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 وشركاتها التابعة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع
  

 البيانات المالية الموحدة
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  ١٥    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
      
      

  ٥٥ – ١٦    البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  























  
       التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش

١١  
  

 

 

    الموحد الدخلبيان 
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  
  ٢٠١٨ ٢٠١٩ إيضاح 
 ألف درهــم ألف درهــم  
     

 ١٠١٫٣٩١ ١٩٢٫٤٢٣  ٢٢  اإليرادات
       

 )٥٥٫٥٧٠( )١٣٣٫٨١٥( ٢٣  المبيعات تكلفة 
   -------------  -----------  

  ٤٥٫٨٢١  ٥٨٫٦٠٨    إجمالي األرباح
        

  ١٥٫٥٨٩  ٢٧٫٧٠١  ٢٥  إيرادات أخرى
  )٥٣٫٥٦٥(  )٤٤٫٣٧١(  ٢٤    داريةاإلعمومية والمصروفات ال

 ١٦٨٫٣٩٢ ٥٥٫٣٣١  ٧  صافي التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
  ي إلى صاف محتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير قيمة عقاراتتخفيض 

 )٣٫١٥٠( )١٫٥١٩(  ٩  القابلة للتحقيق القيمة   
    ----------  -----------  

 ١٧٣٫٠٨٧ ٩٥٫٧٥٠    التشغيلية األرباح 
      

  )٣٠٫٤٦٦(  )٩٣٢( ١٣  رىاألخانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة 
 )٣٫١٧٠( -  الخسارة من بيع استثمارات 

  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من 
 ١٫٥٩١ ٤٤٠ ١٠  خالل األرباح أو الخسائر
 ٣٫٦٢٦ ١٫٠٩٩   إيرادات توزيعات أرباح

 ٩٫٢٣٣ ١٠٫٥٨١ ٢٦  إيرادات التمويل
 )٣٫٣٧٧( )٦٫٢٣٨( ٢٦  تكاليف التمويل

  ----------  ----------  
 ١٥٠٫٥٢٤ ١٠٠٫٧٠٠   السنة أرباح 

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

 ٠. ٠٨ ٠. ٠٥  ٢٧  (درهم) األساسية والمخفضة للسنةربحية السهم 
    ==== ==== 
  
  

  .المالية الموحدةالبيانات جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٥٥إلى  ١٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١٠ إلى ٣ الصفحات منإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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   الشاملة األخرى الموحدبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات 
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
     

 ١٥٠٫٥٢٤ ١٠٠٫٧٠٠    السنة  أرباح
      

     اإليرادات الشاملة األخرى:
       

       األرباح أو الخسائر: إلىبنود لن يتم إعادة تصنيفها 
      

   بالقيمة العادلة في حقوق الملكية في القيمة العادلة الستثمارات اتالتغير
  )١١٧٫٥٢٠(  )٥٫١٩١(   من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
  ----------  ------------  

  )١١٧٫٥٢٠(  )٥٫١٩١(  الخسائر الشاملة األخرى للسنة 
  ----------  ------------  

  ٣٣٫٠٠٤  ٩٥٫٥٠٩   للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
   =====  =====   
  

  .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٥٥إلى  ١٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١٠ إلى ٣ الصفحات منإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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  بيان التدفقات النقدية الموحد 
   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ إيضاح 
  ألف درهــم  ألف درهــم   

       األنشطة التشغيلية
 ١٥٠٫٥٢٤ ١٠٠٫٧٠٠    السنة أرباح 

        
        تسويات لـ:

  ١٤٫٣٣٦  ١٥٫٤١٩  ٦  ستهالك اال
  )٩٫٢٣٣(  )١٠٫٥٨١(  ٢٦  إيرادات التمويل 

  ٣٫٣٧٧  ٦٫٢٣٨  ٢٦  التمويلتكاليف 
  )٣٫٦٢٦(  )١٫٠٩٩(    إيرادات توزيعات األرباح

  )١٫٥٩١(  )٤٤٠(    صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٣٫١٧٠  -    الخسارة من بيع استثمارات 

  )١٦٨٫٣٩٢(  )٥٥٫٣٣١(  ٧  للعقارات االستثمارية التغير في القيمة العادلة  صافي
  تخفيض قيمة عقارات قيد التطوير محتفظ بها بغرض المتاجرة إلى صافي القيمة 

  القابلة للتحقيق 
  
٩  

  
١٫٥١٩  

  
٣٫١٥٠  

  ٣٠٫٤٦٦  ٩٣٢  ١٣  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى
  )١٫٥٥٣(  ٦٠٥  ١٨  نهاية الخدمة للموظفين اتمخصص تعويض

  -  )٢٢٫٠٢٠(  ٢٥  منح حكومية
    -----------  ----------  
    ٢٠٫٦٢٨  ٣٥٫٩٤٢  

        التغيرات في:
  ٦٫٢٠٥  ٥٨٫٤٢٢    لمتاجرةمحتفظ بها بغرض اعقارات  -
  )٦٥٫٦٦٦(  )١٠٢٫٥٨٨(    لمتاجرةمحتفظ بها بغرض ا عقارات قيد التطوير -
  ٩١٫٨٤٦  )٥٣٫٩٣٨(    المدينة والذمم المدينة األخرىالذمم المدينة التجارية وذمم العقود  -
  )٥١٫٢٢٧(  ٢٫٤٨٠    دفعات مقدمة إلى مقاولين وموردين -
  ١٦٢  )١٤٩(    مخزون ال -
 ١٧٫٩٦٨  ٣١٫٤١٠    خرىاألتجارية والدائنة الذمم ال -
  )٢٫٣٢٣(  ٥٫٥٩٥    مطلوبات العقود -

 )٦٣(  )١٢٧(  ١٨  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
    ------------  ---------  

  ١٧٫٥٣٠  )٢٢٫٩٥٣(    الناتج من األنشطة التشغيلية  / صافي النقد (المستخدم في)
   ------------  ---------  

        األنشطة االستثمارية
  )١٢٩٫٥٤٠(  )١٤٠٫٥٢٩(  ٦  معداتالممتلكات والإضافات إلى 
  ٨٫٠٦٣  ١٠٫٢١٩    فوائد مقبوضة

  ٣٫٦٢٦  ١٫٠٩٩    مقبوضةتوزيعات أرباح 
  )٣٢٣(  -    إضافات إلى االستثمارات

  ١٨٫٥٣٣  ١٢٫٦٢٩    متحصالت من استبعاد استثمارات
  )١٧٫١١٥(  )٢٢٫٤٧٧(  ٨  إضافات إلى عقارات استثمارية قيد التطوير

  )٥٠٫٠٠٠(  )٥٠٫٠٠٠(    الزيادة في ودائع ألجل
    -------------  ------------  

  )١٦٦٫٧٥٦( )١٨٩٫٠٥٩(    األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 
    -------------  ------------  

        األنشطة التمويلية
  )١٢٣٫٠٦٤(  )٢٨٥(    توزيعات أرباح مدفوعة

  ١٩٦٫٥٥٩  ٢٧١٫٩٤٢    قروض تم الحصول عليها
  -  )٢٦٫٦٥٠(    قروض تم سدادها

  ٩٥٫٨٨٩  )١٤٫٦٣١(    التغير في السحب المصرفي على المكشوف
  )١٣٫٦٧٨(  )١٥٫٢٨٣(    فوائد مدفوعة

  )٥٫٢٦٣(  )٤٫٠٠٠(    أعضاء مجلس اإلدارة  إلى مكافآت مدفوعة
    -----------  ----------  

  ١٥٠٫٤٤٣  ٢١١٫٠٩٣    صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
    -----------  ----------  

  ١٫٢١٧  )٩١٩(    الزيادة في النقد وما يعادله (النقص) / صافي
        

  ٢٫٢٤٩  ٣٫٤٦٦  ١٤  السنة النقد وما يعادله في بداية 
    ---------  --------  

  ٣٫٤٦٦  ٢٫٥٤٧  ١٤  السنة النقد وما يعادله في نهاية 
    =====  ====   
  

  .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٥٥إلى  ١٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

   . ١٠إلى  ٣ الصفحات منإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
                  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

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

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

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩تطبيق المعيار رقم التعديل نتيجة 
 (١٧٫٦٥١) ٣١٢٫٦٨١ (٣٣٠٫٣٣٢) - - - ))١ج (-٣المالية (راجع إيضاح 

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

        
        إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

        
 ١٥٠٫٥٢٤ ١٥٠٫٥٢٤ - - - -  أرباح السنة

 (١١٧٫٥٢٠) - (١١٧٫٥٢٠) - - -  الخسائر الشاملة األخرى للسنة 
  ----------- ------------- ---------- ------------ ----------- ------------ 

 ٣٣٫٠٠٤ ١٥٠٫٥٢٤ (١١٧٫٥٢٠) - - -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
          

        المعامالت المسجلة مباشرةً ضمن حقوق الملكية
          

 - (١٥٫٠٥٢) - ١٥٫٠٥٢ - -  المحول إلى االحتياطيات العامة
 (٥٫٢٦٣) (٥٫٢٦٣) - - - -  ))٢( ٣٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (راجع إيضاح 

 (١٢٠٫٠٠٠) (١٢٠٫٠٠٠) - - - -  ))١( ٣٠توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع إيضاح 
  -------------- -------------- ----------- ------------- ------------ -------------- 

 ٣٫٨١٣٫٤٥٧ ٦٧٠٫٠٢٠ (٤٤٨٫٤٤١) ٥٩١٫٨٧٨ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======== ======== ====== ======= ====== ======== 
        

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

        إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
        

 ١٠٠٫٧٠٠ ١٠٠٫٧٠٠ - - - -  أرباح السنة
 (٥٫١٩١) - (٥٫١٩١) - - -  الشاملة األخرى للسنة  الخسائر

  ----------- ------------- ---------- ---------- ----------- ---------- 
 ٩٥٫٥٠٩ ١٠٠٫٧٠٠ (٥٫١٩١) - - -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

        

        المعامالت المسجلة مباشرةً ضمن حقوق الملكية
        

المحققة من استثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من الخسائر 
 - (٢٣٧٫٥٢٩) ٢٣٧٫٥٢٩ - - -  خالل اإليرادات الشاملة األخرى المحولة إلى األرباح المحتجزة

 - (١٠٫٠٧٠) - ١٠٫٠٧٠ - -  المحول إلى االحتياطيات العامة
)٤٬٠٠٠( - - - -  ))٢(٣٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (راجع إيضاح   )٤٬٠٠٠(  

  ------------ -------------- ----------- -------------  ----------- --------------  
 ٣٫٩٠٤٫٩٦٦ ٥١٩٫١٢١ (٢١٦٫١٠٣) ٦٠١٫٩٤٨ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥٥إلى  ١٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 حول الشركة معلومات   ١

    
) الصادر عن صاحب السمو ٥(الشركة) كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم ( ش.م.عتأسست رأس الخيمة العقارية 
الشركة مدرجة في سوق أسهم . إن ٢٠٠٥ يونيو ٢الشركة أعمالها بتاريخ  وبدأت ،٢٠٠٥فبراير  ١٦حاكم إمارة رأس الخيمة في 

 ،، رأس الخيمة٣١١١٣: ب الرئيسي المسجل للشركة هو ص. ب. إن عنوان المكت، اإلمارات العربية المتحدةق الماليةأبوظبي لألورا
  .اإلمارات العربية المتحدة

  
لشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها اتتضمن  ي ذلك التاريخف للسنة المنتهيةو ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ كما في البيانات المالية الموحدةإن 

  المجموعة")."مجتمعة بـ 
  

  :٢٠١٩ ديسمبر ٣١فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة كما في 
  

 نسبة حصة الملكية     بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  راك العقارية إنترناشيونال المحدودة
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تنزانيا  راك العقارية تنزانيا المحدودة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  تنزانيا  دولفين مارينا المحدودة
  

، لمحدودةا ، أما شركة دولفين ماريناالمحدودة، تنزانيا، هي شركة تابعة لشركة راك العقارية انترناشيونال المحدودةراك العقارية تنزانيا 
  ، تنزانيا.المحدودة العقارية تنزانيا تنزانيا، فهي شركة تابعة لشركة راك

  
  االستثمار في العقارات وتطويرها وإدارة العقارات والخدمات ذات الصلة.  فيللمجموعة  تتمثل األنشطة الرئيسية

  
  أساس اإلعداد  ٢

  
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية البيانات المالية الموحدةتم إعداد هذه  هامة اصيل السياسات المحاسبية التفيتم إدراج . وفقا

  .٤و  ٣ رقم في اإليضاحين للمجموعة
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦إن هذه البيانات المالية هي أول بيانات مالية سنوية للمجموعة تم فيها تطبيق المعيار رقم 
  طرأت على السياسات المحاسبية الهامة. التيذات الصلة التغيرات  ٤ رقم . يتضمن اإليضاح"عقود اإليجار"المالية 

  
باستثناء التغير في السياسة المحاسبية المتعلقة بعقود اإليجار، قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل متسق على كافة 

  السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.
  

  انات المالية الموحدة للمجموعة.إن تطبيق هذا المعيار بشكل مبدئي ليس له تأثير مادي على البي
  

  بيان التوافق  (أ)
  

، كما أنها تتوافق مع البنود ذات الصلة من النظام وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية البيانات المالية الموحدةتم إعداد هذه 
  .٢٠١٥نة ) لس٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (األساسي للشركة و

  
 أساس القياس  (ب)

 
طوير العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 

  بالقيمة العادلة. المسجلةاألدوات المالية وبعض 
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   (ج)
  

العملة الرسمية للشركة. تم تقريب  يالمتحدة ("الدرهم اإلماراتي") وهتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية 
  إلى أقرب عدد صحيح باأللف، ما لم يُذكر غير ذلك. المبالغكافة 

   



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) أساس اإلعداد  ٢
  

  استخدام التقديرات واألحكام   (د)
  

عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات 
والمصروفات الخاصة بالمجموعة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

  التقديرات.
 
  قياس القيم العادلة   

 
  تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.

  
اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن مراقبة كافة قياسات  تكونالمجموعة إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة، كما  لدى

  .٣القيمة العادلة الهامة، بما في ذلك القيم العادلة ضمن المستوى 
  

ى التقييم. في حال االستعانة بمعلومات صادرة تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير الملحوظة والتعديالت عل
عن طرف آخر، مثل عروض األسعار المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم األدلة التي تم 

ة، بما في إلعداد التقارير الماليالحصول عليها من األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية 
  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 

  في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: مستويات مختلفة
   
 : أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. ١المستوى  -
مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، وهي عبارة عن  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى  -

 سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).
 : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).٣المستوى  -

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

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.

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

  
  تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلة في اإليضاحات التالية:

  
  ؛ستثمارية قيد التطويرالعقارات االستثمارية والعقارات اال – ٨ و ٧ين اإليضاح

  قياسات القيمة العادلة.  – ٣١اإليضاح 
  

   المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات  )(هـ
  

اريخ التعديل اعتباراً من تتتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات 
  .فصاعداً 

  
التي تنطوي على مخاطر جوهرية يترتب  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١افتراضات وتقديرات حاالت عدم اليقين في معلومات حول  تم أدناه بيان

  في السنة المالية الالحقة.على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات مادية  تعديالتعليها 
   



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩سمبر دي ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) أساس اإلعداد  ٢
  

  (تابع) المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات  )(هـ
  

  تقييم العقارات االستثمارية والعقارات االستثمارية قيد التطوير  )١(
  

 تحقيق إيراداتل المملوكحيث يتم تقييم العقار االستثماري  ٤٠تطبق المجموعة نموذج القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  .جلةمسو إيجارية أو لزيادة رأس المال أو لكال الغرضين وفقاً للقيمة العادلة بناًء على التقييم الذي تم القيام به من قبل شركة تقييم مستقلة

  
مماثلة. في ظل عدم وجود هذه المعلومات، قامت اإلدارة  لعقاراتإن أفضل دليل للقيمة العادلة هو األسعار الحالية في سوق نشط 

. في سياق وضع أحكامها، قامت المجموعة بمراعاة أسعار المعامالت التي بتحديد القيمة في نطاق تقديرات القيمة العادلة المعقولة
أي تغيرات في طبيعة وموقع العقارات المعنية  ارات ذات طبيعة مماثلة في نفس الموقع، بعد إجراء تعديالت تعكستمت مؤخراً لعق

نطوي على تاألسعار. ترتكز هذه التقديرات على بعض االفتراضات التي  بتلكمنذ تاريخ إبرام هذه المعامالت أو الظروف االقتصادية 
  لنتائج الفعلية.عدم اليقين وقد تختلف بشكل كبير عن ا

  
يتطلب تحديد القيمة العادلة للعقارات التي ينتج عنها إيرادات استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات (مثل 

ة وحالة مالتأجير، وبيانات المستأجرين، وتدفقات اإليرادات المستقبلية، والقيم الرأسمالية للتجهيزات والتركيبات، واإلصالحات العا
مخاطر التطوير (مثل مخاطر البناء والتأجير)  عالوة على ذلك، تتم مراعاة العقار) ومعدالت الخصم المطبقة على تلك الموجودات.

عند تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير. تستند هذه التقديرات إلى ظروف السوق المحلية القائمة في نهاية فترة 
  .المترتبة عليهاحول التقديرات المطبقة والقيمة  ٨و  ٧راجع اإليضاحين  ر.التقري

  
  انخفاض قيمة العقارات المحتفظ بها للمتاجرة والعقارات المحتفظ بها للمتاجرة قيد التطوير  )٢(

  
اض، التطوير لتحديد قيمة االنخفقيد  المحتفظ بها للمتاجرةوالعقارات  المحتفظ بها للمتاجرةتقوم إدارة المجموعة بمراجعة العقارات 

بيانات و ت به شركة تقييم خارجية مستقلةالتقييم الذي قامإلى المجموعة  تستند. عندما تكون هناك مؤشرات على انخفاض القيمة
  لالسترداد. ةالقابل القيمةمبيعات السوق للتحقق من 

  
دير وم اإلدارة بتقتقاألرباح أو الخسائر الموحد، لتحقيق في بيان إلى صافي القيمة القابلة ل لتحديد مدى ضرورة تخفيض قيمة المخزون

ت أسعار البيع كان في حالتاريخ التقرير.  حتى لم يتم بيعهاالوحدات العقارية التي  إلنجازأسعار البيع الحالية والتكاليف المتوقعة 
تخفيض تكلفة العقارات لخسارة المحددة بغرض حالة امخصص لحدث أو  رصديتم  إلنجازها،الحالية أقل من التكاليف المتوقعة 

  قيد التطوير إلى صافي قيمتها القابلة للتحقق. المحتفظ بها للمتاجرةوالعقارات  المحتفظ بها للمتاجرة
  

  تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة  )٣(
  

  :التاليةإحدى البنود عادةً إلى  المدرجةيستند تقييم استثمارات األسهم غير عادةً ما 
  
 ؛التي تمت مؤخراً في السوقتجارية المعامالت ال  
  تماثلها إلى حد كبير؛القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى  
  ؛ أووسمات مخاطر مماثلةالتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة على البنود وبشروط  
 نماذج التقييم األخرى.  
  

ليب بمراجعة أسايتطلب تقديرات هامة. تقوم المجموعة  الستثمارات األسهم غير المدرجةإن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم 
لية معامالت السوق الحاالتي يمكن مالحظتها من سعار األباستخدام إما اختبارها للتأكد من صحتها التقييم بشكل دوري، كما تقوم ب

حول التقديرات المطبقة  ٣١راجع اإليضاح رقم  من بيانات السوق المتاحة األخرى. عار التي يمكن مالحظتهااألساألداة أو  لنفس
  والقيمة المترتبة عليها. 
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) أساس اإلعداد  ٢
  

  (تابع) لعدم اليقين في التقديراتالمصادر الرئيسية   )(هـ
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء" ١٥المعيار رقم   )٤(
 

ً للمعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع  ١٥إن تطبيق سياسة االعتراف باإليرادات وفقا
  التالية: التقديرات

  
  تحديد أسعار المعاملة

  
تقييم ب المجموعةالمعاملة فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء. عند وضع هذه األحكام، تقوم  سعرتحديد  المجموعةيتعين على 

ير غ مقابلمتغير في العقد، نتيجة الخصومات أو الغرامات، ومدى وجود أي عنصر تمويلي جوهري في العقد وأي  مقابلتأثير أي 
  نقدي في العقد.

 
  تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء

  
لمدى على االعتراف باإليرادات األداء حيث يتم ا اللتزاماتفي تخصيص سعر المعاملة  المدخالتاختارت المجموعة تطبيق طريقة 

التي تتطلب االعتراف باإليرادات على أساس جهود المجموعة للوفاء بالتزام  المدخالت. ترى المجموعة أن استخدام طريقة الزمني
مشروعات از الإنجتقوم المجموعة بتقدير تكلفة  المدخالت،تطبيق طريقة  عندلإليرادات المكتسبة بالفعل.  مؤشرأفضل  يعتبراألداء 
  االعتراف بها. التي يتعيناإليرادات  قيمةتحديد  بغرض

  
  تكلفة إنجاز المشروعات

  
هذه  تضمنتتحديد التكلفة المنسوبة إلى اإليرادات التي يتم االعتراف بها.  بغرضالمشروعات  تكلفة إنجازتقوم المجموعة بتقدير 

ع وتكلفة استشاري المشرو على النحو الذي يراه المحتملة ومطالبات المقاولينديرات تكلفة التصميم واالستشارات وأعمال اإلنشاء التق
  الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء.

  
  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية  )(و

  
اسبية تطبيق السياسات المحقامت اإلدارة بوضعها في سياق التي  ،تلك التي تنطوي على تقديرات الهامة، بخالففيما يلي األحكام 

  على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة. التأثير األكبرللمجموعة والتي لها 
  

  تصنيف العقارات  )١(
  

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 

ً لتعريفات العقارات االستثمارية، والممتلكات والمعدات، والعقارات معايير حتى تتمك ن من ممارسة هذه األحكام بشكل متسق وفقا
المحتفظ بها للمتاجرة. عند وضع أحكامها، قامت اإلدارة بمراعاة المعايير التفصيلية والتوجيهات المتعلقة بتصنيف العقارات على 

، ٤٠والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢سبي الدولي رقم النحو المنصوص عليه في المعيار المحا
وعلى وجه التحديد االستخدام المزمع للعقار من قبل اإلدارة. يتم تجميع العقارات المحتفظ بها للمتاجرة ضمن الموجودات المتداولة 

  .رالتقريحيث تنوي اإلدارة بيعها خالل سنة واحدة من تاريخ 
  

  التزامات األداءب الوفاء) ٢(
  

و في أ على المدى الزمني التزامات األداءب كان يتم الوفاءمن عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا عقد يتعين على المجموعة تقييم كل 
ع والشراء فاقيات البيذلك بناًء على ات بتحديدتحديد الطريقة المناسبة لالعتراف باإليرادات. قامت المجموعة  محدد، وذلك بغرض وقت

موجودات ذات أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة. ال تنشئ المجموعة بناًء على العقارية للعميل و لتقديم الموجوداتالمبرمة 
 ،تفي هذه الحاالاألعمال المنجزة حتى تاريخه. مقابل الحصول على دفعات ولديها حق واجب النفاذ في  ،للمجموعة استخدامات بديلة

  .المدى الزمني اإليرادات علىتقوم المجموعة باالعتراف ب
   



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) أساس اإلعداد  ٢
  
  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية (تابع)  )(و

  
  تحديد أسعار المعامالت  ) ٣(

  
ود مقابل وجاإلدارة بناًء على تقديرها، ال ترى المعاملة فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء.  سعرتحديد  المجموعةيتعين على 

على  إن أسعار العقود ثابتة، هذا وال يتم بشكل عام منح خصومات أو فرض غراماتمع العمالء.  ةالمبرم هام في العقود متغير
  العمالء.

  
  في العقود مع العمالء السيطرة تحويل  )٤(

  
على  تحويل السيطرةاإليرادات عندما يتم ب يتم االعتراف محدد،فيها المجموعة التزامات األداء في وقت  تستوفيفي الحاالت التي 

ليم تسد الموجودات العقارية، يتم االعتراف باإليرادات بشكل عام عنبيع الموجودات موضوع العقد إلى العميل. في حاالت عقود 
 الوحدة إلى العميل.

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
 أساس التوحيد  )(أ

  
 تتألف هذه البيانات المالية الموحدة من بيان المركز المالي الموحد والنتائج الموحدة لعمليات الشركة وشركاتها التابعة (يُشار إليها

حول هذه البيانات المالية  ١"المجموعة") بالطريقة المباشرة. تم اإلفصاح عن الشركات التابعة األساسية في اإليضاح  مجتمعة بـ
  الموحدة.

  
  الشركات التابعة 

  
إن الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة. تُسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة، أو لديها حق 

وائد متغيرة نتيجة ارتباطها بهذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها على المنشأة. يتم في ع
 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 
  ماثلة.. تم إعداد البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية متناسقة للمعامالت المبين شركات المجموعة

  
  العمالت األجنبية  )ب(

  
  مالت. ف السائدة في تواريخ المعايتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الرسمية لشركات المجموعة وفقاً ألسعار الصر

  
يتم تقرير. في تاريخ ال يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقاً ألسعار الصرف السائدة

ف رتحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقاً ألسعار الص
 ها بالتكلفة التاريخيةتم قياسيتم تحويل البنود غير المالية بالعملة األجنبية التي ي ادلة.السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة الع

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة يتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو  .وفقا
  .الخسائر
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) المحاسبية الهامةالسياسات   ٣

  
  (تابع) العمالت األجنبية  )ب(

  
  العمليات الخارجية

  
المراكز المالية والنتائج  اقتصاد تضخم غير عادي)، يتم تحويل عملة تنطوي أي منها على(التي ال فيما يتعلق بكافة العمليات الخارجية 

  :لى النحو التاليعإلى عملة العرض  بالعمالت الرسمية التي تختلف عن عملة العرض
  
  ؛الق في تاريخ بيان المركز الماليبسعر اإلغ الموجودات والمطلوباتيتم تحويل بالنسبة لكل بيان مركز مالي معروض،   )١(
  أسعار الصرف؛ ومتوسط وفقاً ليتم تحويل اإليرادات والمصروفات بالنسبة لكل بيان أرباح أو خسائر،   ) ٢(
 منفصل في حقوق الملكية. كعنصرفروق الصرف الناتجة  بكافةيتم االعتراف   ) ٣(
  

  األدوات المالية  )ج(
  

  تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )١(
  

عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ: التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
استثمارات أسهم أو بالقيمة العادلة من خالل  –استثمارات دين أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  –األخرى 

التقارير من المعايير الدولية إلعداد  ٩رقم سائر. بصورة عامة، يرتكز تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار األرباح أو الخ
في  المشتقات المتضمنة المالية على نموذج األعمال الذي يتم في إطاره إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية. إن

 من على اإلطالق. وبدالً  منفصلة، ال تكون مشتقات في نطاق المعيار عبارة عن أصل مالي ساسيالعقد األالعقود والتي يكون فيها 
  ذلك، يتم تقييم األدوات المالية المختلطة بشكل كلي لغرض التصنيف.

  
العادلة من خالل القيمة بيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كال الشرطين التاليين، ما لم يتم تصنيفها على أنها 

  : األرباح أو الخسائر
  
 أن يكون محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و -
لي قيد صأن ينشأ عن شروطها التعاقدية، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ األصلي وفائدة على المبلغ األ -

 السداد.
  

 ايتم قياس استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي كال الشرطين التاليين، ما لم يتم تصنيفه
  : األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل على أنها بالقيمة 

  
 بيع الموجودات المالية؛ وو صيل تدفقات نقدية تعاقديةتتحقق أهدافه من خالل تحمحتفظ بها ضمن نموذج أعمال  يكونأن  -
غ األصلي قيد على المبل وفائدةفقط دفعات للمبلغ األصلي  تمثل، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة شروطها التعاقديةعن  ينشأأن  -

 السداد.
  

المجموعة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة  تقررعند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد 
  كل استثمار على حدة.اتخاذ هذا القرار بحسب في القيمة العادلة لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 

  
الشاملة  يراداتفيما يتعلق بكافة الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإل

األخرى كما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ويتضمن ذلك كافة الموجودات المالية المشتقة. 
القيمة بعند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو 

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. 

  
ذمم مدينة تجارية ال تنطوي على بنود تمويل هامة يتم قياسها مبدئياً بسعر المعاملة) يتم مبدئياً قياس الموجودات المالية (ما لم تكن 

ة ربالقيمة العادلة زائداً، فيما يتعلق بالبنود التي ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصو
  مباشرة لالستحواذ على تلك البنود.
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
  األدوات المالية (تابع)  )ج(

  
  (تابع) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )١(

  
 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 
إن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياسها صنف على هذا النحو عند االعتراف المبدئي. كان م

م الحقاً قياس يتبالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك مصروفات الفائدة، ضمن األرباح أو الخسائر. 
األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بمصروفات الفائدة وأرباح وخسائر صرف المطلوبات المالية 

  العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر. يتم أيضاً االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.
  

  لفة المطفأة من القروض والذمم الدائنة التجارية واألخرى.تتألف المطلوبات المالية بالتك
  

  .والمطلوبات المالية تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

الخسائر، بما في ذلك أي حصص أو إيرادات  وأيتم االعتراف بصافي األرباح هذا ووجودات الحقاً بالقيمة العادلة. يتم قياس تلك الم
  توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر.

  
  أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  
ً بالقيمة العادلة. ن كما لم ت ضمن األرباح أو الخسائر اتكإيرادتوزيعات األرباح ب االعترافيتم  يتم قياس هذه الموجودات الحقا

ن اإليرادات ضمصافي األرباح والخسائر األخرى ب االعترافبوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم تشكل األرباح توزيعات 
  الشاملة األخرى وال تتم إعادة تصنيفها مطلقاً إلى األرباح أو الخسائر.

  
  مطفأةالموجودات المالية بالتكلفة ال

  
 يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة

انخفاض القيمة ضمن خسائر ) أدناه). يتم االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية و٢( إيضاح (راجع
  أرباح أو خسائر، ناتجة عن إيقاف االعتراف، ضمن األرباح أو الخسائر. عتراف بأيو الخسائر. يتم االاألرباح أ

  
 قتتألف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد في الصندو

  ولدى البنك.
  

 ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على القيم الدفترية للموجودات المالية في  ٩رقم  إن تأثير تطبيق المعيار
  يتعلق فقط بالمتطلبات الجديدة النخفاض القيمة، على النحو الموضح أدناه.

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
من  ٩تأثير إعادة القياس وفقاً للمعيار رقم 

  ٢٠١٨يناير  ١  التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (معاد بيانها)    (كما هي معلنة سابقاً)  

        خسائر انخفاض القيمة من:
الذمم المدينة التجارية وذمم العقود 

  )٢١٫٦٢١(  )١٧٫٦٥١(  )٣٫٩٧٠(  المدينة والذمم المدينة األخرى
  

الملكية استثمارات تنوي المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية. باإلضافة إلى ذلك، تمثل سندات حقوق 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بتصنيف هذه االستثمارات في تاريخ التطبيق  ٩وفقاً لما يُجيزه المعيار رقم 

من المعايير الدولية إلعداد  ٩ل اإليرادات الشاملة األخرى. عند التحول إلى المعيار رقم المبدئي على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خال
ألف درهم كزيادة في  ٣٣٠٫٣٣٢التقارير المالية، بتم االعتراف بالمخصص المسجل النخفاض قيمة الموجودات المتاحة للبيع بمبلغ 

  .٢٠١٨يناير  ١اكمة في احتياطي القيمة العادلة كما في الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة ونقص في التغيرات المتر
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
  األدوات المالية (تابع)  )ج(

  
 انخفاض قيمة الموجودات المالية  )٢(

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩يستبدل المعيار رقم 

بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة". يتطلب ذلك أحكام هامة حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على  ٣٩
ات تطبيق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجود لى أساس االحتمالية المرجحة. تمي سيتم تحديدها عخسائر االئتمان المتوقعة، والت

ء ستثنا، باواستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وموجودات العقودية الٌمقاسة بالتكلفة المطفأة المال
  االستثمارات في أدوات الملكية.

  
ة تقوم المجموعة بتطبيق منهجيالمجموعة بقياس مخصصات انخفاض القيمة باستخدام المنهجية العامة. وفقاً للمنهجية العامة، تقوم 

 ٩خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار رقم  نموذجتنطوي على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئتمان، باستخدام 
التقارير المالية، وذلك للموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو من المعايير الدولية إلعداد 

ئتمان الابالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. تتنقل الموجودات المالية عبر ثالث مراحل بناًء على التغير في مخاطر 
  منذ االعتراف المبدئي.

  
ج خسائر االئتمان المتوقعة منهجية تنطوي على ثالث مراحل ترتكز على التغير في جودة ائتمان الموجودات المالية منذ يتضمن نموذ

  االعتراف المبدئي.
  
: عندما ال تشهد األداة المالية زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم تسجيل قيمة معادلة لقيمة ١المرحلة  -١

 . شهر ١٢االئتمان المتوقعة لمدة  خسائر
 

: عندما تشهد األداة المالية زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، ولكنها لم تتعرض النخفاض في ٢المرحلة  -٢
 لزمني.ا التصنيف االئتماني، يتم تسجيل قيمة معادلة لقيمة خسائر االئتمان المتوقعة من حاالت التعثر المحتملة على المدى

  
: عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، يتم تصنيف هذه األدوات المالية على أنها ٣المرحلة  -٣

تعرضت النخفاض في التصنيف االئتماني، وسيتم تسجيل قيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة على المدى الزمني للموجودات 
  المالية.

  
نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في نموذج استشرافي يتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة بشأن الظروف االقتصادية يتمثل 

 كمية حليالتتيتضمن ذلك معلومات و المستقبلية عند تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
  والمعلومات االستشرافية. القائم على معلوماتلمجموعة والتقييم االئتماني لة نوعية بناًء على الخبرة السابقو
  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة
  

  تقوم المجموعة باستخدام نماذج إحصائية الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة.
 

ة حاالت الئتمان على أنها القيمة الحالية لكافتتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر ا
 لالعجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقاً للعقد وبين التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة أن تحص

  يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي. عليها).
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
  األدوات المالية (تابع)  )ج(

  
 (تابع) انخفاض قيمة الموجودات المالية  )٢(

  
  الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني

  
  لقيمة.قد تعرضت النخفاض االمطفأة  تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفةتقوم المجموعة في 

  
عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية ائتماني" تعرض النخفاض أنه "يعتبر األصل المالي 

  المقدرة لألصل المالي.
  

  القيمةعرض انخفاض 
  

  يتم خصم مخصصات الخسائر الخاصة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
  

  إيقاف االعتراف  )٣(
    

  الموجودات المالية
  

هذا  دفقات النقدية منتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بأصل مالي ما عندما تنتهي حقوق المجموعة التعاقدية في الحصول على الت
األصل المالي، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي من خالل معاملة 

بكافة  لم تقم بموجبها بتحويل أو باالحتفاظ حتى أنها يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة فعلية، أو
 على األصل المحول. بسيطرةتحتفظ  كنها المخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ول

  
  المطلوبات المالية

  
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تنتهي التزامات المجموعة التعاقدية أو عندما يتم الوفاء بها أو إلغاؤها أو 
ً بإيقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم تعديل شروطه بشكل يؤدي إلى اختالف التدفقات النقدية  انتهاؤها. تقوم المجموعة أيضا

  بالقيمة العادلة وفقاً للشروط المعدلة.  الجديد في هذه الحالة، يتم االعتراف بااللتزام المالي  بصورة فعلية.
  

 تعند إيقاف االعتراف بالتزام مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية التي تم تحديدها والثمن المدفوع (بما في ذلك أي موجودا
  ضمن األرباح أو الخسائر. غير نقدية محولة أو مطلوبات محتملة) 

  
 المقاصة  )٤(

  
 لمجموعةاتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية، ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي، وذلك فقط عندما يكون لدى 

ورة الموجودات وتسوية المطلوبات بص تحقيقعلى أساس صافي المبلغ أو صة هذه المبالغ وتعتزم إما تسويتها بمقانافذ حق قانوني 
  متزامنة. 

  
  التقارير حول القطاعات   )(د

  
عن  الرئيسي مسؤولللمع التقارير الداخلية المقدمة  التشغيلية على نحو يتوافققطاعات ال تقوم اإلدارة بمراقبة وتقديم التقارير حول

قطاعات لاالمسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء و رارات التشغيليةيتمثل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ الق. اتخاذ القرارات التشغيلية
المسؤول عن اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن توصيات اإلدارة، ومراجعة أداء القطاعات التشغيلية بشكل  مجلس اإلدارة ية فيالتشغيل
  .دوري
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
   االعتراف باإليرادات  )هـ(

  
رة على السيط تحولاإليرادات عندما االعتراف بالمجموعة ب تقومفي العقد مع العميل.  المقابل المحدديتم قياس اإليرادات بناًء على 

 عميل.الإلى  البضائع أو الخدمات
  

من  ١٥لمعيار رقم موضح في االعلى النحو إلى نموذج ينطوي على خمس خطوات  استناداً تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات 
  المعايير الدولية إلعداد التقارير الدولية:

  
التزامات وتعريف العقد (العقود) مع العميل: يُعرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق   ١خطوة 

  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   ٢خطوة 
  بتحويل بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل.

    
المعاملة في المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها الحصول عليه مقابل تحديد سعر المعاملة: يتمثل سعر   ٣خطوة 

تحويل البضائع أو تقديم الخدمات التي وعدت العميل بها، باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها باإلنابة عن أطراف 
  أخرى.

    
ر يخص العقد الذي ينطوي على أكثتخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء المنصوص عليها في العقد: فيما   ٤خطوة 

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.

  شأة بالتزام األداء. االعتراف باإليرادات عند (أو بمجرد) وفاء المن  ٥خطوة 
  

تُعتبر المجموعة أنها أوفت بالتزام األداء، ومن ثم تقوم باالعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية عند استيفاء أي من المعايير 
  التالية:

 
  المجموعة لها؛قيام العميل بصورة متزامنة باستالم واستخدام المنافع المترتبة على أداء المجموعة اللتزاماتها بمجرد أداء  -١
  ؛ أويترتب على أداء الشركة إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين األصل -٢
ال يترتب على أداء المجموعة أصل ذو استخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق واجب النفاد ألداء الدفعات مقابل االلتزامات  -٣

  تاريخه. تم الوفاء بها حتى التي 
 

يتعلق بالتزامات األداء التي لم ينطبق عليها أي من الشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه  فيما
  بالتزام األداء. الوفاء 

 
لى أساس ع عندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت بها، تقوم بتسجيل األصل الخاص بالعقد

مدينة عندما يكون حق المجموعة في الحصول على  عقد عقد ذميصبح األصل الخاص بال قيمة المقابل المحقق من الوفاء بااللتزام. 
المقبوض  مقابلالالمبلغ المقابل غير مشروط، وذلك فقط عندما يلزم انقضاء فترة زمنية قبل استحقاق دفع المبلغ المقابل. عندما يزيد 

 ميل عن مبلغ اإليرادات المعترف بها، ينشأ التزام خاص بالعقد. من الع
 

مكونات مالية جوهرية والمقابل غير  عند تحديد سعر المعاملة، تضع المجموعة في االعتبار تأثيرات الثمن المقابل المتغير ووجود
  وجد). النقدي والمبلغ المقابل المستحق الدفع للعميل (إن

 
ل في أحد العقود مبلغ متغير، تقوم المجموعة عندئذ بتقييم المبلغ المقابل المستحق نظير تحويل بضائع للعميل. إذا تضمن الثمن المقاب

 يتم تقييم المبلغ المقابل المتغير عند بدء العقد ويتم تقييده إلى أن تكون هناك احتمالية كبيرة بعدم حدوث عكس إيرادات جوهرية بقيمة
بها، عند تالشي عدم اليقين المرتبط بالمبلغ المقابل المتغير الحقاً. تمنح بعض بيع الممتلكات العميل  اإليرادات المتراكمة المعترف

  الحق في الحصول على خصم في عملية الشراء التالية خالل فترة معينة. ينشأ عن هذا الحق مبلغ مقابل متغير.
 

جوهري، يتعين على المجموعة تعديل مبلغ الثمن المقابل المحدد بما يشمل تأثيرات القيمة الزمنية للمال.  تمويل عنصر يتم تحديد عند
وذلك ألنه يتعين على المجموعة االعتراف باإليرادات بقيمة تعكس السعر الذي قام العميل بدفعه مقابل السلع أو الخدمات التي وعد 

  لعميل.إلى اقداً نظير السلع أو الخدمات (أو عندما) يتم تحويلها بها العميل إذا كان العميل قام بالدفع ن
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
   االعتراف باإليرادات  )هـ(

  
ن مبالنسبة لبيع العقارات، يتعين على المجموعة إدراج بند مكون التمويل الهام في الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة المسجلة 

بيع  . ال يوجد ما يعتبر مكون تمويلي هام في عقودمالية في المستقبلقبل المجموعة كمعاملة ينشأ عنها ضمنياً تسهيل مالي لدفع مبالغ 
ارات قيد التطوير المبرمة مع العمالء حيث أن الفترة بين االعتراف باإليرادات وفقاً لطرية التكلفة إلى التكلفة والدفع على مراحل العق

  يكون دائماً خالل فترة أقل من سنة.
 

  غراماتالإيرادات 
 

عندما والتي لم يتم االعتراف بها بعد كإيرادات، الُمباعة يتم االعتراف بإيرادات الغرامات في بيان الدخل الموحد، في حالة العقارات 
وعلى الرغم من المتابعة المستمرة مع العميل يعجز العميل عن الوفاء بشروط السداد التعاقدية. يتم اعتبار أن هذا الحدث قد وقع، 

  يل عن الوفاء بالشروط التعاقدية. المتخلف عن السداد، في حال استمرار عجز العم
  

  ماتإيرادات الخد
 

  يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات مثل إدارة العقارات وإدارة المرافق في الفترة المحاسبية التي يتم خاللها تقديم الخدمة.
 

  إيرادات اإليجار
 

يتم االعتراف  يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
  اإليجار. اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد بحوافز 

  
  إيرادات التمويل  (و)

 
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.
 

  إيرادات توزيعات األرباح  (ز)
 

  المجموعة في الحصول على الدفعات.يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في تاريخ ثبوت حق 
 

  توزيعات األرباح  (ح)
 

ّزعة على المساهمين كالتزام في البيانات المالية الموحدة في الفترة التي يتم خاللها اعتماد يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المو
  توزيعات األرباح من قبل المساهمين.

 
  الممتلكات والمعدات  (ط)

 
  االعتراف والقياس

 
ً اال سائر ستهالك المتراكم وأي خيتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة، والتي تتضمن تكاليف االقتراض المرسملة، ناقصا

  متراكمة النخفاض القيمة.
 

  . والمعداتاحتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم 
 

  الخسائر. األرباح أو يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أحد بنو الممتلكات والمعدات ضمن 
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
  (تابع)الممتلكات والمعدات   (ط)

  
  التكاليف الالحقة

 
روفات إلى المرتبطة بهذه المصتتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية 

  المجموعة. 
 

  ها. تم تكبدها فييتم تحميل جميع مصروفات اإلصالح والصيانة األخرى عند تكبدها على األرباح أو الخسائر في الفترة التي 
 

  االستهالك
 

ابت على مدى طريقة القسط الثيتم احتساب االستهالك لشطب تكاليف بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمها المتبقية المقدرة باستخدام 
  لألراضي.  أو الخسائر. ال يتم احتساب استهالكأعمارها اإلنتاجية المقدرة، ويتم االعتراف به بصورة عامة ضمن األرباح 

  
  فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات والمعدات للفترتين الحالية والمقارنة: 

  
  بالنسبة المئوية  
    

  ٥ - ٤  المباني
  ٢٥  أثاث وتجهيزات 

  ٢٥  أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية
  ٢٥  سيارات

 
ً يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير ويتم تعديلها    . حيثما يكون مناسبا

  
  والعقارات االستثمارية قيد التطوير العقارات االستثمارية  (ي)

 
  االعتراف

 
إيجاريه أو زيادة قيمة رأس المال أو لكلي يتم تصنيف األراضي والمباني التي تمتلكها المجموعة بغرض تحقيق إيرادات 

كعقارات استثمارية. إن العقارات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كعقارات استثمارية يتم تصنيفها الغرضين 
  استثمارية قيد التطوير. كعقارات 

 
  القياس

 
ً بالتكلفة، بما  ً لالعتراف المبدئي، يتم احتساب يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيا في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصلة. الحقا

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم العقارات  "العقار االستثماري". يتم االعتراف  ٤٠االستثمارية باستخدام نموذج القيمة العادلة وفقا
  الخسائر. العادلة ضمن األرباح أوالخسائر من التغير في القيمة باألرباح أو 

 
 عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري قيد التطوير بصورة موثوقة، يتم قياس العقار بالتكلفة حتى تاريخ االنتهاء من

  أو التاريخ الذي يمكن فيه قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، أيهما أقرب. اإلنشاء 
 

  تاجرة إلى عقارات استثماريةالتحويل من عقارات محتفظ بها بغرض الم
 

يتم  .تايتم تحويل بعض العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى عقارات استثمارية عندما يكون هناك تغيير في استخدام العقار
األرباح بتحويل العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى عقارات استثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل، ويتم االعتراف 

الخسائر. الحقاً للقياس المبدئي، يتم تقييم هذه العقارات بالقيمة العادلة وفقاً لسياسة قياس العقارات الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو 
  الخسائر.ناتجة عن إعادة قياس العقار المعني ضمن األرباح أو االستثمارية. يتم االعتراف بأي أرباح 
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   (تابع)انات المالية الموحدة إيضاحات حول البي
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
  (تابع)  العقارات االستثمارية  (ي)

  
  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 

الخسائر. هذه التحويالت بالقيمة العادلة للعقارات في تاريخ التحويل، ويتم االعتراف باألرباح الناتجة عن التحويل ضمن بيان األرباح أو 
يمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هي تكلفة العقارات المحولة ألغراض محاسبية الحقة. الحقاً للتحويل، يتم تقييم هذه تصبح الق

  وفقاً لسياسة قياس العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل العقارات بالتكلفة 
 

  إلى عقارات يشغلها المالكالتحويل من عقارات استثمارية 
 

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.

 
  استثماريةالتحويل من عقارات يشغلها المالك إلى عقارات 

 
ه. فعند تغير استخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري، تتم إعادة قياس العقار بالقيمة العادلة وبالتالي تتم إعادة تصني

ن مانخفاض القيمة السابقة يعكس خسائر  ييتم االعتراف بأي أرباح تنشأ عن إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر إلى المدى الذ
وعرضها ضمن احتياطي إعادة العقار المعني، باإلضافة إلى أي أرباح متبقية تم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

  األرباح أو الخسائر.خسائر ضمن  التقييم. يتم االعتراف بأي
 

  بيع العقارات االستثمارية 
 

عتيادية. ال يتم االعتراف بأي إيرادات أو تكاليف مباشرة / تشغيلية ناتجة يتم بيع بعض العقارات االستثمارية ضمن سياق األعمال اال
استثمارية. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو بيع العقارات االستثمارية (المحتسبة على أنها عن بيع عقارات 

  ان الدخل الموحد. االستبعاد والقيمة الدفترية) ضمن بيالفرق بين صافي المتحصالت من 
  

  العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والعقارات قيد التطوير المحتفظ بها بغرض المتاجرة  (ك)
 

يتم تصنيف األراضي والمباني المحتفظ بها للبيع، بما في ذلك المباني قيد اإلنشاء، كعقارات محتفظ بها للتطوير والبيع ويتم بيانها 
القابلة للتحقيق، أيهما أقل. تتألف تكلفة األعمال قيد اإلنجاز من تكاليف اإلنشاء والتكاليف المباشرة / التشغيلية أو صافي القيمة بالتكلفة 

 ً كلفة اإلنجاز ت األخرى ذات الصلة. تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية، ناقصا
  ومصروفات البيع.

 
االنخفاض أو  يحدث فيهاراف بمقدار االنخفاض في قيمة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة كمصروفات في الفترة التي يتم االعت

يمة القابلة للتحقيق القويتم االعتراف بقيمة القيد العكسي ألي انخفاض في القيمة ناتج عن الزيادة في صافي  يتم فيها تكبد الخسائر. 
ائر في الفترة الذي تحدث فيها هذه الزيادة ولكن فقط إلى المدى الذي ال تزيد عنده القيمة الدفترية عن التكلفة ضمن األرباح أو الخس

  الفعلية.
 

يتم تحديد تكلفة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة على أساس تحديد تكلفة كل عقار على حدة. يتوقف تصنيف العقارات قيد 
  متاجرة كموجودات متداولة أو غير متداولة على التاريخ المتوقع إلنجازها.التطوير المحتفظ بها بغرض ال
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  (ل)

 
بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية (باستثناء العقارات االستثمارية والمخزون تقوم المجموعة 

وموجودات العقود والعقارات المتاجرة والعقارات قيد التطوير المحتفظ بها بغرض المتاجرة) لتحديد فيما إذا كان هنالك أي مؤشر 
  مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.حال وجود على انخفاض في القيمة. في 

 
الوحدة المنتجة إذا تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أصل ما في حالته الفردية، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد من 

ردية موجودات المؤسسة إلى وحدات فيتم تخصيص  للنقد التي ينتمي لها األصل. متى أمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص،
المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول منتجة للنقد، أو يتم تخصيصها خالفاً لذلك إلى أصغر مجموعة من الوحدات 

  وثابت لها. 
 

تخدام، لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة من االستتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة العادلة 
ت اأيّهما أكبر. ترتكز القيمة من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية، مخفضة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييم

  تجة للنقد.األصل أو الوحدة المن السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك
 

 .ردادقيمته القابلة لالستيتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن 
 

يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة  .يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر
بخسائر  االعترافلألصل عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم الدفترية 

 .انخفاض القيمة
 

 المنح الحكومية  (م)
 

المجموعة بأن ناك تأكيد معقول يتم االعتراف مبدئياً بالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة إذا كان ه
الخسائر كإيرادات األرباح أو يتم االعتراف بالمنح ضمن  .سوف تحصل على المنحة وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المرتبطة بالمنحة

 أخرى على أساس منتظم عند الوفاء بالشروط المنصوص عليها من قبل الحكومة. 
 

ضمني ينص على استخدامها في التطوير، وبالتالي، يتم تقييم الوفاء بالشروط بناًء على التقدم في عموماً يتم استالم هذه المنح بشرط 
 .أنشطة التطوير

 
 تكاليف االقتراض  (ن)

 
إن تكاليف االقتراض العامة والخاصة المنسوبة بصورة مباشرة لحيازة أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، التي تستغرق بالضرورة 

حتى تصبح جاهزة لالستخدام المزمع لها أو بيعها، تتم إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح تلك الموجودات ية طويلة فترة زمن
 فعلية لالستخدام المزمع لها أو بيعها. جاهزة بصورة 

 
  ها فيها. يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبد

  
 المخصصات  (س)

 
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح 

  يتطلب من المجموعة تسوية االلتزام، وعندما يمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة. أن 
 

تقرير، مع فترة الهي أفضل تقدير للمقابل المطلوب من أجل تسوية االلتزام الحالي في نهاية تُعتبر القيمة المعترف بها كمخصص 
عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي،  مراعاة المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. 

  لتدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال مادياً).القيمة الحالية لتلك اتكون قيمته الدفترية هي 
 

المطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، يتم االعتراف عندما يكون من المتوقع أن يتم استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية 
  المبلغ مستحق القبض بصورة موثوقة. استالم التعويض ويمكن قياس بالمبلغ مستحق القبض كأصل في حال كان من المؤكد 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
 تعويضات الموظفين  (ع)

 
  خطة المساهمات المحددة

 
للموظفين التي تقوم المنشأة بموجبها بدفع مساهمات ثابتة في منشأة تتمثل خطة المساهمة المحددة بخطة تعويضات نهاية الخدمة 

  ولن يترتب عليها التزامات قانونية أو ضمنية لدفع مبالغ إضافية.منفصلة 
 

إن موظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاء مشتركين في برنامج معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية 
. يتعين على المجموعة المساهمة بنسبة ١٩٩٩) لسنة ٧الحكومة وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (تديره  الذي

"الراتب الخاضع الحتساب المساهمة" في برنـامج تعويضات التقاعد لتمويل التعويضات. كما يساهم الموظفون والحكومـة من  ٪١٢ .٥
على التوالي من "الراتب الخاضع الحتساب المساهمة" في البرنامج. إن التزام المجموعة فيما يخص برنامج  ٪٢ .٥و ٪٥بنسبة 

  والتأمينات االجتماعية يقتصر على سداد المساهمات المحددة فقط.معاشات التقاعد 
 

 م تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعترافالخاصة بالمساهمات في برامج المساهمات المحددة كمصروفات عندما يتيتم بيان االلتزامات 
  بالمساهمات المدفوعة مقدماً كأصل إلى المدى الذي يكون فيه استرداد المبالغ النقدية أو تخفيض الدفعات المستقبلية متاحاً. 

 
  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 
فين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة يتم رصد مخصص إلجمالي قيمة تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للموظ

ومدة لقانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ويرتكز استحقاق الموظف لهذه التعويضات على الراتب األخير للموظف وفقاً 
  خدمته في نهاية فترة التقرير.

 
كر السفر كمطلوبات متداولة بينما يتم اإلفصاح عن مخصص يتم اإلفصاح عن االستحقاقات المتعلقة باإلجازات السنوية وتذا

  نهاية الخدمة كمطلوبات غير متداولة.تعويضات 
 

  تعويضات الموظفين قصيرة األجل
 

متعلقة بالمبلغ بااللتزام اليتم االعتراف  يتم بيان تعويضات الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. 
نتيجة للخدمات السابقة التي قدمها الموظف، وقع دفعه إذا ترتب على المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني بدفع هذا المبلغ المت

  وأمكن تقدير االلتزام على نحو موثوق به.
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  (ف)
 

ً للمادة  للنظام األساسي للشركة، يحق ألعضاء مجلس اإلدارة  ، ووفقاً ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي الدولي رقم ( ١٦٩طبقا
 من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك واالحتياطيات. ٪١٠مكافآت بما ال يزيد عن الحصول على 

 
 رأس المال  (ص)

 
من عادية كاقتطاع يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرةً إلصدار األسهم ال .يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية

  حقوق الملكية، بعد خصم أي تأثيرات ضريبية.
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  التغيرات في السياسة المحاسبية  ٤

 
 "عقود اإليجـار" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦ المعيار رقم  )١(

 
    ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

  

. ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار"  ١٦قامت المجموعة مبدئياً بتطبيق المعيار رقم 
ً اعتباراً من  المالية ليس لها تأثير مادي على البيانات ، ولكن ٢٠١٩يناير  ١هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى تسري أيضا

   الموحدة للمجموعة. 
  

  مبينة أدناه.إن تفاصيل التغير في السياسات المحاسبية 
  

في تقوم المجموعة، في بداية العقد، بتقييم ما إذا كان عقد ما يمثل، أو يتضمن، عقد ايجار. يمثل العقد عقد ايجار، أو يتضمن عقد ايجار، 
الحق تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل ثمن ما. لتقييم ما إذا كان يتم بموجب العقد تحويل حال تم 

  في السيطرة على استخدام أصل محدد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان: 
  

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

  

 للمجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل كبير من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و  
  

 مالئمة وجيه استخدام األصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق في اتخاذ القرارات األكثر للمجموعة الحق في ت
محدد لتغيير كيفية استخدام األصل والغرض منه. في حاالت نادرة حيث يكون القرار بشأن كيفية استخدام األصل والغرض منه 

  حال: مسبقاً، يحق للمجموعة توجيه استخدام األصل في 
  

  كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو -
  قامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد مسبقاً كيفية استخدامه والغرض منه.  -
  

، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار إيجارفي بداية العقد أو عند إعادة تقييم عقد ما يتضمن عنصر 
  قلة ذات الصلة. أساس أسعارها المستعلى 

  

  المجموعة بصفة مستأجر  (أ)
  

تعترف المجموعة بالموجودات ذات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس الموجودات ذات 
 واالستخدام مبدئياً بالتكلفة، والتي تتضمن القيمة المبدئية اللتزامات اإليجار المعدلة وفقاً لمدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أحق 
، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف فك وإزالة األصل ذات الصلة اإليجارعقد تاريخ بدء قبل 
  مستلمة.  إيجاراستعادة األصل ذات الصلة أو الموقع الذي يوجد عليه، ناقصاً أي حوافز أو 

  

ً ل ً احتساب استهالك الموجودات ذات حق االستخدام وفقا طريقة القسط الثابت من تاريخ بدء العقد إلى نهاية العمر يتم الحقا
للموجودات ذات حق االستخدام أو نهاية مدة عقد اإليجار، أيهما أقرب. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات اإلنتاجي 

فيض الموجودات ذات حق االستخدام بشكل االستخدام بنفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخحق 
  من خالل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها وفقاً لبعض عمليات إعادة القياس اللتزام اإليجار. دوري 

  

ً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم خصمها  استخدام بيتم مبدئيا
الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم الخصم باستخدام معدل الفائدة على االقتراض معدل 

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

  ما يلي:  اإليجارالتزام  المدرجة في قياس اإليجارتشتمل دفعات 
  

 الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛  
  دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، يتم قياسها مبدئياً 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

اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على تجديد 
   معقول بعدم اإلنهاء في وقت مبكر.يقين 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) التغيرات في السياسة المحاسبية  ٤

 

 (تابع) "عقود اإليجـار" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦ المعيار رقم  )١(
 

  (تابع) ٢٠١٩يناير  ١مطبقة اعتباراً من السياسة ال
  

  (تابع) المجموعة بصفة مستأجر  (أ)
  

يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات 
فعه بموجب تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دالمستقبلية المترتبة على تغيير في مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك تغيير في اإليجار 
  .القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاءضمان 

  

صل ذات حق االستخدام، أو عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لأل
  صل ذات حق االستخدام إلى الصفر. تسجيله ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لأليتم 

  

  المجموعة بصفة مؤجر  (ب)
  

يمثل عقد عندما تكون المجموعة مؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد، وذلك لكل عقد من العقود، ما إذا كان عقد اإليجار 
  تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. إيجار 

  

لتصنيف كل عقد من عقود اإليجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي كافة 
، فهو وإذا لم يكن كذلك وامتيازات ملكية األصل ذات الصلة. في حال كان كذلك، يعتبر عقد اإليجار بمثابة عقد ايجار تمويلي؛مخاطر 

إيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار هو للجزء األكبر من عقد 
  االقتصادي لألصل. العمر 

  

من المعايير الدولية إلعداد  ١٥إذا كان الترتيب يتضمن عناصر إيجاريه وغير إيجاريه، تقوم المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
  المالية بغرض تخصيص الثمن الوارد في العقد. التقارير 

  

تعترف المجموعة بدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلي كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
  كجزء من "إيرادات أخرى". اإليجار 

  

عقود اإليجار ليس له تأثير مادي  -من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦فإن تطبيق المعيار رقم بناًء على تقييم اإلدارة، 
  البيانات المالية الموحدة بصفتها مؤجر أو مستأجر وبالتالي، لم تقم المجموعة بإجراء أي تسويات بهذا الشأن. على 

  

  يجـار""عقود اإل ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم   )٢(
  

    ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة قبل 
  

يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي عندما تنص شروط العقد على تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية إلى المستأجر. 
  تصنيف جميع العقود األخرى على أنها عقود إيجار تشغيلي.يتم 

  
  المجموعة بصفة مستأجر  (أ)

  
حويل عقود اإليجار تتصنيف عقود إيجار الموجودات المحتفظ بها من قبل المجموعة كعقود إيجار تمويلي عندما تقتضي شروط يتم 

و المؤجرة بالقيمة التي تساوي قيمتها العادلة أكافة مخاطر وامتيازات الملكية إلى المجموعة بشكل فعلي. يتم مبدئياً قياس الموجودات 
المبدئي، يتم احتساب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على ات اإليجار الدنيا، أيهما أقل. الحقاً لالعتراف القيمة الحالية لدفع

  الموجودات. 
  

يتم توزيع دفعات اإليجار على مصروفات التمويل وتخفيض التزام عقد اإليجار بهدف تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد 
االعتراف بمصروفات التمويل فوراً ضمن األرباح أو الخسائر الموحدة. يتم االعتراف باإليجارات  لاللتزام. يتمالمتبقي 

  كمصروفات في الفترات التي يتم تكبدها فيها. المشروطة 
  

ر، ايتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليج
يكن هناك أساس منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المستأجر. يتم ما لم 

  باإليجارات المشروطة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها. االعتراف 
  

ي عوائد مالبإجإلبرام عقود إيجار تشغيلي، يتم االعتراف بهذه الحوافز كالتزام. ويتم االعتراف عندما يتم استالم حوافز إيجاريه 
منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني على أساس القسط الثابت ما لم يكن هناك أساس  اإليجارمصروفات الحوافز كانخفاض في 

    الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المستأجر. 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (تابع) المحاسبيةالتغيرات في السياسة   ٤
 

  (تابع) "عقود اإليجـار" ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم   )٢(
  

    (تابع) ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة قبل 
  

  المجموعة بصفة مؤجر  (ب)
  

المباشرة  يتم االعتراف باإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تُضاف التكاليف
االعتراف بها على األولية المتكبدة أثناء عملية التفاوض واالتفاق على عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم 

  أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 
  

  المعايير التي تم إصدارها ولم يتم تفعيلها بعد  )٣(
  

ويجوز تطبيقها بشكل مسبق؛ إال  ٢٠١٩يناير  ١هناك مجموعة من المعايير الجديدة التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 
  مسبق عند إعداد هذه البيانات المالي الموحدة. أن المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل 

  
  ر المعدلة والتفسيرات التالية تأثيراً جوهرياً على البيانات الموحدة للمجموعة.ليس من المتوقع أن يكون للمعايي

  
  التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية). ٣تعريف األعمال (تعديالت على المعيار رقم  -
  )٨و  ١ية النسبية (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تعريف األهم -
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية "عقود التأمين" ١٧المعيار رقم  -

 
  إدارة المخاطر المالية  ٥
  

  المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:  تتعرض
  

 مخاطر االئتمان؛  
  السيولة؛ ومخاطر  
 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.

  
سؤولة م . وتكون إدارة المجموعةلمخاطرل المجموعة اإلطار العام إلدارة ومتابعةع مسؤول بصورة عامة عن وض اإلدارة يكون مجلس

يتمثل اإلطار الحالي وتقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها.  إلدارة المخاطر المجموعةومتابعة سياسات  وضع عن
للمجموعة إلدارة المخاطر المالية في مجموعة من سياسات إدارة المخاطر الموثقة بشكل رسمي في بعض المجاالت وممارسات غير 

   رسمية إلدارة المخاطر في مجاالت أخرى. 
  

  مخاطر االئتمان  )١(
  
ل عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حا 

بالتزاماته التعاقدية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بموجوداتها المالية التي تتمثل بصورة رئيسية في الذمم الوفاء 
  التجارية وذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى واألرصدة المصرفية.المدينة 

  
قيمة الدفترية للموجودات المالية، المسجلة في البيانات المالية الموحدة بصافي قيمتها بعد خصم خسائر انخفاض القيمة، تمثل إن ال

يتم رصد مخصص لالنخفاض في القيمة حيثما يتم تحديد وقوع خسائر، وذلك بناًء على  تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان. أقصى 
  على انخفاض إمكانية استرداد التدفقات النقدية.الخبرة السابقة ووجود دليل 

  
تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر 

المجموعة بقياس مخصص الخسائر على االئتمان منذ االعتراف المبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، ستقوم 
  شهراً. ١٢أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة بدالً من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

  
عن تحليل تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة  ١-٣٢تم اإلفصاح في اإليضاح 

  المدينة األخرى.والذمم 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٥

  
  مخاطر السيولة  )٢(

  
ويتها التي تتم تستتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية 

طريق الدفع نقداً أو من خالل تقديم موجودات مالية أخرى. يهدف منهج المجموعة من إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها عن 
 رالسيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائدائماً 
  مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. غير 

  
تقع المسؤولية النهائية إلدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي قام بوضع إطار مالئم إلدارة مخاطر السيولة بغرض 

 مجموعة بإدارة مخاطر السيولةعمليات التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة. تقوم الإدارة 
االحتفاظ باحتياطيات كافية والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة فترات االستحقاق للموجودات من خالل 

  مزيداً من التفاصيل.  ٢-٣٢يتضمن اإليضاح رقم المالية. والمطلوبات 
  

  مخاطر السوق  )٣(
  

هم ومعدالت الفائدة وأسعار األستتمثل مخاطر السوق في المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الصرف 
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق تمتلكها. على إيرادات المجموعة أو القيمة لألدوات المالية التي و

  المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.حدود والتحكم فيها ضمن ال
  

  مخاطر العمالت  -أ
  

ات المعترف بها وصافي االستثمارتنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات 
  في العمليات الخارجية.

  
ال يوجد لدى المجموعة حاالت تعرض جوهرية لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث تتم معظم معامالتها بالدرهم اإلماراتي أو 

  األمريكي. الدوالر األمريكي أو عمالت أخرى، إذ أن سعر صرف الدرهم اإلماراتي أو العمالت األخرى مثبت مقابل الدوالر 
  

  مخاطر أسعار الفائدة  -ب
  

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في تلك المخاطر التي قد تنتج عن تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. 
اح اإلمارات (راجع اإليضتنشأ مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها المجموعة من التغيرات في أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك 

٤-٣٢.(  
  

  اطر أسعار األسهممخ  -ج
  

ة دوات حقوق ملكيتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار سندات الملكية من خالل االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصنفة كأ
  ).٣-٣٢(راجع اإليضاح  بالقيمة العادلة

  
  إدارة رأس المال  )٤(

  
ظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق وكذلك لضمان تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض الحفا

المستقبلي لألعمال. تقوم اإلدارة بمراقبة العائد من رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزيعات األرباح على المساهمين التطوير 
   . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في إجراء أي تغيرات على أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنة العاديين. لم يتم 

  
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بصورة منتظمة. تضع اإلدارة باعتبارها خالل هذه المراجعة تكلفة رأس 

والمخاطر المرتبطة برأس المال. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال لديها وتعديله في ضوء التغيرات في الظروف المال 
ألف درهم  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠االقتصادية ونموذج أعمالها ومحفظة المخاطر لديها. تحرص المجموعة على االحتفاظ بقيمة صافية أكثر من 

   .١ومعدل اقتراض أقل من 
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   (تابع)البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الممتلكات والمعدات  ٦

  أثاث وتجهيزات  مباني  أرض  
 كمبيوترأجهزة 

  سيارات  ومعدات مكتبية
أعمال رأسمالية قيد 

  اإلجمالي  اإلنجاز
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                التكلفة
  ٦٤٧٫٧٦٠  ١٠٢٫٠٢٠  ٩٩٣  ٦٫٩٥٦  ٤٫٤١٥  ٢٥٢٫٦٤٢  ٢٨٠٫٧٣٤  ٢٠١٨يناير  ١

  ١٢٩٫٥٤٠  ١١٥٫٤٩١  ٨١  ١٫٢٥٣  ١٣١  ١٢٫٥٨٤  -  اإلضافات خالل السنة
  ٦٫٧٣٩  -  -  -  -  ٦٫٧٣٩  -  )٨التحويالت (إيضاح 

  -----------  -----------  ---------  ---------  --------  -----------  -----------  
  ٧٨٤٫٠٣٩  ٢١٧٫٥١١  ١٫٠٧٤  ٨٫٢٠٩  ٤٫٥٤٦  ٢٧١٫٩٦٥  ٢٨٠٫٧٣٤  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  -----------  -----------  ---------  ---------  --------  -----------  -----------  
  ٧٨٤٫٠٣٩  ٢١٧٫٥١١  ١٫٠٧٤  ٨٫٢٠٩  ٤٫٥٤٦  ٢٧١٫٩٦٥  ٢٨٠٫٧٣٤  ٢٠١٩يناير  ١

  ١٤٠٫٥٢٩  ١٣٧٫٩٢٦  ١٢٦  ٥٩٢  ١٣  ١٫٨٧٢  -  اإلضافات 
  )١٠٣(  -  -  -  )١٠٣(  -  -  االستبعادات

  ------------  ------------  ---------  ---------  ---------  ------------  -----------  
  ٩٢٤٫٤٦٥  ٣٥٥٫٤٣٧  ١٫٢٠٠  ٨٫٨٠١  ٤٫٤٥٦  ٢٧٣٫٨٣٧  ٢٨٠٫٧٣٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ------------  ------------  ---------  ---------  ---------  ------------  -----------  

                االستهالك
  ٦٩٫٩٨٩  -  ٨٦٢  ٥٫٠٩٩  ٤٫٢٧٧  ٥٩٫٧٥١  -  ٢٠١٨يناير  ١

  ١٤٫٣٣٦  -  ٨٣  ٨٣٨  ٧٣  ١٣٫٣٤٢  -  المحمل على السنة
  -----------  -----------  ---------  ---------  --------  -----------  -----------  

  ٨٤٫٣٢٥  -  ٩٤٥  ٥٫٩٣٧  ٤٫٣٥٠  ٧٣٫٠٩٣  -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  -----------  -----------  ---------  ---------  --------  -----------  -----------  
  ٨٤٫٣٢٥  -  ٩٤٥  ٥٫٩٣٧  ٤٫٣٥٠  ٧٣٫٠٩٣  -  ٢٠١٩يناير  ١

  ١٥٫٤١٩  -  ٨٠  ٩٦٧  ٧٥  ١٤٫٢٩٧  -  المحمل على السنة
  )١٠٣(  -  -  -  )١٠٣(  -  -  االستبعادات

  ------------  ----------  ---------  ---------  ---------  ------------  ----------  
  ٩٩٫٦٤١  -  ١٫٠٢٥  ٦٫٩٠٤  ٤٫٣٢٢  ٨٧٫٣٩٠  -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ------------  ----------  ---------  ---------  ---------  ------------  ----------  

                صافي القيمة الدفترية
  ٨٢٤٫٨٢٤  ٣٥٥٫٤٣٧  ١٧٥  ١٫٨٩٧  ١٣٤  ١٨٦٫٤٤٧  ٢٨٠٫٧٣٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ======  ======  ====  =====  ====  =======  =======  
  ٦٩٩٫٧١٤  ٢١٧٫٥١١  ١٢٩  ٢٫٢٧٢  ١٩٦  ١٩٨٫٨٧٢  ٢٨٠٫٧٣٤  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ======  ======  ====  =====  ====  ======  ======  
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   (تابع) البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) معداتالممتلكات وال  ٦

  
  تم تخصيص رسوم االستهالك كما يلي:

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
   

  ٢٫٧٥٣  ٣٫٠٦٩ تكلفة المبيعات
  ١١٫٥٨٣  ١٢٫٣٥٠ المصروفات اإلدارية والعمومية

 ----------  ---------  
  ١٤٫٣٣٦  ١٥٫٤١٩  ديسمبر ٣١في 

  =====  =====  
  

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم في  ١٠٫٠٠٠بلغت تكلفة بنود الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستخدام مبلغ 
  .ألف درهم) ٩٫٢١٠: ٢٠١٨(
  

ألف  ١٢٫٥٥٠: ٢٠١٨(ألف درهم  ١٨٫٠٤٣تتضمن األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز تكلفة االقتراض المرسملة خالل السنة والبالغة 
  .٪٦ .٣٦ يبلغمعدل رسملة  متوسط والمحتسبة باستخدام درهم)

  
  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 لخاص عمال النموذج األ سيتم استخدامها وفقا

  .٢٠٢١بالمجموعة. ال تزال أعمال تشيد هذه الفنادق قيد اإلنجاز في تاريخ التقرير وتتوقع اإلدارة تشغيل هذه الفنادق بحلول عام 
  

 لتطوير.اقامت اإلدارة بإعادة تقييم استخدام بعض العقارات االستثمارية قيد التطوير والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد 
المالك يشغل تلك نظراً ألن  إلى الممتلكات والمعدات ألف درهم) ٦٫٧٣٩: ٢٠١٨(ال شيء  وعليه، تم تحويل عقارات بتكلفة بلغت

 ً   .العقارات حاليا
  

  ).٢٠تم رهن بعض بنود الممتلكات والمعدات مقابل قروض مصرفية (راجع اإليضاح 
  

   عقارات استثمارية  ٧
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم درهــمألف  
     

  ٢٫٠٢٣٫١٤٧  ٢٫٥٨١٫٩٠٢ يناير ١في 
  ١٦٨٫٣٩٢  ٥٥٫٣٣١ (صافي) - التغير في القيمة العادلة

  )٩٫١٢٢(  - منح حكومية –التغير في القيمة العادلة 
  ٦٫٢٨٦  -  للموردين والمقاولين  المحول من الدفعات المقدم

  ٣٩٣٫١٩٩  )٢٣٧( )١٢المتاجرة (إيضاح  محتفظ بها بغرضالمحول (إلى) / من عقارات 
 --------------  -------------  

  ٢٫٥٨١٫٩٠٢  ٢٫٦٣٦٫٩٩٦  ديسمبر ٣١في 
  ========  =======  

  
  

تتألف العقارات االستثمارية من أرض وعدد من العقارات السكنية والتجارية والتي تم تأجيرها ألطراف أخرى. تتراوح فترة اإليجار 
  سنوات. عشرمن سنة إلى 

  
وتم  ألف درهم) ٣١٫٦٥٨: ٢٠١٨(درهم  ٢٩٫٣٨٥مبلغ  ٢٠١٩بلغت إيرادات اإليجار المعترف بها من قبل المجموعة خالل عام 

 ).٢٢(إيضاح  ‘اإليرادات األخرى’إدراج هذه المبلغ ضمن بند 
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   (تابع) البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) عقارات استثمارية  ٧

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة

  
وة تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيّمي عقارات خارجيين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية المعتمدة المناسبة عال

يين بتقييم يقوم مقيمي العقارات الخارجعلى الخبرة السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن نفس فئة العقار الخاضع للتقييم. 
  العادلة للعقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة بصورة سنوية. القيمة

  
من مستويات القيمة العادلة وذلك بناء على المدخالت  ٣ضمن المستوى  لكافة العقارات االستثماريةتم تصنيف قياس القيمة العادلة 

  المستخدمة في طريقة التقييم.
  

  المدخالت غير الملحوظة الهامة     العادلةلقيمة لوتقديرات اإلدارة  المطبقة التقييم ةقيطر
  

قامت اإلدارة باستخدام طريقة مقارنة المبيعات لتحديد القيمة العادلة 
للعقارات االستثمارية. تتضمن هذه الطريقة تحليل المبيعات وأسعار 

لوحدات المماثلة ومقارنتها بالعقار الخاضع للتقييم. يقوم لالطلب 
أوجه التشابه واالختالف في حقوق العقار  بعزل التحليل المقارن

الخاضع للتقييم وظروف السوق وحجم وموقع العقار والخصائص 
  المادية. 

    

  أسعار العقارات الخاضعة للمقارنة وسماتها. 
  

درهم للقدم المربع إلى  ٤تتراوح أسعار األراضي من 
  درهم للقدم المربع.  ١٫٢٧٥

  
درهم للقدم  ٣٠٠ تتراوح أسعار العقارات التجارية من

  . درهم للقدم المربع ١٫٦٥٠المربع إلى 
  

  تقع العقارات االستثمارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  

  قدم مربع شريطة تطوير هذه األراضي. ألف ٦٦٫٩٧٧قامت حكومة رأس الخيمة بمنح بعض قطع األراضي بمساحة إجمالية 
  

الحكومية المؤجلة عند  ةسوف يتم إدراج هذه المنح .حكومية مؤجلة ةالممنوحة كمنحقامت المجموعة باحتساب الجزء من األرض 
وعة قامت المجمخالل السنة الحالية، ويتوقف ذلك على مدى التقدم في أنشطة التطوير.  من قبل الحكومة المحددةاستيفاء الشروط 

  .لموحدا الدخل ضمن بيان )ال شيء: ٢٠١٨(درهم  مليون ٢٢٫٠٢٠مبلغ ب باالعتراف
  

من قبل شركة تقييم مستقلة. قام مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير شركة التقييم  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم تقييم العقارات االستثمارية كما في 
 والتي تم ألف درهم) ١٦٨٫٣٩٢: ٢٠١٨(ألف درهم  ٥٥٫٣٣١ البالغةوبالتالي تم األخذ بعين االعتبار الزيادة في القيمة العادلة 

  ضمن بيان الدخل الموحد. بهااالعتراف 
  

 كلفتهاالتي تبلغ ت العقارات رى مجلس اإلدارة أنـض المتاجرة. يقامت اإلدارة بإعادة تقييم استخدام بعض العقارات المحتفظ بها بغر
تلك العقارات إلى  قيمةللمجموعة. وبالتالي تم تحويل  سوف تحقق اآلن إيرادات إيجارية ألف درهم) ٣٩٣٫١٩٩: ٢٠١٨(ال شيء 

  العقارات االستثمارية.
  

  عقارات استثمارية قيد التطوير  ٨
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم 
     

  ٢٧٩٫٧٢٠  ٢٩٠٫٠٩٦  يناير ١في 
  ١٧٫١١٥  ٢٢٫٤٧٧   التكلفة المتكبدة

  )٦٫٧٣٩(  -  )٦(إيضاح  معداتالممتلكات وال إلىمحول ال
  -----------  -----------  

  ٢٩٠٫٠٩٦  ٣١٢٫٥٧٣  ديسمبر ٣١في 
  ======  ======  

  
المحتسبة باستخدام متوسط معدل رسملة يبلغ  )ءال شي: ٢٠١٨(ألف درهم  ٩٢٣تتضمن التكلفة تكلفة االقتراض المرسملة البالغة 

٤٪.  
  

  تقع العقارات االستثمارية قيد التطوير في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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   (تابع) المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) عقارات استثمارية قيد التطوير  ٨

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة

  
من قبل مقيّمي عقارات خارجيين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية المعتمدة  قيد التطوير تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

يمي العقارات يقوم مقالمناسبة عالوة على الخبرة السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن نفس فئة العقار الخاضع للتقييم. 
  خاصة بالمجموعة بصورة سنوية.الخارجيين بتقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير ال

  
من مستويات القيمة العادلة وذلك بناء على  ٣ضمن المستوى قيد التطوير  لكافة العقارات االستثماريةتم تصنيف قياس القيمة العادلة 

  المدخالت المستخدمة في طريقة التقييم.
  

  الملحوظة الهامة  المدخالت غير    لقيمة العادلةلوتقديرات اإلدارة  المطبقة التقييم ةقيطر
  

قامت اإلدارة باستخدام طريقة مقارنة المبيعات لتحديد القيمة العادلة 
للعقارات االستثمارية. تتضمن هذه الطريقة تحليل المبيعات وأسعار 
الطلب للوحدات المماثلة ومقارنتها بالعقار الخاضع للتقييم. يقوم 

أوجه التشابه واالختالف في حقوق العقار  بعزلالتحليل المقارن 
الخاضع للتقييم وظروف السوق وحجم وموقع العقار والخصائص 

  المادية. 

    

  أسعار العقارات الخاضعة للمقارنة وسماتها. 
  

 ١٩٧درهم للقدم المربع إلى  ١٣٥سعار من األتتراوح 
  درهم للقدم المربع. 

  

  
التقييم المستقلة وخلص إلى عدم وجود ضرورة إلدراج أيه تغيرات في القيمة العادلة في قام مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير شركة 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
  

 قيد التطوير رض المتاجرةغعقارات محتفظ بها ب  ٩
   ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم   
     

  ٦٢٤٫٠١٦ ٦٩٦٫٨٣٢  يناير ١في 
  ٩٠٫٣١٠ ١٥٥٫٨٢٨  التكلفة المتكبدة

  )٣٫١٥٠( )١٫٥١٩(  تخفيض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق
  )١٤٫٣٤٤( )٤٤٫١٩٥(  تكلفة العقارات الُمباعة

  ------------ -----------  
  ٦٩٦٫٨٣٢ ٨٠٦٫٩٤٦  ديسمبر ٣١في 

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

  ٦٨٠٫٣٠٦ ٧٩٠٫٥٨٩    اإلمارات العربية المتحدةداخل دولة 
  ١٦٫٥٢٦ ١٦٫٣٥٧    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

    ----------- -----------  
   ٦٩٦٫٨٣٢ ٨٠٦٫٩٤٦  

 )١٥٣٫٣٩٧( )٢٣٤٫٣٧١(    ناقصاً: المصنفة كموجودات متداولة
    ------------- ------------  
    ٥٤٣٫٤٣٥ ٥٧٢٫٥٧٥  
    ======= ======  

  

قيّمي عقارات من قبل مالمحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير  للعقارات (صافي القيمة القابلة للتحقيق) تم تحديد القيمة العادلة
خارجيين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية المعتمدة المناسبة عالوة على الخبرة السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن نفس 

ات المحتفظ بها لعقارل(صافي القيمة القابلة للتحقيق) يقوم مقيمي العقارات الخارجيين بتقييم القيمة العادلة فئة العقار الخاضع للتقييم. 
  بغرض المتاجرة قيد التطوير الخاصة بالمجموعة بصورة سنوية.

  
خالل السنة، بناًء على التقييم المستقل لصافي القيمة القابلة للتحقيق للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير، قرر مجلس 

  .ألف درهم) ٣٫١٥٠: ٢٠١٨(ألف درهم  ١٫٥١٩اإلدارة تخفيض قيمتها إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق بمبلغ 
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   (تابع) البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) قيد التطوير رض المتاجرةغعقارات محتفظ بها ب  ٩
  

تتضمن العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة قيد التطوير قطع أراضي محتفظ بها بهدف التطوير واالستخدام في المستقبل بمبلغ 
تقوم اإلدارة حالياً بتقييم جدوى هذه المشاريع وتضع بعين االعتبار الخيارات  ألف درهم). ٤٦٣٫٠٠٠: ٢٠١٨(ألف درهم  ٤٥٧٫٠٠٠

  المربحة البديلة القابلة للتطبيق باإلضافة إلى العروض المختلفة من المشتريين المحتملين.
  

في بيان الدخل الموحد  ألف درهم) ١٤٫٣٤٤: ٢٠١٨(ألف درهم  ٤٤٫١٩٥خالل السنة الحالية، قامت المجموعة باالعتراف بمبلغ 
  ٢٢(اإليضاحين ألف درهم)  ١٦٫٣٠٠: ٢٠١٨(ألف درهم  ٥٤٫١٠٠ضمن "تكلفة اإليرادات" مقابل اإليرادات المعترف بها بمبلغ 

  ).٢٣و 
  

  استثمارات   ١٠
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم  ألف درهــم  

     استثمارات غير متداولة
     القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 ٧٠٫٦٤٤  ٥٩٫٣٦٧  استثمارات حقوق ملكية خاصة
  ٥٥٫٣٤٠  ٤٨٫٧٩٧  صندوق عقاري

  -----------  ---------- 
  ١٢٥٫٩٨٤  ١٠٨٫١٦٤  
  ======  ======  

     استثمارات متداولة
 ١٥٫٢٢١ ١٥٫٦٦١ القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 =====  ===== 
    

    فيما يلي تفاصيل استثمارات المجموعة:
      

      استثمارات غير متداولة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
      

     استثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ١٥٫٥٦٠  ٦٫٥٤٥ استثمارات حقوق ملكية خاصة غير مدرجة

 =====  =====  
      

      استثمارات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٦٫٠٨٢  ٢٤٫٥٤٦  استثمارات حقوق ملكية خاصة غير مدرجة

 ٥٥٫٣٤٠  ٤٨٫٧٩٧  صناديق غير مدرجة
 ٢٩٫٠٠٢  ٢٨٫٢٧٦ أوراق مالية مدرجة

 ----------- ----------  
  ١١٠٫٤٢٤  ١٠١٫٦١٩ 
 ======  ======  

      
      

  ١٢٥٫٩٨٤  ١٠٨٫١٦٤  إجمالي االستثمارات غير المتداولة 
  ======  ======  

      استثمارات متداولة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
      

 ٤٫٢٥٠  ٤٫٦٩٠  ملكية مدرجة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة سندات
 ١٠٫٩٧١  ١٠٫٩٧١ استثمارات غير مدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ---------  --------- 
  ١٥٫٢٢١  ١٥٫٦٦١ 
 =====  =====  

  
المالية الموحدة بيان التفاصيل الخاصة بأساليب التقييم واالفتراضات المطبقة عند قياس القيمة  تحول البيانا ٣١يتم في اإليضاح 

  العادلة لألدوات المالية.
  



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
  

٤٠  
  

 

   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  دفعات مقدمة للموردين والمقاولين  ١١

  

    ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

 ١٣٨٫٦٥٦  ١٣٦٫١٧٦  دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
  ======  ======  
      

      مصنفة على أنها:
  ٩١٫٥٣٧  ١٠٢٫١٩١ موجودات غير متداولة

  ٤٧٫١١٩  ٣٣٫٩٨٥ متداولة موجودات
  -----------  ---------- 
 ١٣٨٫٦٥٦  ١٣٦٫١٧٦  
  ======  ======  

  
 عقاراتمدفوع لبناء  ألف درهم) ٧٣٫٣١٠: ٢٠١٨(ألف ردهم  ٦٣٫٨٣٠يتضمن الجزء غير المتداول من الدفعات المقدمة مبلغ 

  ).٦فندقية (إيضاح 
  

  رض المتاجرةغعقارات محتفظ بها ب  ١٢
    ٢٠١٨ ٢٠١٩  

 ألف درهــم ألف درهــم  
    

 ٤٩٩٫٩٦٩  ١٠٠٫٥٦٥  يناير ١في 
  )٣٩٣٫١٩٩(  ٢٣٧ عقارات استثمارية )إلى( من / المحول

  )٦٫٢٠٥(  )٥٨٫٤٢٢(  تكلفة عقارات مباعة
  -----------  ----------- 

  ١٠٠٫٥٦٥  ٤٢٫٣٨٠ ديسمبر ٣١في 
  =====  ======  

    
  .ي دولة اإلمارات العربية المتحدةف المتاجرةعقارات المحتفظ بها بغرض تقع كافة ال

  
يين مستقلين من قبل مقيّمي عقارات خارجللعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة (صافي القيمة القابلة للتحقيق)  تم تحديد القيمة العادلة

لديهم المؤهالت المهنية المعتمدة المناسبة عالوة على الخبرة السابقة في تقييم عقارات في نفس الموقع ومن نفس فئة العقار الخاضع 
ها بغرض المتاجرة ات المحتفظ بللعقار(صافي القيمة القابلة للتحقيق) يقوم مقيمي العقارات الخارجيين بتقييم القيمة العادلة للتقييم. 

  الخاصة بالمجموعة بصورة سنوية.
  

مجلس  لص أعضاءخ، القابلة للتحقيق للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرةصافي القيمة ل المستقل تقييمالخالل السنة، واستنادا إلى 
خسائر على األرباح  أي وبالتالي ال يوجد ضرورة لتحميلالقابلة للتحقيق اإلدارة إلى أن تقرير التقييم ال يبين وجود انخفاض في القيمة 

  .: ال شيء)٢٠١٨(أو الخسائر 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  خرىاألمدينة والذمم وذمم العقود المدينة والتجارية المدينة الذمم ال  ١٣

  
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    
  ٢٥٨٫٧٣٤  ٢٦٧٫٩٧٩  تجارية المدينة الذمم ال

  ٩٫٦٠٥  ٥٢٫٥٠٧  موجودات العقود
  ٦٩٫٧٦٩  ٢٨٫٢٥٦  ذمم مدينة أخرى

  ٤٫٧٠٢  ٤٫٥٧٠  ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد
  -----------  -----------  
  ٣٤٢٫٨١٠  ٣٥٣٫٣١٢  

  )٥٢٫٠٨٧(  )٩٫٢٢١(  مشكوك في تحصيلها  مدينة ناقصاً: مخصص ذمم
  ----------- -----------  
  ٢٩٠٫٧٢٣  ٣٤٤٫٠٩١  

  )١٦٢٫٠٣٦(  )١٦٢٫٢٧٢(  ناقصاً: استحقاق طويل األجل  
  ------------- ------------  
  ١٢٨٫٦٨٧  ١٨١٫٨١٩  
  ======  ======  

  
  .درهم) ألف ٢٣٥٫٨١٨: ٢٠١٨(درهم  ألف ٢٢٥٫٩٨٤شيكات مؤجلة بقيمة  التجارية ذمم المدينةالتتضمن 

  

  موجودات العقود  
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 مألف درهـ ألف درهــم  
      

  موجودات العقود المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة 
  ٩٫٦٠٥  ٥٢٫٥٠٧  والذمم المدينة األخرى

  =====  ====  
    

  ١٩٫٤٦١  ٧٣٫٥٨٨  إجمالي تكاليف العقد المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها 
  )٩٫٨٥٦(  )٢١٫٠٨١(  ناقصاً: إجمالي فواتير سير األعمال حتى تاريخه

  ----------- ---------  
  ٩٫٦٠٥  ٥٢٫٥٠٧  
  =====  ====  
  

 الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ـمألف دره ألف درهــم  
    

  ٣٫٩٧٠  ٥٢٫٠٨٧  يناير ١في 
  ١٧٫٦٥١  -  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩التطبيق األولي للمعيار رقم 

 ----------  ---------  
 ٢١٫٦٢١  ٥٢٫٠٨٧  

  ٣٠٫٤٦٦  ٩٣٢ مخصص انخفاض القيمة للسنة
  -  )٤٣٫٧٩٨( المبالغ المشطوبة للسنة

  -----------  ---------  
  ٥٢٫٠٨٧  ٩٫٢٢١ ديسمبر ٣١في 

 =====  =====  
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٤

  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

  ٧  ٩  النقد في الصندوق
     أرصدة مصرفية:
  ٢٫٠٤٠   ١٫٢٠١ حسابات جارية

  ١٫٤١٩  ١٫٣٣٧ حسابات تحت الطلب 
  ٤٧٫٣٠٨  ٤٧٫٠٢٣  توزيعات أرباح غير مطالب بها –حسابات جارية 

  ٣٥٠٫٠٠٠  ٤٠٠٫٠٠٠  ودائع ألجل
 ------------  ------------  

  ٤٠٠٫٧٧٤   ٤٤٩٫٥٧٠ الرصيد في نهاية السنة
 =======  ======= 

    
  من:يتألف النقد وما يعادله 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

  ٧  ٩  النقد في الصندوق
     أرصدة مصرفية:
  ٢٫٠٤٠   ١٫٢٠١ حسابات جارية

  ١٫٤١٩  ١٫٣٣٧ حسابات تحت الطلب 
 ---------  ---------  

  ٣٫٤٦٦  ٢٫٥٤٧ الرصيد في نهاية السنة
 =====  ===== 
  

المطالب بها يتعين استخدامها لدفع توزيعات األرباح وال يتعين استخدامها ألغراض توزيعات األرباح غير  –إن الحسابات الجارية 
  أخرى.

  
ذات فترات استحقاق درهم)  ألف ٣٥٠٫٠٠٠: ٢٠١٨(درهم  ألف ٤٠٠٫٠٠٠تتضمن األرصدة المصرفية على ودائع ألجل بمبلغ 

سنوياً  ٪٣إلى  ٪٢ .٢٥سط سعر الفائدة الفعلي على الودائع تتجاوز ثالثة أشهر، والتي لم يتم إدراجها ضمن النقد وما يعادله. بلغ متو
  ).٢٠درهم مقابل قروض مصرفية (راجع إيضاح  ألف ٤٠٠٫٠٠٠. تم رهن ودائع ألجل بقيمة سنوياً) ٪٣إلى  ٪٢ .١: ٢٠١٨(
  

  يتم االحتفاظ بالنقد واألرصدة المصرفية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  

  رأس المال   ١٥
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

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

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

  احتياطي قانوني  ١٦
  

من صافي  ٪١٠للشركة، يتعين تحويل والنظام األساسي  ٢٠١٥) لسنة ٢وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
. إن هذا للشركة من رأس المال المدفوع ٪٥٠األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ما يعادل 

الحالية  السنةالل خ االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا الحاالت التي يسمح بها القانون. لم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطي القانوني
  .للشركة من رأس المال المدفوع ٪٥٠حيث بلغ رصيد هذا االحتياطي  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١وال للسنة المنتهية في 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  احتياطي عام  ١٧

  
من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام. يتوقف هذا التحويل بقرار من الجمعية  ٪١٠تحويل وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم 

. يستخدم للشركة من رأس المال المدفوع ٪٥٠العمومية العادية بناء على توصية مجلس اإلدارة أو عندما يبلغ رصيد هذا االحتياطي 
  العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.هذا االحتياطي في األغراض التي تقررها الجمعية 

  
  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ١٨

  
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

  ٤٫٧٨٨  ٣٫١٧٢  يناير ١في 
  ٧١٤  ٦٠٥ المحمل للسنة

  )٢٫٢٦٧(  - خالل السنة تم عكسهامبالغ 
  )٦٣(  )١٢٧( خالل السنة تم دفعهاالمبالغ 

 ---------  ---------  
  ٣٫١٧٢  ٣٫٦٥٠ ديسمبر ٣١في 

 =====  ===== 
      

  مطلوبات العقود  ١٩
  

وعقارات  قيد التطوير عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرةدفع من بيع الفي المبالغ المقبوضة وفقاً لخطط  مطلوبات العقودتتمثل 
بين متداولة وغير متداولة على أساس التواريخ المتوقعة إلنجاز المشاريع  مطلوبات العقود. تم توزيع محتفظ بها بغرض المتاجرة

  .بالعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرةالمتعلقة 
  
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

  ٢٧٫١٢٥  ٣٢٫٧٢٠  مطلوبات العقود
  =====  ===== 

     ها:مصنفة على أن
  ٤٫١٦٨  ٤٫٣١٨ متداولة

  ٢٢٫٩٥٧  ٢٨٫٤٠٢ غير متداولة
 ---------  ---------  

  ٢٧٫١٢٥  ٣٢٫٧٢٠ ديسمبر ٣١في 
 =====  ===== 
  

لعدم التزام بعض  نظراً  ألف درهم) ٨٫٩٤٣: ٢٠١٨(ألف درهم  ٥٣١ بمبلغ عقود مطلوباتبمصادرة  خالل السنةقامت المجموعة 
  على االستشارة القانونية الالزمة. بعد حصولها وذلك  بالسداد العمالء
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  قروض  ٢٠

  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

  ٢٢١٫١٢٧  ٤٦٦٫٤١٩ قرض ألجل
  ٤١٧٫٦١٥  ٤٠٩٫٢٧٠ على المكشوفمصرفي سحب 

  ٦٫٢٨٦  - فواتير مخصومة
 -----------  -----------  

  ٦٤٥٫٠٢٨  ٨٧٥٫٦٨٩ إجمالي القروض
     

  )٥٥٣٫١٦٩(  )٤٩٨٫٩٢٠(  ناقصاً: االستحقاق المتداول
  -------------  ------------  

  ٩١٫٨٥٩  ٣٧٦٫٧٦٩ االستحقاق غير المتداول
  =======  =====  
  

من  ألف درهم) ٤٥٠٫٠٠٠ :٢٠١٨( درهم ألف ٥٤٠٫٠٠٠حصلت المجموعة على تسهيل سحب مصرفي على المكشوف بمبلغ 
بين  السائدة دةمعدل الفائوفقاً لبمعدل ثابت يزيد عن ثالثة أشهر بنوك تجارية. سيتم احتساب سعر الفائدة على السحب على المكشوف 

  .ألف درهم) ٤١٧٫٦١٥: ٢٠١٨(ألف درهم  ٤٠٩٫٢٧٠مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١. بلغ الرصيد القائم كما في ايبور)بنوك اإلمارات (
  

  مصرفي على المكشوف بموجب الضمانات التالية:السحب التسهيل  يتم ضمان
  
  ؛١٤درهم محتفظ بها لدى البنك باسم المقترض (راجع اإليضاح ألف  ٤٠٠٫٠٠٠رهن وديعة ثابتة بمبلغ(  
  سمبر دي ٣١تحويل ما قيمته مرة ونصف من صافي الحد النظيف المستفاد منه بموجب السحب المصرفي على المكشوف. (في

 ألف درهم).  ٨٫٠٠٠بلغ الحد النظيف المستفاد به مبلغ  ٢٠١٩
  

  القروض التالية: حصلت المجموعة على
  
 ٢٨ مدى على التسهيل هذا يستحق سداد .مشروع الفندق بناءدرهم من بنك تجاري لتمويل  ألف ٣٥٨٫٠٠٠ بمبلغ قرض ألجل 

ً قسط . يخضع هذ القرض لمعدل من تاريخ السحب األول وثالثة أشهر سنوات ٣ بعد ويتم سداد أول دفعة ربع سنوي متساوي ا
مبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  القائمبلغ الرصيد  أشهر وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات. ٣فائدة بهامش ثابت لمدة 

ألف  ٢٤٩٫٨٣٢لغ مب ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغ حد السحب المتاح في  .)درهمألف  ٤٩٫٢٥٠ :٢٠١٨(ألف درهم  ١٠٨٫١٦٨
 درهم.

  

 أقساط نصف  ٦ مدى على هذا التسهيليستحق سداد  .عقار سكني بناءلدرهم من بنك تجاري  ألف ١١٦٫٠٠٠ بمبلغ قرض ألجل
. يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة شهر من تاريخ السحب األول سنتين ونصف بعد ويتم سداد أول دفعة سنوية،

 :٢٠١٨(ألف درهم  ٨٢٫٠٥٣مبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  القائمبلغ الرصيد  الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات.وفقاً لمعدالت 
 ألف درهم. ٣٣٫٩٤٧مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغ حد السحب المتاح في  .)درهمألف  ٣٥٫٩٦٠

  

  ىمد على التسهيل هذا يستحق سداد .مشروع الفندق بناءدرهم من بنك تجاري لتمويل  ألف ٢٥٠٫٠٠٠ بمبلغ قرض ألجلتسهيل 
ً قسط ٣٠  . يخضع هذ القرض لمعدلمن تاريخ السحب األول سنتين وتسعة أشهر بعد ويتم سداد أول دفعة ربع سنوي متساوي ا

غ مبل ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  القائمبلغ الرصيد  أشهر وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات. ٣فائدة بهامش ثابت لمدة 
 ألف درهم. ١٨٨٫١١٩مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغ حد السحب المتاح في  .)درهمألف  ٥٢٫٧٢٠ :٢٠١٨(ألف درهم  ٦١٫٨٨١

 

 من قيمة القرض  ٪٨٠درهم أو  ألف ٣٠٠٫٠٠٠ المشاريع المحددة. بلغ إجمالي التسهيل بناءمن بنك تجاري لتمويل  قرض ألجل
ً قسط ٣٢ مدى على التسهيل هذا سداديستحق  مقابل األوراق المالية أيهما أقل. من قيمة المبلغ عند  ٪٣٠ويتم سداد ربع سنوي  ا

أيهما  السحب األول يوماً من نهاية آخر عملية سحب أو الربع التاسع من تاريخ ٩٠ بعد االستحقاق، بحيث يتم سداد أول دفعة
ً لمعدالت الفائدة  ٣ة بهامش ثابت لمدة أقرب وينتهي في تاريخ االستحقاق النهائي. يخضع هذا التسهيل لمعدل فائد أشهر وفقا

 ٦٩٫٩٠٠ :٢٠١٨(ألف درهم  ١٢١٫٧٥٣مبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  المسحوب القائمبلغ الرصيد  السائدة بين بنوك اإلمارات.
 ألف درهم. ١٧٨٫٢٤٧مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغ حد السحب المتاح في  .)درهمألف 

  
  
  
  
  
 



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
  

٤٥  
  

 

  المالية الموحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) قروض  ٢٠

  
 ربع  اً قسط ٣٢ مدى على التسهيل هذا يستحق سداد .لبناء عقار سكنيدرهم من بنك تجاري  ألف ٦٧٫٠٠٠ بمبلغ قرض ألجل

. يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش من تاريخ السحب األول سنتين وثالثة أشهر بعد ويتم سداد أول دفعة سنوي متساوي
ً لمعدالت الفائدة السائدة بين بنوك اإلمارات. ٣ثابت لمدة  مبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  لمتبقي كمابلغ الرصيد ا أشهر وفقا
 ألف درهم. ١١٫٠٨٦مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغ حد السحب المتاح في  .)ءال شي :٢٠١٨(ألف درهم  ٥٥٫٩١٤

 

 ويتم سداد أول  ةربع سنوي أقساط ٨ مدى على التسهيل هذا يستحق سداد .درهم من بنك تجاري ألف ١٣٫٣٠٠ بمبلغ قرض ألجل
ً  ٣. يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة من تاريخ السحب أشهر ٣ بعد دفعة لمعدالت الفائدة السائدة بين  أشهر وفقا

بلغ حد  .)درهمألف  ١٣٫٣٠٠ :٢٠١٨(ألف درهم  ٦٫٦٥٠مبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  القائمبلغ الرصيد  بنوك اإلمارات.
 .ءمبلغ ال شي ٢٠١٩ديسمبر  ٣١السحب المتاح في 

  

  هذا العامل للشركة. يستحق سدادمتطلبات رأس المال ب للوفاءدرهم من بنك تجاري  ألف ٥٠٫٠٠٠جل بقيمة ألا متوسطقرض 
ً يوم ١٨٠ خالل التسهيل ً لمعدالت الفائدة  ٣يخضع هذ القرض لمعدل فائدة بهامش ثابت لمدة  .تاريخ السحبمن  ا أشهر وفقا

بلغ حد  .ال شيء) :٢٠١٨(ألف درهم  ٣٠٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  القائمبلغ الرصيد  .السائدة بين بنوك اإلمارات
 ألف درهم. ٢٠٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١السحب المتاح في 

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

بالتالي، و خالل السنة السابقة في تلك االتفاقاتالفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء. لم تلتزم المجموعة ببعض التعهدات الواردة 
ألن المجموعة لم يكن لديها حقوق غير  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم تصنيف الجزء غير المتداول من القروض كالتزامات متداولة في 

 ،بتلك التعهداتاللتزام لالمجموعة على خطاب تنازل من الجهات المقرضة  حصلت ،٢٠١٩. خالل عام مشروطة بتأجيل التزام القرض
  . وبالتالي لم تتم إعادة تصنيف هذه القروض من قروض غير متداولة إلى قروض متداولة

  
  ما يلي: بموجبقروض ال يتم ضمان

  
  العقاراتلبعض رهن أراضي ومباني.  
 البنكتأمين للعقارات المرهونة لصالح  تخصيص وثائق. 
 لصالح البنك. حددالمشروع الم بموجبضمانات من المقاول الرئيسي/عقود البناء  تخصيص  
 إيرادات مشاريع الفندق الممولة من قبل البنوك. تخصيص 
  من الشقق الممولة من قبل البنك. اإليجاراتمن بيع الشقق وإيرادات اإليرادات تخصيص  
 المشروع من المشترين. تحصيالت الستالمحساب المشروع مع البنك  رهن  
  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٢١
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

  ٢٢٬٠٢٥  ٦٥٫١٨٧ الذمم الدائنة التجارية
  ٨٥٬١٤١  ٦٩٫٠٩٢  استحقاقات المشروع

  ٤٧٬٣٠٨  ٤٧٫٠٢٣  توزيعات أرباح غير مطالب بها
  ٩٢٬٨٢٧  ٩٦٫٨٣٩  الذمم الدائنة األخرى واالستحقاقات

  -----------  ----------  
  ٢٤٧٬٣٠١  ٢٧٨٫١٤١  
  ======  ======  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
  

٤٦  
  

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 اإليرادات  ٢٢

  
إيرادات بباستثناء المبالغ المتعلقة  وخدمات إدارة مرافق، بيع عقاراتمقابل  من العقود المبرمة مع العمالءإيرادات المجموعة تحقق 

  .‘إيرادات أخرى’على أنها  المبينة اإليجار
 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  

   اإليرادات من العقود مع العمالء
  ٣٧٫٠٣١  ١٤٠٫٠٣٢  مبيعات عقارات

  ٢٣٫٢٠٠  ٢٢٫٠٦٨  رسوم إدارة المرافق
  ٨٫٩٤٣  ٥٣١  إيرادات غرامات

  ٥٥٩  ٤٠٧  أخرى
  -----------  ---------  
  ٦٩٫٧٣٣  ١٦٣٫٠٣٨  

      إيرادات أخرى
  ٣١٫٦٥٨  ٢٩٫٣٨٥ إيرادات اإليجار

  -----------  ----------  
  ١٠١٫٣٩١  ١٩٢٫٤٢٣  إجمالي اإليرادات

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

  توقيت االعتراف باإليرادات
  

    
    

          
  ٣٠٫٢٣١  ٨٦٫٨٤٣     ةمحدد نقطة زمنيةمعترف بها في 

  ٣٩٫٥٠٢  ٧٦٫١٩٥     معترف بها على مدى فترة زمنية
     -----------  ----------  

  ٦٩٫٧٣٣  ١٦٣٫٠٣٨     اإليرادات من العقود مع العمالء
  ٣١٫٦٥٨  ٢٩٫٣٨٥      إيرادات أخرى

      -----------  ----------  
  ١٠١٫٣٩١  ١٩٢٫٤٢٣      إجمالي اإليرادات 

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

  تكلفة المبيعات  ٢٣
      ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم      
          

  ٢٠٫٧٣٦  ١٠٣٫٨٤٠     تكلفة بيع العقارات
  ٢٩٫١٠٠  ٢٥٫٢٣٨     مصروفات إدارة المرافق

  ٥٫٧٣٤  ٤٫٧٣٧      أخرى
      -----------  ----------  
      ٥٥٫٥٧٠  ١٣٣٫٨١٥  
      ======  ======  

 
     ألف درهم). ٢٫٧٥٣: ٢٠١٨(ألف درهم  ٣٫٠٦٩تتضمن مصروفات إدارة المرافق مصروفات استهالك بمبلغ   

  
  
  
  
  
  
  
  



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
  

٤٧  
  

 

  البيانات المالية الموحدة (تابع)إيضاحات حول 
  (تابع)٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  مصروفات عمومية وإدارية   ٢٤

  
     ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم    
      

  ٢٢٫٧٩٠  ١٩٫٤٠٣     تكاليف الموظفين
  ١١٫٥٨٣  ١٢٫٣٥٠      االستهالك

  ١١٫٤٢٧  ٧٫٩٩٦      مصروفات التسويق والدعاية
  ٧٫٧٦٥  ٤٫٦٢٢      أخرىمصروفات 

      ---------  ---------  
      ٥٣٫٥٦٥  ٤٤٫٣٧١  
      =====  =====  

  إيرادات أخرى  ٢٥
  

        ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم    
      

  -  ٢٢٫٠٢٠     منحة حكومية
  ١٣٫٩١٣  ٢٫٣٧٩      عكس مستحقات 

  ١٫٦٧٦  ٣٫٣٠٢      أخرى
      ---------  ---------  
      ١٥٫٥٨٩  ٢٧٫٧٠١  
      =====  =====  

  
 إيرادات وتكاليف التمويل  ٢٦

        ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم    
      

  ٩٫٢٣٣  )١٠٫٥٨١(     إيرادات التمويل
      ======  =====  

          تكاليف التمويل
          

  ٢٫١٠٩  ٥٫٠٦٥      الفائدة على القروض
  ١٫٢٦٨  ١٫١٧٣      الرسوم المصرفية

      ---------  --------  
      ٣٫٣٧٧  ٦٫٢٣٨  
      =====  =====  

 
  ربحية السهم   ٢٧

     ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ١٥٠٫٥٢٤  ١٠٠٫٧٠٠     (ألف درهم)  السنةأرباح 
      ======  ======  
          

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

٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
=======  

          
  ٠ .٠٨  ٠ .٠٥      السهم األساسية والمخفضة (درهم)ربحية 

      ====  ====  
  

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



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
  

٤٨  
  

 

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األطراف ذات العالقة  مع معامالتال  ٢٨

  
تقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية بإبرام في معامالت وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها مع شركات أخرى أو أفراد تقع ضمن 

  . ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  الوارد فينطاق تعريف األطراف ذات العالقة 
  

   السنة:فيما يلي المعامالت الهامة المبرمة من قبل المجموعة مع أطراف ذات عالقة خالل 
  
     ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم    
      

  ٨٫٩٥٧  ٤٫٩٦٦     رواتب وامتيازات
  ٣٢٢  ١٫١٩١      تعويضات نهاية الخدمة

  ٥٫٢٦٣  ٤٫٠٠٠      أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت
      ---------  ---------  
      ١٤٫٥٤٢  ١٠٫١٥٧  
      =====  =====  
          

  ٥٧٫٥٤٥  ١٦٤٫٢٩١      شراء خدمات
      ======  =====  
  

  
 االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية  ٢٩
  

  فيما يلي االرتباطات المتعلقة بتطوير العقارات:
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
 ألف درهــم ألف درهــم  
    

  ٨٠٤٫٨٠٠  ٧٣٤٫٩٨٤ معتمدة ومتعاقد عليها
  ======  ======  

  
  توزيعات األرباح  ٣٠

 
وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بواقع ، ٢٠١٨مارس  ١٧ بتاريخلجمعية العمومية المنعقد ل االجتماع السنوي خالل )١(

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في  ٪٦
 

وافق المساهمون على تعويضات ألعضاء مجلس  ،٢٠١٩مارس  ٢٤ بتاريخلجمعية العمومية المنعقد ل االجتماع السنوي خالل )٢(
 .درهم) ألف ٥٫٢٦٣: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في عن الدرهم  ألف ٤٫٠٠٠اإلدارة بقيمة 

  
 ٢٠١٩عن سنة سهم لكل فلس  ٣بواقع ألف درهم و  ٦٠٬٠٠٠بمبلغ لمساهمين نقدية على اأرباح توزيع يقترح مجلس اإلدارة  )٣(

 ٤٬٠٠٠: ٢٠١٨(ألف درهم   ٤٬٠٠٠مجلس اإلدارة توزيع مكافأة على أعضاء مجلس اإلدارة بواقع  و اقترح .: ال شيء)٢٠١٨(
راجها لم يتم إدالسنوي العادي وبالتالي الجمعية العمومية في إجتماع لموافقة المساهمين . إن التوزيعات أعاله خاضعة ألف درهم)

  هذه البيانات المالية الموحدة.   المطلوبات في ضمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
  

٤٩  
  

 

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 قياس القيمة العادلة  ٣١

  
ت منتظمة في إطار معامالتتمثل القيمة العادلة في القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات 

يمة قبين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعليه، قد تنشـأ اختالفات بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. يستند تعريف ال
في معامالت العادلة إلى افتراض استمرارية أعمال المجموعة دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها بشكل مادي أو الدخول 

  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.

  
  قييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلةأساليب الت

  
لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز  ٣يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة في المستوى 

ة ي تغير في أساليب وطرق التقييم المطبقلم يكن هناك أالمالي، باإلضافة إلى االفتراضات غير الملحوظة الهامة التي تم استخدامها. 
  عن السنة السابقة. 

  
  الموجودات المالية

  

  أساليب التقييم والمدخالت الرئيسية  النوع
المدخالت غير الملحوظة 

  الهامة

العالقة بين المدخالت غير 
للقيمة  الملحوظة الهامة

  العادلة

خاصة أسهم ملكية 
وصناديق استثمارية غير 

مسجلة بالقيمة  مدرجة
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
  األخرى

نموذج تقييم صافي الموجودات/ 
صافي قيمة الموجودات المعدل لعدم 

توافر معلومات عن السوق 
ومعلومات مالية مقارنة. تم تحديد 

صافي قيمة الموجودات وفقاً ألحدث 
معلومات مالية مدققة/سابقة. أينما 

  تتوفر المعلومات. 

افي قيمة الموجودات/ ص
  نموذج السوق

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 مالية مقارنة. تم تحديد 
صافي قيمة الموجودات وفقاً ألحدث 

معلومات مالية مدققة/سابقة. يتم 
تطبيق نموذج السوق أينما تتوفر 

 المعلومات. 

كلما زاد صافي قيمة   صافي قيمة الموجودات
الموجودات للشركات 

المستثمر بها، ارتفعت القيمة 
  العادلة. 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  قياس القيمة العادلة (تابع)  ٣١

  
  المالي الموجز الموحدقياسات القيمة العادلة المعترف في بيان المركز 

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

  استناداً إلى الدرجة التي تكون فيها القيمة العادلة ملحوظة: ٣إلى  ١المستويات من 
  
  دلة المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة؛: قياسات القيمة العا١المستوى  

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

  (كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مشتقة من األسعار)؛ ومالحظتها للموجودات والمطلوبات أما بصورة مباشرة 
 
  قياسات القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات والتي ال تستند إلى ٣المستوى :

 بيانات السوق الملحوظة (المدخالت غير الملحوظة).
          
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  

٢٠١٩          
     

          بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  ٧٩٫٨٨٨  ٧٩٫٨٨٨  -  -  أسهم ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة 

  ٢٨٫٢٧٦  -  -  ٢٨٫٢٧٦ أسهم ملكية مدرجة
         

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  مسجلة موجودات مالية
  ١٥٫٦٦١  ١٠٫٩٧١  -  ٤٫٦٩٠  الخسائر 

          
  ٢٫٦٣٦٫٩٩٦  ٢٫٦٣٦٫٩٩٦  -  -  عقارات استثمارية

          
  ٣١٢٫٥٧٣  ٣١٢٫٥٧٣  -  -  عقارات استثمارية قيد التطوير 

 ----------  ---------  -------------- --------------  
  ٣٫٠٧٣٫٣٩٤  ٣٫٠٤٠٫٤٢٨  - ٣٢٫٩٦٦  
  =====  =====  ======== ========  
          

٢٠١٨           
          

          بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  ٩٦٫٩٨٢  ٩٦٫٩٨٢  -  -  أسهم ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة 
  ٢٩٫٠٠٢  -  -  ٢٩٫٠٠٢ أسهم ملكية مدرجة

          

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو مسجلة موجودات مالية 
  ١٥٫٢٢١  ١٠٫٩٧١  -  ٤٫٢٥٠  الخسائر 

          

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

  ٢٩٠٫٠٩٦  ٢٩٠٫٠٩٦  -  -  عقارات استثمارية قيد التطوير 
  ---------  ---------  -------------  -------------  
  ٣٫٠١٣٫٢٠٣  ٢٫٩٧٩٫٩٥١  -  ٣٣٫٢٥٢  
  =====  =====  =======  =======  
  

لقياس القيمة العادلة، كما لم يكن هناك أي  ٢والمستوى  ١بين المستوى لم يكن هناك أية تحويالت خالل السنتين الحالية والسابقة، 
  لقياس القيمة العادلة.  ٣تحويالت إلى أو من المستوى 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

 
  األدوات المالية  ٣٢

  
حول البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية والطرق الهامة المتبعة، بما في ذلك طريقة  ٣يتم في اإليضاح 

باإليرادات والمصروفات فيما يتعلق بكل فئة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية  فاالعتراف وأساس القياس وأساس االعترا
 وأدوات الملكية.

  
  

التكلفة ب
  المطفأة

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

  أو الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
  اإلجمالي  الشاملة األخرى

  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  الموجودات المالية
          

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ١٢٣٫٨٢٥  ١٠٨٫١٦٤  ١٥٫٦٦١  -  االستثمارات

  الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة 
  ٣٣٢٫٧٦٣  -  -  ٣٣٢٫٧٦٣  *والذمم المدينة األخرى  

  ٤٤٩٫٥٧٠  -  -  ٤٤٩٫٥٧٠  النقد في الصندوق ولدى البنك
  ----------- ---------- ----------- ----------- 

  ٩٠٦٫١٥٨  ١٠٨٫١٦٤  ١٥٫٦٦١  ٧٨٢٫٣٣٣  إجمالي الموجودات المالية
  ======  ===== ====== ====== 
          

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ١٤١٫٢٠٥  ١٢٥٫٩٨٤  ١٥٫٢٢١  -  االستثمارات

  الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة 
  ٢٨١٫٣٢٥  -  -  ٢٨١٫٣٢٥  *والذمم المدينة األخرى  

  ٤٠٠٫٧٧٤  -  -  ٤٠٠٫٧٧٤  النقد في الصندوق ولدى البنك
  ----------- --------- ---------- ----------- 

  ٨٢٣٫٣٠٤  ١٢٥٫٩٨٤  ١٥٫٢٢١  ٦٨٢٫٠٩٩  إجمالي الموجودات المالية
  ====== ===== ====== ====== 
  

  .لالستردادثناء المصروفات المدفوعة مقدماً وضريبة القيمة المضافة القابلة *باست
  

    

  

  التكلفة المطفأةب

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  اإلجمالي  الخسائر
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  المطلوبات المالية

        
        ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ٨٧٥٫٦٨٩  -  ٨٧٥٫٦٨٩  القروض
  ٢٧٨٫١٤١  -  ٢٧٨٫١٤١  الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

  ------------- ----------- -------------- 
  ١٫١٥٣٫٨٣٠  -  ١٫١٥٣٫٨٣٠  إجمالي المطلوبات المالية

  =======  ====== ======== 
        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ٦٤٥٫٠٢٨  -  ٦٤٥٫٠٢٨  القروض
  ٢٤٧٫٣٠١  -  ٢٤٧٫٣٠١  الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

  ------------- ---------- ----------- 
  ٨٩٢٫٣٢٩  -  ٨٩٢٫٣٢٩  إجمالي المطلوبات المالية

  ======= ====== ====== 
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األدوات المالية (تابع)  ٣٢

    
  مخاطر االئتمان ١-٣٢

  
  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
  

  ١المرحلة   
خسائر االئتمان 
 ١٢المتوقعة لمدة 

  شهراً 

  ٢المرحلة 
 نخسار االئتما

المتوقعة على مدى 
  العمر اإلنتاجي

  ٣المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
  اإلجمالي  العمر اإلنتاجي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ة وذمم العقود الذمم المدينة التجاري
  ٣٤١٫٩٨٤  ٤٫٠١٥  ٢٩٠٫٧٠٧  ٤٧٫٢٦٢  ينة األخرى*دمالمدينة والذمم ال   
  ---------  ----------  --------- ---------- 

  )٩٫٢٢١(  )٤٫٠١٥(  )٤٫٥٥٨(  )٦٤٨(  خسائر االئتمان المتوقعة
  ---------  -----------  ---------- ----------- 

  ٣٣٢٫٧٦٣  -  ٢٨٦٫١٤٩  ٤٦٫٦١٤  القيمة الدفترية
  =====  ======  ===== ====== 
          

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  الذمم المدينة التجارية وذمم العقود 

  ٣٣٣٫٤١٢  ٤٦٫٨٠٢  ٢١٨٫٨٩٠  ٦٧٫٧٢٠  األخرى*المدينة المدينة والذمم    
  ---------  ----------  ----------- ----------- 

  )٥٢٫٠٨٧(  )٤٦٫٨٠٢(  )٤٫٢٦٦(  )١٫٠١٩(  خسائر االئتمان المتوقعة
  ---------  -----------  ----------- ----------- 

  ٢٨١٫٣٢٥  -  ٢١٤٫٦٢٤  ٦٦٫٧٠١  القيمة الدفترية
  =====  ======  ====== ====== 
  
  باستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً وضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد. *
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األدوات المالية (تابع)  ٣٢

  
  مخاطر السيولة  ٢-٣٢

  
  :ي تاريخ التقريرف تأثير اتفاقيات التسويةوفيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة المتوقعة 

  

  
  القيمة 

  الدفترية 
ة  دي ات النق دفق الت

  أكثر من سنة  سنة أو أقل   التعاقدية
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف   درهم  ألف  

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
          المطلوبات المالية

  -  ٢٧٨٫١٤١  ٢٧٨٫١٤١  ٢٧٨٫١٤١  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ٤٥٢٫١٠٧  ٥١٨٫٨٧٧  ٩٧٠٫٩٨٤  ٨٧٥٫٦٨٩  القروض

  -------------- -------------- ----------- ----------- 
  ٤٥٢٫١٠٧  ٧٩٧٫٠١٨  ١٫٢٤٩٫١٢٥  ١٫١٥٣٫٨٣٠  
  ========  ========  ======  ======  
          

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          المطلوبات المالية

    ٢٤٧٫٣٠١  ٢٤٧٫٣٠١  ٢٤٧٫٣٠١  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ١٠٥٫٢٤٩  ٥٧٥٫٤٥١  ٦٨٠٫٧٠٠  ٦٤٥٫٠٢٨  القروض

  -----------  ----------  -----------  ----------  
  ١٠٥٫٢٤٩  ٨٨٢٫٧٥٢  ٩٢٨٫٠٠١  ٨٩٢٫٣٢٩  
  ======  ======  ======  ======  

  
  مخاطر أسعر األسهم ٣-٣٢

  
همتعرض المجموعة إلى الحد األدنى من  عار األس تثمارات المحتفظ بها من قبل  مخاطر أس في تاريخ التقرير. تتمثل معظم االس

  المجموعة باألسهم غير المدرجة. يتم تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة من قبل خبراء في تاريخ كل تقرير. 
  

  مخاطر أسعار الفائدة ٤-٣٢
 

 ض. تخضعالقروأدواتها المالية التي يترتب عليها معدل فائدة متغير مثل تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من 
  وق. وفقاً لظروف الس يتم تحيدها التي الت الفائدة التجارية االعتياديةلمعد تلك األدوات المالية

  
  فائدة كما في تاريخ التقرير: عليها يترتبالمالية التي  المجموعةفيما يلي بيان موجز حول أسعار الفائدة ألدوات 

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

        أدوات ذات أسعار فائدة ثابتة
      الموجودات المالية

  ٣٥٠٫٠٠٠  ٤٠٠٫٠٠٠  الودائع الثابتة
  ====== ====== 

        متغيرةأدوات ذات أسعار فائدة 
      المطلوبات المالية

  ٦٤٥٫٠٢٨  ٨٧٥٫٦٨٩  القروض
  ====== ====== 
  تحليل حساسية األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة  

  

  
كل معقول بمقدار إن التغير  عار الفائدة في تاريخ التقرير كان  ١٠٠المحتمل بش ق حقو )نقص(ليؤدي إلى زيادة / نقطة أساس في أس

  بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.واألرباح والخسائر الموحدة بالمبالغ المذكورة أدناه. يفترض هذا التحليل  الملكية
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   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ) األدوات المالية (تابع  ٣٢

  
  (تابع) مخاطر أسعار الفائدة ٤-٣٢

  
    (تابع) تحليل حساسية األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة  

  الموحدةاألرباح أو الخسائر          
  نقطة أساس ١٠٠  

  الزيادة
  نقطة أساس ١٠٠

  النقص
  درهم  درهم  

      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٨٫٧٥٧  )٨٫٧٥٧(  أدوات ذات أسعار فائدة متغيرة

  =====  ====  
      

      ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ٦٫٤٥٠  )٦٫٤٥٠(  أدوات ذات أسعار فائدة متغيرة

  =====  ====  
  

  القطاعاتالتقارير حول   ٣٣
  

يص الموارد وتقييم األداء. لدى المجموعة  غيلية بناًء على القطاعات المحددة لغرض تخص قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التش
  قطاعين تشغيليين رئيسيين هما: بيع العقارات وتأجير العقارات. فيما يلي المعلومات حول عمليات كل قطاع بشكل منفصل.

  
  اإلجمالي  أخرى  العقاراتتأجير   بيع العقارات  
  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  

      

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي المنتهية ف للسنة
          

  ١٩٢٫٤٢٣  ٢٢٫٤٧٥  ٢٩٫٣٨٥  ١٤٠٫٥٦٣  اإليرادات
 ======  =====  =====  ======  

  ٥٨٫٦٠٨  )٣٫١٤٨(  ٢٧٫٤١١  ٣٤٫٣٤٥  نتائج القطاع 
  ====== ===== ===== ====== 
          

           ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
          

  ٥٫٦٧٨٫١٣٩  ١٫٥٦٤٫٧١٥  ٢٫٩٤٩٫٥٦٩  ١٫١٦٣٫٨٥٥  إجمالي الموجودات
  =======  =======  ========  ========  

  ١٫٧٧٣٫١٧٣  ١٫٠٦٧٫٥٦٦  ٣٤٦٫٧٨٨  ٣٥٨٫٨١٩  إجمالي المطلوبات 
  ======  =======  ========  ========  

          

           ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ المنتهية في للسنة
          

  ١٠١٫٣٩١  ٢٣٫٧٥٩  ٣١٫٦٥٨  ٤٥٫٩٧٤  اإليرادات
  =====  =====  ======  ======  

  ٤٥٫٨٢١  )٥٫٧٨٢(  ٢٩٫٩٠٦  ٢١٫٦٩٧  نتائج القطاع 
  =====  =====  ======  =====  
          

           ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
          

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

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



  التابعة وشركاتهاع .م.رأس الخيمة العقارية ش
  

٥٥  
  

 

   (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  أرقام المقارنة   ٣٤

  
 لكي تتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات الماليةحيثما كان اقتضت الضرورة تصنيف بعض أرقام المقارنة  تجميع/ تمت إعادة

  . عةالمجموالموجودات أو حقوق الملكية المسجلة سابقاً من قبل  افيصالتصنيف على األرباح أو التجميع/ . ال يؤثر إعادة الموحدة
  

  شراء أسهم  ٣٥
  

  .: ال شيء)٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم تقم المجموعة بشراء أي أسهم خالل السنة المنتهية في 
  
  
  




