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إلى السادة المرحلية الموجزة تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة
الخيمة العقاریة ش.م.ع.س رأةي شركهممسا

المقدمة 
ها التابعة لات("الشركة") والشركرأس الخيمة العقاریة ش.م.ع.لقد راجعنا البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لشركة  

سبتمبر٣٠في ما كالموجزرحلي ، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد الم٢٠٢٠سبتمبر٣٠("المجموعة") كما في 
في المنتهيتين أشهروالثالثةأشهرالتسعةلفترتي الشاملالدخلو لعالقة للدخلذات اةالموجز والبيانات الموحدة المرحلية٢٠٢٠

المنتهية أشهر التسعةلفترة لتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية لةالموجز البيانات الموحدة المرحلية و ٢٠٢٠سبتمبر٣٠
المرحلية الموجزةة  لية الموحدإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات الما التفسيریة.تا یضاح واإل٢٠٢٠سبتمبر٣٠في

إن مسؤوليتنا هي ).٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية (المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤بي الدولي رقم وفقًا للمعيار المحاس
استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.المرحلية الموجزةة ت المالية الموحدالبيانا إعطاء استنتاج حول هذه

عة اجمجال المر 
المرحلية المنجزة المعلومات الماليةالذي ینطبق على مهام المراجعة "مراجعة ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي رقم 
المرحلية من طلب االستفسارات بصورة رئيسية من الماليةالمعلومات راجعة تتألف ممن قبل مدقق حسابات المنشأة المستقل".

إن مجال عملية خرى.ة والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األألمور الماليامسؤولين عناألشخاص ال
ا من الحصول على التأكيدات ال تمكننليه فإنها وبناء علدولية  االمراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق الذي یتم وفقًا لمعایير التدقيق  

بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص یدها أثناء القيام بالتدقيـق.لتي یمكن تحداالجـوهریةالتي تطلعنا على جميع األمور
التدقيق.

االستنتاج 
حلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها، لموحدة المر ت المالية ابيانا أن الد باستنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقا 

.٣٤ر المحاسبي الدولي رقم وفقًا للمعيا، ي الجوهریةمن جميع النواح 

األمور األخرى 
ر بات آخ من قبل مدقق حسا ٢٠١٩دیسمبر ٣١لقد تم تدقيق البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

تلكي أبدى رأیًا غير معدل حول لذوا، المرحلية الموجزةالموحدة حول البيانـات الماليـة٢٠ضاح ت المبينة في إیباستثناء التعدیال
.٢٠٢٠فبرایر ١٥بتاریخ الموحدة البيانـات الماليـة 

من قبل مدقق٢٠١٩برسبتم٣٠نتهية في  أشهر المالتسعةتمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة كما في ولفترة  
أصدروالذي ،المرحلية الموجزةالموحدة ات الماليـةالبيانـهذه ل حو ٢٠باستثناء التعدیالت المبينة في إیضاح ، آخرحسابات

.٢٠١٩وبرأكت٢٦خ بتاریالصادراستنتاج مراجعة غير معدل بشأن تلك البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة في تقریره

ویونغرنستعن ا

موقعة من: 
ثودال هاري جوبال

شریك
٦٨٩رقم التسجيل: 

٢٠٢٠نوفمبر٧
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



اهلالتابعةاتش.م.ع والشركلعقاریةرأس الخيمة ا

.ةالموجز المرحليةالموحدة نات الماليةيا البه ذهنمیتجزأ ال جزءًا المرفقة٢١إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٢

المرحلي الموجزد يان الدخل الموحب
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في المنتهيةللفترة

ية فيأشهر المنتهالثةالثفترةالمنتهية فيالتسعة أشهرفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهملفأدرهمألف درهمألفإیضاح

)(غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
(معاد إدراجها)*(معاد إدراجها)*

٣١٧٧٬٥٤٠١٣٦٬٤٤٤٥٧٬٥٢١٥٦٬٦٧٨اإلیرادات من عقود العمالء

)٣٩٬٦٢٧()٣٦٬٢٩٣()٩٣٬٤٨٣()١٢٠٬٥٤٧(تكلفة االیرادات

٥٦٬٩٩٣٤٢٬٩٦١٢١٬٢٢٨١٧٬٠٥١األرباحإجمالي 

)١١٬١٦٨()٩٬٦٤٠()٣٠٬٤٧٥()٢٩٬٣٧٣(٤مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

٢٦٬٩١٥١٩٬٧٤٦٬٧٩٢٧٥٧٦٬٩دخل آخر

٥٤٬٥٣٥٣٢٬٢٣٢١٩٬٣٨٠١٥٬٤٥٩ليةتشغيأرباح

صافي التغير في القيمة العادلة
ةالعادللالستثمارات المدرجة بالقيمة

٦٦٧)٣٥٣()٥٩٩()٢٬٤٩٩(الخسائروأاألرباح من خالل
٨٬٦٠٦٧٬٨٤٢٢٬٧٣٦٢٬٦٧٧دخل تمویل

)٨١٧()٧٬٥٢٧()٦٬٣٥٥()٢٠٬٧٦٣(تكاليف تمویل
--٠٨٨٬١١٬٠٩٧ع األرباحزیتو ل دخ 

٩٦٧٬٤٠٣٤٬٢١٧٢٣٦٬١٤٩٨٦٬٧١أرباح للفترة

األساسي–للسهمالربح 
٢٠٬٠٢٠٬٠٠٠٧٬٠٩٠٠٬٠درهم)(والمخفف

.بقةالسا السنةات تصنيفدة ت وإعا تعدیالبخصوص لمزید من التفاصيل ٢٠یضاح اإلراجع* 



اهلالتابعةاتش.م.ع والشركلعقاریةرأس الخيمة ا

.ةالموجز المرحليةالموحدة نات الماليةيا البه ذهنمیتجزأ ال جزءًا المرفقة٢١إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٣

المرحلي الموجزالموحد الدخل الشاملن بيا
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في المنتهيةللفترة

ة فيفترة الثالثة أشهر المنتهيالمنتهية فيالتسعة أشهرفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهملفأهمر دألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
(معاد إدراجها)*(معاد إدراجها)*

٤٠٬٩٦٧٣٤٬٢١٧١٤٬٢٣٦١٧٬٩٨٦أرباح للفترة

:بنود الدخل الشامل األخرى 

إلىإعادة تصنيفها لن یتمالبنود التي 
:لالحقةترات افي الفر األرباح أو الخسائ

التغير في القيمة العادلة لالستثماراتصافي 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

٤٬٤٣٢١٬٤٧٥٣٨٣)٣٬٨١٤١(ى بنود الدخل الشامل االخر 

٢٧٬١٥٣٣٨٬٦٤٩١٥٬٧١١١٨٬٣٦٩إجمالي الدخل الشامل للفترة

.السنة السابقةتصنيفات تعدیالت وإعادة صوص التفاصيل بخ د من لمزی٢٠یضاحاإلراجع* 





الهالتابعةاتوالشركش.م.ع لعقاریةرأس الخيمة ا

.ةالموجز المرحليةية الموحدة نات الماليا البمن هذه ال یتجزأ جزءاً المرفقة٢١إلى ١من ت تشكل اإلیضاحا 
٥

المرحلي الموجزلملكية الموحد ت في حقوق ايان التغيراب
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في المنتهيةللفترة

إجماليأرباح غير احتياطي احتياطي احتياطي 
الملكيةوق حقموزعةالعادلة ةقيملاعامقانوني رأس المال 

درهمألف درهمف ألدرهمألف درهمألف همر دألف درهمف أل
٦٧٠٬٠٢٠٣٬٨١٣٬٤٥٧)٤٤٨٬٤٤١(٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٥٩١٬٨٧٨(مدقق)٢٠١٩ینایر ١الرصيد في 

)٨٠١٬١()٨٠١٬١(----)٢٠تعدیالت السنة السابقة (إیضاح 
٦٦٨٬٢١٩٣٬٨١١٬٦٥٦)٤٤٨٬٤٤١(٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٥٩١٬٨٧٨)هراج (معاد إد)(مدقق٢٠١٩ینایر ١د في الرصي

٣٤٬٢١٧٣٤٬٢١٧----األرباح للفترة
٤٣٢٬٤)١٠٬٩١٧(١٥٬٣٤٩---الشامل األخرى للفترةالدخلبنود 

١٥٬٣٤٩٢٣٬٣٠٠٣٨٬٦٤٩---غير مدقق)(للفترةإجمالي الدخل الشامل 
)٠٠٠٬٤()٠٠٠٬٤(----)١٥(اإلیضاح أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

٦٨٧٬٥١٩٨٤٦٬٣٠٥٬٣)٠٩٢٬٣٤٣(٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٠٠٠٬١٨٧٨٬٥٩١(معاد إدراجه))(غير مدقق٢٠١٩سبتمبر٣٠الرصيد في 
٥١٩٬١٢١٣٬٩٠٤٬٩٦٦)٢١٦٬١٠٣(٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠١٬٩٤٨(مدقق)٢٠٢٠ینایر١الرصيد في

)٣٦٤٬٩()٣٦٤٬٩(----)٢٠تعدیالت السنة السابقة (إیضاح 
٥٠٩٬٧٥٧٣٬٨٩٥٬٦٠٢)٢١٦٬١٠٣(٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠١٬٩٤٨(معاد إدراجه)(مدقق)٢٠٢٠ینایر ١يد في الرص

٤٠٬٩٦٧٤٠٬٩٦٧----(معاد إدراجها)ترةاألرباح للف
)١٣٬٨١٤(-)١٣٬٨١٤(---بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

٤٠٬٩٦٧٢٧٬١٥٣)١٣٬٨١٤(---(غير مدقق)شامل للفترةالدخل الإجمالي
)٤٬٠٠٠()٤٬٠٠٠(----)١٥ح إیضا (تعاب أعضاء مجلس اإلدارةأ

)٠٠٠٬٨٠()٠٠٠٬٨٠(----توزیعات األرباح
٤٦٦٬٧٢٤٧٥٥٬٨٣٨٬٣)٢٢٩٬٩١٧(٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٠٠٠٬١٩٤٨٬٦٠١(غير مدقق)٢٠٢٠سبتمبر٣٠الرصيد في 

.ة السابقةسنالفات نيصتتعدیالت وإعادة لمزید من التفاصيل بخصوص ٢٠یضاح اإلراجع* 



الهالتابعةاتوالشركش.م.ع لعقاریةرأس الخيمة ا

.ةالموجز المرحليةية الموحدة نات الماليا البمن هذه ال یتجزأ جزءاً المرفقة٢١إلى ١من ت تشكل اإلیضاحا 
٦

المرحلي الموجزیة الموحد قدلنقات االتدفانبي
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في المنتهيةللفترة

لمنتهية فياأشهرالتسعةفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

ير مدققة)(غير مدققة) (غاتیضاح اال
*)راجها دمعاد إ(

شغيليةالتألنشطة اقدیة منالنفقات دالت
٤٠٬٩٦٧٣٤٬٢١٧ح للفترةبا أر 
ة:ليتا ود التعدیالت للبنلا

٥٨٬١٩٥٨٬٨٣٢ممتلكات ومعداتاستهالك
٤٧٣٤٣٦الخدمة للموظفينیةا هأة نفا كممخصص 

٢٠٬٧٦٣٦٬٣٥٥ف تمویلاليتك
)٧٬٨٤٢()٨٬٦٠٦(دخل تمویل

)١٬٠٩٩()١٬٠٨٨(باحأر زیعات و دخل ت
تثمارات المدرجة بالقيمة  سعادلة لاللقيمة الفي اصافي التغير 

٢٬٤٩٩٥٩٩سائرأو الخ األرباحمن خاللالعادلة 
)١٤٬٧٩٤()٢٤٬٧٢٥(كوميةمنح ح 

٣٨٬٤٧٨٢٦٬٧٠٤مال العاملقبل الحركات في رأس التدفقات نقدیة تشغيلية 
٣٠٬٦٩٦٣٦٬٩٠٣ةللمتاجر تعقارا

)٨٠٬٤٨٧(٩٬١٠٣التطویرد قيللمتاجرةعقارات 
)٣٢٬٠٠٠()٤٢٬٦٨٨(أخرى و جاریةتمدینةذمم

)٢٬١٦٧(١٥٬٢١٠دفعات مقدمة إلى موردین ومقاولين
١٢٬١٢٤)٦٬٤٦٤(أخرى و جاریةتدائنة ذمم

)١٤١(٢٧ةعالبضا 
٤٦٠٣٬٧٦٩لعمالءادفعات مقدمة من 

٣٥٬٢٩٥(٤٤٬٨٢٢(

)١٠٣()٢٧٦(مدفوعة للموظفينالدمة خ النهایة مكافأة 
)٣٥٬٣٩٨(٤٤٬٥٤٦األنشطة التشغيلية)المستخدم فيمن /(صافي النقد 

ةماریستثة االنشطة من األالنقدیفقات التد
)٩٥٬٦٤٢()١٣١٬٥٩٥(للموجودات الثابتةفاتإضا 

٣٬٠١٩٢٬٦٠٩قبوضةفوائد م
١٬٠٨٨١٬٠٩٩بوضةقمأرباح عات توزی

-)١٬١٣٠(استثماریةعقارات مبالغ محصلة من استبعاد 
٤٥٩١٢٬٦٢٩مبالغ محصلة من استبعاد استثمارات

)١٤٬٠١٧()٢٬٨٢٤(التطویرد قيإضافات إلى العقارات االستثماریة

)٩٣٬٣٢٢()١٣٠٬٩٨٣(ریةا االستثماألنشطة دم فيستخ مالصافي النقد

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية
)٢٥٢()٨١٬٤٧٩(عةو فح مدت أربا توزیعا 

١٩٢٬٤٨٦٢١٩٬٩٣٦عليها الحصولتم قروض
)٤٬٩٨٨()٤٢٬٨٨٨(سداد القروض

)٦٬٢٨٥(-خصم الفواتيرالتغير في 
)١١٬١٥٧()٢١٬٠٦٦(ةعمدفو فوائد

)٠٠٠٬٤()٠٠٠٬٤(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

٤٣٬٠٥٣١٩٣٬٢٥٤مویليةتلاألنشطة امنالتدفقات النقدیةصافي 

٦٤٬٥٣٤)٤٣٬٣٨٤(الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة(النقص)/في صا

)٩١٤٬٦٤()٧٢٣٬٦(النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

٣٨٥)٥٠٬١٠٧(١٢قدیة في نهایة الفترةبه الندیة وشنقال

.السنة السابقةتصنيفات ت وإعادة یالدعتيل بخصوص لمزید من التفاص٢٠یضاح اإلراجع* 
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الشركةعن ت معلوما-١

لســمو الصــادر عــن صــاحب ا) ٥رقــم ((الشــركة) كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم األميــري ش.م.ع. تأسســت رأس الخيمــة العقاریــة 
بــي كة مدرجــة فــي ســوق أبــو ظر الشــ . إن٢٠٠٥و یونيــ ٢بتــاریخوباشــرت الشــركة أعمالهــا ٢٠٠٥فبرایــر ١٦رأس الخيمــة فــي حــاكم إمــارة 

مــارات إلا-رأس الخيمــة ،٣١١١٣ب الرئيســي المســجل للشــركة هــو ص. ب.: تــ كنــوان المإن ع.ارات العربيــة المتحــدة، اإلمــ يــةلماللــألوراق ا
.لعربية المتحدةا

البيانــات ن متتضــ ("الفتــرة الحاليــة")٢٠٢٠سبتمبر٣٠ة في أشهر المنتهيالتسعةلفترة كما في و الموجزةمرحلية لاالموحدةالماليةالبياناتن إ
.)""بالمجموعةتمعة بـ ليها مج (یشار إا لهعةتابالتشركا الو لشركة المالية ل

.دمات األخرى ذات الصلةوإدارة العقارات والخ ت وتطویرها في العقارارتثما االسوهةللمجموعالنشاط الرئيسي إن 

.من قبل مجلس اإلدارة٢٠٢٠نوفمبر ٧خ یلإلصدار بتار ة الموجزةالمرحليالموحدةيةالبيانات المالاعتمادتمت 

نات الماليةايعداد البأسس إ١-٢

وفقــًا للمعيــار المحاســبي ٢٠٢٠ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهيــة فــي ةالتســعموعــة لفتــرة جزة للمج و لـيــة الموحــدة المرحليــة المــ تم إعداد البياـنــات الما 
.ليةمالية المرح تقاریر اللا:٣٤الدولي رقم 

ات المطلوبــة إلعــداد البيانــات الماليــة بالكامــل علومــات واإلفصــاح ملى جميــع اتحتــوي علــ ال المرحليــة المــوجزةوحــدة المالماليــةالبيانــاتإن هذه 
ــدًا للمعـــا قـــ وف ــة.اد التقـــاریر الما یير الدوليـــة إلعـ ــمليـ ــبية وطـــرق االحتســـاب وااتـ ــاع نفـــس السياســـات المحاسـ ــا التقـــدیام و ألحكـــ تبـ ت رات واالفتراضـ

المعـــایيرباســـتثناء ، ارنـــة مـــع آخـــر بيانـــات ماليـــة ســـنویة موحـــدةقموجزة بالحليـــة المـــ المر مـــة فـــي هـــذه البيانـــات الماليـــة الموحـــدة ا المحاســبية اله
.٣-٢الیضاح امبين في ولية كما هل الفترة الحا ة المتبعة خالدیدالج یالت دوالتع

لتــي ركة وابــل الشــ ن قســتخدمة مــ المالعربيــة المتحــدة ("درهــم") وهــو العملــةمرحلية الموجزة بــدرهم اإلمــاراتالموحدة الیتم إعداد البيانات المالية 
فــي المجموعــة عملتهــا منشــأة تحــدد كــلأشير لغير ذلــك.ألف درهم إال إذالى أقرب إتعرض بها بياناتها المالية، ویجري تقریب جميع األرقام 

باستخدام العملة المستخدمة لدیها.بيانات المالية لكل منشأة تقاسدرجة في الالمستخدمة وأن البنود الم

تطــویر االســتثمارات قيــد الریــة و العقا الســتثمارات ســتثناء اا وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاریخيــة، بالمرحليــة المــوجزةالموحــدة اليــة ت الما يانــ البعــداد م إ تیــ 
لة.، والتي یتم قياسها بالقيمة العادواالستثمارات

إجــراء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر ةن اإلدار یتطلــب مــ عــالهساس الموضــح أ لمرحلية الموجزة على األالبيانات المالية الموحدة داد اإن إع
تســتند التقــدیرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا إلــى ریف.والمصــا المطلوبــات والــدخلة عــن الموجــودات و غ المعلنــ لعلــى تطبيــق السياســات والمبــا 

قــة بــالقيم الدفتریــة للموجــودات لعكــام المتدار األح س إصــ ف ونتــائج أســا د أنها معقولــة فــي ظــل ظــرو قاریخية وعوامل أخرى مختلفة یعتالخبرة الت
عن تلك التقدیرات.ختلف النتائج الفعلية تقدن مصادر أخرى.ح أنها مضوالمطلوبات والتي ال تبدو بشكل وا

بيــان مركــز المجموعــةوعــالوة علــى ذلــك، تقــدم علــق بــالفترة الســابقة.تمعلومــات المقارنــة فيمــا یمــوجزةلمرحليــة الاتقدم البيانات المالية الموحدة
ات المالية.ود في البيانة تصنيف للبنإعادأو دراجإإعادة مالي إضافي في بدایة الفترة السابقة عندما یكون هناك

(إیضــاح أو إعــادة تصــنيف ادة إدراجعــ إ الماليــة الموحــدة بســبب لبيانــاتي هــذه افــ ٢٠١٩ینــایر ١إضــافي كمــا فــي تم تقدیم بيــان مركــز مــالي 
٢٠.(

الماليـــة ســـنة ة للن متوقعـــ تـــي قــد تكـــو لنتـــائج العلـــى امؤشــراً ليســـت بالضـــرورة ٢٠٢٠ســـبتمبر٣٠أشـــهر المنتهيــة فـــي التســـعةإن نتــائج فتـــرة 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيةالمنتهي
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ةأسس إعداد البيانات المالي١-٢

انات الماليةيد البيأسس توح
فــي ا الموحدة المرحلية الموجزة من البيانات المالية للشركة والمنشــأة التــي تخضــع لســيطرة الشــركة (شــركتها التابعــة) كمــ نات الماليةا تتألف البي

التالية:یير ء كافة المعا سيطرة عندما یتم استيفا ق التتحق.٢٠٢٠ربتمبس٣٠
شــطة الحقــوق القائمــة التــي تعطــي إمكانيــة حاليــة لتوجيــه األنبيل المثــال،إحدى المنشآت (على سلسلطة علىالشركة اما تمتلكعندأ)(

ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
المنشأة؛ ورتباطها مع ائد متغيرة من الها حقوق في، عو أو یكون ،عندما تتعرض الشركة إلىب)(
ركة.شد النشأة للتأثير على مبلغ عوائها على المعلى استخدام سلطتةكة القدر لدى الشر ج)(

بــار تعفــي االةجموعــ عندما یكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ الم
ذلك:ثمر فيها، بما في ذا كان لها سيطرة على الشركة المستوف عند تقييم فيما إق والظر الحقائعيجم

ت اآلخرین في الشركة المستثمر فيها التصویق بات التعاقدیة مع أصحاب حقو ترتيال-
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدیة األخرى -
لةمت المحتیو ق التصو قوعة وح مج بالمحقوق التصویت الخاصة -

ى أن هنــاك تشــير إلــ م ال، إذا كانــت الحقــائق والظــروفثمر فيها أدیها السيطرة على الشركة المستتقييم فيما إذا كانت لتقوم المجموعة بإعادة 
عــة ة التابكر علــى الشــ الســيطرةعلــىیبدأ توحيد الشركة التابعة عنــدما تحصــل المجموعــةتغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسيطرة.

ي تــم تــ التابعــة الودخــل ومصــاریف الشــركة ومطلوبــات إن موجــوداتالمجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.ســرتخ قف التوحيد عنــدما ویتو 
علــى ةعــ المجمو لحصــو ســتحواذ عليهــا أو اســتبعادها خــالل الفتــرة تــدرج فــي البيانــات الماليــة الموحــدة المرحليــة المــوجزة بــدءًا مــن تــاریخاال
ة على الشركة التابعة.توقف سيطرة المجموعى تاریخيطرة حتسلا

الشركة التابعة
اذ أو التأســيس باعتبــاره التــاریخ الــذي حصــلت فيــه المجموعــة علــى الســيطرة خ االســتحو ی مــن تــار ة التابعة بالكامــل بــدءاً انات الشركیتم توحيد بي

مــا فــي الشــركة س فتــرة إعــداد التقریــر المــالي كالية للشركة التابعــة لــنفالمات لبيانتعد ا.ةر السيطهيقف فویستمر توحيدها حتى التاریخ الذي تتو 
ـــتخدام ـــامالت ضــــمن المعــــامالتو إن جميــــع األرصــــدة اســــبية مماثلــــة.سياســــات مح باسـ ـــة مــــن المعـ واألربــــاح والخســــائر غيــــر المحققــــة الناتجـ

مل.المجموعة وتوزیعات األرباح یتم استبعادها بالكا 

التابعة للشركة:اتشركالل تفاصييفيما یل

% ية ملكلاحصة 
٢٠١٩بر دیسم٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠سيس أولة الت دالشركة التابعة 

٪١٠٠٪١٠٠اإلمارات العربية المتحدةديونال ليميتشریة انترنا عقا الرأس الخيمة 
٪١٠٠٪١٠٠تنزانياالعقاریة تنزانيا ليميتدرأس الخيمة 

٪١٠٠٪١٠٠تنزانياديميتلنا مارین يدولف

ات المحاسبية الهامةقدیرات واالفتراضاألحكام والت٢-٢

مــن اإلدارة إجــراء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر علــى المبــالغ المعلنــة ب لــ المــوجزة یتطلماليــة الموحــدة المرحليــةالبيانــات اإن إعــداد هــذه 
إن .تــاریخ إعــداد التقــاریر الماليــةفصــاحات المطلوبــات الطارئــة فــي إو المرفقــة حات صــا فواإلاتبــ لإلیــرادات والمصــاریف والموجــودات والمطلو 

تطلب تعدیل جوهري على القيمة المدرجــة للموجــودات أو المطلوبــات تجنتائات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلىه االفتراضعدم التأكد حول هذ
المتأثرة في الفترات المستقبلية.
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(تتمة) لمحاسبية الهامةافتراضاتواالاتیر لتقدوااألحكام٢-٢

ســبية یــتم تثبيتهــا فــي الفتــرة التــي ا إن التعــدیالت علــى التقــدیرات المح االســتمراریة.عة التقدیرات واالفتراضات المعنية على أساس مبدأمراج یتم 
یتم فيها تعدیل التقدیرات.

الموجزة للمجموعة مبينة أدناه:نات المالية الموحدة المرحليةا يعلى البجوهري يرتأثها لام والتقدیرات واالفتراضات الرئيسية التي إن األحك

األحكام
اراتتصنيف العق

قــار اســتثماري أو تلــزم هــذه األحكــام لتحدیــد مــا إذا كــان العقــار مــؤهًال كعإجراء عــدة أحكــام.بــ تصــنيف العقــارات، قامــت اإلدارة عمليــةخــالل 
لتعریفــات العقــارات ذه األحكــام باســتمرار وفقــًا معــایير بحيــث یمكــن ممارســة هــ ةعــ المجمو ر تطــو .جرةللمتــا اتر أو عقــا و/ممتلكــات ومعــدات 

ـتث هـــات ذات ، تأخـــذ اإلدارة فـــي االعتبــار المعيـــار المفصـــل والتوجيهــا أحكامء راجـــ إعنـــد.العقــارات للمتـــاجرةلكـــات والمعـــدات و ماریة والممتاالسـ
والمعيــار المحاســـبي ١٦لي رقـــم ي الــدو والمعيـــار المحاســب٢ولي رقــم دلــ محاســـبي امعيــار الي النـــة فــ يالعالقــة لتصــنيف العقـــارات كمــا هــي مب

الموجــودات ضــمن العقــارات للمتــاجرةیــتم تجميــع ل اإلدارة.قبــ ن مــ ستخدام المقصود للعقار كما هو محــدد بشكل خاص، اال، و ٤٠الدولي رقم 
.ر الماليالتقریةنهایمن تنوي اإلدارة بيعها خالل سنة واحدةحيثولة، المتدا

تصنيف االستثمارات
العادلــة ةأو القيمــ بنــود الــدخل الشــامل األخــرى عادلة من خــالل بالقيمة الاالستثمارات، یلزم إجراء أحكام على التصنيفية تصنيفخالل عمل

د اددولي إلعــ يــار الــ عمت الر وفقــًا لمتطلبــا اكــن ممارســة هــذه األحكــام باســتمر تطور المجموعة المعيار بحيث یممن خالل األرباح أو الخسائر.
.٩التقاریر المالية رقم 

استيفاء التزامات األداء
ت األداء مــع مــرور الوقــت أو فــي وقــت محــدد مــن أجــل ا لعمــالء لتحدیــد مــا إذا اســتوفيت التزامــ عقودهــا مــع ایجــب علــى المجموعــة تقيــيم كــل 

ــبة ــد قامـــ لتثبيـــت اإلیـــرادات.تحدیـــد الطریقـــة المناسـ ــالتقالمجموعـــةتولقـ يهـــا مـــع العمـــالء والشـــراء المتفـــق عليـــات البيـــع قا إلـــى اتفتناداً ســـ اييم بـ
ء، ولــم تخصــص المجموعــة بنــد موجــودات ذو الم العقــود لتقــدیم موجــودات عقاریــة للعمــ حيــث تــم إبــراصوص القوانين واللــوائح ذات الصــلة، ون

المجموعــة اإلیــرادات مــعف تثبــتالظرو هذهفي ن.آلتى ااألداء المنجز ح  یكون لها حق ملزم في دفعاتاستخدامات بدیلة للمجموعة وعادةً 
العقــارات وقــت محــدد (أي، بيــع يیتم تثبيت اإلیــرادات فــ ،ث ذلكعدم حدو وفي حالة).قيد التطویرالعقارات للمتاجرةمرور الوقت (أي، بيع 

التي تتزامن مع تسليم العقار.)للمتاجرة

تحدید أسعار المعامالت
مبلــغ خاذ هــذه االجــراءات، تقــوم المجموعــة بتقيــيم أثــر أي اتعندقودها مع العمالء.من علكاملة في سعر المعدید المجموعة تح على یجب

د وأي مبلغ غير نقدي في العقد.زائية أو وجود أي عنصر تمویل جوهري في العقج ي العقد، بسبب الخصومات أو الشروط المتغير ف

حيــث یــتم ١٥ار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم يــ كثر احتماًال" طبقــًا للمعألاالمبلغطریقة "عةمو متغير تستخدم المج للتحدید تأثير المبلغ ا
ثر احتماًال بين مجموعة من المبالغ المحتملة.كمعاملة بالرجوع الى طریقة المبلغ األتحدید سعر ال

مراعاة عنصر التمویل الجوهري في العقد
اســتنتجت المجموعــة أن هــذا ال یعتبــر عنصــر تمویــل .دفعــة مقدمــةللمجموعــة اســتالم ع العقــارات، یحــق قــة ببيــ العقــود المتعلبالنســبة لــبعض

لحمایــة المجموعــة مــن تعثــر الطــرف اآلخــر عــن إتمــام عالودائــ خدم ســتتُ ف مخصــص التمویــل للمجموعــة.أخــرى بخــالألنــه ألســباب جــوهري 
ات متأخرة سابقًا.أو لدیهم دفعیخ ائتماني ثابت لدى العمالء تار مناسب بحيث ال یكون لبعض أو كل التزاماته بموجب العقد بشك

تحویل السيطرة في عقود العمالء
ثبــت اإلیــرادات عنــد تحویــل الســيطرة علــى بنــد اء فــي وقــت مــن األوقــات، تدزامــات األتتوفت الا اســ لمجموعــة أنهــ تــي تقــرر بهــا االحــاالت اليفــ 

المقابــل المــالي للوحــدة ك عــادًة عنــد اســتالمقاریــة، یــتم ذلــ ع الموجــودات العفــي حالــة عقــود بيــ ع العقد إلى العميل.و الموجودات الذي هو موض
ل.ي تسليم الوحدة الي العميأي معوقات فوعدم وجود
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٠

(تتمة) لتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامةحكام وااأل٢-٢

تتمة)(األحكام

ستمراریةمبدأ اال
ســتمرار ســتمراریة، وهــي مقتنعــة أن المجموعــة لــدیها المــوارد لالاالستمرار علــى أســاس مبــدأ االىدرة المجموعة علبإجراء تقييم لقة ار داإلقامت 
ب ن أن تســبلممكــ مــن اغيــر مؤكــدة تقــدیرات جوهریــة بأیــةاإلدارة لــيس لــدیها علمــًا لــذلك، إناإلضــافةبعمــال فــي المســتقبل المنظــور.فــي األ
زة المرحليــة المــوج ذه البيانات الماليــة الموحــدة إعداد هلذلك، تماالستمراریة.س مبدأ الستمرار على أسا ة المجموعة في اقدر لحو كبيرةشكوك 

ة.أ االستمراریعلى أساس مبد

ت االتقدیرات واالفتراض
ینة التجاریة واألخرى لمدم اة الذمفي قيمض ا نخفاال

بالنســبة للمبــالغ بلــغ.صــيل كامــل الملــم یعــد ممكنــًا تح ة واألخــرى عنــدما ذمم المدینــة التجاریــ لــ یــتم اجــراء تقــدیر للمبلــغ الممكــن تحصــيله مــن ا
د، یــتم تقييمهــا أمــ منــذســتحقة ة والمدیــ ة فر بصــور ةإن المبــالغ التــي ليســت جوهریــ اس فــردي.التقــدیر علــى أســ الجوهریــة بصــورة فردیــة، یــتم هــذا

.الذمم المدینةمثل هذهىعلقعة نية المتو ا ملخسائر االئتولحقة تبصورة إجمالية ویؤخذ مخصص وفقًا لطول الفترة المس

ت معــــدالدتســــتندینــــة التجاریــــة وموجــــودات العقــــود.توقعــــة للــــذمم المدم المجموعــــة جــــدول مخصصــــات لحســــاب خســــائر االئتمــــان المتخ تســــ 
نــوعالمثــال، حســب ئر مماثلة (على ســبيلا ر عن السداد لمجموعات مختلفة من العمالء التي لها أنماط خسالتأخ یامد أإلى عدلمخصصات ا

التعثــر الســابقة ایــة إلــى معــدالتلبدلمخصصــات فــي ایســتند جــدول االضــمانات االئتمانيــة).والتغطيــة بواســطة ونــوع العميــل وتقييمــه العقــار 
المستقبلية.تعدیل البيانات السابقة لخسائر االئتمان بناًء على المعلوما الجدول لتبمعایرة المجموعةوم قتعة.و للمجم

ابقة لخســائر الخبــرة الســ تكــون د ال قــ وخســائر االئتمــان المتوقعــة هــو تقــدیر جــوهري.ظــة ثــر الســابقة الملحو معــدالت التعلتــرابط بــين يــيم اإن تق
لعميل في المستقبل.الفعلي لالتعثر ىلليًال عدا أیًض ة عالخاصة بالمجمو االئتمان

ویر  التطریة قيدالستثما اقارات العتقييم العقارات االستثماریة و 
دخــل تحقيــق مملــوك لغــرضال،الســتثماري العقــار ایكــون حيــث٤٠الــدولي رقــم  للمعيــار المحاســبيلقيمــة العادلــة وفقــاً انموذج عةالمجمو تتبع 

مستقل مسجل.مدًا إلى عمليات التقييم التي أجراها مقيا نادلة استعالقيمة تم تقييمه بالا، كالهمإیجار أو زیادة في رأس المال أو

المبــالغ المجموعــة، حــددت فــي غيــاب هــذه المعلومــاتنشــط للعقــارات المماثلــة.ي ســوق ألســعار الحاليــة فــ العادلــة هــو ادليل للقيمة فضل إن أ
اثلــة ماالعتبــار األســعار الحدیثــة للعقــارات المي فــ لمجموعــةا، أخــذت كمهــا دار ح صعند إلة.یرات القيمة العادلة المعقو ضمن مجموعة من تقد

منــذ تــاریخ عــة أو الموقــع أو الظــروف االقتصــادیةتغييــرات فــي الطبيتعــدیالت لــتعكس أیــة، مــع إجــراءوالظــروف المماثلــةفــي نفــس الموقــع 
ختلــف جوهریــًا عــن النتــائج د توقــ اليقــينلعــدم ضــعي تخ والتــ ،تند هــذا التقيــيم إلــى بعــض االفتراضــاتســ یحــدوث المعــامالت بتلــك األســعار.

الفعلية.

وضــعالتــأجير، و كالتدفقات النقدیة المستقبلية مــن الموجــودات (مثــلرات استخدام تقدیتجة لإلیرادات منالادلة للعقاراتتحدید القيمة العلب طیت
ســاریة لاللعقــار) وأســعار الخصــم ةالعامــ الــةح والصيانة والتجهيزات،يبات واللتركلية لا اإلیرادات المستقبلية، والقيم الرأسمالمستأجرین، وتدفقات 

رات ة العادلــة للعقــا عنــد تحدیــد القيمــ مثــل مخــاطر االنشــاء والتــأجير) (تطــویر مخــاطر المراعــاةیــتم ، ذلــكإلــىباإلضافة. تجوداالمو على تلك
في نهایة فترة  المحاسبة.الموجود ق المحليروف السو لى ظإرات یتستند هذه التقدثماریة قيد التطویر.االست

التطویريدقالعقارات للمتاجرةو العقارات للمتاجرةيد ق
جــد مؤشــر بخصــوص القيــد.ان یو القيــد،  فيمــا إذا كــ قيــد التطــویر لتقيــيمالعقــارات للمتــاجرةو لمتــاجرةرات لالعقــا المجموعــة بمراجعــة إدارةتقــوم 

لغ الممكن تحصيله.بلسوق للتحقق من المرجي مستقل وبيانات المبيعات في امقيم خا ى من قبلالذي أجر ييم التقةتستخدم المجموع

ســعار أدارة الخســائر الموحــد، تقــيم اإلاح أو ت لصــافي القيمــة القابلــة للتحقيــق فــي بيــان األربــ قيــد العقــاراذا كــان یجــب تثبيــتعنــد تحدیــد فيمــا إ
إذا .إعــداد التقــاریراریخ تــ حتــى غيــر المباعــة مثــل هــذه الوحــدات العقاریــة للعقــاراتنجــازإللمتوقعــة تكــاليف اوالقاریةعالبيع الحالية للوحدات ال

ســائر قابلــة للتحدیــد لتخفــيض تكلفــة، یــتم تثبيــت مخصــص لحــدث أو حالــة خ لإلنجــازيف المتوقعــة أقــل مــن التكــالالبيــع الحاليــةكانــت أســعار
القابلة للتحقق.ا هتصافي قيمویر إلى التطقيد ةالعقارات للمتاجر و العقارات للمتاجرة
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١١

(تتمة) امةراضات المحاسبية الهتاألحكام والتقدیرات واالف٢-٢

مة)(تتت واالفتراضات دیراالتق

م استثمارات األسهم غير المتداولةييتق
دًة على ما یلي:المتداولة یستند عا رات األسهم غير إن تقييم استثما 

ق؛في السو ائدةر السا المعامالت حسب األسع
لة الحالية ألداة أخرى شبيهة بصورة كبيرة؛العادالقيمة
ابهة؛ أولى بنود ذات أحكام وخواص مخاطر مشعار الحالية التي تنطبق عاألسمة بتوقعة المخصو تدفقات النقدیة الملا
يم أخرى نماذج تقي

تقــوم المجموعــة بتحدیــد أســاليب رات جوهریــة.یدإجراء تقــ ة یتطلب داولالمترت األسهم غية وعوامل الخصم الستثماراإن تحدید التدفقات النقدی
الملحوظــة ن البيانــات األخــرى حالية الملحوظة في نفس األداة أو مــ سعار لمعامالت السوق الما األدام إحيتها باستخ دوریًا واختبار صالمالتقيي

ية.المعنلغا للتقدیرات المطبقة والمب١٨اح إیضراجعالمتوفرة في السوق.

اللتزام األداء في العقود مع العمالءلةامعر المعتخصيص س
تعتبــر إلیــرادات مــع مــرور الوقــت.ء حيــث یــتم تثبيــت املــة اللتــزام األداص ســعر المعا لمــدخالت عنــد تخصــيبيــق طریقــة اجموعــة تطمقررت ال

الســتيفاء التــزام األداء یقــدم تبــذلها المجموعــةالتــيجهــود لتي تتطلب تثبيت اإلیــرادات علــى أســاس ااستخدام طریقة المدخالت الجموعة أن الم
شــاریع مــن أجــل تحدیــد مبلــغ لتكلفــة إلتمــام الممجموعــة بتقــدیر ادخالت تقــوم البيــق طریقــة المــ تطعنــدالمحققــة فعــًال.تأفضــل صــورة لإلیــرادا

اًء علــى جانــب المقــاولين بنــ محتمــل تقــدیمها مــن ت الطالبــا مر البنيــة التحتيــة والیرات تكلفــة تــوفيتتضــمن هــذه التقــدالذي یمكن تثبيته.اإلیرادات
للعمالء.األخرى تزامات التعاقدیةفة الوفاء بااللوتكلروعتقييم استشاري المش

ز المشاریعتكلفة إنجا 
كلفــة تــوفير البنيــة ات تتتضــمن هــذه التقــدیر یــرادات التــي یــتم تثبيتهــا.یع لتحدید التكلفة العائدة إلى اإلمجموعة بتقدیر تكلفة إنجاز المشار تقوم ال

روع وتكلفــة الوفــاء بااللتزامــات التعاقدیــة األخــرى قــاولين بنــاًء علــى تقيــيم استشــاري المشــ محتيــة والمطالبــات المحتمــل تقــدیمها مــن جانــب الالت
للعمالء.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
موعــة مــا إذا كانــت هنــاك لمذكورة أعاله، تقــيم المج المالية اغير موجودات ك الير المالية عدا تلبالنسبة إلى االنخفاض في قيمة الموجودات غ

یــتم اختبــار الموجــودات غيــر ماليــة.لالموجــودات غيــر الماليــة فــي كــل تــاریخ إلعــداد التقــاریر اكافــة مؤشــرات علــى االنخفــاض فــي قيمــة ةأیــ 
ــاك مؤشــرات بــ  ء عنــدما یــتم إجــراتحصــيلها.غيــر الممكــنة مــنأن المبــالغ المدرجــ الماليــة بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عنــدما تكــون هن

معــدل الخصــم المناســب المستقبلية من بنــد الموجــودات أو وحــدات توليــد النقــد وتختــارام، تقدر اإلدارة التدفقات النقدیةاحتساب قيمة االستخد
من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدیة.

ةلة لألدوات الماليقياس القيمة العاد
ي الموحــد المرحلــي علــى أســاس األســعار ليــة المســجلة فــي بيــان المركــز المــالوجــودات والمطلوبــات الما قياس القيمة العادلــة للما ال یمكندمعن

ــة باســتخدام أســاليب التقيــيم بمــا فــي ذلــك نمــوذج التــدفقات النقدیــة الالمتداولــة فــي األســواق ا تؤخــذ لمخصــومة.نشــطة، یــتم قيــاس القيمــة العادل
إن درجــة مــن الحكــم مطلوبــة ولكــن عنــدما ال یكــون ذلــك ممكنــا، فــ حظتهــا حيثمــا أمكــن ذلــك،ذج من األسواق الممكن مالا ت لهذه النمدخالالم

ام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات.كتشمل األح لتحدید القيمة العادلة.
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٢

يةحاسبات واإلفصاحات المالتغيرات في السياس٣-٢

الجدیدة المتبعة من قبل المجموعةر والتفسيرات والتعدیالت المعایي

مماثلة لتلك المتبعة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة جزة المرحلية المو حدة المو إعداد البيانات المالية عندالمتبعة إن السياسات المحاسبية
ینــایر ١الجدیــدة الســاریة المفعــول كمــا فــي فســيراتوالتبــاع المعــایيراســتثناء ات، ب٢٠١٩دیســمبر ٣١فــي الســنویة للمجموعــة للســنة المنتهيــة

تطبــق العدیــد مــن التعــدیالت ادرة ولــم یســر مفعولهــا بعــد.صــ ي معــایير أو تفســيرات أو تعــدیالت مجموعة باالتباع المبكر أللم تقم ال.٢٠٢٠
للمجموعة.ة المرحلية الموجز الموحدة ات الماليةنبيا ها ال تؤثر على ال، إال أن٢٠٢٠ألول مرة في سنة والتفسيرات 

تعریف األعمال:٣ریر المالية رقم التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقا
مجموعــة وجــودتســتوجباألعمــال، أنــه حتــى تنــدرج المنشــأة ضــمن فئــة٣ر الماليــة رقــم الــدولي إلعــداد التقــاریعيــارمیوضــح التعــدیل علــى ال

صــول إلــىكانيــة الو إمفــي بشــكل كبيــر معــًا انجوهریــة تســاهمعمليــةمــدخالت و على ،أدنىحدٍ ك،تشتملجودات، شطة والمو متكاملة من األن
صــول للو ة دخالت والعمليــات الالزمــ األعمــال دون تضــمين جميــع المــ نشــأ تأنــه یمكــن أن تالت التعــدیوضــح أوعالوة علــى ذلــك، المخرجات.

المخرجات.إلى

عــداد التقــاریر الماليــة والمعيار الــدولي إل٩لمحاسبي الدولي رقم ار اوالمعي٧قم الية ر عداد التقاریر المالتعدیالت على المعيار الدولي إل
ریة لسعر الفائدةإعادة تشكيل المقارنة المعيا:٣٩رقم 

من تضــ تقيــاسالتثبيــت وال-يــة األدوات المال٣٩والمعيار المحاسبي الدولي رقــم ٩قم عداد التقاریر المالية ر لتعدیالت على المعيار الدولي إلا
تتــأثر ر الفائــدة.بإعــادة تشــكيل المقارنــة المعياریــة لســعبشــكل مباشــروالمتــأثرة اءات والتــي تنطبــق علــى جميــع عالقــات التحــوطعفاإلعدد من

بنــد ة لللــى المقارنــة المعياریــ إلى تقدیرات غير مؤكدة بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدیة المستندة إعالقة التحوط إذا أدت إعادة التشكيل
أو أداة التحوط.شأنهالمتحوط ب

تعریف األمور الجوهریة:٨بي الدولي رقم والمعيار المحاس١رقم ار المحاسبي الدوليالتعدیالت على المعي
امها أو التعتــيم عنهــا قــد علــى أن "المعلومــات جوهریــة إذا كــان حــذفها أو إســاءة اســتخدتــنص الجوهریــةمــور لألجدیــد تعریــف م التعــدیالتتقد

انــات الماليــة، ســاس تلــك البيساســيون للبيانــات الماليــة لألغــراض العامــة علــى أات التــي یتخــذها المســتخدمون األقــرار بشكل معقول على الیؤثر 
بإعداد التقاریر المالية".والتي تقدم معلومات مالية حول منشأة محددة تقوم 

أخرى، معلوماتمجها مع دعندأو فرديبشكلسواءاً ت، جم المعلوما طبيعة أو ح سوف تعتمد علىاألمور الجوهریةتوضح التعدیالت أن
إذا كان ممكن توقعه بشــكل معقــول ليــأثر فــي القــرارات التــي یــتم اً جوهریأمرًا كون لومات یالمعإدراج خطأ في الإن في سياق البيانـات الماليـة.

ن.اذها من قبل المستخدمين الرئيسياتخ 

٢٠١٨مارس ٢٩الصادر في ية الیر المقار لتصوري إلعداد التاإلطارا
الغــرض مــن اإلطــار . بــلألي معيــارمتطلبــاتالهيم أو مفــا المحــل واردة بــه مــن المفــاهيم الــ حــل أي لــيس معيــارًا، وال تإن اإلطــار التصــوري 

علــى تطــویر اتهــا الماليــةالمنشــآت التــي تعــد بياندة ایير، ومســاععــ المي تطــویرفــ الدوليــة التصــوري هــو مســاعدة مجلــس المعــایير المحاســبية
.المعایيريروتفستطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهمیوجد معيار قابل للحيث ال ،ةقافسياسات محاسبية متو 

ویوضــح بعــض طلوبــاتوالملموجــوداتتثبيــت المعــایير و عــض المفــاهيم الجدیــدة، ویقــدم تعریفــات محدثــة ل بإلطــار التصــوري المعــدیتضــمن ا
ة.هاماهيم الالمف

الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة.على البيانات الماليةتأثيرللتعدیالت أعالهال یوجد
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٣

اإلیراداتلفةاإلیرادات وتك-٣

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيالمنتهية فيالتسعة أشهرفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألفدرهمألف رهمدألف

)(غير مدققة(غير مدققة) قة)(غير مدق(غير مدققة) 
(معاد إدراجها)*(معاد إدراجها)*

اإلیرادات 
١٣٥٬٥٩١٩٣٬٤٦١٤١٬٩٠٥٤٢٬٣٤٨بيع العقارات
٢١٬١٠٦٢٣٬٥٢٣٧٬٨٣٠٧٬٩٥٠دخل اإلیجار

١٨٬٦٢٩١٨٬٥٦٩٦٬٤٥٠٦٬٢٥٧افقالمر إدارةرسوم
-١٬٧٨٦٥٣١١٬١٤٦دخل الغرامات

٤٢٨٣٦٠١٩٠١٢٣أخرى 

٧٧٬٥٤٠١١٣٦٬٤٤٤٥٧٬٥٢١٦٬٦٧٨٥

العربية المتحدة.االمارات داخلإن كامل اإلیرادات المحققة من قبل المجموعة 

وقت تثبيت اإلیرادات:
عند نقطة زمنية معينة:بتة على مدى فترة زمنية و سيم اإلیرادات المثفيما یلي تق

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيالمنتهية فيالتسعة أشهرفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهملفأدرهمألف درهمألف

)ققة(غير مدير مدققة) (غ(غير مدققة)(غير مدققة) 
(معاد إدراجها)*(معاد إدراجها)*

٨١٬٧٨٩٥٦٬٧١٢١٩٬٦٩٥٣٠٬٦٦٢مثبتة في وقت معين
٩٥٬٧٥١٧٩٬٧٣٢٣٧٬٨٢٦٢٦٬٠١٦فترة من الزمنعلى مدىمثبتة 

٧٧٬٥٤٠١١٣٦٬٤٤٤٥٧٬٥٢١٥٦٬٦٧٨
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٤

واإلداریةالمصاریف البيعية والعمومية -٤

شهر المنتهية فيفترة الثالثة أالمنتهية فيالتسعة أشهرفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألفدرهمألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
(معاد إدراجها)*إدراجها)*(معاد

١٣٬٨٠٣١٤٬٠٥٢٤٬٣٨٣٥٬٢٦٥ظفينتكاليف المو 
٤٬٣٩٨٦٬٣٠٣١٬٨٠٢٢٬٤٨٨وتسویقإعالنیف مصار 
٨٬١٩٥٨٬٨٣٣٢٬٥٥٥٢٬٩٤٥تهالكاالس

٢٬٩٧٧١٬٢٨٧٩٠٠٤٧٠مصاریف أخرى 

٢٩٬٣٧٣٣٠٬٤٧٥٦٤٠٬٩١١٬١٦٨

الممتلكات والمعدات-٥

االستهالكو االضافات واالستبعادات 
١٣١٬٦مبلــغ باتبإضــافت معــدات وقامــ ممتلكــات و ، اســتحوذت المجموعــة علــى ٢٠٢٠مبرســبت٣٠أشــهر المنتهيــة فــي تســعةالخــالل فتــرة 

درهم).مليون ٩٥٬٦-٢٠١٩سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة(فترة رهم دمليون 

لهـــذه المدرجـــة القيمـــة . إن ٢٠٢١خـــالل هــا كمالإوالتـــي مـــن المتوقـــعبر نشـــاء بعــض المشـــاریع فـــي جزیـــرة مينـــا العــ إ تقــوم المجموعـــة حاليـــًا ب
).درهمألف ٤٣١٬٠٥٥-٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درهم (٥٦٢٬٠٠٢بقيمة ٢٠٢٠سبتمبر٣٠في المشاریع كما 

ــاليف االقتــــراض المرســـملة خـــالل  ــغ تكـ ــة فــــي التســــعةإن مبلـ ــهر المنتهيـ ــا ٢٠٢٠ســـبتمبر٣٠أشـ ســــبتمبر٣٠ألــــف درهـــم (١٩٬٧٢٢ويیسـ
مبلغ تكــاليف االقتــراض المؤهلــة كان المتوسط المرجح المستخدم في تحدید فندقية.ارات قعنشاء إ بفيما یتعلق درهم)ف أل١٣٬٠٣٣-٢٠١٩

كل سعر الفائدة الفعلي من االقتراض المحدد.ي یشالذ، )٪٥٬٨٠-٢٠١٩سبتمبر٣٠(٪٣٬٨٥بنسبة للرسملة 

(معــاد ٢٠١٩ســبتمبر٣٠لــف درهــم (أ٨٬١٩٥مبلــغ ٢٠٢٠ســبتمبر٣٠فــي أشــهر المنتهيــةالتســعةاســتهالك الممتلكــات والمعــدات لفتــرة 
درهم).ألف٨٬٨٣٣–:إدراجها)
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٥

العقارات االستثماریة-٦

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهملفأ
مدققة)(دققة) ير م(غ

)*إدراجها معاد (

٥٦٠٬١١٦٬٢٣٢٥٬٦٤٩٬٢حدةفي اإلمارات العربية المت

قدم مربع شریطة تطویر هذه األراضي.ن مليو ٦٧مساحة إجمالية بمنح بعض قطع األراضي بالخيمةقامت حكومة رأس 

إدراج هذه المنح الحكوميــة المؤجلــة عنــد سوف یتم . مية مؤجلةحكو من الحكومة كمنحمنوحألرض المالجزء من اباحتسابقامت المجموعة 
بتثبيــتاإلدارة قامــتلحاليــة، ا. خالل الفترة رالتطویأنشطةفي تقدملى إحرازنادا إواست،عليها من قبل الحكومةالشروط المنصوصاستيفاء

الــدخل ضــمن بيــان)مليون درهــم١٨٬٢-٢٠١٩سبتمبر٣٠منتهية في الأشهرالتسعة(فترة رهممليون د٢٤٬٧مبلغ بدخل المنح الحكومية
الموحد.

یــد القيمــة العادلــة دلتح مقيم خارجي مستقل بناًء على تقييم داخلي وتنوي تعيين ٢٠٢٠مبربتس٣٠في كما ة لقيمة العادلابتقييم اإلدارة قامت 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

رقيد التطویالعقارات االستثماریة-٧

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألف
مدققة)() ير مدققة(غ

٣١٢٬٥٧٣٢٩٠٬٠٩٦السنةة/ر الفتالرصيد في بدایة 
٨٬٤٤٤٤٧٧٬٢٢السنةالفترة/ المتكبدة خالل التكلفة 

٣٢١٬٠١٧٥٧٣٬٣١٢

ات االســتثماریة للعقــار العــادلحــول التقيــيم ١٨راجع اإلیضــاح . ةدولة اإلمارات العربية المتحدداخلتقعيد التطویر تثماریة قاالسالعقارات إن 
ر.قيد التطوی

لتحدیــد القيمــة العادلــة مقيم خارجي مستقل نوي تعيين تبناًء على تقييم داخلي و ٢٠٢٠سبتمبر٣٠في كما القيمة العادلة يم قيبتاإلدارة مت قا 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 



الهالتابعةاتش.م.ع والشركالعقاریةيمة رأس الخ
الموجزةالمرحليةالموحدةةاليات المول البيانحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٦

طویرد التللمتاجرة قيعقارات -٨

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف رهمدألف
)قةدقم(ير مدققة) (غ

)راجها إدمعاد (

٧٧١٬٧٤٨٧٨٠٬٨٥٠حدةاإلمارات العربية المتداخل 
٣٥٧٬١٦٣٥٧٬٦١حدةاإلمارات العربية المتخارج

٧٨٨٬١٠٥٧٩٧٬٢٠٧
)٥٣٣٬٢٢٥()٤٠٠٬٥٢٥(متداوللجزء الناقصًا: ا

٣٨٧٬٥٨٠٦٧٤٬٥٧١متداوللجزء غير الا

٤٥٧٬٣٨٢-٢٠١٩م (هــ ألــف در ٤٤٧٬٣٧٧بمبلــغ قبلي المســتالستخداماو للتطویر ضي محتفظ بها اأر تطویر د القيجرةت للمتا العقاران متتض
.ألف درهم)

االستثمارات-٩
مبردیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

مدققة)(ير مدققة) (غ

غير متداولة
األخرى امل ل الشنود الدخ لعادلة من خالل باستثمارات بالقيمة ا

٤٩٬٣١٣٥٩٬٣٦٧الخاصةاستثمارات حقوق الملكية
٤٤٬٥٧٨٧٩٧٬٤٨ستثماري الصندوق العقار ا

٣٬٨٩١٩١٦٤٬١٠٨

متداولة
١٣٬١٦٢٦٦١٬١٥ائرو الخساألرباح أمارات بالقيمة العادلة من خالل استث



الهالتابعةاتش.م.ع والشركالعقاریةيمة رأس الخ
الموجزةالمرحليةالموحدةةاليات المول البيانحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٧

) (تتمةاالستثمارات-٩

:عةمجمو الاتار يل استثمفيما یلي تفاص
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

مدققة)(قة) قير مد(غ
غير متداولة

ل الشامل األخرى من خالل بنود الدخ استثمارات بالقيمة العادلة 
مارات العربية المتحدةات داخل اإلاالستثمار 

٥٬٠٣٧٥٤٥٬٦متداولةر غيالخاصةاستثمارات حقوق الملكية

مارات العربية المتحدةاإلخارجات ار متثاالس
٢٤٬٦٠٦٢٤٬٥٤٦داولةمتغير ةصالخا استثمارات حقوق الملكية

٤٤٬٥٧٨٤٨٬٧٩٧متداولةغير ادیقصن
٩٬٦٧٠١٢٧٦٬٢٨أسهم متداولة

٨٨٬٨٥٤٦١٩٬١٠١

٣٬٨٩١٩١٦٤٬١٠٨

متداولة
ائرو الخساح أبر األلة من خاللالعادمارات بالقيمةاستث

٣٬٣١١٤٬٦٩٠المتحدةةمارات العربيداخل اإلكية المتداولةوق الملأسهم حق
٩٬٨٥١٩٧١٬١٠ربية المتحدةمارات العاإلخارجغير المتداولةاتاالستثمار 

٣٬١٦٢١٦٦١٬١٥

ــة حــول١٨وات الماليــة تــم ذكرهــا فــي اإلیضــاح دلــأليمــة العادلــة يــاس القالمطبقــة لقتقيــيم واالفتراضــات الأســاليب صــيلا ن تفإ ــات المالـي البياـن
ة.دح المو 



الهالتابعةاتش.م.ع والشركالعقاریةيمة رأس الخ
الموجزةالمرحليةالموحدةةاليات المول البيانحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٨

ذمم مدینة تجاریة وأخرى -١٠
مبردیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

مدققة)(ير مدققة) (غ
*)إدراجها معاد (

٣٠٩٬٤٥٨٢٥١٬٧٦٤الذمم المدینة التجاریة
١٢٠٬٩٦٦١٣٦٬١٧٦المقاوليندین و ر و الملىإقدمة مدفعات

٣٢٬١٣٣٥٢٬٥٠٧موجودات العقود
٣٥٬٠٥٣٢٨٬٢٥٥ذمم مدینة أخرى 

٣٬٤١٠٥٧٠٬٤ادقابلة لالستردافةمضقيمة ضریبة 

٥٠١٬٠٢٠٤٧٣٬٢٧٢
)٢٢١٬٩()٢٢١٬٩(المتوقعةاالئتمانخسائر ناقصًا: 

٤٩١٬٧٩٩٤٦٤٬٠٥١
)٢٤٧٬٢٤٨()٤٠٬٨٧٠٢(المتداولغيرجزءلاناقصًا: 

٢٩٩٬٥٠٢٨٠٤٬٢١٥

ت ألــف درهــم) دفعــ ١٠٢٬١٩١-٢٠١٩ألــف درهــم (٧٣٬٧٣٧متــداول بقيمــة لمقــاولين جــزء غيــر تضــمن الــدفعات المقدمــة إلــى المــوردین وا
إلنشاء عقارات فندقية.

:المتوقعةاالئتمانخسائر فياتالحرك

ربدیسم٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألف
مدققة)(دققة) مير (غ

٩٬٢٢١٥٢٬٠٨٧لسنةلالفترة/الرصيد في بدایة 
٩٣٢-لسنةلللفترة/ فاض في القيمةمخصص لالنخ 

)٧٩٨٬٤٣(-لسنةل/لفترةلمشطوبات 

٢٢١٬٩٢١٢٬٩نةلسلالفترة/ةنهایالرصيد في 

اء تقييم مفصل لتأثير خسائر االئتمان المتوقعة كما في نهایة السنة.ر ستقوم اإلدارة بإج 



الهالتابعةاتش.م.ع والشركالعقاریةيمة رأس الخ
الموجزةالمرحليةالموحدةةاليات المول البيانحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

١٩

ةالعقارات للمتاجر -١١
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

مدققة)(ير مدققة) (غ

٤٢٬٣٨٠١٠٠٬٥٦٥السنةالفترة/الرصيد في بدایة 
--لعقارات االستثماریةمن االمحول 

٢٣٧-حول للعقارات االستثماریةمال
-١٢١٬٠١٨الل السنةافات خ اإلض

)٤٢٢٬٥٨()٦١٬٣٧٥(تكلفة العقارات المباعة

٠٢٬٠٢٣١٣٨٠٬٤٢السنةالفترة/نهایةالرصيد في

تقع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.رات للمتاجرة عقا إن جميع ال

رصدة لدى البنوك األو النقد في الصندوق -١٢
بردیسم٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
همدر ألف درهمألف

مدققة)(ير مدققة) (غ

٧٩النقد في الصندوق 
ة لدى البنوك:األرصد
٧٬٩٢٢١٬٢٠١الجاري بالحسا 

٤٨٧١٬٣٣٧الحسابات تحت الطلب
٤٥٬٥٤٤٤٧٬٠٢٣وزیعات األرباح غير المطالب بها ت-الحساب الجاري 

٠٠٠٬٠٤٠٠٠٠٬٠٤٠ل مقيدةج ألودائع

٥٣٬٩٦٠٤٥٧٠٬٤٤٩

ألغراض أخرى.استخدامها یتعينال األرباح و عات دفع توزیلاستخدامها مسيتبها مطالبالرباح غير األتوزیعات –الحسابات الجاریة إن 

ثالثــة فتــرات اســتحقاق تتجــاوز ذاترهم) دألف ٤٠٠٬٠٠٠-٢٠١٩(رهم دألف٤٠٠٬٠٠٠ودائع ألجل بمبلغ األرصدة لدى البنوكتتضمن 
-٢٠١٩(ســنویًا ٪٣إلــى ٪١٬٥لودائــع اعلــىالفعلــي ســعر الفائــدة . بلــغ متوســطیــة وشــبه النقدیــةالنقدضــمنیــتم إدراجهــا التــي لــم و أشــهر،
).١٣ع إیضاح (راج المكشوف من البنوكىسحب علدرهم مقابل ألف ٤٠٠٬٠٠٠بقيمة ألجلتم رهن ودائع. سنویًا)٪٣إلى ٪٢٬٢٥

ة.دولة اإلمارات العربية المتحدداخلالنقد في الصندوق و نوكاألرصدة لدى الببیتم االحتفاظ 
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الموجزةالمرحليةالموحدةةاليات المول البيانحات حإیضا

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٢٠

) (تتمةاألرصدة لدى البنوكو وق النقد في الصند-١٢

:التاليةلمبالغا، تتألف النقدیة وشبه النقدیة من المرحلي الموجزلغرض بيان التدفقات النقدیة الموحد

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألف
مدققة)غير (ير مدققة) (غ

٤٥٣٬٩٦٠٤٠١٬٨٦٥ي الصندوق النقد فاألرصدة لدى البنوك و 
)٤٧٬٠٥٦()٤٥٬٥٤٤(أرباح غير مطالب بها توزیعات –حسابات متداولة صًا: ناق
)٤٢٤٬٥٤٣()٥٨٬٥٢٣٤()١٣(إیضاح نوكالبمن سحوبات على المكشوفصًا: ناق

)٣٨٥)١٠٧٥٠٬

وضالقر -١٣
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

مدققة)(ير مدققة) (غ

٦١٦٬٠١٧٤٦٦٬٤١٩ألجلرض ق
٥٨٬٥٢٣٤٢٧٠٬٤٠٩شوف من البنوكسحب على المك

١٬٠٧٤٬٥٤٠٨٧٥٬٦٨٩ةسنلة/ انهایة الفتر في صيدر ال
)٩٢٠٬٤٩٨()٢٤٬٥٣٦٦(داولجزء المتالناقصًا: 

٥٠٬٠٠٤٤٧٦٩٬٧٦٣لو الجزء غير المتدا

بنــوك مــن )درهــمألــف ٥٤٠٬٠٠٠-٢٠١٩(درهــمألــف ٥٤٠٬٠٠٠بمبلــغ وفمكشــ اللــى عمصــرفي هيل ســحب تســ حصــلت المجموعــة علــى 
. لالودائــع ألجــ لــكعلــى تعــدلمالمــن أكثــر ٪٠٬٥هــي ،ع ألجــلودائــ مونة مــن خــالل المضــ ،فالفائدة على السحب على المكشو إن . تجاریة

.  أشهر ایبور٣زائدًا عدل ثابت بمئدةتم احتساب فا ی، ضمون غير الممن البنوكسحب على المكشوفبالنسبة لل،وعالوة على ذلك

ات التالية:الضمانبموجبنة للمجموعة مضمو المصرفيةيالت إن التسه

 ؛الممول باسم المقترضلدى البنك محتفظ بها درهم ألف ٤٠٠٬٠٠٠بمبلغ ألجلهن ودیعة ر
 كــان -٢٠١٩دیســمبر ٣١(.صافي الحد المستهلك والمستخدم تحت السحب على المكشــوفمن ضعف ١٬٥توجيه الصنادیق

ألف درهم).٨٬٠٠٠دم هلك والمستخ صافي الحد المست

مجموعــة للســنة نــات الماليــة الموحــدة للالبيا مدرجــة فــيبمــا فــي ذلــك شــروط الســداد ومعــدل الفائــدة ألجــل،اطویلة كيةالبنتفاصيل القروض إن
.٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتهية في 
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٢١

(تتمة) القروض-١٣

لفوائــد اقبــل ربــاحإلــى األمحــددةنســبة الــدینبقــاءبمــا فــي ذلــك لمقيــدةاتالتعهداعض ("االتفاقيات") على بالبنكيالقتراض ت ااتفاقيا تتضمن
ًء عليــه، یســتمر عــرض وبنــا أجيــل هــذه التعهــدات.ة تنــازل مــن المقرضــين لتحصــلت المجموعــة علــى رســالوالضــرائب واالســتهالك وإطفــاء.

لى شروط السداد.عالقروض على أنها غير متداولة، بناءً 

لتالي:ونة مقابل اإن القروض ألجل مضم
 حددةعقارات ممباني رض و ألعلى ارهن قانوني.
ازل عن التأمين على العقارات المرهونة لصالح البنك.نالت
فقًا للمشاریع المتنازل عنها حسب األصول لصالح البنك.و عقود اإلنشاء /الرئيسيعن الضمانات من المقاولالتنازل
لة من قبل البنك.دقية الممو تنازل عن االیرادات من المشاریع الفنال
 رادات اإلیجار من الشقق الممولة من قبل البنك.یقق وايع الشعن االیرادات من بالتنازل
ترین.المشروع من المشمتحصالتم شروع لدى البنك الستالرهن حساب الم

ذمم دائنة تجاریة وأخرى -١٤
بریسمد٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

مدققة)(مدققة) ير(غ

٧٬٤٨٢١٩٬٩٥٨یون دائنون تجار 
٥٥٬٨٥٥٤٥٬٢٢٩جزة دائنةتلغ مح ا مب

٤٤٬٢٥٢٦٩٬٠٩٢مستحقات تكلفة المشروع
٤٥٬٥٤٤٤٧٬٠٢٣غير المطالب بها األرباحتوزیعات

٥٬٥٨٥١١٨٣٩٬٩٦ذمم دائنة أخرى ومبالغ مستحقة الدفع

٦٨٬٧١٨٢١٤١٬٢٧٨

ألــف درهــم ٢٨٬٩٨٢هــي مبــالغ مســتحقة ألطــراف ذات عالقــة بمبلــغ دائنــةالجــزة تمح الالغمبــ الفــي الــذمم الدائنــة التجاریــة و المبالغ المدرجةإن 
ألف درهم).١٨٬٨٩٩-٢٠١٩(

قةإفصاحات األطراف ذات العال-١٥

أو جموعــة القــدرة، مباشــرة لمعــة، إذا كــان لــدى احــدة المرحليــة المــوجزة، تعتبــر األطــراف ذات عالقــة بالمجمو لمو لبيانــات الماليــة الغــرض هــذه ا
أو العكــس بــالعكس، أو عنــدما غيلية مباشرة، على السيطرة على الطرف أو ممارسة تأثير جــوهري عليــه فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة والتشــ رغي
و منشآت أخرى.أت العالقة أفراداً یمكن أن تكون األطراف ذاة أو التأثير الجوهري المشترك.تركلطرف للسيطرة المشخضع المجموعة وات
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٢٢

(تتمة) األطراف ذات العالقةصاحاتإف-١٥

قة:عاليطرف ذمعالجوهریة معامالت الخالل الفترة، فيما یلي )أ

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيالمنتهية فيالتسعة أشهرفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠تمبر سب٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألفدرهمألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة)مدققة) ر(غي
ا)*(معاد إدراجه(معاد إدراجها)*

:منشآت التابعةلا
٢٩٠٬٠٧٢١٤٠٬٣٩٣٤٠٬٣٤٢٢٢٬٥٤٢شراء الخدمات

٧٢٠٢٩٠٬١٤٠٬٣٩٣٠٬٣٤٢٤٢٢٬٥٤٢

العليا:موظفي اإلدارةتعویضات)ب

إلدارة العليا وأعضاء األطراف ذات العالقة بهم خالل الفترة كما یلي:اوظفي اإلدارة وممجلس أعضاء كانت تعویضات 

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيالمنتهية فيالتسعة أشهرفترة 
سبتمبر٣٠تمبر سب٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألفدرهمألف درهمألف

)(غير مدققة(غير مدققة) )مدققة(غير (غير مدققة) 
ا)*(معاد إدراجه(معاد إدراجها)*

٣٬٣٩١٣٬٩٠٢١٬٠٦٠٧٢٤رواتب ومكافآت
٢٠٥١٧٧٦٩٤٨مكافأة نهایة الخدمة

--٠٠٠٬٤٠٠٠٬٤مجلس اإلدارةاء مكافأة أعض

٧٬٥٩٦٨٬٠٧٩١٢٩٬١٧٧٢

رباح توزیعات األ-١٦

٨٠٬٠٠٠بلــغ بم٪٤، علــى توزیــع أربــاح نقدیــة بنســبة ٢٠٢٠مــارس٢١مون، خالل الجمعية العموميــة الســنویة المنعقــدة بتــاریخ هالمسا وافق 
ة بمبلــغ ار وافــق المســاهمون علــى أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلد.٢٠١٩دیســمبر ٣١فــي هيــةالمنتدرهــم للســهم) للســنةفلــس ٤درهم (بواقع ألف

.٢٠١٩دیسمبر ٣١في ةمنتهيللسنة الرهم ألف د٤٬٠٠٠

الرأسماليةالمطلوبات الطارئة وااللتزامات-١٧

ت:عقاراالمات تتعلق بتطویرما یلي التزافي
مبردیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألفرهمدألف

مدققة)(ير مدققة) (غ

٦١٨٬٩٧٤٨٤٩٬٧٣٤يةرأسمالالتزامات 

.ال شيء)-٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ا في طارئة كممطلوباتال توجد 
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٢٣

عادلة لألدوات الماليةالقيم ال-١٨

اركين ملة منتظمــة بــين المشــ ا في معا إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات م
ضــمن تعریــف القيمــة یتالقيمــة العادلــة.ج فروقــات بــين القيمــة الدفتریــة وتقــدیراتتأن تنــ وعلــى هــذا النحــو، یمكــن .سلقيــا فــي الســوق بتــاریخ ا

إجــراء معاملـــة بيــرة أو العادلــة افتــراض أن المجموعــة تعمــل وفــق مبــدأ االســتمراریة دون أي نيـــة أو حاجــة لتقلــيص حجــم عملياتهــا بصــورة ك
مجحفة.بشروط 

لمطفأةاكلفة المالية المدرجة بالتتوالألدالقيمة العادلة 
تعــادل المــوجزة الموحــدة المالـيــةالمعلوماتوالمطلوبات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة في ة للموجودات الماليةترى اإلدارة بأن المبالغ المدرج 

قيمها العادلة.

راض قياس القيمة العادلةفتراضات المطبقة ألغييم واالأساليب التق

يب التقيــيم المماثلــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي ماليــة باســتخدام أســالوالمطلوبــات الوغيــر الماليــة ات الماليــة دلموجــو مة العادلة لحدید القيم تیت
.٢٠١٩دیسمبر ٣١البيانات المالية الموحدة السنویة المدققة للسنة المنتهية في 

الموحد الموجز.اليز المكبيان المر لة مثبتة في القيمة العادسات إن قيا 

١ًا للتثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة، مقســمة إلــى المســتویات مــن لمالية التي یتم قياســها الحقــ ال التالي تحليل األدوات المالية وغيرو الجدمیقد
ادلة ملحوظة:استنادًا إلى الحد الذي تكون فيه القيمة الع٣لى إ

ـــة :المســــتوى األول ـــواق النشــــطة در المتلــــك المشــــتقة مــــن األســــعا هــــي إن قياســــات القيمــــة العادلـ ـــة (غيــــر المعدلــــة) فــــي األسـ رجـ
موجودات أو مطلوبات مماثلة؛ل

ن والتــي تكــو ١ت غيــر األســعار المدرجــة فــي المســتوى إن قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن مــدخال:مستوى الثانيال
أي المشتقة من األسعار)؛ و(اشر ب(أي األسعار) أو غير مشر بند المطلوبات إما بطریق مبا ملحوظة لبند الموجودات أو 

جــودات أو بنــد إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقيــيم والتــي تتضــمن مــدخالت لبنــد المو :الثالمستوى الث
ت غير ملحوظة).انات ملحوظة في السوق (مدخالالمطلوبات والتي ال تستند إلى بي

وعجمالم٣المرحلة ٢مرحلة ال١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مدققة)(غير ٢٠٢٠بتمبرس٣٠
بالقيمة العادلةموجودات مالية مدرجة 

الشامل األخرى الدخل من خالل بنود 
٦٩٬١٨٤٦٩٬١٨٤--قوق ملكية وصنادیق غير متداولةح 

١٩٬٦٧٠--١٩٬٦٧٠حقوق الملكية المتداولةأسهم
الية مدرجة بالقيمة العادلة منمودات وج م

١٣٬١٦٢-٣٬٣١١٩٬٨٥١خالل األرباح أو الخسائر
٢٬٥٦٠٬١١٦٢٬٥٦٠٬١١٦--العقارات االستثماریة

٠١٧٬١٣٢٠١٧٬١٣٢--اریة قيد التطویرتثمالعقارات االس

٢٢٬٩٨١٩٬٨٥١٥٠٬٣١٧٩٬٢٩٨٣٬١٤٩٢٬
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٢٤

(تتمة) اليةملوات الة لألدالقيم العاد-١٨

المجموع٣رحلة مال٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١

بالقيمة العادلةموجودات مالية مدرجة 
الشامل األخرى الدخل من خالل بنود 

٧٩٬٨٨٨٧٩٬٨٨٨--غير متداولةقیملكية وصنادق حقو 
٢٨٬٢٧٦--٢٨٬٢٧٦اولةق الملكية المتدو حقهمأس
مالية مدرجة بالقيمة العادلة مناتوجودم

١٥٬٦٦١-٤٬٦٩٠١٠٬٩٧١خالل األرباح أو الخسائر
٢٬٦٤٩٬٣٢٥٢٬٦٤٩٬٣٢٥--ارات االستثماریةالعق

٥٧٣٬٣١٢٥٧٣٬١٢٣--قيد التطویرالعقارات االستثماریة

٩٦٦٬٢٣٩٧١٬١٠٧٨٦٬٠٤١٬٣٧٢٣٬٠٨٥٬٣

مــن التیالعادلــة وال توجــد تحــو ، ال توجد هناك تحویالت بين المستوى األول والمستوى الثاني لقياسات القيمة والسابقةيةت الحالوانخالل الس
ادلة.الثالث لقياسات القيمة العأو إلى المستوى 

يةیر القطاعإعداد التقار -١٩

لــدى المجموعــة قطــاعين .األداءتقيــيم تخصــيص المــوارد و حــددة لغــرض لمالتشــغيلية بنــاًء علــى القطاعــات اارة بتحدیــد القطاعــات دت اإلقامــ 
ل.عمليات كل قطاع بشكل منفصفيما یلي المعلومات حولالعقارات.رات وتأجير هما: بيع العقا رئيسيين نتشغيليي

مجموعالخرى أتأجير العقارات بيع العقارات 
ألف درهملف درهمأألف درهمألف درهم

٣٠ي فشهر المنتهية أالتسعةفترة 
مدققة)(غير ٢٠٢٠سبتمبر
١٣٧٬٣٧٧٢١٬١٠٦٥٧٠١٩٬١٧٧٬٥٤٠االیرادات

٣٦٬٥٢٢١٩٬٥٩٦٨٧٥٥٦٬٩٩٣مالي األرباحإج 

مدققة)(غير ٢٠٢٠سبتمبر٣٠ي فكما 
٢٢٦٬١٥٢٬١٨٨١٬١٣٣٬٢٥٩٣٬٢٧٢٬١٧٠٠٬٥٥٧٬٥تموجوداالماليإج 

٣٨٥٬٥٧٨٢٨٥٬٠٤٩٩١٬١٧٥١٬١٨٦١٬٨٠٢٬١المطلوباتمالي إج 
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٢٥

(تتمة) یر القطاعيةإعداد التقار -١٩
المجموعخرى أتأجير العقاراتراتبيع العقا 

همألف در ألف درهملف درهمأألف درهم
٣٠يفأشهر المنتهية التسعة فترة 
مدققة)(غير ٢٠١٩بر مسبت
٩٣٬٩٩٢٢٣٬٥٢٣١٨٬٩٢٩١٣٦٬٤٤٤اتاالیراد

٤٢٬٩٦١)٢٬٩٠٣(٢٣٬٧٧٧٢٢٬٠٨٧(الخسائر)/مالي األرباحإج 

مدققة)(٢٠١٩دیسمبر٣١ي فكما 
٩٠٠٬١٣٧٬١٨٩٨٬٩٦١٬٢٢٤٤٬٤٩٢٬١٠٤٢٬٥٩٢٬٥موجوداتاليمالإج 

٢٩١٬٣٣٥٠٥٤٬٩٦٢٩٤١٬٠٦٥٬١٤٤٠٬٦٩٦٬١المطلوباتي مالإج 

تعمــل المجموعــة مــن خــالل قطــاعين لقطاعات المحددة لغرض تخصــيص مــوارد وتقيــيم األداء.ارة القطاعات التشغيلية بناًء علىحددت االدا
العقارات وتأجير العقارات.تشغيلين: بيع 

فاتيصننة السابقة وإعادة التیالت الستعد-٢٠

تـــم إجــراء بعـــض ، طــاءخ واألحاســـبيةمالالتقــدیراتالمحاســبية والتغيــرات فـــي سياســـاتال–٨عيـــار المحاســبي الـــدولي رقــمالمتا بــ لمتطلوفقــًا 
لي:لمجموعة، كما یالتعدیالت وإعادة التصنيفات للبنود من قبل إدارة ا

لمتطلبــات وفقــًا العقــارات للمتــاجرةبيــع دعــ ة االجــل المثبتــة بطویلــ م المدینــة التجاریــة عائــد العنصــر التمــویلي إلــى الــذمإن تســویة)١(
.عقود العمالءمن اإلیرادات-١٥مالتقاریر المالية رقداد الدولي إلعالمعيار

كتملــة المتثماریةإلــى العقــارات االســ العائــدةوجزء من تكاليف البنيــة التحتيــةوالمرافق المشتركةإن تعدیل وإعادة تصنيف الطرق )٢(
لمتطلبــات وفقــًا ) قاً المباعــة ســاب(والعقــارات التجاریــة العقــارات االســتثماریة-٤٠ي الــدولي رقــم بحاســ ملالمتطلبــات المعيــارفقــًا و 

كممتلكات ومعدات.سابقاً والتي تم تصنيفها البضاعة –٢المحاسبي الدولي رقم يار المع

؛ و٢٠١٩سنةببيع العقارات قبل علق تتحيث أنها الموزعةغيرح مقابل األربا اجرة تللمعقاراتللالعائدةكاليف تم تعدیل الت-
تــم تحدیــد لمعــدات.مــن الممتلكــات وا٢٠١٩ســنة قبــل لــةالمكتماالســتثماریة إلــى العقــاراتالعائــدةتــم إعــادة تصــنيف التكــاليف -

القيمة العادلة لهذه العقارات لتكون مناسبة.

، والتي لــم تكــن مؤهلــة ٢٠١٩سبتمبر٣٠) بعد تملةكملا(المشاریع تاجرةللمت العقاراعلى مرسملة تكلفة االقتراض العكوسات)٣(
ف االقتراض.تكالي–٢٣ي رقم المحاسبي الدولعيارلمتطلبات الموفقًا الرسملةهلمثل هذ

رقــم ليلــدو المحاســبي اات المعيــارلمتطلبــ وفقــًا جلــةالمؤ الحكوميــةنحلمــ لالحقــًا للتثبيــت األولــي المثبتــةالقيمــة العادلــة تا ســ و عك)٤(
.ةكوميالح حنمال–٢٠

لحالية.لتأكيد عرض وتصنيف السنة األخرى انةمات المقار معلو بعض ف إعادة تصنيتم )٥(

ــم  ــذه البيانـــات الماليـــةدراجإعـــادة إكمـــا تـ ــة للســـنة الســـابقة إلـــى هـ ــية والمخففـ ــدةربحيـــة الســـهم األساسـ ــةالموحـ لـــم یكـــن مبلـــغ .المـــوجزةالمرحليـ
بسبب هذه التصحيحات.جوهریاً م للسهففألساسي والمخ ائد ال من العنخفاض في كاال

ا لمتطلبــات المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  مــن قبــل المركــز المــالي بيــانعمــود ثالــث فــيعــرضضــاً أیتــم ،عــرض البيانــات الماليــة-١وفقــً
.إدارة المجموعة
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٢٦

تمة) (تفاتصنيسابقة وإعادة التیالت السنة التعد-٢٠
أعاله على بند البيان المالي المتأثر كما یلي:فات ينصت وإعادة التعدیالإن تأثير الت

٢٠١٩سبتمبر٣٠ة في للفترة المنتهي
تمكما إعادةا أعلنكم

إدراجها إعادةاتالتصنيفالتعدیالتسابقاً 
همدر ألف درهمف ألدرهمألف درهمألف 

دخلبيان ال
١٬٩٥٠١٣٦٬٤٤٤-١٣٤٬٤٩٤)٥(یراداتاإل

)٩٣٬٤٨٢()١٬٩٥٠(-)٩١٬٥٣٢()٥(اإلیراداتتكلفة 
)٨٬٨٣٣(-٢٬٧١٧)١١٬٥٥٠()٢(االستهالك

)٦٬٣٥٥(-)٤١٧٬١()٤٬٩٣٨()١اليف التمویل (تك

٢٠١٩ینایر١في كما ٢٠١٩دیسمبر٣١في كما 
تمكما یالتالتعدا أعلنكممتكما التیالتعدا أعلنكم

إدراجها إعادةاتالتصنيفادة وإعسابقاً إدراجهاإعادةاتالتصنيفوإعادة سابقاً 
درهمألف درهمألف درهملف أدرهمف ألدرهمألف درهمألف 

كز المالي:بيان المر 

الموجودات 
٦٢٣٬٦٢٠)٧٦٬٠٩٤(٧٥٢٬٣٥٣٦٩٩٬٧١٤)٧٢٬٤٧١(٨٢٤٬٨٢٤)٢(والمعداتات الممتلك

٤١٤٬٦١٠)١٤٬٧٦٩(٤٦٤٬٠٥١٤٢٩٬٣٧٩)١٦٬٢١٦(٤٨٠٬٢٦٧)١(خرى الذمم المدینة التجاریة واأل
٢٬٦٣٦٬٩٩٦١٢٬٣٢٩٢٬٦٤٩٬٣٢٥٢٬٥٨١٬٩٠٢١٢٬٣٢٩٢٬٥٩٤٬٢٣١)٢(اریةالعقارات االستثم

٨٣٢٬٦٩٦-٢٠٧٬٧٩٧٨٣٢٬٦٩٦)٧٣٩٬٩(٦٤٩٬٨٠٦)٣(قيد التطویر رة ج العقارات للمتا 

حقوق الملكية
٢١٩٬٦٦٨)٨٠١٬١(٧٥٧٬٥٠٩٠٢٠٬٦٧٠)٣٦٤٬٩(١٢١٬١٩٥)٤إلى ()١(األرباح غير الموزعة

ات بالمطلو 
٢٦٠٬٥٢٨)٣٣٧٬٧٦(٢٤٠٬٥٠٦٩٩٣٬٦٠٤)٧٣٣٬٧٦(٩٧٣٬٥٨٢)٤(ةمنح حكومية مؤجل
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 

٢٧

اریخ المحاسبةد تعبثحداأ-٢١

ماشــى مــع جهـــود حكومــة رأس الخيمــة لــدعم جميـــع تمبـــادرة معينــة ت، أطلقــت المجموعــة١٩-كوفيــدأزمـــة بســبب االقتصــادينتيجــة للهبــوط 
اء العــربفــي مشــاریع مينــ مثــل التنــازل عــن مــدفوعات اإلیجــار لمســتأجري التجزئــةإعفــاءابير وهــذا یشــمل تــوفير تــد.والمســاهمينن المســتثمری

لفار لمدة ثالثة أشهر.ج ج ر بو 

لطبيعــة غيــر ومــع ذلــك، فــإن ا، وال ســيما انخفــاض دخــل اإلیجــار.م علــى أعمالهــا المبادرات المذكورة أعــاله بانتظــا تواصل المجموعة تقييم أثر
علــى ا وتأثيرهــ ا دتهومــ ،ةمــ ز بشــأن تطــورات األعــدم اليقــينزیــادة و واضــحةغيــر ال، والرؤیــة ةقســاببيانــات أي ، واالفتقــار إلــى ســبوقة لألزمــةالم

في هذه المرحلة.ل یصعب تقييمهعلى األعما السلبيا هتأثير تحدید ن وإاالقتصاد بشكل عام والعمل بشكل خاص، 


