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 شركة مجموعة الشارقة ش.م.ع

 اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة 

 2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  المرحلية الموجزة الموحدة القوائم الماليةحول إيضاحات 

 (غير مدققة)

 )بالدرهم اإلماراتي(
      
 ذات عالقة تعامالت أطراف  4

كما هو متضمنا  ذات العالقةوالتي تندرج ضمن تعريف الطرف  المجموعة في تعامالت مع كيانات أخرىتدخل  
كيانات تحت  ذات العالقةاألطراف  وتشمل. ذات صلةإلفصاح عن أطراف ا 24 رقم  معيار المحاسبة الدولي في 

لم يكن هناك أرصدة   . الرئيسيينة داراإلشركائهم وموظفي  ;  ة و/أو اإلدارة واإلشراف المشتركالملكية المشترك
 .2019سبتمبر  30كما في رات مقبوضات أو مدفوعات من/إلى أطراف ذات صلة متأخ

 
تقوم اإلدارة بتقرير شروط وأحكام المعامالت والخدمات المستلمة/المقدمة من/إلى أطراف ذات صلة وكذلك أي  

 إذا كان ينطبق ذلك. ىرسوم أخر
 

 الرئيسييندارة اإلتعويضات موظفي د(  

2019سبتمبر   30     2018ديسمبر  31    
 )مدقق(   ( غير مدققة )   
    
     كما يلي: الرئيسييندارة اإلكانت تعويضات موظفي  
 875,000  -  أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت 
 680,972  515,260  رواتب ومزايا موظفين أخرى قصيرة األجل 
 54,585  40,669  مكافآت نهاية الخدمة  
 101,405  31,089  ألعضاء مجلس اإلدارة مصاريف أخرى  
   587,018  1,711,962 

  
 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 

 
تمثل الرسوم المهنية المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة المجموعة للخدمة بصفة المجلس، وتخصيص وقت وعناية 

 2من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  169باألعمال وشؤون المجموعة. طبقا للمادة رقم 
ة كمخصص من أرباح مدورة. في أعضاء مجلس اإلدار مكافآت، فإن سياسة المنشأة  إدراج 2015لسنة 

أعضاء مجلس   مكافآت، تمت الموافقة على أنه لن يتم دفع 2019ابريل  9اإلجتماع السنوي العام المنعقد في 
 . 2018اإلدارة لسنة 

 
2019سبتمبر   30     عقارات إستثمارية 5 2018ديسمبر  31    
 )مدقق(   ( غير مدققة )   
 247,122,700  236,237,000  الفترة/السنة الرصيد في بداية  
 545,904  -  إضافات خالل الفترة/السنة  
 (11,431,604)  -  تغييرات القيمة العادلة غير محققة في الربح أو الخسارة  
 236,237,000  236,237,000  الرصيد في نهاية الفترة/السنة  

 
ات. وتشمل أيضا قطع أراضي لم يتم  ومباني ومكاتب ومستودع سكني تشمل العقارات اإلستثمارية برج

 .تطويرها
 

 القيمة العادلة  
 

تم إدراج العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة على أساس التقديرات التي تمت من قبل مقيّم خارجي مستقل كما 
 .2018ديسمبر  31في 

 
وترتيبات عقود اإليجار  المخصومةفقات النقدية التقديرية تم تحديد القيمة العادلة باألخذ في اإلعتبار صافي التد

تم تحديد القيمة العادلة مع مراعاة معامالت السوق الحالية   ،اإلستقاللية. أيضا الحالية والتي أبرمت على أساس 
 لعقارات مماثلة بنفس الموقع للعقارات اإلستثمارية للمجموعة.






