

247,301

-

247,301

----------

----------

----------

892,329

-

892,329

======

====

======

إجماليالمطلوباتالمالية
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .32األدوات المالية (تابع)
 1- 32مخاطر االئتمان
التعرض لمخاطر االئتمان
تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان .فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:
الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى

كما في  31ديسمبر 2019
الذمم المدينة التجارية وذمم العقود
المدينة والذمم المدينة األخرى*
خسائر االئتمان المتوقعة
القيمةالدفترية
كما في  31ديسمبر 2018
الذمم المدينة التجارية وذمم العقود
المدينة والذمم المدينة األخرى*
خسائر االئتمان المتوقعة
القيمة الدفترية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

خسائر االئتمان

خسائر االئتمان

خسائر االئتمان

المتوقعة لمدة  12شهر ًا

المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي

المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

47,262
-------()648
-------46,614

67,720
-------()1,019
-------66,701
=====

290,707
---------()4,558
---------286,149

218,890
---------()4,266
---------214,624
======

4,015
-------()4,015
--------

46,802
-------()46,802
-------=====

341,984
---------()9,221
---------332,763

333,412
---------()52,087
---------281,325
======

* باستثناء المصروفات المدفوعة مقدمًا وضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .32األدوات المالية (تابع)
 2-32مخاطر السيولة
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة المتوقعة وتأثير اتفاقيات التسوية في تاريخ التقرير:
القيمة
الدفترية
ألف درهم
 31ديسمبر 2019
المطلوبات المالية
الذمم الدائنة التجارية واألخرى
القروض

 31ديسمبر 2018
المطلوبات المالية
الذمم الدائنة التجارية واألخرى
القروض

278,141
875,689
-----------1,153,830

247.301
645.028
----------892.329
======

التدفقاتالنقدية
التعاقدية
ألف درهم

278,141
970,984
-----------1,249,125

247.301
680.700
---------928.001
======

أكثر من سنة
ألف درهم

سنة أو أقل
ألف درهم

452,107
---------452,107

278,141
518,877
---------797,018

247.301
575.451
----------882.752
======

105.249
---------105.249
======

 3-32مخاطر أسعر األسهم
تعرض المجموعة إلى الحد األدنى من مخاطر أسعار األسهم في تاريخ التقرير .تتمثل معظم االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة باألسهم غير
المدرجة .يتم تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة من قبل خبراء في تاريخ كل تقرير.
 4-32مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من أدواتها المالية التي يترتب عليها معدل فائدة متغير مثل القروض .تخضع تلك األدوات المالية
لمعدالت الفائدة التجارية االعتيادية التي يتم تحيدها وفقًا لظروف السوق.
فيما يلي بيان موجز حول أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي يترتب عليها فائدة كما في تاريخ التقرير:

أدوات ذات أسعار فائدة ثابتة
الموجودات المالية
الودائعالثابتة

أدوات ذات أسعار فائدة متغيرة
المطلوبات المالية
القروض

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

400,000
======

875,689
======

350,000
======

645,028
======

تحليل حساسية األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
إن التغير المحتمل بشكل معقول بمقدار  100نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى زيادة ( /نقص) حقوق الملكية واألرباح والخسائر
الموحدة بالمبالغ المذكورة أدناه .يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.
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رأس الخيمة العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
 31ديسمبر( 2019تابع)

 .32األدوات المالية (تابع)
 4-32مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
تحليل حساسية األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة (تابع)
األرباح أو الخسائر الموحدة
 100نقطة أساس

 100نقطة أساس

الزيادة درهم

النقص درهم

 31ديسمبر 2019
أدوات ذات أسعار فائدة متغيرة

()8,757

8,757

====

====

 31ديسمبر 2018
أدوات ذات أسعار فائدة متغيرة

()6,450

6,450

====

====

 .33التقارير حول القطاعات
بناء على القطاعات المحددة لغرض تخصيص الموارد وتقييم األداء .لدى المجموعة قطاعين تشغيليين رئيسيين
قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشغيلية ً
هما :بيع العقارات وتأجير العقارات .فيما يلي المعلومات حول عمليات كل قطاع بشكل منفصل.
بيع العقارات
ألف درهــم

تأجير العقارات
ألف درهــم

أخرى
ألف درهــم

اإلجمالي
ألف درهــم

140,563

29,385

22,475

192,423

=====

=====

=====

======

34,345
=====

27,411
=====

()3,148
====

58,608
=====

1,163,855

2,949,569

1,564,715

5,678,139

=======
358,819
======

=======
346,788
======

=======
1,067,566
======

=======
1,773,173
======

45,974
=====
21,697
=====

31,658
=====
29,906
=====

23,759
=====
()5,782
=====

101,391
=====
45,821
=====

1,060,044
=======
302,202

2,871,998
=======
338,260

1,409,034
=======
887,157

5,341,076
=======
1,527,619

======

======

======

=======

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
اإليرادات
نتائج القطاع

كما في  31ديسمبر 2019
إجمالي الموجودات
إجماليالمطلوبات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
اإليرادات
نتائج القطاع

كما في  31ديسمبر 2018
إجمالي الموجودات
إجماليالمطلوبات

 .34أرقام المقارنة
تمت إعادة تجميع /تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما كان اقتضت الضرورة لكي تتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية الموحدة .ال يؤثر إعادة
التجميع /التصنيف على األرباح أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية المسجلة سابقًا من قبل المجموعة.
 .35شراء أسهم
لم تقم المجموعة بشراء أي أسهم خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  :2018( 2019ال شيء).
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تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2019

أوال -بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  2019وكيفية تطبيقها:
لقد بدأت شركة رأس الخيمة العقارية بتطبيق وتبنى قوانين وأنظمة حوكمة الشركات منذ عام  2009إذ صدر تقرير الحوكمة عن عام  2009فى شهر يونيو
 2010وهو منشور على موقع هيئة األوراق المالية والسلع ،كما صدر تقرير الحوكمة عن عام  2010فى شهر فبراير  ،2011وتقرير الحوكمة عن عام  2011فى مارس
 2012ونشر على موقع هيئة األوراق المالية والسلع وموقع الشركة االلكترونى ،وكذلك تقارير الحوكمة لألعوام  2018 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012تم
نشرها على موقع هيئة األوراق المالية والسلع وموقع الشركة االلكترونى ،ويكون هذا التقرير الحادي عشر وهو يتعلق بعام .2019
إن شركة رأس الخيمة العقارية تؤمن بضرورة وأهمية التطبيق العملى لمبادئ وقوانين الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي بشكلها الدقيق وبما
يتالئم مع مصالح الشركة ومساهميها لما لهذه القوانين والضوابط من آثار إيجابية تعود بالنفع على كافة األطراف .وتؤمن شركة رأس الخيمة العقارية
أن االلتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة من شأنه أن ينظم العالقة فيما بين اإلدارة الداخلية ومجلس اإلدارة وجميع المساهمين لما تكفله هذه المبادئ من
معايير شفافية وكفاءة تدفع الشبهة عن الشركة وتؤمن ثقة المساهمين في مجلس إدارتها مما يدفع عجلة اإلنتاج إلى األمام.
ولذلك فإن شركة رأس الخيمة العقارية تلتزم بمعايير االمتثال بتطبيق القرارات واللوائح واألنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة
العامة والتى ينبع معظمها من قانون الشركات التجارية االتحادى رقم  2لسنة  2015فى شأن الشركات التجارية وما تاله من قرارات أو تفسيرات أو
توجيهات أصدرتها هيئة األوراق المالية والسلع والجهات الرسمية المختصة فى الدولة الحقا وحتى اآلن فى كافة أنشطتها وتعامالتها.
وتود شركة رأس الخيمة العقارية أن تؤكد بأنها ملتزمة بتطبيق األحكام الواردة فى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) لسنة  2016الخاص بمعايير
اإلنضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة و باعتباره أحدث تشريع صدر فى هذا الشأن.
إن أهم ما اتخذته الشركة من إجراءات تطبيقا لهذا القرار هو اإلفصاح الدوري المسبق عن تواريخ انعقاد مجلس اإلدارة قبل االجتماع بما يزيد على يومين
عمل ،واإلفصاح عن نتائج االجتماع بمجرد انتهاء االجتماع.
كما التزمت شركة رأس الخيمة العقارية باإلفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالشركة عن كل ربع خالل عام  2019وذلك في ميعادها ،وذلك تحت
إشراف السوق المالي وهيئة األوراق المالية والسلع والخدمات .كما أنه عمال بأحكام القانون لم يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أي بدالت تمثيل أو حضور
عن اجتماعات المجلس ،علمًا بأنهم يتقاضون بدالت حضور إجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس وفقا لما سيرد تفصيله فيها بعد باعتباره مجهودا
إضافيًا فوق المجهودات العادية كعضو مجلس إدارة.
أما الدورة الحالية لمجلس اإلدارة فقد بدأت بانتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة بتاريخ  17مارس  2018فى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة تنتهي
فترة المجلس الحالية بتاريخ  16مارس .2021
ثانيا -بيان بملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام :2019
يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالقواعد واإلجراءات التى تحكم تعامالت أعضاء المجلس وموظفى الشركة ممن تتوافر لديهم معلومات بحكم
مناصبهم ،وذلك بهدف االرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاح والمساواة مع المساهمين فى تعامالتهم فى سهم الشركة.
حيث قامت الشركة بتزويد السوق المالى بقائمة بأسماء السادة /رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك قائمة محدثة بأسماء المطلعين من اإلدارة
التنفيذية ورؤساء األقسام ممن يتحتم عليهم االلتزام باإلجراءات التى يضعها السوق والهيئة عبر أخذ موافقة مدير السوق المالى على أية تعامالت
تجرى على الورقة المالية الخاصة بالشركة (سهم الشركة) سواء بالبيع أو الشراء ومن خالل قاعة التداول أو التحويالت العائلية فى إدارة المقاصة.
كما أن إدارة السوق المالي 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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تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2019

تجدر اإلشارة إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية قد ألزمت جميع موظفيها باتباع اإلجراءات التى تقررها هيئة األوراق المالية والسوق المالي بهذا
الخصوص مشددة بين الحين واآلخر ،على تطبيق هذه القوانين وااللتزام بها وكذلك ما يستجد من أية قوانين وقرارات وتعاميم يصدرها السوق والهيئة
والتى تحكم هذه التعامالت.
وتهدف اإلجراءات المتخذه إلى المحافظة على سمعة الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث ال يقوم مجلس اإلدارة والعاملين بالشركة
باستغالل المعلومات التى قد تتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية دون غيرهم ،ولذلك فإن الشركة تطبق كافة اللوائح التنظيمية التى
أصدرتها هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى لألوراق المالية أو تلك التى ستصدر مستقبال.
وخالل عام  2019أجرى السادة أعضاء مجلس اإلدارة اآلتي أسماؤهم عمليات تداول في أسهم الشركة وفقًا للجدول التالي خالل فترات السماح:

االسم

م

المنصب /صلة
القرابة

األسهم المملوكة كما
في 2019/12/31

إجمالي عملية
الشراء خالل عام
2019

إجمالي عملية البيع
خالل عام 2019

1

محمد حسن عبداهلل عمران
الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة

2

عبد العزيز عبد اهلل سالم
الزعابي

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

1,000,000

3

محمد سلطان محمد القاضي
الشحي

العضو المنتدب

1,000,000

-

4

الشيخ /طارق أحمد حميد
محمد القاسمي

عضو مجلس إدارة
مستقل

6,001,000

-

-

5

الشيخ /أحمد عمر عبد اهلل
القاسمي

عضو مجلس إدارة
مستقل

200,000

-

-

6

د .محمد عبد اهلل محمد
الحمودي المحرزي

عضو مجلس إدارة
مستقل

2,136,376

-

-

7

محمد أحمد علي حسن رقيط
العلي

عضو مجلس إدارة
مستقل

129,000,000

-

9,000,000

8

نواف غباش أحمد غباش المري

عضو مجلس إدارة
مستقل

273,347

-

-

9

سميح أنسي نجيب ساويرس
(عضو مجلس إدارة مستقيل)

-

-

-
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سابقًا كان عضو
مجلس إدارة مستقل

3,058,678

-

-

-

-
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ثالثًا -تشكيل مجلس اإلدارة:
أ تشكيل مجلس اإلدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهالت التى يتمتع بها كل منهم:
بموجب المادة رقم ( )19من النظام األساسى للشركة ،يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة ( )9أعضاء 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  17مارس  2018وبهذا يكون المجلس قد أمضى حوالي سنتين حتى إعداد هذا التقرير.
ويضم المجلس المنتخب تسعة أعضاء ثمانية منهم من مواطنى دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو واحد هو السيد /سميح أنسي ساويرس مصري الجنسية
والذي تقدم باستقالته بتاريخ  12مايو  2019وتم قبولها من مجلس اإلدارة بتاريخ  14مايو  2019والسادة أعضاء مجلس اإلدارة مشهود لهم بالخبرة الطويلة والمتنوعة
والكفاءة العالية ،وال يزال يمارس هذا المجلس صالحياته حتى اآلن إذ تنتهى مدة المجلس الحالى بتاريخ  16مارس  2021وفيما يلى بيان بتشكيل المجلس حسب
فئات أعضائه والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهالت التى يتمتعون بها:
م

المنصب

االسم

الفئة

الخبرات

المؤهالت

المدة التي
قضاها كعضو
في مجلس إدارة
الشركة

عضوياتهم
ومناصبهم
في أية شركات
مساهمة أخرى

مناصبهم في
أية مواقع رقابية
أو حكومية أو
تجارية هامة
أخرى.

1

رئيس مجلس
االدارة

السيد /محمد
حسن عـمـران

مستقل

يمتلك خبرة واسعة وغنية جدًا في مجال
االتصاالت ،حيث أنه تولى رئاسة مجلس إدارة
مؤسسة اإلمارات لالتصاالت “اتصاالت” منذ
عام  2005وحتى عام  2012التى تعد من أكبر
الشركات على الصعيد العالمى ،والمصنفة
ضمن أكبر  500شركة على مستوى العالم
ضمن قائمة الفاينناشال تايمز.
وقد صنفته مجلة اريبيان بزنس فى عام 2010
ضمن قائمة أقوى  100شخصية عربية ،ويعد
الشخصية العربية الوحيدة التى حافظت على
تواجدها فى قائمة عام  2010كما فاز بجائزة
الرئيس العالمى التنفيذى لعام  2010من هيئة
االتصاالت الدولية كأفضل قيادى عالمى فى
قطاع االتصاالت.
انضم محمد عمران إلى “اتصاالت” فى العام
 ،1977وبعد سنة واحدة من إنشائها ،وشغل
أول منصب فى اإلدارة العليا عام  1982حيث
شغل منصب مدير منطقة رأس الخيمة ،وعين
بعدها نائبًا لمدير عام “اتصاالت” فى عام ،1984
وتدرج حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذى
ل”اتصاالت” عام .2004
كما شغل محمد عمران منذ عام  1997وحتى
عام  2012منصب رئيس مجلس إدارة شركة
“الثريا” إحدى الشركات الرائدة عالميا فى مجال
خدمات اتصاالت الهاتف المتحرك عبر األقمار
الصناعية مع تغطية تشمل حوالى ثلثى الكرة
األرضية.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ /خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” مرسوما
يقضي بتعيين محمد عمران الشامسي رئيسا
لمجمع كليات التقنية العليا بدرجة وزير ،وقد
شغل هذا المنصب حتى عام 2018

يحمل شهادة
البكالوريوس
فى الهندسة
االلكترونية من
جامعة القاهرة
فى جمهورية
مصر العربية
وقد حصل
عليها عام 1977

 15سنة

رئيس مجلس إدارة
بنك رأس الخيمة
الوطني

رئيس مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية
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2

نائب رئيس
مجلس االدارة

السيد /عبد
العزيز عبد اهلل
الزعــابـــــــى

مستقل

لديه خبرة غنية جدًا فى مجال إدارة األعمال
في القطاع العقارى والمصرفى واالستثمارات
العقارية والمصرفية .كما لديه خبرة كبيرة في
شؤون المجلس الوطني االتحادي

يحمل شهادة
بكالوريوس إدارة
أعمال دولية من
جامعة سان
جوس بالواليات
المتحدة
األمريكية عام
1987

 15سنة

3

العضو المنتدب

السيد /محمد
سلطان
القاضــــــــــى

غير
تنفيذي

يتمتع بخبرة واسعة جدًا فى مجال اإلدارة
وتمتد عبر  35عامًا تدرج فيها بالمناصب
والوظائف وقضى معظمها فى مؤسسة
اإلمارات لالتصاالت “اتصاالت” ( )26عاما شغل
خاللها عدة مناصب قيادية منها مدير عام
مؤسسة اإلمارات لالتصاالت برأس الخيمة
ورئيس مجلس إدارة شركة زانتل (شركة زنجبار
لالتصاالت فى زنجبار) وقاد فريق عمل تمكن
من الفوز برخصة تشغيل مؤسسة اإلمارات
لالتصاالت بالسودان (سوداتل) وكان عضوًا
فى مجلس إدارة المؤسسة العربية لالتصاالت
الفضائية (عربسات) لمدة  15عاما وممثل
اإلمارات باللجنة الدائمة لالتصاالت بجامعة
الدول العربية بالقاهرة باإلضافة إلى العديد
من المهام األخرى.
وتم تكريم السيد /محمد سلطان القاضي
بحصوله على مركز متقدم ضمن أفضل
 100رئيس تنفيذي لعام  2017على مستوى
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي
قام بتصنيفه المعهد األوروبي إلدارة األعمال
( )INSEADو ونظم المؤتمر مجلة TRENDS
في المملكة العربية السعودية.
وكما حصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي
عام  2018على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي ضمن مؤتمر وجائزة أفضل رئيس
تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي
التي قام بتصنيفه المعهد األوروبي إلدارة
األعمال ( )INSEADو ونظم المؤتمر مجلة
 TRENDSفي المملكة العربية السعودية.

خريج كلية
البريد واالتصاالت
الملكية
البريطانية

 15سنة

رئيس مجلس
إدارة شركة الخليج
االستثمارية

النائب الثانى
لرئيس المجلس
الوطنى االتحادى
سابقًا
رئيس مجلس إدارة
مؤسسة رأس
الخيمة لألعمال
الخيرية
نائب رئيس مجلس
إدارة شركة رأس
الخيمة العقارية

نائب رئيس مجلس
إدارة شركة رأس
الخيمة لالسمنت
األبيض والمواد
االنشائية

العضو المنتدب/
لشركة رأس
الخيمة العقارية

عضو مجلس
إدارة شركة جلفار
لالدوية

رئيس مجلس
إدارة البنك التجاري
الدولي .CBI
رئيس مجلس إدارة
مجموعة بريد
اإلمارات بالدولة

4

عضو مجلس
إدارة

الشيخ /طارق
أحمد بن حميد
القــاســـمـــــى

مستقل

يتمتع بخبرة واسعة فى القطاع المصرفي
ومجال المصارف وإدارتها و ولديه خبرة في
إدارة األعمال التجارية

يحمل درجة
البكالوريوس
فى إدارة األعمال
من جامعة سان
فرانسيسكو –
الواليات المتحدة
األمريكية.
كما يحمل درجة
الماجستير في
العلوم المالية
من جامعة زايد /
أبوظبي

 8سنوات

ال يوجد

عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية

5

عضو مجلس
إدارة

الشيخ/
أحمد بن عمر
القـــاســمـــــى

مستقل

يمتلك خبرة تزيد على ثمان سنوات فى مجال
اإلدارة و وإدارة األعمال التجارية

يحمل درجة
الماجستير فى
إدارة األعمال
من الجامعة
الكندية فى
دبى

 5سنوات

ال يوجد

عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية

6

عضو مجلس
إدارة

الدكتور/
محمد عبداهلل
المحــــــــرزى

مستقل

يمتلك خبرة واسعة في مجال عمل الجمارك
والموانيء بامارة رأس الخيمة .كما يتمتع
بخبرة كبيرة في إدارة دائرة الجمارك والموانيء
وتنظيمها واالشراف عليها إداريا.

يحمل شهادة
الدكتوراه فى
اإلدارة الحكومية
تخصص الضرائب
المضافة من
جامعة كامبيرا
– استراليا ودرجة
الماجستير
فى األدب
من جامعة
وستمنستر
– المملكة
المتحدة

 5سنوات

ال يوجد

مدير عام دائرة
الجمارك والموانئ
برأس الخيمة
عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية.

7

عضو مجلس
إدارة

السيد /محمد
أحمد رقــــيــط

مستقل

يمتلك خبرة واسعة في مجال العقار واالنشاء
والتطوير واالستثمار ،كما تقلد مناصب عدة
أهمها عضو المجلس الوطنى االتحادى.

خريج كلية
الملكية البحرية
البريطانية

 15سنوات

ال يوجد

رئيس مجلس
إدارة شركة العلى
لإلنشاء والتعمير
عضو مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة
العقارية.
مالك مؤسسة
محمد رقيط
العقارية.
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8

عضو مجلس
إدارة

نواف غباش
المري

مستقل

يمتلك نواف غباش اكثر من  20عامًا من الخبرة
و المعرفة في إدارة و تطويــــــــر العقارات و
مراكز التسوق و االستثمار و شركات التأمين  ،و
قطاع الصحة و التجزئة و الضيافة الفاخرة  ،و
إنشاء شركات و مشاريع جديدة .

بكالوريوس
إدارة أعمال من
جامعة االمارات
العربية المتحدة
– سنة 1998
و هو حاصل
علي دورات من
المعهد الدولي
لإلدارة و التطوير
 IMDبلوزان
السويسرية ،
و كلية انسياد
الرائدة عالميًا
في إدارة األعمال
بفرنسا

9

عضو مجلس
إدارة

سميح أنسي
ساويرس (عضو
مجلس إدارة
مستقيل)

مستقل

خبرة واسعة وطويلة في إدارة الشركات
بمختلف مجاالتها

بكالوريوس
في الهندسة
االقتصادية من
جامعة برلين
للتكنولوجيا
سنة 1980

 9سنوات
من  2005إلى 2012

رئيس مجلس إدارة
شركة التأمين
المتحدة

ومن  2018حتى
تاريخه

نائب رئيس مجلس
إدارة شركة غباش
للتجارة واالستثمار
المحدودة من عام
 1999وحتى تاريخه
عضو مجلس إدارة
وعضو اللجنة
التنفيذية لمركز
صحارى بالشارقة
عضو مجلس إدارة
شركة إيمتاك
كما شارك سابقًا
في رئاسة و
عضوية مجالس
إدارات الشركات
التالية  :رئيس
مجلس ادارة
مصنع جلفار
– بنجالديش ،
و نائب الرئيس
الثاني لغرفة
تجارة و صناعة
راس الخيمة  ،و
عضو مجلس إدارة
بنك أداكس في
البحرين  ،و عضو
مجلس إدارة راس
الخيمة العقارية
 ،و عضو مجلس
إدارة جمعية
ًاإلمارات للتأمين  ،و
عضو مجلس إدارة
شركة االنــــــــــوار
القابضــــة في
سلطنة عمان ( ش
.م.ع ).

 1سنة

ال يوجد

مؤسس ورئيس
مجلس إدارة
شركة اوراسكوم
القابضة للتنمية
 مصرمؤسس وعضو
في مؤسسة
ساويرس للتنمية
االجتماعية التي
تأسست في
ابريل 2001

ب – بيان تمثيل العنصر النسائى فى مجلس اإلدارة للعام :2019
بموجب نص المادة  19من النظام األساسى للشركة بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة ( )9أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية
بالتصويت السري فقد كان عدد ونسبة األعضاء الذكور واإلناث على النحو التالى:
فال يوجد تمثيل للعنصر النسائي وفقًا للجدول التالي:
العنصر

العدد

النسبة

أعضاء مجلس اإلدارة – ذكور

9

%100

أعضاء مجلس اإلدارة – إناث

صفر

%0
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ت – بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة:
تؤمن شركة رأس الخيمة العقارية بأهمية مشاركة العنصر النسائى فى مسيرة التنمية وضرورة مشاركتها فى مجالس إدارة الشركات ،وذلك خالل دورات
مجلس اإلدارة السابقة قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة لكال الجنسين دون أى تمييز إال أنه لم يتقدم أى عنصر نسائى للترشيح لعضوية مجلس
اإلدارة خالل دورات المجلس السابقة.
ث – بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه:
 .1مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام :2018
بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام  2018مبلغ  4مليون درهم تم عرضها على الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة
بتاريخ  24مارس  2019وإقرارها من قبلهم .وأقرت الجمعية العمومية عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام .2018
 .2مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام  9102والتى سيتم عرضها فى
اجتماع الجمعية العمومية السنوى للمصادقة عليه:
وبموجب القوانين االتحادية وقواعد الحوكمة ،يجب أال تزيد مكافأة مجلس اإلدارة عن  %10من الربح الصافى على أال تتجاوز  %10من تلك األرباح للسنة المالية
كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعابًا أو مكافأة إضافية أو مرتبًا شهري ُا بالقدر الذى يقرره مجلس اإلدارة ألى عضو من أعضائه إذا كان العضو يعمل فى
أى لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو فى مجلس إدارة الشركة وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة
الهيئة رقم  7لسنة  2016بشأن معايير االنضباط المؤسسى وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
ويقترح السادة أعضاء مجلس اإلدارة على الجمعية العمومية توزيع مكافآت لهم عن العام  2019يتراوح مقدارها ثالثة ماليين وستمائة ألف درهم بواقع  400ألف
درهم لكل عضو و  800ألف درهم للرئيس ،كما أن مجلس اإلدارة يقترح توزيع  %3توزيعات نقدية على المساهمين.
 .3بيان بتفاصيل بدالت حضور اللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية
للعام  9102وفقا للجدول التالي:
بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
م

1

2

3

4

5

اإلسم

السيد /محمد حسن
عمران

السيد /عبدالعزيز
عبداهلل الزعابي
السيد /محمد
سلطان القاضي

الشيخ /طارق أحمد
حميد القاسمي
الشيخ /أحمد عمر
القاسمي

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

-

-

-

-

-

نائب رئيس مجلس
اإلدارة ورئيس اللجنة
التنفيذية واالستثمار

 3جلسات
( )10,000بالجلسة

-

-

30,000

3

العضو المنتدب
و رئيس لجنة
الترشيحات
والمكافئات
عضو مجلس إدارة
وعضو اللجنة
التنفيذية واالستثمار
عضو مجلس
إدارة و عضو
لجنة الترشيحات
والمكافئات وعضو
اللجنة التنفيذية
واالستثمار

6

د .محمد عبداهلل
المحرزي

عضو مجلس إدارة
ورئيس لجنة التدقيق

7

السيد /محمد أحمد
رقيط

عضو مجلس
إدارة و عضو
لجنة الترشيحات
والمكافئات وعضو
اللجنة التنفيذية
واالستثمار
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اللجنة
التنفيذية
واالستثمار

لجنة
الترشيحات
والمكافئات

لجنة التدقيق

مجموع قيمة
البدالت

عدد االجتماعات

 3جلسات
( )5,000بالجلسة

 3جلسات
( )5,000بالجلسة

جلسة
( )10,000بالجلسة

-

10,000

1

-

-

15,000

3

جلسة
( )5,000بالجلسة

-

 2جلسة
( )5,000بالجلسة

-

-

20,000

4

 2جلسة ()10,000
بالجلسة

20,000

2

-

10,000

2
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8

السيد /نواف
غباش المري

عضو مجلس
إدارة وعضو
اللجنة التنفيذية
واالستثمار وعضو
لجنة التدقيق

 4جلسات
( )5,000بالجلسة

 3جلسات
( )5,000بالجلسة

45,000

7

9

السيد /سميح
أنسي ساويرس

عضو مجلس إدارة
مستقيل

جلسة
( )5,000بالجلسة

-

-

5,000

1

10

السيد /اندرو
روبنسون

عضو مستقل في
لجنة التدقيق

-

-

 4جلسات
( )5,000بالجلسة

20,000

4

-

 .4تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضاها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها:
 يتقاضى العضو المنتدب السيد /محمد سلطان القاضي بدل مجهود إضافي مقداره  100,000درهم شهريًا نظير قيامه باإلشراف ومراقبة سير العمل ووبمهام ومسؤوليات العضو المنتدب كمجهود إضافي يفوق الواجبات العادية للسادة /أعضاء مجلس اإلدارة.
 يتقاضى السيد /اندرو روبنسون (عضو مستقل في لجنة التدقيق) مكافئة شهرية مقدارها  1,667درهم باإلضافة إلى  5,000درهم بدل حضور عنالجلسة الواحدة.
جـ  -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام :2019
عقد المجلس خالل السنة المالية  2019المنتهية فى  31ديسمبر  2018عدد  8اجتماعات كالتالي:
م

تاريخ اإلجتماع

عدد الحضور الشخصي

عدد الحضور بالوكالة

أسماء األعضاء الغائبين

1

االجتماع رقم  2019/2بتاريخ 2019/2/14

7

1

 لم يحضر السيد /سميح ساويرساإلجتماع
واعتذر عن الحضور الشيخ /طارق أحمد
القاسمي وأناب السيد /محمد حسن
عمران بالتصويت نيابة عنه

2

االجتماع رقم  2019/2بتاريخ 2019/2/14

8

-

 لم يحضر السيد /سميح ساويرساإلجتماع

3

االجتماع رقم  2019/3بتاريخ 2019/5/4

8

-

 لم يحضر االجتماع د .محمدعبداهلل المحرزي

4

االجتماع رقم  2019/4بتاريخ 2019/5/11

8

-

 لم يحضر السيد /سميح ساويرساإلجتماع والذي قدم استقالته في
2019/5/11

5

االجتماع رقم  2019/5بتاريخ 2019/6/1

6

1

 لم يحضر السيد /عبد العزيز عبداهللالزعابي والسيد /محمد أحمد رقيط

6

االجتماع رقم  2019/6بتاريخ 2019/6/29

5

-

 لم يحضر السيد /نواف غباش المريو د .محمد عبداهلل المحرزي والشيخ/
طارق أحمد بن حميد القاسمي

7

االجتماع رقم  2019/7بتاريخ 2019/10/26

8

-

-

8

االجتماع رقم  2019/8بتاريخ 2019/12/7

8

-

-
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عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة كانت على النحو التالى:
االسم

عدد مرات الحضور

السيد /محمد حسن عمران

 8اجتماعات

السيد /عبد العزيز عبد اهلل الزعابى

 7اجتماعات

السيد /محمد سلطان القاضى

 8اجتماعات

الشيخ /طارق أحمد القاسمى

 6اجتماعات

الشيخ /أحمد بن عمر القاسمى

 8اجتماعات

الدكتور /محمد عبد اهلل المحرزى

 6اجتماعات

السيد /محمد أحمد رقيط

 7اجتماعات

السيد /نواف غباش المري
السيد /سميح أنسي ساويرس (عضو مستقيل)

 7اجتماعات
 1اجتماع

ح  -عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية  2019مع بيان تواريخ انعقادها
وقد نص النظام األساسي للشركة في المادة  29الخاصة بقرارات التمرير على أنه يجوز لمجلس اإلدارة اصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وتعتبر
تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة إليه وعقد أصو ً
ال مع مراعاة أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير  4مرات سنويًا و
بموافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة على القرار ،وعليه خالل عام  2019تم اصدار قرارات التمرير كالتالي:
 .1قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  2019/1بتاريخ  ،2019/2/27الموافقة على ترسية العقد الرئيسي النشاء مشروع ماربيا على شركة العلي للمقاوالت بقيمة
إجمالية مقدارها  214مليون درهم شام ً
ال جميع العناصر وتفويض العضو المنتدب باستكمال اجراءات التعاقد.
 .2قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  2019/2بتاريخ  ،2019/5/14الموافقة على استقالة السيد /سميح أنسي ساويرس من منصبه كعضو مجلس إدارة شركة رأس
الخيمة العقارية.
 .3قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم  2019/3بتاريخ  ،2019/7/22اعتماد البيانات المالية للربع الثاني من عام  2019واإلفصاح عنها أصو ً
ال للسوق المالي.
خ .المهام واالختصاصات التى فوضها مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية:
تفويض عام صادر من مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية استنادا ألحكام النظام األساسى لشركة رأس الخيمة العقارية “الشركة” وقرار مجلس
اإلدارة العاشر الصادر بتاريخ  2016/5/17فى اجتماعها الثانى المنعقد بتاريخ  2016/4/30البند المتعلق باالطالع على نموذج التفويض الخاص بالسيد /العضو
المنتدب /الرئيس التنفيذى حيث قرر المجلس باإلجماع على تفويض العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية السيد /محمد سلطان القاضى فى تمثيل
الشركة لدى كافة الدوائر والجهات على كافة المعلومات والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة ولدى الشركات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات
القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعامالت واألوراق الالزمة إلتمام أعمال الشركة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ولدى البنوك
والمؤسسات المالية ،وفى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فى كافة األمور والنواحى المالية واإلدارية والقانونية والقضائية وفى شراء األسهم والحصص
فى الشركات القائمة منها والتى ما زالت تحت التأسيس وفى االشتراك فى إداراتها واتخاذ قراراتها وإدارة كافة شؤونها من كافة النواحى المالية واإلدارية
والقانونية والقضائية.
كما قرر مجلس اإلدارة تفويض السيد /محمد سلطان القاضى (العضو المنتدب) بالتوقيع على العقود التى تتضمن شرط التحكيم وإبرام وتوقيع اتفاقيات
التحكيم مع أى طرف باسم الشركة وبالنيابة عنها واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة فى هذا الخصوص بما فى ذلك تعيين المحكمين والخبراء وردهم وإجراء
التسويات والتصالح والتنازل واتخاذ كافة اإلجراءات األخرى المتعلقة بالتحكيم والتى تتطلب تفويض خاص بموجب القانون وذلك بموجب نص المادة  25من
النظام األساسى للشركة ،واإلجازة والمصادقة على كافة اتفاقيات التحكيم والعقود التى تتضمن شرط التحكيم التى تم إبرامها سابقًا من قبل السيد/
محمد سلطان القاضى (العضو المنتدب) باسم الشركة وبالنيابة عنها مع أى طرف كان ،وكافة ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الخصوص وذلك فى
ضوء أحكام النظام األساسى للشركة ،وصدر قرار مجلس اإلدارة رقم  2018/3/3بتجديد التفويض والصالحيات الممنوحة للعضو المنتدب وذلك في الجلسة
المنعقدة بتاريخ  ،2018/3/17وينتهي التفويض بنهاية مدة والية المجلس في .2021/3/16
بتاريخ  2019/5/14صدر قرار مجلس اإلدارة بالتمرير بالموافقة على إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق السيد سميع الدين صديقي  ،حيث تولى العضو
المنتدب السيد محمد سلطا ن القاضي مهام الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت وجرى تكليفة بتسيير أعمال الشركة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد ،وذلك
بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  2019/5 - 5بتاريخ  ،2019/6/1حيث تم الحقًا وتحديدًا بتاريخ  2019/12/7تعيين السيد محمد عبدالرزاق الطير رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة
لشركة رأس الخيمة العقارية مع تفويضه بكامل الصالحيات القانونية التي تحددها مصفوفة الصالحيات في الشركة بموجب القرار رقم 2019/8 – 1
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د .التعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح)
بيان بالطرف ذو العالقة

نوع التعامل

توضيح طبيعة العالقة

قيمة التعامل

من ضمن مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية عقد إنشاء وتطوير عدد  214 206مليون درهم
 )1السيد /محمد أحمد رقيط العلي هو عضو
مشروع فلل ماربيا وعددها  206فيال بقيمة مقدارها فيال بقيمة  214مليون درهم.
مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية
ومساهم في شركة رأس الخيمة العقارية
 214مليون درهم.وتعتبر شركة العلي إحدى الشركات
المؤهلة من أصل ست شركات تم تأهيلها  ،حيث
ش.م.ع بنسبة .6.45%
تقدمت شركة العلي بأقل العروض سعرا وقد مرت
 )2كما أنه مساهم في شركة العلي لإلنشاء المناقصة بعدد من الخطوات المتبعة كمناقصة
إعتيادية تحظى بالسرية والشفافية وإنتهت بموافقة
والتعمير وهي مملوكة على النحو التالي:
مجلس اإلدارة على ترسية المشروع على السادة
 محمد أحمد رقيط العلي كشريك بنسبة  1%شركة العلي ،تسعى شركة رأس الخيمة العقاريةالى اإلمتثال الى ضوابط الحوكمة في عرض الموضوع
على الجمعية العممومية لهذا العام  2020مع بيان
 محمد رقيط القابضة ش.ذ.م.م كشريكبنسبة 99%
بأهم التفاصيل التي إتخذتها الشركة لضمان شفافية
التعاقد وحماية لحقوق المساهمين فيها.

ذ .الهيكل التنظيمي للشركة
ﻣﺠﻠﺲ ادارة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

إدارة اﺻﻮل

إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ و اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
/اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

إدارة اﻟﻤﺮﺳﻰ
" اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ "

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و
اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت/
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت

إدارة اﻟﻔﻨﺎدق

إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

اﻧﺸﺎءات

اﻟﻌﻘﻮد و
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

إدارة اﻟﻌﻘﺎرات/
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻌﺎدة
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
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ر .البيانات التفصيلية الخاصة بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركة

االسم

المنصب

السيد /سميع الدين صديقي
(تم انهاء خدماته)

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب
والبدالت
المدفوعة لعام
 2019بالدرهم

مجموع المكافآت
المدفوعة لعام
)BONUSES(2019
بالدرهم

أي مكافئات أخرى
نقدية /عينية
للعام  2019أو
تستحق مستقب ً
ال

الرئيس التنفيذي سابقًا

2018/5/6

1,798,127

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

السيد /محمد الطير

المدير التنفيذي للعمليات
والقائم باعمال الرئيس
التنفيذي

2008/2/17

1,006,451

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

السيد /ماروكى جوزيف

الرئيس المالي

2005/12/5

807,817

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

رئيس الشؤون التجارية
سابقًا

2018/6/24

323,894

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

السيد /عمر العلي

رئيس إدارة الخدمات
المؤسسية

2017/8/20

626,856

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

د /.أحمد حسام الصغير
(مستقيل)

المستشار القانوني وأمين
سر مجلس اإلدارة سابقًا

2017/2/1

363,444

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

السيد /معن عبد الكريم

المستشار القانوني وأمين
سر مجلس اإلدارة

2019/10/1

129,220

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

السيد /علي حمدون

مدير إدارة التسويق
والمبيعات

2019/9/1

275,389

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

السيد /مالدن ماريندك

مدير إدارة التطوير

2017/6/4

828,043

تعرض على لجنة
الترشيحات والمكافئات

-

السيد /جيليس الكسندر اناه
(مستقيل)

رابعًا -مدقق الحسابات الخارجي:
أ .نبذة عن مدقق حسابات الشركة ،وبيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات األخرى
تعتبر شركة “كي بي ام جي ( ”)KPMGواحدة من مؤسسات التدقيق الخارجى ذات الخبرة الواسعة فى مجال التدقيق والمعتمدة لدى وزارة االقتصاد ،وقد
تم تعيين شركة “ كي بي ام جي ( ”)KPMGكمدقق حسابات الشركة الخارجى لعام  2019بموافقة الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها العادي
المنعقد بتاريخ  24مارس  2019وحددت أتعابهم بمبلغ  300,000درهم باإلضافة إلى  15,000درهم ضريبة القيمة المضافة تتحملها شركة رأس الخيمة العقارية،
وهو مدقق خارجي مستقل عن الشركة وعن مجلس اإلدارة وهو غير شريك أو وكيل ألحد مؤسسى الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا له حتى
الدرجة الرابعة وأن جميع األعمال التى يقوم بها مدقق الحسابات الخارجى خالية من أى تضارب للمصالح ،وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التى
لها عالقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقًا وتطبيقًا لكافة البنود والشروط الخاصة بمدقق الحسابات الخارجى عمال بالقرار رقم 7
لسنة .2016
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ب .بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قام بها مدقق الحسابات الخارجي:
اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك

) (KPMGمكتب التدقيق :كي بي أم جي
المدقق الشريك :السيد /فريدي ادوارد كلويت

عدد السنوات التى قضاها كمدقق حسابات خارجى للشركة

سنة واحدة

إجمالى أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام  2019بالدرهم

درهم باإلضافة إلى  15,000درهم ضريبة القيمة المضافة 300,000

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق
للبيانات المالية لعام 2019

ال يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية

بيان بالخدمات األخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي
آخر غير مدقق حسبات الشركة بتقديمها خالل عام 2019

ال يوجد مدقق حسابات خارجي آخر

لم يتم تقديم أى خدمات خاصة أخرى أو أضافية من شركة “كي بي أم جي (”)KPMG
مدقق الحسابات الخارجى للشركة بخالف التدقيق للبيانات المالية عام .2019
ج -التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية السنوية للعام .2019
ال يوجد تحفظات قام بها مدقق حسابات الشركة خالل عام 2019
خامسًا -لجنة التدقيق:
أ -إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
يقر د .محمد عبداهلل المحرزي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها
ب .أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصتها والمهام الموكلة إليها:
وقد تشكلت لجنة التدقيق خالل الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ  17مارس  2018وحتى 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)و عمال بقرار مجلس اإلدارة رقم  2018/4/7الصادربناء على الجلسة المنعقدة بتاريخ  19أبريل  ،2018تم اختيار السيد /أندرو روبنسون كعضو في لجنة التدقيق من
خارج السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة حيث أنه من ذوي الكفاءات ولديه أكثر من  20عاما من الخبرة والممارسة فى مجلس التحليل المالى واالستشارى
وهو محاسب معتمد بانجلترا وعمل لدى مكتب  KPMGبدبي وعمان ،ويحمل السيد /أندرو درجة الزمالة من معهد تشارترد للمحاسبين ،وتعتبر الشركة أن
تعيينه إضافة ذات قيمة عالية جدًا لعمل اللجنة والشركة على حد سواء نظرًا لخبرته الطويلة فى هذا المجال.
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أما مهام لجنة التدقيق األخرى فهى:
 وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجى ورفع التقرير إلى مجلس اإلدارة لتحدد فيه المسائل التى ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها معتقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.
 متابعة ومراقبة واستقاللية مدقق الحسابات الخارجى ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فاعليتها وفقًا لمعاييرالتدقيق المعتمدة.
 مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية والنصف السنوية والربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادى خالل السنة وبعد إقفالالحسابات فى أى ربع سنوى وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلى:
 - 1أية تغييرات فى السياسات والممارسات الحسابية
 - 2إبراز النواحى الخاضعة لتقرير اإلدارة
 - 3التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق
 - 4افتراض استمرارية عمل الشركة
 - 5التقييد بالمعايير المحاسبية التى تقررها هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبى لألوراق المالية
 - 6التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
 التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والرئيس المالى فى سبيل آداء مهامها وعلى اللجنة االجتماع مع مدققى الحسابات الخارجين مرة علىاألقل فى السنة
 النظر فى أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها فى تلك التقارير والحسابات وعليها إيالء االهتمام الالزم بأية مسائل يطرحها المدير المالىللشركة أو ضابط االمتثال أو مدققى حسابات الشركة الخارجين
 مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فى الشركة مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من آدائها لواجبها فى إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية النظر فى نتائج التحقيقات الرئيسية فى مسائل الرقابة الداخلية التى يكلفها بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة اإلدارة التأكد من وجود التنسيق فى ما بين المدقق الداخلى للشركة ومدقق الحسابات الخارجى والتأكد من توفر الموارد الالزمة لجهاز الرقابة الداخليةومراجعة ومراقبة فاعلية ذلك الجهاز
 مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية فى الشركة مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجى وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة التنفيذية بخصوص السجالت المحاسبيةأو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
 التأكد من رد مجلس اإلدارة فى الوقت المطلوب على االستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة فى رسالة مدقق الحسابات الخارجى وضع الضوابط التى تمكن موظفى الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة فى التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سرىوالخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
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 مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهنى ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى السوق الماليى وهيئة األوراق المالية والسلع فى حال تعذر اجتماعمجلس اإلدارة فى التوقيت المناسب.
 التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات كما هو وارد بقرار هيئة األوراق المالية رقم  7لسنة 2016 مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار آليات التخارج أو اعتماد الفرص االستثمارية األنسب بمبالغ ال تتجاوز (50مليون درهم)
 مراجعة الميزانية المالية للشركة والتدفقات النقدية وملفات االستثمار بشكل دورى ورفعها إلى مجلس اإلدارة التأكد من وجود نظام مناسب للتصنيف واألرشفة (كمحاضر االجتماعات وقرارات اللجنة وما إلى ذلك) ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة العتمادها والمصادقة عليها وذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس عقب آخر اجتماع للجنة. تعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة لذلك وتحفظ محاضر اجتماعاتها من قبل المقرر. تلتزم الشركة بتوفير كافة الموارد الكافية للجنة آلداء واجبها بما فى ذلك التصريح لها باالستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا يمكن للجنة االستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة لمجلس اإلدارة الحق فى طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك أي أمور أخرى يكلفها بها رئيس المجلس أو مجلس اإلدارة أو تقتضيها مصلحة العمل وبما ينسجم مع مهام وطبيعة عمل اللجنة النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارةج .عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصى لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:
عقدت اللجنة خالل العام المالى المنتهي فى  31ديسمبر  2019االجتماعات اآلتية:
 - 1االجتماع رقم  2019/1بتاريخ 2019/2/13
 - 2االجتماع رقم  2019/2بتاريخ 2019/5/2
 - 3االجتماع رقم  2019/3بتاريخ 2019/7/28
 - 4االجتماع رقم  2019/4بتاريخ 2019/10/22
عدد مرات الحضور

االسم

السيد /محمد عبد اهلل المحرزى

2

السيد /نواف غباش المري

4

السيد /اندرو روبنسون

4

سادسًا  -لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ -إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
يقر السيد /محمد سلطان القاضي رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها
والتأكد من فعاليتها
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ب .أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصتها والمهام الموكلة إليها:
وقد 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  17مارس  2018هم:
		
السيد /محمد سلطان القاضي رئيسًا للجنة
الشيخ /أحمد بن عمر القاسمى ،عضوا فى اللجنة
السيد /محمد أحمد رقيط ،عضوا فى اللجنة

(عضو مجلس اإلدارة المنتدب)
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل)
(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: - 1أعضاء مجلس اإلدارة بغرض االعتماد من المساهمين
 - 2عضو مجلس اإلدارة المنتدب
 - 3أعضاء اللجان المختلفة للمجلس بغرض االعتماد من قبل المجلس
 ترتيب ومتابعة اإلجراءات المتعلقة باقتراحات العضوية فى مجلس اإلدارة وفقا ألحكام القوانين واللوائح السارية واللوائح الخاصة بهيئة األوراق الماليةوالسلع
 تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق مع القوانين واألنظمة المعمول بها وأحكام هيئة األوراق المالية والسلع البحث عن األفراد المؤهلين لترشيحهم كأعضاء للمجلس وتقديم توصية بشأنهم إلى المجلس وإجراء دراسة حول خلفية ومؤهالت المرشحينالمحتملين لعرضها على المجلس
 تقديم الئحة سنوية إلى مجلس اإلدارة تتضمن األفراد الموصى بترشيحهم من أجل االختيار وذلك خالل االجتماع السنوى العام للمساهمين تقديم تقارير سنوية إلى مجلس اإلدارة مرفقة بتقييم ألداء المجلس ويجب على اللجنة مناقشة التقرير مع المجلس بعد نهاية كل سنة مالية مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة عند الحاجة بشأن عضوية اللجان اإلشراف العام على تقييم أداء المجلس وأعضائة ومجاالت مسئولياتهم  ،ويتم ذلك بصورة سنوية على األقل واقتراح معايير آداء موضوعية إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب فى الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي مراجعة خطط التطور المهنى وخطط التعاقب الوظيفى داخل المؤسسة ومناقشة ذلك مع المجلس واإلدارة العليا مراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن عقود العمل وترتيبات الفصل وترتيبات التقاعد وأية امتيازات خاصة باألعضاء الرئيسين باإلدارة العليا إعداد السياسة الخاص بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة والعاملين فيها ،ومراجعتها بشكل سنوى وعلى اللجنةأن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة
 تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم دراسة واعتماد مدفوعات نهاية الخدمة والمكافآت ومدفوعات الفصل والمدفوعات المماثلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المنتدبين واإلدارةالتنفيذية
 -مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغييرات المقترحة

الـتـقـريـر الـسـنـوي 2019

68

تقرير الحوكمة الصادر عن شركة رأس الخيمة العقارية “ش.م.ع” لعام 2019

ج -عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:
عقدت اللجنة خالل العام المالى  2019اجتماعا واحدا برئاسة السيد /محمد سلطان القاضي رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات وعضو مجلس اإلدارة
المنتدب بتاريخ  2019/2/11وحضره الشيخ أحمد بن عمر القاسمي عضو لجنة المكافات والترشيحات.
سابعا -لجنة المتابعة و اإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين:
أ -إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
يقر السيد /معن عبد الكريم رئيس لجنة المتابعة واالشراف على تعامالت االشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته
آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
ب .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:
 - 1المستشار القانوني :رئيسًا للجنة
 - 2المدير المالي -عضوًا
 - 3مدير عالقات المستثمرين – عضوًا
تقوم لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين بالمسؤوليات التالية بغرض إنجاز أهدافها:
 .1إعداد سجل خاص ومتكامل يضم األسماء والبيانات الخاصة بالمطلعين بما في ذلك األشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة ،والذين
يحق أو يتوافر لهم اإلطالع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
 .2مراقبة واإلشراف على تعامالت المطلعين وملكياتهم ،واإلحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
 .3إجراء مراجعة بشكل دوري لسجالت وكشوفات المطلعين ،للتأكد من تحديثها بشكل مستمر ،والتشاور مع اإلدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أي
تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجالت والكشوفات وقت حدوثها وفقًا لمتطلبات ومقتضيات سير األعمال لدى الشركة.
 .4رفع الكشوف والتقارير الدورية الخاصة بالمطلعين إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية و/أو هية األوراق المالية والسلع.
 .5ضمان التحديث المستمر لقائمة مطلعي الشركة على الموقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالية ،وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.
 .6التواصل المستمر مع المطلعين ونشر الوعي الخاص بتداوالتهم في أسهم الشركة واألوراق المالية المصدرة عن الشركة ،بما في ذلك توعيتهم
وتذكيرهم المستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة واألوراق المالية المصدرة عن الشركة وفقًا لألنظمة والقواعد المعمول بها لدى كل من هيئة
األوراق المالية وسوق أبوظبي لألوراق المالية ،لضمان اإللتزام بها ،وتجنب ارتكاب أية مخالفات.
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 .7تكون مسؤولة عمومًا عن جميع المسائل المحددة في المبادىء التوجيهية لهيئة األوراق المالية والسلع باعتبارها مسؤولية لجنة المتابعة واإلشراف على
تعامالت األشخاص المطلعين للشركة.
 .8ضمان امتثال الشركة لكافة قواعد اإلفصاح والشفافية.
 .9إعداد وتبني نموذج ومعايير لتحديد األفراد المطلعين من الموظفين والجهات الخارجية.
 .10تحديد المعلومات الجوهرية والحساسة التي يمكن اإلطالع عليها وتؤثر على سعر سهم الشركة.
 .11إعداد سياسات التداول ومراجعتها بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة العتمادها إلجراء أي تعديل عليها.
 .12إفصاح المطلعين من الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة بضرورة اإلفصاح عن أي تداوالت للجنة.
ج .ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام :2019
قامت اللجنة بتحديث قوائم األشخاص المطلعين لدى السوق المالي بحيث يشمل أعضاء مجلس اإلدارة والصف األول والثاني بالشركة من السادة كبار
الموظفين ،وكذلك بعض السادة المطلعين من القسم األقسام المختصة .كما قامت بتنبيه الموظفين والسادة أعضاء مجلس اإلدارة بضرورة االلتزام
بقوانين وأنظمة التداول وعدم القيام بالبيع و/أو الشراء في فترات حظر التداول.
ثامنًا  -أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس اإلدارة ( اللجنة التنفيذية واالستثمار)
أ -إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
يقر السيد /عبد العزيز الزعابي رئيس اللجنة التنفيذية واالستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها.
ب .أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:
تعتبر اللجنة التنفيذية واالستثمار مفوضة ببعض واجبات مجلس اإلدارة ومسؤولياته وذلك بهدف زيادة فاعلية المجلس من خالل توظيف مهارات بعض
أعضاء اللجنة في اإلشراف على بعض القضايا الهامة مثل دعم اإلدارة التنفيذية للشركة ،والنظر في مسائل االستثمار وإداة المخاطر و ترفع اللجنة تقاريرها
إلى المجلس بصفة دورية .يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد عن  3سنوات وتتكون من عدد من األعضاء ال يقل عن  4أعضاء.
تشكلت اللجنة التنفيذية واالستثمار للدورة الحالية باإلنتخاب وفقًا لقرار مجلس اإلدارة رقم  2018/3/4مكونة من  5أعضاء و تم إضافة السيد /سميح أنسي
ساويرس كعضو في اللجنة الحقًا بقرار مجلس اإلدارة رقم  2018/4/1ليكونوا  6أعضاء ،إال أن السيد /سميح ساويرس قدم استقالته وتم قبول استقالته بتاريخ
 2019/5/14من المجلس ،هذا وأعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار خالل الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ  17مارس  2018التالية أسمائهم:
 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 /نواف غباش المري ،عضوا باللجنة

(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)

 5-السيد /محمد أحمد رقيط ،عضوا باللجنة

(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل)

 6-السيد /سميح أنسي ساويرس (عضو مستقيل)

( عضو مجلس إدارة مستقيل)
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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.الراء في حيتها إلى المجلس ورئيسه وهي تلك المتعلقة با ّ
 تقديم االقتراحات وا ّالداء العام للشركة والقضايا الرئيسية فيها إن وجدت.
 وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة اقتراح المشاريع الكبرى واالستثمارات االستراتيجية للشركة واقتراح المساهمة في االكتتابات العامة في أسهم الشركات ورفعها إلى مجلس اإلدارةللمصادقة عليها
.
 مناقشة واعتماد التقارير المالية والسلع في حال تعذر اجتماع مجلس اإلدارة بالتوقيت المناسب. التأكد من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات. مراجعة استثمارات الشركة وتقييمها واعتماد الحلول المناسبة بشأنها كاختيار ّاليات التخارج أو اعتماد الفرص االستثمارية األنسب (بمبالغ ال تتجاوز  50مليوندرهم).
 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. يمكن للجنة االستعانة بأي من الموظفين ذوي التخصصات أو أعضاء اإلدارة التنفيذية بأي وقت وذلك لشرح المواضيع ذات العالقة بعمل اللجنة. لمجلس اإلدارة حق طلب عقد اجتماع مع اللجنة كلما ارتأى ذلك. ترفع اللجنة جميع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركة العتمادها والمصادقة عليها وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس ويتلو ّاخر اجتماع للجنة. -عقد اجتماعات دورية أو بناء على طلب رئيس اللجنة أو غالبية أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك.
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ج .عدد وتواريخ االجتماعات التى عقدتها اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصى لألعضاء فى االجتماعات المنعقدة:
عقدت اللجنة خالل العام المالى المنتهي فى  31ديسمبر  2019االجتماعات اآلتية:
 1االجتماع رقم  2019/1بتاريخ 2019/4/20 2االجتماع رقم  2019/2بتاريخ 2019/5/25 3االجتماع رقم  2019/3بتاريخ 2019/10/19االسم

عدد مرات الحضور

السيد /عبد العزيز عبداهلل الزعابي

3

الشيخ /طارق أحمد بن حميد القاسمي

3

الشيخ /أحمد بن عمر القاسمي

3

السيد /نواف غباش المري

3

السيد /محمد أحمد رقيط

2

)السيد /سميح ساويرس (عضو مستقيل

1

تاسعًا -نظام الرقابة الداخلية:
أ .إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فاعليته:
يقر مجلس اإلدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة ،وهو يقوم بمراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليتها حيث اعتمد المجلس فى جلسته
رقم ( )2لسنة  2007المنقعد بتاريخ  2007/4/19تأسيس إدارة فى الشركة سميت آنذاك بإدارة التدقيق الداخلى ،ثم تم تعديل اسمها الحقا بقرار من مجلس
اإلدارة لتصبح “دائرة الرقابة الداخلية” لتتناسب مع ما ورد من تسميات للجان فى متطلبات حوكمة الشركات موضوع هذا التقرير.
ب .اسم مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين:
يشغل منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/عثمان زيشمان والذى يحمل شهادة البكالوريوس فى التجارة عام  ،2002وهو تابع لمجلس اإلدارة ،ولديه خبرة
مدة  12عاما بأعمال التدقيق الداخلى ،ويقوم مجلس اإلدارة وبشكل مستمر بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليته وتحقيق أهدافه.
المهام الوظيفية لدائرة الرقابة الداخلية:
الرقابة الداخلية نشاط رقابي واستشاري مستقل يهدف إلى تحسين اآلداء وتعظيم قيمة الشركة بغرض مساعدة اإلدارة فى إنجاز أهدافها وذلك عن
طريق تنفيذ نظام محكم ومتواصل يعنى بتقييم وتطوير فاعلية أداء إدارة المخاطر ونظام الرقابة والضبط الداخلى بالشركة ،وتقوم أيضا الرقابة الداخلية
بالتأكد من شمولية ومصداقية المعلومات بالشركة ،االلتزام بالسياسات واإلجراءات ،حماية الممتلكات ،االستخدام االقتصادى والفعال للموارد ومن تنفيذ
األهداف التنظيمية والتشغيلية بالشركة.
 .1القيم:
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
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 .2نطاق العمل:
تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمشاركة اإلدارة والمجتمع الداخلى بالشركة واألطراف المختلفة بالمساهمة فى تحقيق أهداف الشركة ودعمها فى االلتزام
بالسياسات والقواعد واإلجراءات .وتعمل إدارة الرقابة الداخلية على االهتمام بمناطق الخطر التى لها تأثير كبير على الشركة كما أنه يجب أن تكون لدى إدارة
الرقابة الداخلية المرونة الكافية للتفاعل مع الظروف المتغيرة ،وبشكل محدد تعمل إدارة الرقابة الداخلية على تقييم مدى إحكام نظام الضبط الداخلى
والرقابة وإدارة المخاطر بالشركة للتأكد من:
أ -األخطار قد تم تحديدها وإدارتها بشكل مناسب
ب -دقة المعلومات اإلدارية والمالية والتشغيلية الهامة وكذلك مصداقيتها وسالمتها وتوقيتها
ج -التزام الموظفين بالسياسات والقوانين والتعليمات
د -االقتناء االقتصادى للمواد واستخدامها بكفاءة وحمايتها بصورة كافية
هـ  -انجاز البرامج والخطط واألهداف بالفاعلية المطلوبة
و -جودة وتطوير العملية الرقابية بالشركة بصورة مستمرة
ز -المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة والتى لها تأثير على الشركة قد تم إدارتها بشكل صحيح
 .3المحاسبة:
يكون مدير الرقابة الداخلية مسئوال عن أداء واجباته أمام مجلس إدارة الشركة من خالل لجنة التدقيق كما أنه يكون مسئوال عن تقديم تقارير التدقيق إلى
العضو المنتدب ،وتتضمن تلك المسئولية األتى:
أ -القيام بصورة منتظمة بالتأكد من دقة وكفاءة الرقابة والضبط الداخلى بالشركة وذلك فى األنشطة التى تقع ضمن نطاق ومهام التدقيق.
ب -تقديم التقارير عن القضايا الهامة مع عرض المعلومات المتعلقة بالقرار المناسب لمثل هذه القضايا وكذلك إعطاء التوصيات لتحسين التشغيل فى
األنشطة المتعلقة بتلك القضايا.
ج -تقديم معلومات بشكل دورى عن وضع ونتائج خطة التدقيق السنوية وعن كفاية أدوات إدارة الرقابة الداخلية
د -التنسيق مع الوظائف اإلشرافية والرقابية األخرى الداخلية منها والخارجية ويشمل ذلك كل المجاالت مثل إدارة المخاطر ورقابة االلتزام واألمن والقوانين
واألخالق والتدقيق البيئى والخارجى.
 .4الصالحيات:
إن مدير وموظفى الرقابة الداخلية لديهم الصالحيات التالية:
أ -الوصول غير المقيد إلى جميع الوظائف والسجالت والممتلكات والموظفين
ب -تخصيص موارد إدارة الرقابة الداخلية واختيار المهام وتحديد نطاق عمل الرقابة الداخلية وتطبيق التقنيات الالزمة إلنجاز أهداف التدقيق
ج  -الحصول على المساعدة الضرورية من الموظفين فى إدارات الشركة المختلفة عند القيام بالتدقيق باإلضافة إلى الخدمات المتخصصة األخرى من داخل
أو خارج الشركة.
كما أن مدير وموظفى إدارة الرقابة الداخلية ليس لهم الصالحيات اآلتية:
أ -أداء أى مهام تشغيلية للشركة أو مؤسساتها الفرعية
ب -إنشاء أو الموافقة على أى معاملة حسابية خارجة عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية
ج -اتخاذ أى قرارات تقع ضمن مسئوليات اإلدارة
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 .5االستقاللية:
ال يوجد أي تدخل فى نشاط الرقابة الداخلية من ناحية تحديد نطاق الرقابة الداخلية أو أداء العمل وتقديم التقارير بالنتائج ،ولتحقيق استقاللية إدارة الرقابة
الداخلية ،فإن موظفى اإلدارة مسئولين أمام مدير الرقابة الداخلية الذى يكون مسئول مسئولية مباشرة أمام لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
مباشرة وهو لديه صالحية كاملة ومستقلة للتعامل مع أى فرد داخل الشركة آلداء واجباته.
 .6المعلومات والسرية:
المعلومات التى يحصل عليها المدققون من خالل تدقيقهم توفر أساسا يعتمد عليه فى عملية التدقيق وتقديم التقارير والتوصيات .وأوراق عمل التدقيق
التى تتضمن تلك المعلومات هى ملكية الشركة بينما تبقى هذه األوراق تحت إشراف إدارة الرقابة الداخلية ويمكن الوصول إليها عن طريق األفراد المخولين
بذلك فقط.
وأيضًا يجب على المدقق الداخلى:
• أن يكون حريص فى استعمال وحماية المعلومات التى يتم الحصول عليها أثناء المهمة التى يقوم بها
• عدم استعمال المعلومات ألى غرض شخصي أو لتحقيق مصالح شخصية بأي طريق غير قانوني أو غير شرعي أو غير أخالقي بالشركة
• الكشف عن جميع الحقائق المعروفة لديه والتى سيؤدى عدم كشفها إلى نقصان فى تقرير التدقيق.
 .7المسئوليات:
مدير وموظفي إدارة الرقابة المالية مسئولون عن:
أ -وضع السياسات الخاص بنشاط الرقابة الداخلية ويكون المدير مسئوال عن التوظيف الفني أو اإلداري لتلك السياسات.
ب -وضع خطة التدقيق السنوية باستخدام منهاج يعتمد على تحديد المخاطر المرتبطة باألنشطة ،وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق والمدير التنفيذى
للمراجعة واالعتماد.
ج -تطبيق خطة التدقيق السنوية ،كما تم اعتمادها من قبل اللجنة ،مع إدخال أي مهام أو واجبات خاصة مطلوبة من قبل اإلدارة واللجنة.
د -إنشاء وتنفيذ برامج عمل شامل لتغطية جميع مناطق التدقيق المذكورة فى الخطة السنوية ،وأيضًا لتقييم وتطوير نظام الرقابة والضبط الداخلي
واألنشطة التنظيمية بالشركة.
هـ  -إعادة تقييم خطة التدقيق بشكل مستمر استنادا إلى الظروف المتغيرة وإجراء التعديالت حسب الضرورة.
و -إصدار تقارير التدقيق إلى العضو المنتدب والمدراء اآلخرين بنتائج نشاطات التدقيق.
ز -إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق باالتجاهات الحالية والممارسات الناجحة فى مجال الرقابة الداخلية بالشركة.
ح  -تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية والقضايا الخطرة فى االجتماعات الدورية.
ط  -متابعة المالحظات المرسلة إلى اإلدارة وتقييم الخطط أو اإلجراءات التصحيحية المتخذة.
ي -القيام بأعمال المتابعة الدقيقة للتأكد من تنفيذ وفاعلية اإلجراءات التصحيحية التى تم اتخاذها.
ك  -األخذ في االعتبار نطاق عمل المدققين الخارجيين والهيئات الخارجية حسب الضروروة لغرض شمولية عملية التدقيق بالشركة.
ل  -المساعدة فى إجراء التحقيقات في األعمال التي تتعلق بخيانة األمانة داخل الشركة وإشعار العضو المنتدب ولجنة التدقيق والمدراء اآلخرين بالنتائج.
ومساعدة السلطات الرسمية في االدعاءات المختلفة (إذا لزم األمر).
م -القيام بأي خدمات استشارية لمساعدة اإلدارة فى تحقيق أهدافها ومعالجة األمور المختلفة ،ويمكن أن يتضمن ذلك تصميم األنظمة والتدريب
والمبادرات الجديدة.
ن -المشاركة في اللجان المختلفة وفي مهام رقابة االلتزام ومهام تطوير األنظمة وذلك إلمداد الشركة باإلرشادات الالزمة لمعالجة القضايا المحتملة
ومناطق ضعف أو عدم كفاءة الرقابة الداخلية.
س  -القيام بتقييم وظائف الشركة الهامة وأيضا تقييم التغييرات واالستحداثات في أنظمة العمليات ،والخدمات ،واألنظمة الرئيسية واألنظمة الرقابية
بالشركة مع العمل على تطوير المساعدة فى تطبيق تلك التغييرات.
ع  -تأدية جميع المتطلبات المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي يتم التكليف بها من قبل مجلس اإلدارة.
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معايير ممارسة الرقابة الداخلية:
تتم ممارسة المهنة بإدارة الرقابة الداخلية بالشركة وفقًا للمعايير الدولية لممارسة مهنة الرقابة الداخلية ( )SPPIAالصادرة عن معهد الرقابة الداخلية
( .)IIAوتمثل تلك المعايير الحد األدنى لممارسة المهنة فى إدارة الرقابة الداخلية بالشركة.
وعليه فإن مجلس إدارة الشركة يقر بمسئوليته عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية فى الشركة ومراجعته الدورية لهذا النظام وفعاليته وذلك من خالل
لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس.
جـ  -اسم ضابط االمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين:
تقرر تعيين السيد /عثمان زيشان – مدير إدارة الرقابة الداخلية كضابط امتثال للسنة المالية  .2019ويحمل السيد /عثمان زيشان شهادة بكالوريوس التجارة
عام  2002من جامعة كارنتكا بالهند ،ولديه سابقة خبرة امتدت على مدار  12سنة حيث شغل العديد من الوظائف أهمها مدير شركة البيان بدبي ،وتم
تعيين السيد /عثمان زيشان كمدقق داخلي لشركة رأس الخيمة العقارية من تاريخ  27مارس  2008وحتى تاريخه .وهو حاليا يقوم بوظيفة ضابط االمتثال
للشركة.
د  -كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم اإلفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:
لم تواجه الشركة أي مشكالت
ه -عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة
لقد صدر عدد  9تقارير عن إدارة الرقابة الداخلية في لمجلس إدارة الشركة
عاشرًا -تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية
لم يتم ارتكاب أى مخالفة خالل السنة المالية 2019
حادي عشر -بيان بالمساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة
قامت شركة رأس الخيمة العقارية وخالل العام  2019بالمساهمات اآلتية:
 رعاية مبادرة نمشي معًا  -دائرة التشريفات والضيافة في رأس الخيمة مبادرة رعاية اليوم الرياضي لسائقي سيارات األجرة لهيئة رأس الخيمة للمواصالت رعاية مهرجان التسامح مع اذاعة رأس الخيمة رعاية اليوم العالمي لصحة الفم – جمعية االمارات الطبية رعاية خيمة رمضانية وإفطار لعمال شركة رأس الخيمة العقارية رعاية تحدي “خلك رياضي”  -نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي رعاية نادي التعاون الثقافي الرياضي – دورة صقر بن سعود القاسمي المضانية  8لكرة القدم االحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني  – 2019القيادة العامة للدفاع المدني مبادرات مجتمعية لدعم الحملة الرمضانية “ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون”المعدمة خالل شهر رمضان
 رعاية مركز راشد ألصحاب الهمم .شنطة مؤونة ودعم لألسر ُ دعم مشروع عيدية يتيم رعاية قرية عوافي التراثية رعاية إذاعة رأس الخيمه -رعاية دائرة التشريفات والضيافة في رأس الخيمة خالل فعالية كل واشكر
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ثاني عشر -معلومات عامة
أ .بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر اإلغالق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خالل السنة المالية 2019
الشهر

التاريخ

أعلى سعر

أدنى سعر

اإلغالق

الحجم

القيمة

عدد التداوالت

ديسمبر

2019/12/31

0.44

0.43

0.44

2,759,061

1,188,529.26

13

نوفمبر

2019/11/28

0.42

0.41

0.42

811,018

339,121.48

15

أكتوبر

2019/10/31

0.46

0.46

0.46

117,004

53,587.83

3

سبتمبر

2019/9/30

0.45

0.44

0.45

897,903

402,801.68

15

أغسطس

2019/8/29

0.45

0.44

0.44

143,053

63,738.74

4

يوليو

2019/7/31

0.48

0.48

0.48

3,226,529

1,539,738.03

31

يونيو

2019/6/30

0.43

0.43

0.43

645,000

277,179.10

8

مايو

2019/5/30

0.43

0.43

0.43

718,572

308,069.76

10

أبريل

2019/4/30

0.48

0.46

0.48

1,457,745

675,437.97

28

مارس

2019/3/31

0.43

0.42

0.42

1,009,717

427,030.08

14

فبراير

2019/2/28

0.46

0.45

0.46

3,753,233

1,716,134.85

42

يناير

2019/1/31

0.47

0.46

0.47

783,494

361,864.74

20

ب -بيان اآلداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذى تنتمى إليه الشركة خالل العام :2019
 -1بيان اآلداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام:
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: بيان مؤشر الشركة مع مؤشر القطاع الذى تنتمى إليه- 2

 أجنبي/ عربي/ خليجي/ مصنفة على النحو التالي (محلي2019/12/31  بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في- 3
Nationals
Symbol

RAKPROP

GCC

Arabs

Others

Total
Foreign

Outstanding

Company
Name

Allowed

Actual

Allowed

Actual

Allowed

Actual

Allowed

Actual

Ownership%

Shares

RAK
Properties

100%

73.27%

49%

10.826%

49%

5.711

49%

10.193

26.73

2,000,000,000

، محلي: حكومات) مصنفة على النحو التالي، شركات، (أفراد2019/12/31  بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في- جـ
: وأجنبي، عربي،خليجي
افراد
Nationality Types

Volume

Net Value (AED)

ARB

109,695,466

48,266,005

GCC

116,418,262

OTH

74,868,126

UAE

1,126,038,442

%age

Number of
Shareholders
5.486

16,163

51,224,035

5.822

10,471

32,941,975

3.744

7,995

495,456,914

56.314

34,948

شركات
Nationality Types

Volume

Net Value (AED)

Percentage

Number of
Shareholders

ARB

4,490,692

1,975,904

0.225

35

GCC

100,050,385

44,022,169

5.004

132

OTH

128,957,384

56,741,249

6.449

219

UAE

265,909,130

117,000,017

13.298

643

حكومات
Nationality Types
UAE

2019 الـتـقـريـر الـسـنـوي

Volume
73,150,294

Net Value (AED)
32,186,129

%age

Number of
Shareholders
3.658

16
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د  -المساهمون الذين يملكون ( )%5أو أكثر من رأس مال الشركة كما فى 2019/12/31
م

اإلسم

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة
من رأس مال الشركة

1

السيد /محمد أحمد رقيط العلي (عضو مجلس اإلدارة)

129,000,000

6.45%

:هـ  -بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في  2019/12/31حسب الجدول التالي
م

)ملكية األسهم (سهم

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم
المملوكة من رأس
المال

1

أقل من 50,000

12289

120,433,143

6.02

2

من  50,000إلى أقل 500,000

1462

230,753,879

11.54

3

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

458

656,978,675

32.85

4

أكثر من 5,000,000

71

956,857,033

47.84

5

يساوي 5,000,000

7

35,000,000

1.75

و -بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي:
 اسم مسئول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:السيد /غيث زغيبي هو مدير لعالقات المستثمرين حيث يتم التواصل معه عن طريق البريد االلكتروني  ir@rakproperties.aeوقد انضم السيد /غيث
زغيبي إلى شركة رأس الخيمة العقارية منذ تاريخ  1مارس  2011وهو من الكفاءات وذوي الخبرات في الشركة.
 الرابط االلكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة:يحتوي موقع الشركة على صفحة خاصة بعالقات المستثمرين من خالل الرابط التالي/http://www.rakproperties.net/investor-relation :
ز -بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خالل عام  2019واإلجراءات المتخذة بشأنها.
ال يوجد قرارات خاصة
ح -إسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعيينه
مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة هو السيد /معن عبد الكريم وهو المستشار القانوني وسكرتير مجلس اإلدارة للشركة وتم تعيينه بتاريخ .2019/10/1
ط -بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2019
لم يطرأ أى حدث غير اعتيادى أو جوهرى صادف الشركة خالل عام 2019
ي  -بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2019،2018 ،2017
عدد أعضاء مجلس اإلدارة المواطنين  8أعضاء ،من بينهم رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة ،كما أن نسبة التوطين من العاملين هي كالتالي:
2019

2018

2017

%8.5

%8.1

%8.3
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