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تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع.

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
ـ  لقـد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع. ("الشركة") وشركاتها التابعة (یشار إليها مجتمعة ب

، والبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر والدخل ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١"المجموعة")، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  
غيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات حول البيانات المالية الموحدة، الشامل والت

بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

مالي الموحد للمجموعة في رأینا إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز ال
، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

الدولية إلعداد التقاریر المالية.

أساس إبداء الرأي 
مسؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن 

عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من هذا التقریر.  نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين 
ي ذلك المعایير الدولية لالستقاللية) إلى جانب متطلبات أخالقيات الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين (بما ف

د المهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواع
ية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير األخالق

حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية.

أمور التدقيق الهامة
لية الموحدة للسنة إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأینا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات الما 

. وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكل إجمالي وعند ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتهية في 
تكوین رأینا حولها، وال نبدي رأیًا منفصًال حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية 

قيقنا لهذا األمر موضح في هذا السياق.معالجة تد

لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقریرنا، بما في ذلك 
تقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهریة ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى  

في البيانات المالية الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور 
الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

الحسابات المستقلين إلى السادة مساهميتقریر مدققي 
شركة رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

أمور التدقيق الهامة (تتمة)

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 

بنود الدخل الشامل األخرى تقييم االستثمارات غير المدرجة من خالل  
تم تحدید محفظة االستثمارات غير المدرجة للمجموعة 
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بمبلغ 

-٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درهم في ٧٣٬٤٦٨
ألف درهم) وبلغ صافي خسائر القيمة العادلة ٧٩٬٨٨٨

ألف ١٤٬٣٢١الموحد مبلغ  المدرج في بيان الدخل الشامل  
ألف درهم). تقيس المجموعة ٥٬١٩١-٢٠١٩درهم (

).١٠استثماراتها غير المدرجة بالقيمة العادلة (إیضاح 

ویعتمد تحدید القيمة العادلة لهذه االستثمارات غير 
المدرجة على التقييمات الخارجية.

وقد حددنا تقييم القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
األخرى على أنها أحد أمور التدقيق الهامة نظرًا لدرجة 
التعقيد التي تتضمنها واألحكام الجوهریة التي یتم 
ممارستها عند تحدید المدخالت المستخدمة في نماذج 

التقييم.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

قمنا بتقييم مؤهالت المقيمين الخارجيين وخبراتهم ودرایتهم 
باالستثمارات الخاضعة للتقييم وتحققنا من مدى موضوعيتهم 

واستقالليتهم ونطاق عملهم؛
حصلنا على نموذج التقييم الذي أعده المقيمون الخارجيون 

وتحققنا منه؛
على اختبرنا البيانات المقدمة إلى المقيم من جانب المجموعة،  

أساس العينة.
قمنا بمطابقة مبلغ التقييم اإلجمالي الوارد في تقریر المقيمين 

مع المبلغ المدرج في بيان المركز المالي الموحد.
قمنا باالستعانة بخبير داخلي لدینا متخصص في التقييم لتقييم 

منهجيات التقييم واالفتراضات الرئيسية واألحكام الجوهریة 
ن خالل مقارنتها مع البيانات المتوفرة التي تم استخدامها م

في السوق أو المعلومات األخرى المتاحة علنًا لبعض 
االستثمارات المختارة؛ و

قمنا بتقييم اإلفصاحات الواردة في البيانـات الماليـة الموحدة 
وفقًا لمتطلبات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.

االستثماریة والعقارات االستثماریة قيد التطویر تقييم العقارات 

تمتلك المجموعة محفظة للعقارات االستثماریة بمبلغ 
ألف ٢٬٦٤٩٬٣٢٥–٢٠١٩ألف درهم (٢٬٤٧٥٬٢٣٧

٣١١٬٦٤٢درهم) والعقارات االستثماریة قيد التطویر بمبلغ 
ألف درهم) والتي تتألف ٣١٢٬٥٧٣–٢٠١٩ألف درهم (

تجاریة وعقارات سكنية والعدید من قطع من عقارات 
األراضي. بلغ صافي أرباح القيمة العادلة المدرج في بيان 

ألف درهم ٣١٬٠٨٥األرباح أو الخسائر الموحد مبلغ 
).٨وإیضاح ٧ألف درهم) (إیضاح ٥٥٬٣٣١-٢٠١٩(

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

قمنا بتقييم مؤهالت المقيمين الخارجيين وخبراتهم وتحققنا 
من مدى موضوعيتهم واستقالليتهم ونطاق عملهم؛

قمنا بتقييم ما إذا كان نموذج وأساليب التقييم المستخدمة 
متوافقة مع معایير تقييم العقارات المعترف بها ومناسبة 

لتحدید القيمة العادلة لتلك العقارات.



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

أمور التدقيق الهامة (تتمة)

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
االستثماریة والعقارات االستثماریة قيد التطویر (تتمة)تقييم العقارات 

یتم بيان هذه العقارات االستثماریة والعقارات االستثماریة 
قيد التطویر بالقيمة العادلة التي تم تحدیدها من قبل 
مقيمين عقاریين مستقلين ("المقيمين") تم االستعانة بهم 

من قبل المجموعة.

تنطوي عملية التقييم على أحكام جوهریة مستخدمة  
لتحدید منهجية التقييم المناسبة التي یجب استخدامها 
وتقدیر االفتراضات التابعة لها التي یجب تطبيقها. تكون 
هذه التقييمات على درجة عالية من الحساسية تجاه 
االفتراضات الرئيسية المطبقة للتوصل إلى المدخالت 

الملحوظة وقد یكون لتغير بسيط في هذه الجوهریة غير 
االفتراضات تأثير جوهري على التقييم.

، قمنا، باالستعانة بخبير داخلي لدینا متخصص في التقييم
بالتحقق من مدى معقولية منهجيات التقييم واالفتراضات 

المستخدمة في التقييمات للعقارات المحددة؛
الت المقدمة من قمنا بتنفيذ إجراءات لفحص عينة من المدخ 

اإلدارة إلى المقيمين الخارجيين؛
قمنا بمطابقة مبلغ التقييم اإلجمالي الوارد في تقریر المقيمين 

الخارجيين مع المبلغ المدرج في بيان المركز المالي الموحد؛ 
و

قمنا بتقييم مدى كفایة اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية 
المتعلقة باالفتراضات الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات 

الرئيسية التي لها أكبر تأثير على تحدید القيم العادلة للعقارات.

تقييم صافي القيمة القابلة للتحقيق من عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة وعقارات قيد التطویر محتفظ بها بغرض المتاجرة
تمتلك المجموعة عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 

ألف ٤٢٬٣٨٠–٢٠١٩ألف درهم (٦١٬٨٨١بمبلغ 
درهم) وعقارات قيد التطویر محتفظ بها بغرض المتاجرة 

ألف ٧٩٧٬٢٠٧–٢٠١٩ألف درهم (٧٢٢٬٠٤١بمبلغ 
وإیضاح ٩(إیضاح ٢٠٢٠دیسمبر ٣١درهم) كما في 

١٢.(

یتم بيان العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والعقارات 
بغرض المتاجرة بالتكلفة وصافي قيد التطویر المحتفظ بها  

القيمة القابلة للتحقيق، أیهما أقل.

یتم إجراء تقييم لصافي القيمة القابلة للتحقيق لقطعة 
األرض المملوكة للمجموعة والمحتفظ بها للبيع في كل 

تاریخ تقریر استنادًا إلى عملية التقييم المتبعة.

صافي القيمة القابلة عالوة على ذلك، تقوم اإلدارة بتقييم 
للتحقيق لجزء من العقارات بناء على خطة المبيعات 

المستقبلية.

تنطوي عملية تقييم القيمة العادلة لتلك العقارات على 
أحكام جوهریة تستخدم في تحدید المنهجية المناسبة 
وتقدیر االفتراضات المرتبطة بها. یتوقف التقييم أیضًا 

يع تلك العقارات في المستقبل.على تقدیر اإلدارة ألسعار ب

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

قمنا بتقييم مؤهالت المقيمين الخارجيين وخبراتهم وتحققنا من -
مدى موضوعيتهم واستقالليتهم ونطاق عملهم؛

، قمنا، باالستعانة بخبير داخلي لدینا متخصص في التقييم-
فتراضات بالتحقق من مدى معقولية منهجيات التقييم واال

المستخدمة في التقييمات للعقارات المحددة؛
قمنا بتنفيذ إجراءات لفحص عينة من المدخالت المقدمة من -

اإلدارة إلى المقيمين الخارجيين؛
قمنا بإعادة التحقق من الدقة المحاسبية لتحدید المبالغ القابلة -

للتحصيل وتقييم مدى معقولية أي تخفيض ناتج؛
قمنا بتقييم مدى معقولية أسعار البيع المقدرة من المجموعة -

من خالل مقارنتها بأسعار معامالت البيع التي أجریت مؤخرًا 
وأسعار العقارات الخاضعة للمقارنة التي تقع في محيط 

المشاریع؛ 
قمنا بفحص صافي القيمة القابلة للتحقيق لعينة من العقارات -

ار البيع الحدیثة وتقييم مدى من خالل مقارنة التكلفة بأسع
معقولية أي تخفيض ناتج عن هذه المقارنة؛ و

قمنا بتقييم اإلفصاحات الواردة في البيانـات الماليـة الموحدة -
لتحدید ما إذا كانت متوافقة مع متطلبات المعایير الدولية 

إلعداد التقاریر المالية.



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

السادة مساهميتقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى 
شركة رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

أمور التدقيق الهامة (تتمة)

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
تحقق اإلیرادات من بيع الوحدات 
الوحدات تطبيق أحكام یتطلب تحقق اإلیرادات من بيع 

جوهریة وعمل تقدیرات.

تقوم المجموعة بتقييم كل عقد من عقودها مع العمالء 
بخصوص ما إذا كانت ستقوم بتثبيت اإلیرادات خالل 
فترة زمنية أو في وقٍت معين بناًء على اعتبار ما إذا كانت 
المجموعة قامت بإنشاء بند موجودات بدون استخدام بدیل 

المجموعة لدیها حق ملزم في الدفع مقابل وما إذا كانت
األداء المكتمل في أي وقت خالل مدة العقد وفقًا لما هو  

منصوص عليه في البيانـات الماليـة الموحدة.

عندما یتم تثبيت اإلیرادات بمرور الوقت، تقوم المجموعة 
بتقدیر إجمالي تكاليف التطویر والبنية التحتية المطلوبة 

امات األداء بموجب العقد وتقوم بتثبيت الستيفاء التز 
اإلیرادات بشكٍل نسبي إلى حد استيفاء التزامات األداء 
كما في نهایة فترة المحاسبة. تم تقييم تحقق اإلیرادات من 
بيع الوحدات على أنه أحد أمور التدقيق الهامة بسبب 
أهمية تقييم استيفاء التزامات األداء واألحكام الصادرة في 

وقيت تثبيت اإلیرادات.تقييم ت

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

حصلنا على فهم للعملية التي نفذتها المجموعة لتثبيت وقياس 
اإلیرادات فيما یتعلق ببيع الوحدات.

قمنا بفحص عينة من العقود المبرمة مع العمالء لبيع  
وقرارها الوحدات، وقمنا بتقييم تحدید اإلدارة اللتزامات األداء 

بخصوص ما إذا كان ینبغي تثبيت اإلیرادات خالل فترة زمنية 
أو في وقٍت معين وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد 

اإلیرادات من عقود العمالء من خالل ١٥التقاریر المالية رقم  
الرجوع إلى الشروط واألحكام المحددة في العقود.

ت األداء الناتجة من حددنا إلى أي مدى تم استيفاء التزاما 
خالل فحص الوثائق الداعمة.

بالنسبة لمشاریع التطویر العقاري الجاریة، قمنا بفحص 
موازنات التكاليف وراجعنا نسب إنجاز المشاریع كنسبة مئویة 
من إجمالي التكاليف المتكبدة. قمنا، على أساس العينة، بإعادة 

حساب مبلغ اإلیرادات التي سيتم تثبيتها.
ا بتقييم اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة قمن

لتحدید ما إذا كانت متوافقة مع متطلبات المعایير الدولية 
إلعداد التقاریر المالية.

أمر آخر 
خر ، من قبل مدقق حسابات آ٢٠١٩دیسمبر ٣١لقد تم تدقيق البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

، قبل آثار حاالت إعادة التعدیل وإعادة ٢٠٢٠فبرایر ١٥والذي أبدى رأیًا غير معدل حول هذه البيانـات الماليـة الموحدة بتاریخ 
حول هذه البيانات المالية الموحدة.٣٢التصنيف المنصوص عليها في اإلیضاح 

المعلومات األخرى 
المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من تقریر مجلس اإلدارة وال تتضمن البيانات یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية عن 

المالية الموحدة وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا.

إن رأینا حول البيانات المالية الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق مما إذا كانت المعلومات وفيما یتعلق 
األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو التي یبدو أنها 

تتضمن أخطاًء جوهریة.

صلنا إلى استنتاج، بناًء على اإلجراءات التي قمنا بها على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاریخ تقریر وفي حال تو 
وليس لدینا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.التدقيق هذا، أن هناك أخطاًء جوهریة في تلك المعلومات األخرى.

ناء قراءته، یتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة بهذا األمر واتخاذ في حال خلصنا إلى وجود خطأ جوهري في التقریر السنوي أث
اإلجراءات المناسبة وفقًا للمعایير الدولية للتدقيق.



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع. (تتمة)

(تتمة) تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية الموحدة وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية واألحكام 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن الرقابة ٢٠١٥لسنة ) ٢المعنية من النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي رقم (
الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو 

خطأ.

المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة 
واإلفصاح، كما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ 

أي بدیل واقعي سوى االستمراریة كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إیقاف أعمالها أو ليس لدیها 
القيام بذلك.

یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
بشكل إجمالي، خالية من األخطاء إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، 

الجوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية. وإن 
معایير التدقيق التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا ل

الدولية سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا كان 
من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على هذه 

لمالية الموحدة.البيانات ا

ة في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عملي
التدقيق. كما نقوم بما یلي:

 ًالحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية الموحدة، سواًء كان ذلك نتيجة 
إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول 
البيانات المالية الموحدة. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن 

ظرًا ألن االحتيال قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية.األخطاء، ن

 الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس
لية للمجموعة.بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخ 

 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت
بها اإلدارة.

  تم االستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي
الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك حول 
قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، فإنه یتعين 

قي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدق
تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاریخ 

لية قد تتسبب في توقف المجموعة عن إصدار تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقب
االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة.

 تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة
للبيانات المالية الموحدة.تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل 



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

  تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء الحصول على أدلة
رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

ینا حول البيانات المالية الموحدة.واإلشراف عليها.  ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأ

نتواصل مع مجلس اإلدارة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة، بما 
في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.

یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات واألمور كما نقدم إقرارًا لمجلس اإلدارة 
األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت.

ك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات ومن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمجلس اإلدارة، یتم تحدید تل
المالية الموحدة للسنة الحالية، وبذلك تعتبر أمور تدقيق هامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا 

للغایة، نرى أنه یجب عدم اإلفصاح عن إال إذا كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة 
هذا األمر في تقریرنا حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة 

عن هذا اإلفصاح.

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما یلي للسنة المنتهية ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي رقم (كما نشير، وفقًا لمتطلبات 
:٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛)١

وفقًا لألحكام المعنية من عقد التأسيس للشركة والقانون تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهریة، )٢
في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي رقم (

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛ )٣

تتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية للشركة؛)٤

(إن ُوجدت)  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في تم اإلفصاح ع)٥
حول البيانات المالية الموحدة؛١٠ضمن اإلیضاح رقم 

المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛٢٦یبين إیضاح )٦



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

الحسابات المستقلين إلى السادة مساهميتقریر مدققي 
شركة رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع. (تتمة)

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى (تتمة) 

استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة )٧
في دولة اإلمارات ٢٠١٥) لسنة  ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتهية في  

العربية المتحدة أو النظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 
؛ و٢٠٢٠دیسمبر ٣١

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ات االجتماعية خالل السنة المنتهية في المساهم٢٣یبين إیضاح )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
وردة إبراهيم

شریك
١٢٥٨رقم التسجيل: 

٢٠٢١فبرایر ٢٠
رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة





رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
بیان األرباح أو الخسائر الموحد 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة.٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمإیضاح

(معاد إدراجها)*

٢٠٢٤٣٬٤٩٩١٩٤٬٧٦٩اإلیرادات

)١٣٦٬٤١٦()١٥٩٬٥٢١(٢١تكلفة االیرادات

٨٣٬٩٧٨٥٨٬٣٥٣إجمالي األرباح

٢٢٤٨٬٦٢٠٢٧٬٧٠١دخل آخر
)٤٠٬٤٩٣()٣٩٬٦٥٥(٢٣مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

٧٣١٬٠٨٥٥٥٬٣٣١صافي التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثماریة
تخفيض قيمة عقارات قيد التطویر محتفظ بها بغرض المتاجرة  

)١٬٥١٩(-٩إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق

١٢٤٬٠٢٨٩٩٬٣٧٣األرباح التشغيلية

١٠١٬٠٨٨١٬٠٩٩دخل آخر
٤٤٠)٢٬٨٣٠(١٠صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

)٩٣٢()٥٧٠(١١االئتمان المتوقعةمخصص خسائر 
١٠٬٧٩٤١٠٬٥٨١دخل التمویل

)١٧٬٤٢٤()١٨٬٩٨٨(٢٤تكاليف التمویل

١١٣٬٥٢٢٩٣٬١٣٧األرباح للسنة

ربح السهم العائد إلى مساهمي الشركة
٢٥٠.٠٦٠.٠٥الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

وتعكس تعدیالت تم إجراؤها ٢٠١٩دیسمبر ٣١تتوافق مع البيانـات الماليـة الموحدة للسنة المنتهية في * بعض المبالغ الموضحة هنا ال 
.٣٢كما هو مبين تفصيًال في اإلیضاح 



رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
بیان الدخل الشامل الموحد 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة.٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٢

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(معاد إدراجها)*

١١٣٬٥٢٢٩٣٬١٣٧األرباح للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى:
البنود التي لن یتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية المدرجة  
)٥٬١٩١()١٤٬٣٢١(بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

)٥٬١٩١()١٤٬٣٢١(بنود الخسائر الشاملة األخرى للسنة

٩٩٬٢٠١٨٧٬٩٤٦إجمالي الدخل الشامل للسنة

وتعكس تعدیالت تم إجراؤها ٢٠١٩دیسمبر ٣١* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانـات الماليـة الموحدة للسنة المنتهية في 
.٣٢كما هو مبين تفصيًال في اإلیضاح 



رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة.٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٣

إجماليأرباح غيراحتياطياحتياطياحتياطي
حقوق الملكيةموزعةالقيمة العادلةعامقانونيرأس المال

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 
٦٧٠٬٠٢٠٣٬٨١٣٬٤٥٧)٤٤٨٬٤٤١(٢٠١٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٥٩١٬٨٧٨ینایر ١في 

)١٬٨٠١()١٬٨٠١(----٣٢تفصيًال في اإلیضاح آثار التغييرات كما هو مبين 
٦٦٨٬٢١٩٣٬٨١١٬٦٥٦)٤٤٨٬٤٤١(٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٥٩١٬٨٧٨(معاد إدراجها)٢٠١٩ینایر ١في 

٩٣٬١٣٧٩٣٬١٣٧----(معاد إدراجها)للسنةاألرباح 
)٥٬١٩١(-)٥٬١٩١(---للسنةبنود الدخل الشامل األخرى 

٩٣٬١٣٧٨٧٬٩٤٦)٥٬١٩١(---للسنةإجمالي الدخل الشامل 
تحویل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة

-)٢٣٧٬٥٢٩(٢٣٧٬٥٢٩---الدخل الشامل األخرى العادلة من خالل بنود بالقيمة 
-)١٠٬٠٧٠(-١٠٬٠٧٠--المحول إلى االحتياطي العام

)٤٬٠٠٠()٤٬٠٠٠(----)٦٢أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 
٥٠٩٬٧٥٧٣٬٨٩٥٬٦٠٢)٢١٦٬١٠٣(٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠١٬٩٤٨(معاد إدراجها)٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

١١٣٬٥٢٢١١٣٬٥٢٢----للسنةاألرباح 
)١٤٬٣٢١(-)١٤٬٣٢١(---للسنةبنود الدخل الشامل األخرى 

١١٣٬٥٢٢٩٩٬٢٠١)١٤٬٣٢١(---للسنةإجمالي الدخل الشامل 
)٤٬٠٠٠()٤٬٠٠٠(----)٢٦أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 

)٨٠٬٠٠٠()٨٠٬٠٠٠(----)٢٨توزیعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين (إیضاح 
-)١١٬٣٥٢(-١١٬٣٥٢--المحول إلى االحتياطي العام

٥٢٧٬٩٢٧٣٬٩١٠٬٨٠٣)٢٣٠٬٤٢٤(٢٠٢٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٦١٣٬٣٠٠دیسمبر ٣١في 

.٣٢وتعكس تعدیالت تم إجراؤها كما هو مبين تفصيًال في اإلیضاح ٢٠١٩دیسمبر ٣١البيانـات الماليـة الموحدة للسنة المنتهية في * بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع 



رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
بیان التدفقات النقدیة الموحد 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة.٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمإیضاح

(معاد إدراجها)*
األنشطة التشغيلية

١١٣٬٥٢٢٩٣٬١٣٧األرباح للسنة

التعدیالت للبنود التالية:
٦١٠٬٧٠٥١١٬٧٩٥االستهالك

)١٠٬٥٨١()١٠٬٧٩٤(دخل التمویل
٢٤١٨٬٩٨٨١٧٬٤٢٤تكاليف التمویل

)١٬٠٩٩()١٬٠٨٨(دخل توزیعات األرباح
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة

)٤٤٠(٢٬٨٣٠من خالل األرباح أو الخسائر
)٥٥٬٣٣١()٣١٬٠٨٥(٧صافي التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثماریة

تخفيض قيمة عقارات قيد التطویر محتفظ بها بغرض المتاجرة
١٬٥١٩-٩إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق

-)٤(خسارة ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات
قيمة الذمم المدینة التجاریة واألخرى والذمم االنخفاض في 

١١٥٧٠٩٣٢المدینة عن العقود
١٧٦١٦٦٠٥مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)٢٢٬٠٢٠()٤٥٬٢١٣(٢٢منح حكومية
٥٩٬٠٤٧٣٥٬٩٤١

التعدیالت في رأس المال العامل:
٣٦٬٩٣٧٥٨٬٤٢٢عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

)١٠٢٬٥٨٨()١٢٬٧٣٠(عقارات قيد التطویر محتفظ بها بغرض المتاجرة
)٥٣٬٩٣٨()٤٩٬٣٠٩(ذمم مدینة تجاریة وأخرى 

٢٠٬٨٢٥٢٬٤٨٠دفعات مقدمة إلى الموردین والمقاولين
)١٤٩(٥٩المخزون 

٢٩٬٨٢٧٣١٬٤١٠ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
٢٬٣٠٢٥٬٥٩٥دفعات مقدمة من العمالء

)١٢٧()٢٩٧(٧١مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين
)٢٢٬٩٥٤(٦٦١٬٨٦صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثماریة
)١٤٠٬٥٢٩()١٨٠٬٢١١(٦الممتلكات والمعداتإضافات إلى 
١٢٬١٧٥١٠٬٢١٩فوائد مقبوضة

١٬٠٨٨١٬٠٩٩توزیعات أرباح مقبوضة
٤٥٩١٢٬٦٢٩مبالغ محصلة من استبعاد استثمارات 

)٢٢٬٤٧٧()٧٨٦٬٥(٨إضافات إلى العقارات االستثماریة قيد التطویر
)١٣٩٬٠٥٩()٢٧٥٬١٧٢(األنشطة االستثماریةصافي النقد المستخدم في 

األنشطة التمویلية
)٢٨٥()٨٣٬٧٥٥(توزیعات أرباح مدفوعة

٢٤٢٬٩٦٥٢٧١٬٩٤٢قروض تم الحصول عليها 
)٢٦٬٦٥٠()٥٥٬٧٧٥(قروض تم سدادها 

)٦٬٢٨٥(-خصم الفواتيرالتغير في 
)١٥٬٢٨٣()٢٦٬٩١٢(فوائد مدفوعة

)٤٬٠٠٠()٤٬٠٠٠(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
٧٢٬٥٢٣٢١٩٬٤٣٩صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلية

٥٧٬٤٢٦)١٣٬٠٩١(صافي (النقص)/ الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة

)٦٤٬١٤٩()٦٬٧٢٣(٣١النقدیة وشبه النقدیة في بدایة السنة
)٦٬٧٢٣()١٩٬٨١٤(٣١النقدیة وشبه النقدیة في نهایة السنة

وتعكس تعدیالت تم إجراؤها ٢٠١٩دیسمبر ٣١* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانـات الماليـة الموحدة للسنة المنتهية في 
.٣٢كما هو مبين تفصيًال في اإلیضاح 



رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٥

معلومات عن الشركة-١
) الصادر عن صاحب السمو حاكم  ٥تأسست رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع ("الشركة") كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم (

. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق ٢٠٠٥یونيو ٢بدأت أعمالها بتاریخ التي ، و ٢٠٠٥فبرایر ١٦إمارة رأس الخيمة في 
، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.٣١١١٣عربية المتحدة. إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للشركة هو ص. ب:  المالية، اإلمارات ال

وللسنة المنتهية في ذلك التاریخ تتضمن الشركة وشركاتها التابعة (یشار إليها مجتمعة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١إن البيانات المالية الموحدة كما في  
"المجموعة").بـ 

تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في االستثمار في العقارات وتطویرها وإدارة العقارات والخدمات ذات الصلة.

أسس إعداد البيانات المالية -٢
بيان التوافق (أ)

المالية الصادرة عن مجلس معایير المحاسبة الدولية واألحكام یتم اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر  
وعالوة على ذلك، صدر في دولة اإلمارات العربية المتحدة.٢٠١٥) لسنة ٢المعنية من النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي رقم (

في شأن الشركات  ٢٠١٥) لسنة ٢التحادي رقم (القانون ا، والذي یعدل بعض أحكام ٢٠٢٠) لسنة ٢٦المرسوم بالقانون االتحادي رقم (
.٢٠٢١ینایر ٢، وأصبحت التعدیالت ساریة المفعول في ٢٠٢٠سبتمبر ٢٧التجاریة بتاریخ 

تقوم المجموعة حاليًا بمراجعة األحكام الجدیدة، وسوف تقوم بتطبيق المتطلبات الخاصة بها في موعد أقصاه سنة واحدة من تاریخ سریان 
.یالتمفعول التعد

أساس القياس (ب)
طویر تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاریخية، باستثناء العقارات االستثماریة والعقارات االستثماریة قيد الت

المدفوع مقابل البضاعة والخدمات.. تستند التكلفة التاریخية عمومًا على القيمة العادلة للمبلغ المدرجة بالقيمة العادلةواالستثمارات

العملة المستخدمة وعملة العرض (ج)
. تم المجموعةوعملة العرض لدى  دى الشركة  لتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو العملة المستخدمة  

تقریب جميع المبالغ إلى أقرب ألف، ما لم یذكر خالف ذلك.

أسس توحيد البيانات المالية (د)
الشركات  تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للشركة والمنشآت التي تخضع لسيطرة الشركة وشركاتها التابعة. فيما یلي تفاصيل  

التابعة للشركة:
حصة الملكية بلد التأسيس الشركة األماسم الشركة التابعة 

٢٠٢٠٢٠١٩
راك العقاریة إنترناشيونال 

المحدودة
رأس الخيمة العقاریة 

ش.م.ع.
٪١٠٠٪١٠٠اإلمارات العربية المتحدة

الجون مارینا إلدارة وتشغيل 
السفن ش.ذ.م.م

رأس الخيمة العقاریة 
ش.م.ع.

-*٪١٠٠اإلمارات العربية المتحدة

إنترناشيونال راك العقاریة راك العقاریة تنزانيا المحدودة
المحدودة

٪١٠٠٪١٠٠تنزانيا

راك العقاریة تنزانيا دولفين مارینا المحدودة
المحدودة

٪١٠٠٪١٠٠تنزانيا

.٢٠٢٠فبرایر ٦* تأسست في 
والخدمات ذات  وإدارة الموانئ تتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التابعة المذكورة أعاله في االستثمار في العقارات وتطویرها وإدارة العقارات 

الصلة.

الشركات التابعة 
الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لدیها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت 

تغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسيطرة. یبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة 
شركة التابعة التي تم ویتوقف التوحيد عندما تخسر المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف ال

االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة تدرج في البيانات المالية الموحدة بدءًا من تاریخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاریخ 
توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
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أسس إعداد البيانات المالية (تتمة)-٢
أسس توحيد البيانات المالية (تتمة) (د)

الشركات التابعة (تتمة) 
یتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

والمطلوبات والحصص إذا خسرت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تتوقف عن تثبيت الموجودات ذات العالقة (بما في ذلك الشهرة)  
غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخرى، في حين یتم تثبيت أي ناتج ربح أو خسارة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

) ١٩-أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد)هـ(

) في مختلف المناطق الجغرافية على مستوى العالم، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية ١٩-تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد
، في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادیة.يةعالمجائحةأنه 

ى الحد الذي یمكن فيه تقدیر التأثيرات المستمرة، إن مدة الجائحة ومداها وما یرتبط بها من تأثير مالي واجتماعي وصحي غير مؤكدین. وإل
حول هذه البيانات ١-٣٠وإیضاح ٢٠فقد أخذنا في االعتبار هذه التقدیرات غير المؤكدة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. راجع إیضاح 

المالية الموحدة.

المحتملة على االقتصاد غير ا تمرة في التطور وال تزال تأثيراتهمس١٩-ومع ذلك، ال تزال المدة ودرجة الخطورة المتوقعة لجائحة كوفيد
واضحة. وبالتالي، هناك بعض التقدیرات غير المؤكدة التي قد تؤثر على األعمال في المستقبل. واستجابة لهذه األزمة، تتخذ المجموعة 

ویل واتخاذ ما یلزم من األحكام والتقدیرات عند االقتضاء.إجراءات استباقية لمراقبة وإدارة الوضع لدعم استمراریة أعمالها على المدى الط

ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣
األحكام والتقدیرات المحاسبية الجوهریة 

اریف إن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة یتطلب من اإلدارة إصدار أحكام وتقدیرات تؤثر على المبالغ المعلنة لإلیرادات والمص
والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة. إن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیل 

ي على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.  جوهر 

األحكام
تة ضمن سياق عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، أصدرت اإلدارة األحكام التالية، والتي لها أكبر تأثير جوهري على المبالغ المثب

في البيانات المالية الموحدة:

اإلیرادات من عقود العمالء)١(

قامت المجموعة بتطبيق األحكام التالية والتي تؤثر بشكل كبير على تحدید مبلغ وتوقيت اإلیرادات من العقود مع العمالء:

تحدید توقيت تثبيت اإلیرادات على بيع العقارات
استنادًا إلى تحليل دقيق للحقوق وااللتزامات وفقًا لشروط العقد. وقد استنتجت قامت المجموعة بتقييم توقيت تثبيت اإلیرادات على بيع العقارات  

سبة المجموعة بأن العقود التي تتعلق ببيع العقارات المكتملة تم تثبيتها في نقطة زمنية محددة عند تحویل السيطرة على تلك العقارات. بالن
أداء المجموعة بند موجودات ال ینشئ فيها جموعة بتثبيت اإلیرادات خالل فترة زمنيةللعقود التي تتعلق ببيع العقارات قيد التطویر، تقوم الم

ذو استخدام بدیل. وعالوة على ذلك، فإن المجموعة لدیها حق نافذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل حتى تاریخه. وقد قامت المجموعة 
ليًا) من أن تقوم بتوجيه العقار قيد التطویر الستخدام آخر أثناء تطویره. وعالوة بمراعاة العوامل التي تشير إلى أنها مقيدة (تعاقدیًا أو عم

على ذلك، یحق للمجموعة، في جميع األوقات، الحصول على المبلغ الذي على األقل یعوضها عن األداء المكتمل حتى تاریخه. وعند إجراء 
التشریعات المحلية.هذا التحدید، قامت المجموعة بمراعاة الشروط التعاقدیة وكذلك 

قررت المجموعة أن استخدام طریقة المدخالت عند قياس معدل التقدم لهذه العقود هي أفضل طریقة حيث أن هناك عالقة مباشرة بين 
التكاليف التي تتكبدها المجموعة وتحویل البضاعة والخدمات إلى العميل.
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الخدمات المقدمة للمستأجرین–اعتبارات الطرف الرئيسي مقابل الوكيل 
العقد الذي تبرمه المجموعة مع المؤجر. حددت تقوم المجموعة بترتيب بعض الخدمات المقدمة لمستأجري العقار االستثماري، والمشمولة في  

المجموعة بأنها تسيطر على الخدمات قبل تحویلها إلى المستأجرین، نظرًا ألنها لدیها القدرة على توجيه استخدام تلك الخدمات والحصول 
الوفاء بالوعد بتقدیم هذه الخدمات على المزایا منها. عند إجراء هذا التحدید، وضعت المجموعة في اعتبارها أنها المسؤول الرئيسي عن

المحددة نظرًا ألنها تتعامل مباشرًة مع شكاوى المستأجرین وأنها مسؤولة في األساس عن جودة أو استدامة تلك الخدمات. كما أن المجموعة
لدیها مطلق الحریة في تحدید السعر الذي تحصله من المستأجرین مقابل الخدمات المحددة.

استنتجت المجموعة بأنها تعمل كطرف رئيسي في تلك العقود. كما استنتجت المجموعة بأنها تقوم بتحویل السيطرة على تلك وبناًء عليه، 
الخدمات بمرور الوقت، حيث یتم تقدیم الخدمات من قبل مزودي خدمة خارجيين، نظرًا ألن ذلك هو الوقت الذي یحصل فيها المستأجرین 

یحصلون على المزایا من تلك الخدمات.على الخدمات و، في نفس الوقت،

مراعاة عنصر التمویل الجوهري في العقد
عقود التي تتضمن بيع العقار، یحق للمجموعة الحصول على تأمين مبدئي. استنتجت المجموعة بأن ذلك ال یعتبر عنصر تمویل للبالنسبة 

خدم التأمينات المبدئية لحمایة المجموعة من إخفاق الطرف اآلخر في جوهري نظرًا ألنه ألسباب أخرى بخالف تقدیم التمویل للمجموعة. تست
الوفاء ببعض أو كل التزاماته بموجب العقد عندما ال یكون العمالء لدیهم تاریخ ائتماني موثوق.

تكلفة إنجاز المشاریع
اإلیرادات التي یتم تثبيتها. تتضمن تلك التقدیرات تكلفة التصميم تقوم المجموعة بتقدیر تكلفة إنجاز المشاریع لتحدید التكلفة العائدة إلى 

تزامات والخدمات االستشاریة واإلنشاء والمطالبات المحتمل تقدیمها من جانب المقاولين بناًء على تقييم استشاري المشروع وتكلفة الوفاء باالل
التعاقدیة األخرى للعمالء.

المجموعة كمؤجر–العقارات تصنيف عقود إیجار-عقود اإلیجار )٢(
ضمن محفظتها المخصصة للعقارات االستثماریة. وحددت المجموعة، استنادًا إلى تقييم وسكنية  تجاریة  اتأبرمت المجموعة عقود إیجار عقار 

لغ القيمة الحالية لدفعات الحد شروط وأحكام االتفاقيات مثل أن فترة اإلیجار ال تمثل جزءًا رئيسيًا من العمر االقتصادي للعقار التجاري وال تب
التالي األدنى لإلیجار فعليًا كامل مبلغ القيمة العادلة للعقار التجاري، أنها تحتفظ بشكٍل كبير بجميع مخاطر ومزایا ملكية هذه العقارات وب

تحتسب عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغيلية.

تصنيف العقارات)٣(
العقارات، قامت اإلدارة بإجراء عدة أحكام. تلزم هذه األحكام لتحدید ما إذا كان العقار مؤهًال كعقار استثماري و/أو خالل عملية تصنيف 

ممتلكات ومعدات و/أو عقار محتفظ به لغرض المتاجرة. تطور المجموعة معایير بحيث یمكن ممارسة هذه األحكام باستمرار وفقًا لتعریفات 
لممتلكات والمعدات والعقار المحتفظ به لغرض المتاجرة. عند إجراء األحكام، تضع اإلدارة في اعتبارها المعایير العقارات االستثماریة وا

، وعلى وجه التحدید االستخدام ٤٠و١٦و٢التفصيلية والتوجيهات ذات العالقة بتصنيف العقارات الواردة في المعایير المحاسبية الدولية رقم  
تحدده اإلدارة. یتم تجميع العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة تحت بند الموجودات المتداولة، حيث تنوي اإلدارة المقصود من العقار حسبما 

بيعها خالل سنة واحدة من نهایة فترة المحاسبة.

المصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة 
تقدیرات غير المؤكدة بتاریخ إعداد البيانات المالية، التي تشكل مخاطر إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية لل

مد جوهریة في التسبب بتعدیالت جوهریة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية، تمت مناقشتها أدناه. تعت
عداد البيانات المالية الموحدة. إن الظروف واالفتراضات الحالية حول المجموعة في افتراضاتها وتقدیراتها على المعایير المتوفرة عند إ 

التطورات المستقبلية، مع ذلك، یمكن أن تتغير بسبب التغيرات في السوق أو الظروف التي تنتج خارج سيطرة المجموعة. تنعكس تلك التغيرات
في االفتراضات عند حدوثها.
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تقييم العقارات االستثماریة والعقارات االستثماریة قيد التطویر
باستخدام طرق التقييم المعترف بها. تتألف هذه الطرق من یتم تحدید القيمة العادلة للعقارات االستثماریة من قبل خبراء تقييم عقاري مستقلين  

ت طریقة المبيعات المقارنة وطریقة التدفقات النقدیة المخصومة. تتطلب طریقة التدفقات النقدیة المخصومة استخدام التقدیرات مثل التدفقا 
اإلیرادات المستقبلية وتكاليف اإلنشاء واألتعاب المهنية النقدیة المستقبلية من الموجودات (التي تتألف من أسعار البيع واإلیجار وتدفقات 

المرتبطة بها وتكلفة التمویل، إلخ) ومعدل العائد الداخلي المستهدف ومخاطر المطور والربح المستهدف. تعتمد هذه التقدیرات على ظروف 
خل، یتم رسملة الدخل المقبوض بموجب اتفاقيات التأجير السوق المحلية الموجودة في نهایة فترة التقاریر المالية. ووفقًا لطریقة رسملة الد

ات الحالية والتدفقات اإلیجاریة المستقبلية المتوقعة بأسعار مناسبة تعكس ظروف السوق االستثماریة في تواریخ التقييم. وإن تحليل التدفق
عة وتوقعات الدخل على الموجودات التشغيلية الحالية یتطلب النقدیة المستقبلية غير المخصومة للمجموعة وتقييم فترة االحتفاظ المتبقية المتوق

للتقييم ٨وإیضاح ٧من اإلدارة إجراء التقدیرات واألحكام الجوهریة المتعلقة بالعوائد اإلیجاریة المستقبلية ومعدالت الرسملة. راجع إیضاح 
رتيب.العادل للعقارات االستثماریة والعقارات االستثماریة قيد التطویر، على الت

تقييم صافي القيمة القابلة للتحقيق من عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة وعقارات قيد التطویر محتفظ بها بغرض المتاجرة
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والعقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة لتقييم انخفاض 

ال كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة. لتحدید مدى ضرورة تثبيت خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، تقوم القيمة في ح
ا في تاریخ اإلدارة بتقييم أسعار البيع الحالية للوحدات العقاریة والتكاليف المتوقعة إلنجاز هذه الوحدات فيما یتعلق بالعقارات غير المباعة كم

لي. إذا كانت أسعار البيع الحالية أقل من إجمالي التكاليف المتوقعة عند اإلنجاز، یتم تثبيت مخصص انخفاض القيمة في حال التقریر الما 
وجود حدث أو حالة خسارة محددة لتخفيض تكلفة تطویر العقارات إلى صافي قيمتها القابلة للتحقق.

حساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة:
ييم االنخفاض في قيمة موجوداتها المالية استنادًا إلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. وفقًا لنموذج خسائر االئتمان تقوم المجموعة بتق

تعكس  المتوقعة، تقوم المجموعة بالمعالجة المحاسبية لخسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر في نهایة كل فترة تقاریر مالية ل
طر االئتمان منذ التثبيت األولي للموجودات المالية. وتقيس المجموعة مخصص الخسارة بمبلغ یساوي خسارة االئتمان التغيرات في مخا

المتوقعة على مدى العمر المتبقي لتلك األدوات المالية. عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات تطلعية معقولة  
إلى افتراضات للحركة المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادیة وكيف ستؤثر هذه المحركات على بعضها ویمكن اثباتها بأدلة، تستند

حقة البعض. إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدیر للخسارة الناتجة عن التعثر. یعتمد ذلك على الفرق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المست
ع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من التحسينات االئتمانية المضمونة والمتكاملة. تشكل احتمالية وتلك التي یتوقع المقرض استالمها، م

ة،  التعثر مدخالت رئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتمالية التعثر هي تقدیر الحتمال حدوث التعثر على مدى فترة زمنية معين
فتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية.یتضمن حسابه البيانات السابقة واال

االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
شر تقوم المجموعة بمراجعة الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لدیها لتقييم االنخفاض في القيمة، وما إذا كان یوجد مؤ 

يمة. لتحدید فيما إذا كان االنخفاض في القيمة یجب تثبيته في األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بإجراء بخصوص االنخفاض في الق
األحكام بخصوص ما إذا كانت هناك أیة بيانات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض في القيم المدرجة للممتلكات والمعدات أو األعمال 

كوین مخصص لالنخفاض في القيمة عند وجود خسائر قابلة للتحدید أو حدث أو الحالة التي تعتبر، الرأسمالية قيد التنفيذ. وفقا لذلك، یتم ت
استنادًا إلى الخبرة السابقة، دليًال على حدوث انخفاض في القيمة المدرجة للممتلكات والمعدات أو األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات
ر تقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك. یتم تحدید هذا التقدیر بعد األخذ بعين االعتبا

تكاليف دیلاالستخدام المتوقع لبند الموجودات أو االستهالك الفعلي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار المقدرة بشكل سنوي ویتم تع
االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار المقدرة تختلف عن التقدیرات السابقة.
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االستثمارات غير المتداولةتقييم 
إن تقييم االستثمارات غير المدرجة یستند عادًة إلى واحٍد مما یلي:

؛المعامالت حسب األسعار السائدة في السوق •
التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة باألسعار الحالية التي تنطبق على بنود ذات أحكام وخواص مخاطر مشابهة؛ أو•
تقييم أخرى نماذج •

ب إن تحدید التدفقات النقدیة وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير المتداولة یتطلب إجراء تقدیرات جوهریة. تقوم المجموعة بتحدید أسالي
خرى الملحوظة التقييم دوریًا واختبار صالحيتها باستخدام إما األسعار لمعامالت السوق الحالية الملحوظة في نفس األداة أو من البيانات األ

للتقدیرات المنطبقة والمبلغ المرتبط.٢٩المتوفرة في السوق. راجع إیضاح 

تحقق اإلیرادات 
أو یتم قياس االیرادات بناًء على المبلغ المقابل المحدد في عقد العميل. تقوم المجموعة بتثبيت اإلیرادات عندما تحول السيطرة على بضاعة

خدمة إلى أحد العمالء.

:١٥تثبت المجموعة اإلیرادات على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو موضح في المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

تحدید العقد (العقود) مع العميل: یعرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ینشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبه النفاذ ١الخطوة 
معایير لكل عقد یجب الوفاء بها.ویحدد 

تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بنقل سلعة أو خدمة للعميل.٢الخطوة 
ي وعدت تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن یحق لها في مقابل نقل البضائع أو الخدمة الت٣الخطوة 

العميل بها، باستثناء المبالغ التي ُحصلت نيابًة عن أطراف ثالثة.
تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بخصوص العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام لألداء، فإن المجموعة ٤الخطوة 

المجموعة أن یكون من حقها في مقابل استيفاء سوف تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع 
كل التزام أداء.

تثبيت اإلیرادات عندما (أو كما) تستوفي المنشأة التزام األداء.٥الخطوة 

تستوفي المجموعة التزام األداء وتثبيت اإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تحقق أحد الشروط التالية:

امن المزایا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لها؛یحصل العميل على ویستهلك في وقت متز .١
ینشئ أداء المجموعة أو یحسن بند موجودات یسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين بند الموجودات؛ أو.٢
ز حتى اآلن.ال ینشئ أداء المجموعة بند موجودات ذو استخدام بدیل للمجموعة وللمجموعة حق ملزم في دفعات األداء المنج .٣

بخصوص التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط المذكورة أعاله، یتم تثبيت اإلیرادات في وقت ما یتم فيه استيفاء التزام األداء.

اإلیرادات من بيع العقارات
تبرم المجموعة عقود مع العمالء لبيع العقارات التي تكون إما مكتملة أو قيد التطویر.

العقارات المكتملة-
.یمثل بيع العقارات المكتملة التزام أداء فردي، وقد حددت المجموعة أنه قد تم استيفاء هذا االلتزام في نقطة زمنية عند تحویل السيطرة



رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٠

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

تحقق اإلیرادات (تتمة) 
العقارات قيد التطویر-

لعقود بالنسبة للعقود التي تتعلق ببيع العقارات قيد التطویر، تتحمل المجموعة المسؤولية عن اإلدارة الكاملة للمشروع، وتقوم بمعالجة هذه ا
ه بند موجودات ذو استخدام محاسبيًا كالتزام أداء فردي. حددت المجموعة أنه، بالنسبة لبيع العقارات قيد التطویر، فإن أداءها ال ینشأ عن

بدیل للمجموعة، وقد استنتجت بأنها، في جميع األوقات، لدیها حق ملزم في الدفعات مقابل األداء المكتمل حتى تاریخه. وبناًء عليه، یتم
تحویل السيطرة على هذه العقود بمرور الوقت.

ُیقاس التزام أداء المجموعة باستخدام طریقة مدخالت، بالرجوع إلى بالنسبة للعقود التي تستوفي معایير تثبيت اإلیرادات بمرور الوقت،
التكاليف المتكبدة حتى استيفاء التزام األداء بشكٍل یتناسب مع إجمالي المدخالت المتوقعة حتى اكتمال إنشاء العقار.

المبلغ اآلخر المتعلق ببيع العقارات  -
االعتبار تأثير وجود عناصر تمویل جوهریة والمبلغ غير النقدي والمبلغ المستحق الدفع وعند تحدید سعر المعاملة، تأخذ المجموعة بعين  

للعميل (إن وجد).
عند تحدید عنصر تمویل جوهري، یتعين على المجموعة تعدیل المبلغ المقابل الموعود به بحسب تأثير القيمة الزمنية لألموال. ذلك ألن 

لغ یعكس السعر الذي دفعه العميل مقابل البضاعة أو الخدمات الموعود بها إذا كان العميل قد المجموعة مطالبة بتثبيت اإلیرادات بمب
دفع نقدًا مقابل تلك البضاعة أو الخدمات عند تحویلها إلى العميل.

المدینة عن العقود المدرجة بالنسبة لبيع العقارات، ُتطالب المجموعة بتضمين عنصر التمویل الجوهري في الذمم المدینة التجاریة والذمم 
من قبل المجموعة حيث تمنح المعاملة ضمنيًا تسهيل تمویل للعميل لدفع المبلغ في المستقبل. وال یعتبر ذلك عنصر تمویل جوهري في 

عة المرحلية تكون عادًة أقل بيع العقارات قيد التطویر مع العمالء نظرًا ألن الفترة بين تثبيت اإلیرادات وفقًا لطریقة التكلفة إلى التكلفة والدف
من سنة واحدة.

الدخل من إدارة المنشآت
.خالل فترة زمنيةیتم تثبيت اإلیرادات من الخدمات مثل إدارة العقارات وإدارة المنشآت في فترة المحاسبة التي یتم فيها تقدیم الخدمات

دخل اإلیجار
یتم تثبيت دخل اإلیجار من عقود اإلیجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم تثبيت حوافز اإلیجار الممنوحة 

كجزء ال یتجزأ من إجمالي دخل اإلیجار على مدى فترة عقد اإلیجار.

الدخل من المصادرة
یتم یتم تثبيت الدخل من المصادرة في بيان الدخل الموحد عند عدم وفاء العميل بشروط الدفع التعاقدیة، في حالة العقارات المباعة والتي لم

تثبيتها كإیرادات بعد.

أرصدة العقود
موجودات العقود

مات المحولة إلى العميل. إذا كانت المجموعة تقوم بالتنفيذ إن بند موجودات العقود هو الحق في المبلغ المدفوع في مقابل البضائع أو الخد
عن طریق تحویل البضائع أو الخدمات إلى عميل قبل أن یدفع العميل المبلغ المقابل أو بعد تاریخ استحقاق الدفع، یتم تثبيت بند موجودات

العقود للمبلغ المحقق المشروط.
الذمم المدینة التجاریة
نة حق المجموعة في الحصول على مبلغ غير مشروط (أي، یلزم مرور الوقت فقط قبل تاریخ استحقاق دفع المبلغ). یمثل بند الذمم المدی

التثبيت األولي والقياس الالحق.-انظر السياسات المحاسبية للموجودات المالية في فقرة األدوات المالية 
مطلوبات العقود

إن بند مطلوبات العقود هو التزام بتحویل البضاعة أو الخدمات إلى عميل ما، والذي حصلت المجموعة مقابله على المبلغ (أو الجزء 
د المستحق من المبلغ) من العميل. إذا قام العميل بدفع المبلغ قبل قيام المجموعة بتحویل البضاعة أو الخدمات إلى العميل، یتم تثبيت بن

قود عند الدفع أو استحقاق الدفع (أیهما أقرب). یتم تثبيت مطلوبات العقد كإیرادات عندما تقوم المجموعة بالتنفيذ بموجب العقد.مطلوبات ع

تكلفة الحصول على عقد
يف اإلضافية تدفع المجموعة عموالت المبيعات إلى موظفيها نظير العقود التي یحصلون عليها لبيع بعض وحدات العقار، وتقوم برسملة التكال

. یتم تثبيت تلك التكاليف في بيان األرباح ١٥للحصول على عقد یستوفي المعایير المذكورة في المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
أو الخسائر الموحد بما یتناسب مع تثبيت اإلیرادات لهذا العقار.
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ضریبة القيمة المضافة 

یتم تثبيت المصاریف والموجودات بعد تنزیل مبلغ ضریبة القيمة المضافة، باستثناء:
عندما تكون ضریبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء موجودات أو خدمات ال یمكن استردادها من مصلحة الضرائب، في هذه -

متى كان ذلك مناسباً -ن تكاليف شراء بند الموجودات أو جزء من بنود المصاریفالحالة، یتم تثبيت ضریبة القيمة المضافة كجزء م
عند ادراج الذمم المدینة والدائنة مع تضمين مبلغ ضریبة القيمة المضافة-

لمدینة أو ویتم تضمين صافي مبلغ ضریبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستحق الدفع إلى، هيئة الضرائب كجزء من الذمم ا
الذمم الدائنة في البيانات المالية الموحدة.

دخل التمویل 
یتألف دخل التمویل في األساس من دخل الفائدة على الودائع الثابتة. یتم تثبيت دخل الفوائد في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند 

الفائدة الفعلي هو السعر الذي یقوم فعليًا بخصم الدفعات أو المقبوضات النقدیة إن سعر استحقاقها، باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. 
ت المالية المقدرة مستقبًال على مدى العمر المتوقع لبند الموجودات المالية أو بند المطلوبات المالية إلى إجمالي المبلغ المدرج لبند الموجودا

أو إلى التكلفة المطفأة لبند المطلوبات المالية.
دخل توزیعات األرباح 

یتم تثبيت دخل توزیعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في التاریخ الذي یتحقق فيه حق المجموعة في استالم الدفعة.

الممتلكات والمعدات، بما في ذلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 
التثبيت والقياس 

اض ُتقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة، والتي تتضمن تكاليف القروض المرسملة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخف
إن تلك التكلفة تشتمل على تكلفة إحالل جزء من المعدات وتكاليف القروض لمشاریع اإلنشاء طویلة األجل في حال تم تلبية في القيمة.

التثبيت.معيار 
احتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات والمعدات.عندما یكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، یتم 

إن أي ربح أو خسارة من استبعاد بند ممتلكات ومعدات یتم تثبيته ضمن األرباح أو الخسائر.
المصاریف الالحقة 

ة فقط عندما یكون من المرجح أن المزایا االقتصادیة المستقبلية المرتبطة بالمصاریف سوف تتدفق إلى المجموعة.تتم رسملة المصاریف الالحق
عندما یكون استبدال أجزاء جوهریة من المعدات ضروریًا خالل فترات زمنية معينة، تقوم المجموعة باستهالك تلك األجزاء بشكٍل منفصل 

دة لها. وبالمثل، عند إجراء فحص رئيسي، یتم تثبيت التكلفة ضمن المبلغ المدرج للموجودات كإحالل في بناًء على أعمار االستخدام المحد
مة حال تلبية معيار التثبيت. یتم تثبيت جميع تكاليف الصيانة والتصليح األخرى ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند حدوثها. إن القي

الموجودات بعد استخدامه، یتم إدراجها في تكاليف بند الموجودات المعني إذا تم استيفاء معيار تثبيت الحالية للتكاليف المتوقعة لشطب بند
المخصص.

التوقف عن التثبيت 
یتم التوقف عن تثبيت بند الممتلكات والمعدات وأي جزء جوهري مثبت في البدایة عند االستبعاد (أي التاریخ الذي یحصل فيه المستلم على 
السيطرة) أو عندما یكون من غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصادیة مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. إن أیة أرباح أو خسائر ناتجة من  

عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات (تحتسب باعتبارها الفرق بين صافي المبالغ المحصلة من االستبعاد والقيمة المدرجة لبند التوقف 
الموجودات) تدرج في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات.   

االستهالك
ن األرباح أو الخسائر الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة لكل جزء من بند الموجودات یتم تثبيت االستهالك في بيا 

الثابتة. ال تستهلك األراضي. إن أعمار االستخدام المقدرة للفترات الحالية وفترات المقارنة هي كما یلي:
النسبة المئویة

٥–٤مباني
١٠معدات 
٢٥وتركيباتأثاث 

٢٥أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية
٢٥سيارات

تتم مراجعة طرق االستهالك وأعمار االستخدام والقيم المتبقية بتاریخ كل تقریر مالي وتعدیلها، إذا لزم األمر.
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الرأسمالية قيد التنفيذ الممتلكات والمعدات بما في ذلك األعمال 

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة (راجع السياسة المحاسبية بخصوص انخفاض 

شاء ى اإلنالقيمة)، إن وجدت، حتى إتمام أعمال البناء. عند االنتهاء من البناء، یتم تحویل تكلفة هذه الموجودات مع التكلفة العائدة مباشرًة إل
إلى فئة الموجودات المعنية. ال یتم احتساب استهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

العقارات االستثماریة والعقارات االستثماریة قيد التطویر 
التثبيت

أو كالهما كعقارات یتم تصنيف األراضي والمباني المملوكة من قبل المجموعة ألغراض الحصول على دخل إیجار أو زیادة في رأس المال 
ة قيد استثماریة. إن العقارات التي یتم بناؤها أو تطویرها لالستخدام المستقبلي كعقارات استثماریة، یتم تصنيفها على أنها عقارات استثماری

التطویر.
القياس

العالقة. الحقًا للتثبيت األولي، یتم احتساب العقارات یتم قياس العقارات االستثماریة في البدایة بالتكلفة وتشمل تكاليف المعامالت ذات 
سائر االستثماریة باستخدام نموذج القيمة العادلة. یتم تثبيت أي أرباح أو خسائر ناتجة عن تغير في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخ 

الموحد.
قابلة للتحدید بشكل موثوق، یتم قياس هذا العقار بالتكلفة حتى تاریخ االنتهاء عندما تكون القيمة العادلة للعقار االستثماري قيد التطویر غير 

من اإلنشاء والتاریخ الذي تصبح فيه القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق، أیهما أقرب.
التحویل من العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى العقارات االستثماریة

بغرض المتاجرة یتم تحویلها إلى العقارات االستثماریة عندما یكون هناك تغيير في استخدام العقارات. یتم تحویل بعض العقارات المحتفظ بها 
ویل ضمن العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة إلى العقارات االستثماریة بالقيمة العادلة في تاریخ التحویل، ویتم تثبيت الربح الناتج عن التح 

. بعد القياس األولي، یتم تقييم هذه العقارات بالقيمة العادلة وفقًا لسياسة القياس للعقارات االستثماریة. ویتم تثبيت أي األرباح أو الخسائر
أرباح ناتجة عن إعادة قياس العقار المعني ضمن األرباح أو الخسائر.

التحویل من العقارات االستثماریة إلى العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
تحویل العقارات من عقارات استثماریة إلى عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة عندما یكون هناك تغيير في استخدام العقار. تتم هذه یتم 

لقيمة التحویالت بالقيمة العادلة للعقارات في تاریخ التحویل، ویتم تثبيت األرباح الناتجة عن التحویل في بيان األرباح أو الخسائر. تصبح ا
و ة في تاریخ إعادة التصنيف هي تكلفة العقارات المحولة ألغراض المحاسبة الالحقة. الحقًا للتحویل، یتم تقييم هذه العقارات بالتكلفة أالعادل

صافي القيمة القابلة للتحقيق، أیهما أقل، وفقًا لسياسة قياس العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.
ى العقارات التي یشغلها مالكوهاالتحویل من العقارات االستثماریة إل

في حالة تحویل العقار من عقار استثماري إلى عقار یشغله المالك، یتم إعادة تصنيفه كممتلكات ومعدات. وتصبح القيمة العادلة للعقار في
تاریخ إعادة التصنيف هي تكلفة العقار المعني ألغراض المحاسبة الالحقة.

ا مالكوها إلى العقارات االستثماریةالتحویل من العقارات التي یشغله
ك. یتم عند تغير استخدام العقار من عقار یشغله المالك إلى عقار استثماري، تتم إعادة قياس العقار بالقيمة العادلة وُیعاد تصنيفه وفقًا لذل

اض القيمة السابقة من العقار المعني، تثبيت أي أرباح تنشأ عن إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر إلى المدى الذي یعكس خسائر انخف
مع تثبيت أي أرباح متبقية ضمن بنود الدخل الشامل األخرى وعرضها ضمن احتياطي إعادة التقييم. یتم تثبيت أي خسائر في بيان األرباح 

أو الخسائر الموحد.
بيع العقارات االستثماریة

عتيادیة. وال یتم تثبيت أي إیرادات وتكاليف مباشرة / تشغيلية ناتجة عن بيع  یتم بيع بعض العقارات االستثماریة ضمن سياق األعمال اال
في العقارات االستثماریة. ویتم تثبيت أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو بيع العقارات االستثماریة (محسوبة على أنها الفرق بين صا 

ح أو الخسائر الموحد.المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفتریة) في بيان األربا 
العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والعقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة 

یتم تصنيف األراضي والمباني المحددة على أنها محتفظ بها بغرض المتاجرة، بما في ذلك المباني قيد اإلنشاء، كعقارات محتفظ بها بغرض 
بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق، أیهما أقل. تتألف تكلفة األعمال قيد التنفيذ من تكاليف اإلنشاء والتكاليف المباشرة المتاجرة ویتم بيانها  

التشغيلية األخرى ذات العالقة. یتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادیة، ناقصًا تكلفة /
صاریف البيع.اإلنجاز وم

یتم تثبيت مبلغ أي تخفيض في قيمة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة كمصاریف في الفترة التي یحدث فيها التخفيض أو یتم فيها تكبد 
ئر في الخسائر. ویتم تثبيت اي قيد عكسي ألي تخفيض في القيمة ناتج عن زیادة في صافي القيمة القابلة للتحقيق ضمن األرباح أو الخسا

الفترة الذي تحدث فيها هذه الزیادة ولكن فقط إلى المدى الذي ال تزید عنده القيمة الدفتریة عن التكلفة الفعلية.
یتم تحدید تكلفة العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة على أساس تحدید تكلفة كل عقار على حدة. یتوقف تصنيف العقارات قيد التطویر 

تاجرة كموجودات متداولة أو غير متداولة على التاریخ المتوقع إلنجازها.المحتفظ بها بغرض الم
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣
األدوات المالية 

التصنيف والقياس )١(

الموجودات المالية
المطفأة والقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل یتم قياسها الحقًا بالتكلفة عند الثبيت األولي، یتم تصنیف بند الموجودات المالیة کما 

٩رقم األخرى، أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. إن تصنيف الموجودات المالية وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية
من خالله إدارة بند الموجودات المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي. باستثناء الذمم  یستند عمومًا إلى نموذج أعمال المجموعة الذي یتم  

المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل جوهري أو التي قامت المجموعة بتطبيق بعض االستثناءات التي یسمح بها المعيار 
. یرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية ١٥الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم بشأنها، یتم قياسها بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار 

في فقرة اإلیرادات من عقود العمالء.

لخسائر:یتم قياس بند الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم یتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح وا

فاظ به ضمن نموذج األعمال الذي یهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وإذا تم االحت-
.إذا نتج عن البنود التعاقدیة في تواریخ معينة تدفقات نقدیة عبارة فقط عن دفعات المبلغ األساسي والفوائد على المبلغ األساسي القائم-

الستثمارات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، یمكن أن تختار المجموعة بصورة غير قابلة لإللغاء عرض التغييرات عند التثبيت األولي  
الالحقة بالقيمة العادلة لالستثمارات في بنود الدخل الشامل األخرى. ویتم تنفيذ هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

 یتم تصنيفها على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى إن جميع الموجودات المالية التي ال
یجوز للمجموعة، عند التثبيت األولي، تعيين بصورة غير كما هو موضح أعاله یتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

لمتطلبات األخرى التي یجب قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل قابلة لإللغاء بند موجودات یستوفي ا
األخرى كقيمة عادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذا كان ذلك سيزیل أو یقلل بشكٍل كبير أي عدم تطابق محاسبي قد ینشأ.

المدینة التجاریة بدون عنصر تمویل جوهري والذي ُیقاس مبدئيًا بسعر المعاملة) أو بند یتم قياس بند الموجودات المالية (ما لم تكن الذمم 
ليف المعاملة المطلوبات المالية في البدایة بالقيمة العادلة زائدًا، بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكا 

العائدة مباشرًة إلى عملية االستحواذ.

المطلوبات المالية
وبات یتم تصنيف أدوات الدین وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كأدوات حقوق ملكية وفقًا لجوهر االتفاقيات التعاقدیة. یتم تصنيف المطل

األرباح أو الخسائر أو قروض كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ٩المالية ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
وسلفيات أو أدوات مشتقة حسبما یكون مناسبًا. تحدد المجموعة تصنيف المطلوبات المالية عند التثبيت األولي.

ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
دین یتم تثبيت المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزوید المنشأة ببضاعة أو خدمات سواء استلمت المنشأة فواتير من المور 

أو لم تستلم.

القروض والسلفيات
عائدة لها مباشرة. بعد التثبيت األولي، یتم تثبيت القروض ألجل في البدایة بالقيمة العادلة لقاء المبلغ المقبوض ناقصًا تكاليف المعاملة ال

والخسائر یتم قياس القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. یتم تثبيت األرباح
ملية اإلطفاء.في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند التوقف عن تثبيت المطلوبات كمطلوبات ومن خالل ع

القياس الالحق )٢(

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

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تشتمل على الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو الموجودات إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

لعادلة. یتم المالية المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المالية التي یلزم قياسها بالقيمة ا
م االستحواذ عليها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القریب. إن تصنيف الموجودات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا ت

األرباح الموجودات المالية ذات التدفقات النقدیة التي ليست فقط مدفوعات ألصل الدین والفائدة یتم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة من خالل  
أو الخسائر، بصرف النظر عن نموذج األعمال.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)ملخص -٣
األدوات المالية (تتمة) 

القياس الالحق (تتمة) )٢(
وبصرف النظر عن معایير تصنيف أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، كما هو مذكور 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند التثبيت األولي إذا كان ذلك سيزیل، أو یقلل بشكٍل كبير أعاله، یمكن تصنيف أدوات الدین بالقيمة  
من، عدم التوافق المحاسبي.

ثبيت إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة مع ت
لتغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.صافي ا

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
توزیعات ُتقاس هذه الموجودات الحقًا بالقيمة العادلة. یتم تثبيت توزیعات األرباح كدخل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ما لم تمثل 

األرباح بشكٍل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. ویتم تثبيت صافي األرباح أو الخسائر األخرى ضمن بنود الدخل الشامل األخرى وال
ُیعاد تصنيفها مطلقًا إلى األرباح أو الخسائر.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
مطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلية. یتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة  یتم یتم قياس هذه الموجودات الحقًا بالتكلفة ال

تثبيت دخل الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. ویتم تثبيت أي أرباح 
األرباح أو الخسائر الموحد.أو خسائر ناتجة من التوقف عن التثبيت في بيان

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )٣(
ر. تقوم المجموعة بتثبيت مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ

النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات 
استالمها والتي یتم خصمها بسعر تقریبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تشتمل التدفقات النقدیة المتوقعة على التدفقات النقدیة من بيع

خرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.الضمانات المحتفظ بها أو التعزیزات االئتمانية األ
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها لمنهجية، هذه ا. ووفقًا لالمبسطةتقوم المجموعة بقياس مخصصات انخفاض القيمة باستخدام المنهجية 

خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لمتطلبات المعيار منهجية من ثالث خطوات لقياس مخصص خسائر االئتمان باستخدام منهجية المالية وفقًا ل
، بالنسبة للموجودات المالية التي ليست مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقيمة ٩الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

حل الثالث بناًء على التغير في مخاطر االئتمان منذ التثبيت العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. تنتقل الموجودات المالية عبر المرا
األولي.

یعتمد نموذج خسائر االئتمان المتوقعة ذو المراحل الثالث على التغير في جودة االئتمان للموجودات المالية منذ التثبيت األولي.
ذ التثبيت األولي، یتم تسجيل مبلغ یساوي خسائر ، عندما ال تكون هناك زیادة جوهریة في مخاطر االئتمان من١خالل المرحلة .١

شهرًا.١٢االئتمان المتوقعة لمدة 
، عندما یكون هناك زیادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ التثبيت األولي ولكن لم یتم اعتبار األدوات المالية على ٢وخالل المرحلة .٢

ل المرجح للخسائر االئتمانية المتوقعة.أنها منخفضة القيمة االئتمانية، یتم تسجيل مبلغ یساوي المعد
، حيثما یوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاریخ التقریر، سيتم تصنيف هذه األدوات المالية على أنها ٣بموجب المرحلة .٣

منخفضة القيمة االئتمانية ویتم تسجيل مبلغ یساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية.
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على نظرة مستقبلية ویتطلب استخدام توقعات معقولة ومحتملة للظروف االقتصادیة المستقبلية ینطوي 

ة، بناًء عند تحدید الزیادات الكبيرة في مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وهذا یشمل المعلومات والتحليالت الكمية والنوعي
المعلن عنه، بما في ذلك المعلومات التطلعية.الخبرة السابقة للمجموعة وتقييم االئتمانعلى 

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائية لحسابات خسائر االئتمان المتوقعة.

جز في إن خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر التقدیر األكثر احتماًال لخسائر االئتمان. تقاس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية للع
یتم خصم السيولة النقدیة (أي الفرق بين التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمها).

خسائر االئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لبند الموجودات المالية.
االنخفاض في القيمة االئتمانية للموجودات المالية:

االئتمانية.في تاریخ كل تقریر، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة 
ة لبند ویكون بند الموجودات المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدیة المستقبلية المقدر 

الموجودات المالي.
عرض االنخفاض في القيمة

إجمالي القيمة الدفتریة للموجودات.یتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من 
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األدوات المالية (تتمة) 

التوقف عن التثبيت )٤(

الموجودات المالية
یتم في البدایة التوقف عن تثبيت الموجودات المالية (أو حيثما ینطبق جزء من الموجودات المالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية 

مماثلة) كموجودات مالية (بمعنى شطبها من بيان المركز المالي الموحد للمجموعة) عندما:
الموجودات؛ أوتنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند-
مة تحول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند الموجودات أو عندما تأخذ على عاتقها االلتزام بدفع التدفقات النقدیة المستل-

بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب "تمریر"؛ وإما (أ) أن تحول المجموعة بشكل فعلي جميع المخاطر والمزایا 
المتعلقة ببند الموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعة قد حّولت وال احتفظت فعليًا بجميع مخاطر ومزایا بند الموجودات، إال أنها 

حّولت السيطرة على بند الموجودات.
بتقييم ما إذا احتفظت بمخاطر وعندما تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقية تمریر، فإنها تقوم

ومزایا الملكية أم ال، وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ.

موجودات، وإذ لم تقم بشكٍل فعلي إما بتحویل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند الموجودات ولم تقم بتحویل السيطرة على بند ال
ّول إلى حد استمرار مشاركتها فيه. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بتثبيت بند مطلوبات تواصل المجموعة تثبيت بند الموجودات المح 

مرتبط به. وُیقاس بند الموجودات المحّول وبند المطلوبات المرتبط به على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

المطلوبات المالية
بالتوقف عن تثبيت بند المطلوبات المالية عندما، وفقط عندما، یتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغائها أو انتهاء فترة تقوم المجموعة 

صالحيتها. تقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت بند المطلوبات المالي عندما یتم تعدیل شروطه وفي حال كان هناك اختالف جوهري في 
المطلوبات المعدل، وفي هذه الحالة، یتم التوقف عن تثبيت بند المطلوبات المالي الجدید بناًء على الشروط المعدلة  التدفقات النقدیة لبند 

ي ذلك  بالقيمة العادلة. عند التوقف عن تثبيت بند المطلوبات المالية، یتم تثبيت الفرق بين القيمة المدرجة المطفأة والمبلغ المدفوع (بما ف
قدیة المحولة أو المطلوبات المحّملة) في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.الموجودات غير الن

التسویة )٥(
بالغ یتم تسویة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ویدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني ملزم لتسویة الم

أو لتحقيق بند الموجودات وسداد بند المطلوبات بالتزامن.المثبتة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي 

إعداد التقاریر القطاعية 
یمثل القطاع التشغيلي أحد مكونات المجموعة التي تمارس أنشطة األعمال التي قد تكسب منها إیرادات وتتحمل مصاریف، بما في ذلك 

مكونات المجموعة األخرى. تتم مراجعة نتائج القطاعات التشغيلية بشكٍل منتظم من اإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع أي من 
قبل مجلس إدارة المجموعة من أجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه، والتأكد من توفر معلومات مالية محددة

حول كل قطاع.

بات بنودًا تنسب مباشرًة إلى قطاع باإلضافة إلى تلك التي یمكن تخصيصها على أساس تتضمن النتائج القطاعية والموجودات والمطلو 
معقول.

قارات النفقات الرأسمالية للقطاع هي التكلفة اإلجمالية المتكبدة خالل السنة لالستحواذ على الموجودات الثابتة والتكاليف المتكبدة لشراء ع
ثماریة الحالية والتكاليف المتكبدة لتطویر العقارات التي هي إما من المخطط بيعها أو تحویلها إلى استثماریة أو إعادة تطویر العقارات االست

عقارات استثماریة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
االستثماریة والمخزون وموجودات العقود تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بمراجعة القيم الدفتریة لموجوداتها غير المالية (باستثناء العقارات  

والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والعقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة) للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على 
داد.تعرضها النخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قيمة بند الموجودات القابلة لالستر 
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المنتجة وإذا كان من غير الممكن تقدیر القيمة القابلة لالسترداد لبند موجودات فردي، تقوم المجموعة بتقدیر القيمة القابلة لالسترداد للوحدة
د الموجودات. في حالة إمكانية تحدید أساس معقول ومتسق للتخصيص، یتم كذلك تخصيص الموجودات المؤسسية  للنقد التي ینتمي إليها بن

للوحدات الفردیة المنتجة للنقد، أو یتم بخالف ذلك تخصيصها ألصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد یمكن تحدید أساس تخصيص 
معقول ومتسق لها.

خدام معدالت  وعند تقييم قيمة االستخدام، فإن التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة العائدة لبند الموجودات یتم تخفيضها إلى القيمة الحالية باست
اقصًا تكاليف الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لبند الموجودات. عند تحدید القيمة العادلة ن

د البيع، یؤخذ في االعتبار أحدث المعامالت في السوق. إذا لم یتم تحدید هذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقييم مناسب لذلك. یتم تأكي
مة العادلة. هذا االحتساب بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المتداولة للشركات المساهمة العامة المدرجة أو أیة مؤشرات أخرى متوفرة للقي

يع، أیهما تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لبند موجودات ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصًا تكاليف الب
دل خصم یعكس التقييمات أكبر. ترتكز القيمة من االستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام مع

السوقية الحالية لقيمة المال في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة بذلك بند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد.
یتم تثبيت خسائر انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفتریة لبند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة لالسترداد.

. ویتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزید الموحداألرباح أو الخسائربيانت خسائر انخفاض القيمة ضمنیتم تثبي
ثبيت فيه القيمة الدفتریة لبند الموجودات عن قيمته الدفتریة التي كان سيتم تحدیدها، صافية من االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم یكن قد تم ت

القيمة.خسائر انخفاض

المنح الحكومية 
یتم تثبيت المنح الحكومية المتعلقة بالموجودات مبدئيًا كدخل مؤجل بالقيمة العادلة إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تحصل

د كدخل آخر على أساس على المنحة وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المرتبطة بالمنحة. یتم تثبيت المنح في بيان األرباح أو الخسائر الموح 
منتظم عند الوفاء بالشروط المنصوص عليها من قبل الحكومة.

ویتم استالم هذه المنح عمومًا بشرط ضمني ینص على استخدامها في التطویر، وبالتالي، یتم تقييم الوفاء بالشروط بناًء على التقدم في 
أنشطة التطویر.

تكاليف القروض 
االقتراض العائدة مباشرة إلى استحواذ أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تحتاج إلى فترة كبيرة من إن تكاليف 

ف الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام، یتم إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات إلى حين أن تصبح الموجودات جاهزة فعليا لالستخدام. تتألف تكالي
وائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها منشأة ما بخصوص اقتراض األموال.القروض من الف

یتم تثبيت جميع تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل الموحد في السنة التي حدثت خاللها.

المخصصات 
المرجح أن تكون المجموعة یتم تثبيت المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضمني) على المجموعة نتيجة حدث سابق، ومن 

مطالبة بتسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام.
دیرات إن المبلغ المثبت كمخصص هو أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة االلتزام الحالي في نهایة الفترة المحاسبية، مع مراعاة المخاطر والتق

بااللتزام. وفي حالة قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام الحالي، تكون قيمته الدفتریة هي غير المؤكدة المحيطة  
القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدیة، (إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال جوهریًا).

ة المطلوبة لتسویة المخصص من طرف خارجي، یتم تثبيت المبلغ المستحق وعندما یكون من المتوقع استرداد كل أو بعض المزایا االقتصادی
كبند موجودات إذا كان االسترداد أكيدًا من الناحية العملية وكان یمكن قياس المبلغ المستحق بشكٍل موثوق.

مكافآت الموظفين 
خطة المساهمات المحددة

لموظفين التي تقوم المنشأة بموجبها بدفع مساهمات ثابتة في منشأة منفصلة ولن تتمثل خطة المساهمة المحددة بخطة مكافآت نهایة الخدمة ل
یترتب عليها التزامات قانونية أو ضمنية لدفع مبالغ إضافية.

االجتماعية الذي إن موظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاء مشتركين في برنامج معاشات التقاعد والتأمينات 
٪ من ١٢. ٥. یتعين على المجموعة المساهمة بنسبة ١٩٩٩) لسنة ٧تدیره الحكومة وفقًا لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

٪ على ٢.٥٪ و٥"الراتب الخاضع الحتساب المساهمة" في برنامج مكافآت التقاعد لتمویل المكافآت. كما یساهم الموظفون والحكومة بنسبة  
التوالي في "راتب حساب المساهمة" ضمن الخطة. إن االلتزام الوحيد للمجموعة فيما یتعلق بخطة التقاعد والضمان االجتماعي هو تقدیم 

المساهمات المحددة.



رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٧

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

مكافآت الموظفين (تتمة) 
خطة المساهمات المحددة (تتمة)

ُتدرج االلتزامات الخاصة بالمساهمات في برامج المساهمات المحددة كمصروف عندما یتم تقدیم الخدمات ذات العالقة. یتم تثبيت المساهمات 
المدفوعة مقدمًا كبند موجودات إلى المدى الذي یكون فيه استرداد المبالغ النقدیة أو تخفيض الدفعات المستقبلية متاحًا.

مكافآت نهایة الخدمة للموظفينمخصص 
یتم تكوین مخصص إلجمالي قيمة مكافأة نهایة الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون 

خدمته في نهایة فترة العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ویتوقف استحقاق الموظف لهذه المكافأة على الراتب األخير للموظف ومدة 
التقریر.

یتم اإلفصاح عن االستحقاقات المتعلقة باإلجازات السنویة كبند مطلوبات متداولة بينما یتم اإلفصاح عن مخصص مكافأة نهایة الخدمة كبند
مطلوبات غير متداولة.

مزایا الموظفين قصيرة األجل
یتم تقدیم الخدمات ذات الصلة.  یتم تثبيت بند مطلوبات للمبلغ المتوقع دفعه إذا یتم بيان مزایا الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عندما 

طریقة كانت المجموعة لدیها التزام حالي قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجًة للخدمة السابقة المقدمة من الموظف، ویمكن قياس االلتزام ب
موثوقة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
، ووفقًا للنظام األساسي للشركة، یحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي رقم (١٦٩للمادة طبقًا 

٪ من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك واالحتياطيات.١٠مكافآت بما ال یزید عن 

العمالت األجنبية 
العمالت الرسمية لشركات المجموعة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت.یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 

تحویل یتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. یتم 
جنبية والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األ

قًا ألسعار التاریخ الذي تم فيه تحدید القيمة العادلة. یتم تحویل البنود غير المالية بالعملة األجنبية التي یتم قياسها بالتكلفة التاریخية وف
. یتم تثبيت فروق صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر.الصرف السائدة في تاریخ المعاملة

العمليات األجنبية 
إن النتائج والمركز المالي لجميع العمليات األجنبية التي لدیها عملة مستخدمة مختلفة عن عملة العرض یتم تحویلها إلى عملة العرض كما 

یلي:

بيان مركز مالي معروض، بسعر اإلقفال بتاریخ بيان المركز المالي؛یتم تحویل الموجودات والمطلوبات، لكل )١(
بالنسبة لكل بيان أرباح أو خسائر، یتم تحویل الدخل والمصاریف وفقًا لمتوسط أسعار الصرف؛ و)٢(
یتم تثبيت جميع الفروقات الناتجة عن صرف العمالت األجنبية كعنصر منفصل في حقوق الملكية.)٣(

توزیع األرباح 
يت توزیع األرباح على المساهمين كبند مطلوبات في البيانات المالية الموحدة في الفترة التي یتم فيها الموافقة على توزیعات األرباح یتم تثب

من قبل المساهمين.

قياس القيمة العادلة 
األرباح أو الخسائر، وبعض الموجودات غير تقوم المجموعة بقياس بعض األدوات المالية مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

وجودات المالية مثل العقارات االستثماریة بالقيمة العادلة في تاریخ كل تقریر مالي. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند م
قياس.ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاریخ ال

یستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع بند الموجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث إما:
في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو المطلوبات، أو-
في غياب السوق الرئيسي، في األسواق األكثر تفضيًال لبند الموجودات أو بند المطلوبات-

إن السوق الرئيسي أو األكثر تفضيًال یجب أن یكون في متناول المجموعة.
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قياس القيمة العادلة (تتمة) 
الموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف یستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير بند یتم قياس القيمة العادلة لبند 

الموجودات أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق یتصرفون على أساس مصلحتهم االقتصادیة. إن قياس القيمة العادلة لبند 
قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزایا اقتصادیة باستخدام بند الموجودات بأعلى وأفضل الموجودات غير المالي یأخذ بعين االعتبار 

استخدام له أو عن طریق بيعه إلى مشارك آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له.
ية لقياس القيمة العادلة، لزیادة استخدام المدخالت الملحوظة تستخدم المجموعة أساليب تقييم تناسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كاف

ذات العالقة إلى أقصى حد وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أقصى حد.
ل إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو یتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة یتم تصنيفها ضمن تسلس

القيمة العادلة، والمبينة كما یلي، استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهریة لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.-
المستوى الثاني: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة (مدخالت -

ملحوظة).
يب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظة).المستوى الثالث: أسال-

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لبند الموجودات أو بند المطلوبات یمكن تصنيفها في مستویات مختلفة من تسلسل 
العادلة بالكامل في نفس المستوى من تسلسل القيمة العادلة باعتباره مدخًال بأدنى مستوى  القيمة العادلة، حينها یتم تصنيف قياس القيمة 

رر، والذي یعتبر جوهریًا للقياس الكلي. بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متك
بين مستویات في التسلسل بإعادة تقييم التصنيف (استنادًا إلى مدخالت أدنى مستوى والتي تحدد المجموعة فيما إذا كانت التحویالت قد تمت 

تعتبر جوهریة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهایة كل فترة المحاسبة.
قامت المجموعة بوضع إطار عمل للرقابة بخصوص قياس القيم العادلة.

ية الكاملة عن اإلشراف على جميع قياسات القيمة العادلة الجوهریة، بما في ذلك القيم العادلة یتضمن ذلك فریق اإلدارة الذي یتحمل المسؤول
. یقوم فریق اإلدارة بشكل منتظم بمراجعة المدخالت الهامة غير الملحوظة وتعدیالت التقييم.٣من المستوى 

. إذا تم استخدام طرف ثالث لقياس القيم العادلة، یقوم فریق یشترك مثمنون خارجيون في عملية تقييم الموجودات الجوهریة، مثل العقارات
لدعم اإلدارة بإجراء مناقشة مع الُمقيِّم حول أساليب التقييم والمدخالت الستخدام األدلة التي تم الحصول عليها من الطرف الثالث وتقييمها

قاریر المالية، بما في ذلك المستوى في تسلسل القيمة العادلة والذي االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعایير الدولية إلعداد الت
یجب تصنيف هذه التقييمات ضمنه.

النقدیة وشبه النقدیة 
تحق لغرض بيان التدفقات النقدیة، تتألف النقدیة وشبه النقدیة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع القصيرة األجل التي تس

والتي تكون جاهزة ليتم تحویلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد والتي تخضع لمخاطر تغييرات غير ، ل ثالثة أشهر أو أقلفي األصل خال
جوهریة في القيمة.

السحوبات ألغراض بيان التدفقات النقدیة الموحد، تتألف النقدیة وشبه النقدیة من النقد والودائع قصيرة األجل كما ورد أعاله، بعد تنزیل رصيد  
على المكشوف من البنوك، حيث تعتبر جزءًا ال یتجزأ من اإلدارة النقدیة للمجموعة

المخزون 
یدرج المخزون بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها، أیهما أقل، مع المخصص المستحق من أیة بنود متقادمة أو بطيئة الحركة. إن 

إن صافي القيمة المنتج إلى مكانه ووضعه الحالي على أساس المتوسط المرجح للتكلفة.التكاليف هي تلك المصاریف التي تنفق لتوصيل
إلجراء الممكن تحقيقها هي سعر البيع التقدیري أثناء سير األعمال العادیة، ناقصًا التكاليف المتوقعة لإلتمام والتكاليف المتوقعة الضروریة 

البيع.
ربحية السهم 

ربحية السهم األساسية والمخففة بالنسبة ألسهمها العادیة. یتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طریق تقسيم األرباح تقوم المجموعة بعرض  
دید أو الخسائر العائدة إلى حاملي األسهم العادیة للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل الفترة. بينما یتم تح 

فضة بتعدیل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العادیين وتعدیل المـتوسط الـمرجح لعدد األسهم العادیة القائمة ربحية األسهم المخـ
لبيان تأثير التخفيض على األسهم العادیة المحتملة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣
عقود اإلیجار

العقد، بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یحتوي على، عقد إیجار. وهذا إذا كان العقد یمنح الحق في السيطرة تقوم المجموعة، في بدایة 
على استخدام بند موجودات محدد لفترة معينة نظير مقابل مادي.

عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القيمة 
تقوم المجموعة بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإلیجار قصيرة األجل على عقود اإلیجار قصيرة األجل (أي عقود اإلیجار هذه التي لها مدة  

شهرًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضمن خيار الشراء). كما یطبق أیضًا إعفاء تثبيت الموجودات منخفضة القيمة ١٢إیجار من 
د إیجار الموجودات التي تعتبر منخفضة القيمة. یتم تثبيت دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار على عقو 

الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

المجموعة كمؤجر
بصورة كبيرة جميع المخاطر والمزایا لملكية بند الموجودات یتم تصنيفها كعقود إیجار إن عقود اإلیجار عندما ال تقوم المجموعة بتحویل

تشغيلية. یتم معالجة دخل اإلیجار الناتج محاسبيًا على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإلیجار، ویتم تضمينه في بيان األرباح أو 
ثت أثناء التفاوض على وترتيب عقود اإلیجار التشغيلية یتم إضافتها إلى المبلغ المدرج الخسائر الموحد. إن التكاليف المباشرة األولية التي حد

تي لبند الموجودات المؤجر وتثبت على مدى فترة العقد على نفس األساس كدخل اإلیجار. یتم تثبيت اإلیجارات الطارئة كإیرادات في الفترة ال
تحصل بها.

غير المتداولة التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات 
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد استنادًا إلى التصنيف المتداول/غير المتداول. یعتبر بند 

الموجودات متداوًال عندما یكون:

متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادیة-
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة-
شهرًا بعد فترة المحاسبة، أو١٢متوقع تحقيقه خالل -
هرًا بعد فترة إعداد التقاریر ش١٢نقدیة أو شبه نقدیة إال إذا كان مقيدًا من أن یحول أو یستخدم لسداد بند مطلوبات على األقل لفترة -

المالية.

یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.

یعتبر بند المطلوبات متداوًال إذا كان:
متوقع تسویته خالل الدورة التشغيلية العادیة-
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة-
بة، أوشهرًا بعد فترة المحاس١٢مستحق السداد خالل -
شهرًا بعد فترة المحاسبة.١٢ال توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة -

تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

التغيرات في السياسات المحاسبية-٤
المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة 

المجموعة باتباع بعض المعایير الجدیدة والتعدیالت والتفسيرات للمرة األولى، والتي یسري مفعولها للفترات السنویة التي تبدأ في أو قامت 
. لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معيار أو تعدیل أو تفسير، تم إصداره لكن لم یسر مفعوله بعد.٢٠٢٠ینایر ١بعد 
تعریف األعمال-٣ار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم التعدیالت على المعي-
والمعيار المحاسبي الدولي ٩والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٧التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  -

إعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة-٣٩رقم 
تعریف األمور الجوهریة–٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١لمعيار المحاسبي الدولي رقم التعدیالت على ا-
اإلطار التصوري إلعداد التقاریر المالية-
التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –)١٩-خصومات اإلیجار فيما یتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-

١٦

على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.م یكن لها أي تأثير  ، إال أنه ل٢٠٢٠تنطبق التعدیالت والتفسيرات المذكورة أعاله ألول مرة في سنة  
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التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)-٤

والتفسيرات الجدیدة والمعدلة (تتمة) المعایير 

المعایير والتعدیالت والتفسيرات الصادرة لكن لم یسر مفعولها بعد 
إن المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة ذات العالقة الصادرة، لكن لم یسر مفعولها بعد، حتى تاریخ إصدار البيانات المالية الموحدة

إذا كان من المتوقع أن یكون لها تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. تنوي المجموعة اتباع للمجموعة تم اإلفصاح عنها أدناه،
هذه المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء، عندما تصبح ساریة المفعول.

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة-١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -
٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –الرجوع إلى اإلطار التصوري -
.٣٧حاسبي الدولي رقم التعدیالت على المعيار الم–تكاليف الوفاء بعقد –العقود المحملة بالتزامات -
بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات ١٠األتعاب في اختبار نسبة –األدوات المالية -٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم -

المالية
والمعيار ٩مالية رقم التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر ال٢المرحلة –إعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة -

والمعيار الدولي ٤والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٧والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٣٩المحاسبي الدولي رقم  
١٦إلعداد التقاریر المالية رقم 

جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.إن المعایير والتفسيرات المعدلة المذكورة أعاله ال یتوقع أن یكون لها تأثير

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية -٥

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها األدوات المالية:
،مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة؛ و
 مخاطر السوق

المخاطر أعاله، وأهداف وسياسات وعمليات المجموعة لقياس وإدارة یعرض هذا اإلیضاح المعلومات حول تعرض المجموعة لكل من 
المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.

لدى مجلس اإلدارة مسؤولية شاملة إلنشاء ومراقبة إطار عمل إلدارة مخاطر المجموعة. تتحمل إدارة المجموعة مسؤولية عن تطویر ومراقبة 
تقاریر دوریة بأنشطتها إلى مجلس اإلدارة. إن إطار عمل إدارة المخاطر المالية الحالي للمجموعة سياسات إدارة مخاطر المجموعة وتقدیم 

هو مزیج من سياسات إدارة مخاطر موثقة رسميًا في مجاالت معينة وممارسات إدارة مخاطر غير رسمية في مجاالت أخرى.

مخاطر االئتمان )١(
قدیة. مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية لدى المجموعة إذا عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعا 
والذمم تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فيما یتعلق بموجوداتها المالية التي تتمثل بصورة رئيسية في االستثمارات والذمم المدینة التجاریة 

المدینة األخرى واألرصدة لدى البنوك.

تمثل القيمة الدفتریة للموجودات المالية المدرجة في البيانـات الماليـة الموحدة، بعد تنزیل مخصص االنخفاض في القيمة، الحد األقصى 
ارة محددة والتي، على أساس لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان. یتم تكوین مخصص انخفاض في القيمة عندما یكون هناك حالة خس

الخبرة السابقة، تكون دليل على وجود انخفاض في تحصيل التدفقات النقدیة.

تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم إذا كانت هناك زیادة جوهریة في مخاطر 
ناك زیادة جوهریة في مخاطر االئتمان، ستقوم المجموعة بقياس مخصص الخسائر على أساس االئتمان منذ التثبيت األولي. إذا كانت ه

شهرًا.١٢خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة بدًال من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

مدینة التجاریة وذمم العقود المدینة والذمم عن تحليل تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم ال١-٣٠تم اإلفصاح في اإلیضاح 
المدینة األخرى.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)-٥

مخاطر السيولة )٢(

الدفع تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها الُمتعلقة بمطلوبات مالية تتم تسویتها من خالل 
إلمكان نقدًا أو من خالل بند موجودات مالية آخر. تتمثل منهجية المجموعة في إدارة السيولة في ضمان امتالكها دائمًا للسيولة الكافية، قدر ا
، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في الظروف العادیة والحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعریض سمعة المجموعة للخطر.

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، والذي وضع إطارًا مناسبًا إلدارة مخاطر السيولة ومتطلبات 
فقات التمویل قصيرة ومتوسطة وطویلة األجل للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات كافية، وذلك بمراقبة التد

النقدیة الفعلية المتوقعة باستمرار ومقارنة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. تم توضيح ذلك بمزید من التفصيل ضمن اإلیضاح رقم
٢-٣٠.

مخاطر السوق )٣(

األسهم، والتي سوف تؤثر على مخاطر السوق هي التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 
دخل المجموعة أو قيمة حصتها في األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق في ظل 

الظروف العادیة، مع تحقيق أقصى عائد.

مخاطر العمالت األجنبيةأ.
لتجاریة المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة وصافي االستثمارات في العمليات تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية من المعامالت ا

الخارجية.

ال یوجد لدى المجموعة حاالت تعرض جوهریة لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث تتم معظم معامالتها بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر 
ماراتي أو العمالت األخرى مثبت مقابل الدوالر األمریكي.األمریكي أو عمالت أخرى، إذ أن سعر صرف الدرهم اإل

مخاطر أسعار الفائدةب.
التي تنتج مخاطر أسعار الفائدة عن التقلبات في قيمة لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة 

).٤-٣٠السائدة لدى بنوك اإلمارات (ليبور) (إیضاح تتعرض لها المجموعة من التغيرات في أسعار الفائدة

مخاطر أسعار األسهمج.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم من خالل االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصنفة كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

).٣-٣٠(إیضاح 

إدارة رأس المال )٤(

القانوني واالحتياطي العام واحتياطي ألغراض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، یتضمن رأس المال رأس المال المصدر واالحتياطي 
القيمة العادلة واألرباح غير الموزعة.

تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة قویة لرأس المال بغرض الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق وكذلك لضمان التطویر 
ضافة إلى مستوى توزیعات األرباح على المساهمين العادیين. لم یتم إجراء المستقبلي لألعمال. تقوم اإلدارة بمراقبة العائد من رأس المال باإل

أي تغيرات على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة.

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة هيكل رأس المال بصورة منتظمة. تضع اإلدارة باعتبارها خالل هذه المراجعة تكلفة رأس المال والمخاطر 
بطة برأس المال. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال لدیها وإجراء التعدیالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادیة المرت

ألف درهم ومعدل اقتراض أقل ٣٬٥٠٠٬٠٠٠المجموعة االحتفاظ بقيمة صافية أكثر من تستهدفونموذج أعمالها ومحفظة المخاطر لدیها. 
.١من 

).٠.٢بلغ معدل االقتراض -٢٠١٩دیسمبر ٣١(٠.٣بلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١اض كما في إن معدل االقتر 
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الممتلكات والمعدات -٦
األعمالأجهزة الكمبيوتر

الرأسماليةوالمعداتاألثاث
المجموعقيد التنفيذالسياراتالمكتبيةوالتركيباتالمبانياألراضي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة:
٢٠١٩٢٨٠٬٧٣٤٢٧١٬٩٦٥٤٬٥٤٦٨٬٢٠٩١٬٠٧٤٢١٧٬٥١١٧٨٤٬٠٣٩ینایر ١في 

)٥١٠٧٬٥٤(----)٥١٠٧٬٥٤(-٣٢آثار التغييرات كما هو مبين تفصيًال في اإلیضاح 
٢٨٠٬٧٣٤١٦٤٬٤٢٠٤٬٥٤٦٨٬٢٠٩١٬٠٧٤٢١٧٬٥١١٦٧٦٬٤٩٤(معاد إدراجها)٢٠١٩ینایر ١في 

١٬٨٧١١٣٥٩٢١٢٦١٣٧٬٩٢٦١٤٠٬٥٢٨-اإلضافات
)١٠٣(---)١٠٣(--االستبعادات

٢٠١٩٢٨٠٬٧٣٤١٦٦٬٢٩١٤٬٤٥٦٨٬٨٠١١٬٢٠٠٣٥٥٬٤٣٧٨١٦٬٩١٩دیسمبر ٣١في 
٦٠٧٣٣٣٥٣٥٤١١٨٤٬٦٩٤١٨٦٬٢١٠-اإلضافات

٢٣٦٬٦٣٣-----٢٣٦٬٦٣٣)٧المحول من العقارات االستثماریة (إیضاح 
المحول من العقارات االستثماریة

٨٬١٠٩٨٬١٠٩-----)٨قيد التطویر (إیضاح 
)٥٨٩(--)٥٨٩(---االستبعادات

٢٠٢٠٥١٧٬٣٦٧١٦٦٬٨٩٨٤٬٧٨٩٨٬٧٤٧١٬٢٤١٥٤٨٬٢٤٠١٬٢٤٧٬٢٨٢دیسمبر ٣١في 
االستهالك المتراكم:

٨٤٬٣٢٥-٧٣٬٠٩٣٤٬٣٥٠٥٬٩٣٧٩٤٥-٢٠١٩ینایر ١في 
)٣١٬٤٥١(----)٣١٬٤٥١(-٣٢آثار التغييرات كما هو مبين تفصيًال في اإلیضاح 

٥٢٬٨٧٤-٤١٬٦٤٢٤٬٣٥٠٥٬٩٣٧٩٤٥-(معاد إدراجها)٢٠١٩ینایر ١في 
١١٬٧٩٥-١٠٬٦٧٣٧٥٩٦٧٨٠-للسنة (معاد إدراجها)

)١٠٣(---)١٠٣(--االستبعادات
٦٤٬٥٦٦-٥٢٬٣١٥٤٬٣٢٢٦٬٩٠٤١٬٠٢٥-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

١٠٬٧٠٥-٩٬٦١٩٦٤٩٥٢٧٠للسنة 
)٥٨٩(--)٥٨٩(---االستبعادات

٧٤٬٦٨٢-٦١٬٩٣٤٤٬٣٨٦٧٬٢٦٧١٬٠٩٥-٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
صافي القيمة الدفتریة:

٢٠٢٠٥١٧٬٣٦٧١٠٤٬٩٦٤٤٠٣١٬٤٨٠١٤٦٥٤٨٬٢٤٠١٬١٧٢٬٦٠٠دیسمبر ٣١في 
٢٠١٩٢٨٠٬٧٣٤١١٣٬٩٧٦١٣٤١٬٨٩٧١٧٥٣٥٥٬٤٣٧٧٥٢٬٣٥٣دیسمبر ٣١في 
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الممتلكات والمعدات (تتمة)-٦

وقد تم تخصيص رسوم االستهالك كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

١٬٣٥٦٣٬٠٦٩تكلفة المبيعات
٩٤٩٬٣٨٬٧٢٦)٢٣(إیضاح وعمومية وإداریةمصاریف بيعية

١٠٬٧٠٥١١٬٧٩٥دیسمبر٣١في 

ألف ١١٬٣١١، بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي كانت ال تزال قيد االستخدام مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
ألف درهم).١٠٬٠٠٠-٢٠١٩درهم (

تتألف الممتلكات والمعدات بصورة رئيسية من األرض والمباني الكائنة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وعة. تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في المصاریف المتكبدة لبناء الفنادق التي سيتم استخدامها وفقًا لنموذج األعمال الخاص بالمجم
. تتضمن ٢٠٢٢-٢٠٢١لفنادق جاریة في تاریخ التقریر وتتوقع اإلدارة أن یبدأ تشغيل هذه الفنادق بحلول عام ال تزال أعمال إنشاء هذه ا

ألف درهم)، والمحسوبة ١٨٬٠٤٣-٢٠١٩ألف درهم (٢٤٬٤٦٣األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تكاليف القروض المرسملة خالل السنة بمبلغ  
.  )٪٦.٣٦–٢٠١٩(٪٣.٨٣باستخدام متوسط معدل رسملة بنسبة 

وبناًء عليه، قامت اإلدارة بإعادة تقييم استخدام بعض العقارات االستثماریة قيد التطویر والعقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة.
شغلها مالكوها.ال شيء) إلى الممتلكات والمعدات نظرًا ألنها اآلن ی-٢٠١٩ألف درهم (٢٣٦٬٦٣٣تم تحویل العقارات بتكلفة 

).١٨یتم رهن بعض بنود الممتلكات والمعدات مقابل القروض البنكية (إیضاح 

العقارات االستثماریة-٧

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(معاد إدراجها)

٢٬٦٤٩٬٣٢٥٢٬٥٩٤٬٢٣١ینایر (معاد إدراجها)١في 
٣١٬٠٨٥٥٥٬٣٣١التغير في القيمة العادلة، بالصافي

-٣٣٬٩٠٠)١٢المحول من العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة (إیضاح 
-٨٧٬٨٩٨)٩المحول من العقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة (إیضاح 

)٢٣٧()٩٠٬٣٣٨()١٢المحول إلى العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة (إیضاح 
-)٢٣٦٬٦٣٣()٦المحول إلى الممتلكات والمعدات (إیضاح 

٢٬٤٧٥٬٢٣٧٢٬٦٤٩٬٣٢٥دیسمبر٣١في 

تأجيرها ألطراف أخرى. ال توجد لدى المجموعة أیة قيود تتألف العقارات االستثماریة من أرض وعدد من العقارات السكنية والتجاریة والتي تم  
وليس لدیها أي التزامات تعاقدیة لشراء أو بناء أو تطویر العقارات االستثماریة أو إلجراء مفروضة على إمكانية تسييل عقاراتها االستثماریة.

إصالحات أو صيانة أو تحسينات.
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العقارات االستثماریة (تتمة)-٧
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
٢٨٬٠٣٩٢٩٬٣٨٥دخل اإلیجار الناتج عن العقارات االستثماریة

المصاریف التشغيلية المباشرة (بما في ذلك اإلصالح والصيانة) التي ینتج عنها 
)١٬٩٧٤()٢٬٣١١(دخل إیجار (المشمولة ضمن تكلفة المبيعات)

٧٢٨٬٢٥٤١١٬٢٧االستثماریة المدرجة بالقيمة العادلةالربح الناتج عن العقارات 
فيما یلي توصيف لتقنيات التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثماریة

مرتبطين بالمجموعة. إن المقيمين یتم التوصل إلى القيم العادلة للعقارات االستثماریة بناًء على تقييم یتم إجراؤه من قبل مقيمين مستقلين غير  
هم أعضاء في هيئات المقيمين المعتمدین ولدیهم المؤهالت والخبرات المناسبة في تقييم العقارات في المناطق ذات العالقة.

ولي إلعداد التقاریر تم تطبيق نموذج تقييم أوصت به لجنة معایير التقييم الدولية، والذي یتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في المعيار الد
. وعند تحدید القيمة العادلة للعقارات، یكون أعلى وأفضل استخدام للعقارات هو االستخدام الحالي.١٣المالية رقم 

مة تخدتم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع العقارات االستثماریة ضمن المستوى الثالث من تسلسل القيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المس
في أساليب التقييم. تم تحدید قيمة العقارات االستثماریة من خالل تحليل ما یلي:

المدخالت الهامة غير الملحوظةأسلوب التقييم الذي یتضمن تقدیر اإلدارة للقيمة العادلة

طریقة التدفقات النقدیة المخصومة
یتم تقدیر القيمة العادلة باستخدام االفتراضات الخاصة بمزایا والتزامات 
الملكية على مدى عمر استخدام بند الموجودات، بما في ذلك قيمة 
الخروج من االستثمار أو القيمة النهائية. تتضمن هذه الطریقة توقع 
سلسلة من التدفقات النقدیة على حصة الملكية العقاریة. ویتم تطبيق 

عدل خصم مشتق من السوق على سلسلة التدفقات النقدیة المتوقعة م
هذه لتحدید القيمة الحالية لتدفق الدخل المرتبط ببند الموجودات. وعادًة 
ما یتم تحدید عائد الخروج من االستثمار بشكٍل منفصل ویختلف عن 

معدل الخصم.

وقد تم تحدید قيمة كل عقار من العقارات بناًء على نوع 
، ٪٥قع العقار بافتراض معدالت نمو اإلیجار بنسبة  ومو 

ومعدالت ٪١٢إلى ٪١٠ومعدالت الخصم بنسبة 
(طریقة التدفق ٪٨.٥إلى ٪٨الرسملة للخروج بنسبة 

النقدي المخصوم).

تعتبر القيمة العادلة للعقارات المقيمة وفق طریقة 
العوامل التدفقات النقدیة المخصومة حساسة للتغيير في 

المذكورة أعاله.

طریقة المبيعات المقارنة
تتضمن هذه الطریقة تحليل المبيعات وأسعار الطلب على الوحدات 
المماثلة ومقارنتها بالعقار محل التقييم. یعمل التحليل المقارن على 
تحدید أوجه التشابه وأوجه االختالف في حقوق العقار التي یتم تقييمها 

وظروف السوق ومساحة العقار والموقع والخصائص المادیة.

هم إماراتي للقدم المربع ا در ٤األراضي من  تتراوح أسعار
درهم للقدم المربع.١٬٢٤٩إلى 

درهم ٣٠٠وتتراوح األسعار للعقارات التجاریة من 
درهم للقدم المربع.١٬٦١٥إماراتي للقدم المربع إلى 

تقع العقارات االستثماریة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ألف قدم مربع شریطة تطویر هذه األراضي.٦٦٬٩٧٧الخيمة بمنح بعض قطع األراضي بمساحة إجمالية قامت حكومة رأس 
وقد قامت المجموعة بمعالجة قطعة األرض الممنوحة محاسبيًا على أنها منحة حكومية مؤجلة. وسيتم اإلفراج عن هذه المنحة الحكومية  

الحكومة وتعتمد على مستوى تقدم أنشطة التطویر. قامت اإلدارة، خالل السنة الحالية المؤجلة عند استيفاء الشروط المنصوص عليها من قبل
درهم) في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.ألف ٢٢٬٠٢٠مبلغ -٢٠١٩درهم (ألف٤٥٬٢١٣بتثبيت مبلغ 

مجلس اإلدارة أن هذه العقارات بتكلفة مرتبطة قامت المجموعة بإعادة تقييم استخدام بعض العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة. ویرى 
ال شيء) سوف تحقق اآلن إیرادات إیجار للمجموعة. وبناًء عليه، تم تحویل قيمة هذه العقارات إلى -٢٠١٩ألف درهم (٣٣٬٩٠٠قدرها 

العقارات االستثماریة.
).١٨یتم رهن بعض بنود العقارات االستثماریة مقابل القروض البنكية (إیضاح 
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العقارات االستثماریة قيد التطویر-٨

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٣١٢٬٥٧٣٢٩٠٬٠٩٦ینایر١في 
٧٬١٧٨٢٢٬٤٧٧التكلفة المتكبدة

-)٨٬١٠٩()٦المحول إلى الممتلكات والمعدات (إیضاح 

٣١١٬٦٤٢٣١٢٬٥٧٣دیسمبر٣١في 

ألف درهم)، والمحسوبة باستخدام متوسط معدل  ٩٢٣-٢٠١٩ألف درهم (١٬٣٩٢تتضمن التكلفة المتكبدة تكلفة القروض المرسملة بمبلغ 
.٪٤.٥٣رسملة بنسبة 

تقع العقارات االستثماریة قيد التطویر في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثماریة قيد التطویرفيما یلي توصيف لتقنيات التقييم 
م أعضاء یتم التوصل إلى القيم العادلة للعقارات االستثماریة قيد التطویر بناًء على تقييم یتم إجراؤه من قبل مقيمين مستقلين. إن المقيمين ه

والخبرات المناسبة في تقييم العقارات في المناطق ذات العالقة.في هيئات المقيمين المعتمدین ولدیهم المؤهالت 

اریر تم تطبيق نموذج تقييم أوصت به لجنة معایير التقييم الدولية، والذي یتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في المعيار الدولي إلعداد التق
فضل استخدام للعقارات هو االستخدام الحالي.. وعند تحدید القيمة العادلة للعقارات، یكون أعلى وأ١٣المالية رقم 

تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع العقارات االستثماریة قيد التطویر ضمن المستوى الثالث من تسلسل القيمة العادلة استنادًا إلى 
خالل تحليل ما یلي:المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم. تم تحدید قيمة العقارات االستثماریة قيد التطویر من 

المدخالت الهامة غير الملحوظةأسلوب التقييم الذي یتضمن تقدیر اإلدارة للقيمة العادلة

طریقة التدفقات النقدیة المخصومة
یتم تقدیر القيمة العادلة باستخدام االفتراضات الخاصة بمزایا والتزامات 
الملكية على مدى عمر استخدام بند الموجودات، بما في ذلك قيمة 
الخروج من االستثمار أو القيمة النهائية. تتضمن هذه الطریقة توقع 
سلسلة من التدفقات النقدیة على حصة الملكية العقاریة. ویتم تطبيق 

عدل خصم مشتق من السوق على سلسلة التدفقات النقدیة المتوقعة م
هذه لتحدید القيمة الحالية لتدفق الدخل المرتبط ببند الموجودات. وعادًة 
ما یتم تحدید عائد الخروج من االستثمار بشكٍل منفصل ویختلف عن 

معدل الخصم.

وقد تم تحدید قيمة كل عقار من العقارات بناًء على نوع 
، ٪٥قع العقار بافتراض معدالت نمو اإلیجار بنسبة  ومو 

ومعدالت ٪١٢إلى ٪١٠ومعدالت الخصم بنسبة 
.٪٨.٥إلى ٪٨الرسملة للخروج بنسبة 

تعتبر القيمة العادلة للعقارات المقيمة وفق طریقة 
التدفقات النقدیة المخصومة حساسة للتغيير في العوامل 

المذكورة أعاله.

المبيعات المقارنةطریقة 
تتضمن هذه الطریقة تحليل المبيعات وأسعار الطلب على الوحدات 
المماثلة ومقارنتها بالعقار محل التقييم. یعمل التحليل المقارن على 
تحدید أوجه التشابه وأوجه االختالف في حقوق العقار التي یتم تقييمها 

یة.وظروف السوق ومساحة العقار والموقع والخصائص الماد

درهم إماراتي للقدم المربع ١٣٥وتتراوح األسعار من 
درهم للقدم المربع.١٧٧إلى 

).١٨یتم رهن بعض بنود العقارات االستثماریة قيد التطویر مقابل القروض البنكية (إیضاح 
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العقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة-٩

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف ألف درهم

(معاد إدراجها)

٧٩٧٬٢٠٧٦٩٦٬٨٣٢ینایر١في 
١٠٢٬٤٢١١٤٦٬٠٨٩التكلفة المتكبدة

)٤٤٬١٩٥()٥٩٬٠١٠(تكلفة العقارات المباعة
-)٣٠٬٦٧٩()١٢(إیضاح المحتفظ بها بغرض المتاجرة العقارات إلىالمحول 

-)٨٧٬٨٩٨()٧المحول إلى العقارات االستثماریة (إیضاح 
)١٬٥١٩(-تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق

٧٢٢٬٠٤١٧٩٧٬٢٠٧دیسمبر٣١في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(معاد إدراجها)

٧٠٥٬٦٨٤٧٨٠٬٨٥٠داخل اإلمارات العربية المتحدة
١٦٬٣٥٧١٦٬٣٥٧خارج اإلمارات العربية المتحدة

٧٢٢٬٠٤١٧٩٧٬٢٠٧
)٢٢٥٬٥٣٣()٤٢١٬١٠٩(ناقصًا: المصنفة كموجودات متداولة

٣٠٠٬٩٣٢٥٧١٬٦٧٤المصنفة كموجودات غير متداولة

إجراؤه من قبل مقيمين یتم التوصل إلى صافي القيم القابلة للتحقيق للعقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة بناًء على تقييم یتم 
مستقلين. إن المقيمين هم أعضاء في هيئات المقيمين المعتمدین ولدیهم المؤهالت والخبرات المناسبة في تقييم العقارات في المناطق ذات 

العالقة.

تم تطبيق نموذج تقييم أوصت به لجنة معایير التقييم الدولية.

).١٨محتفظ بها بغرض المتاجرة مقابل القروض البنكية (إیضاح یتم رهن بعض بنود العقارات قيد التطویر ال

، بناًء ألف درهم)١٬٥١٩-٢٠١٩عدم تخفيض مبلغ صافي القيمة القابلة للتحقيق خالل السنة الحالية (قرر مجلس اإلدارة خالل السنة
.المحتفظ بها بغرض المتاجرةعلى التقييم المستقل لصافي القيمة القابلة للتحقيق للعقارات قيد التطویر 

٣٥١٬٧٨٩تتضمن العقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة األراضي المحتفظ بها ألغراض التطویر واالستخدام في المستقبل البالغة  
مجدیة.ألف درهم)، وتقوم اإلدارة حاليًا بتقييم جدوى المشاریع وتدرس خيارات بدیلة ٤٥٧٬٠٠٠-٢٠١٩ألف درهم (

ألف درهم) في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.٤٤٬١٩٥-٢٠١٩ألف درهم (٥٩٬٠١٠تم تثبيت تكلفة اإلیرادات بمبلغ 
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االستثمارات- ١٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

االستثمارات غير المتداولة 
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

االستثمارات داخل اإلمارات العربية المتحدة
٥٬٦٨٩٦٬٥٤٥االستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة

االستثمارات خارج اإلمارات العربية المتحدة
٢٣٬٩٨٩٢٤٬٥٤٦االستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة

٤٣٬٧٩٠٤٨٬٧٩٧الصنادیق العقاریة غير المدرجة
١٩٬٩١٦٢٨٬٢٧٦السندات المدرجة

٩٣٬٣٨٤١٠٨٬١٦٤

االستثمارات المتداولة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
االستثمارات داخل اإلمارات العربية المتحدة

٣٬٦٦٣٤٬٦٩٠السندات المدرجة

االستثمارات خارج اإلمارات العربية المتحدة
٩٬١٦٩١٠٬٩٧١االستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة

١٢٬٨٣٢١٥٬٦٦١

ال شيء).-٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١المجموعة بشراء أي أسهم خالل السنة المنتهية في لم تقم 

ألف درهم) ١٬٠٩٩- ٢٠١٩ألف درهم (١٬٠٨٨بلغ دخل توزیعات األرباح المقبوض من هذه االستثمارات خالل السنة مبلغ 

المدخالت غير الملحوظة الجوهریة (القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث):فيما یلي تسویة لالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة بناًء على 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٩٠٬٨٥٩١٠٧٬٩٥٣ینایر١في 
)١٧٬٠٩٤()٨٬٢٢٢(التغير في القيمة العادلة، بالصافي

٨٢٬٦٣٧٩٠٬٨٥٩دیسمبر٣١في 

.٢٩التقييم واالفتراضات المطبقة لقياس القيمة العادلة لالستثمارات مذكورة في اإلیضاح إن التفاصيل الخاصة بأساليب 
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الذمم المدینة التجاریة واألخرى - ١١
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(معاد إدراجها)

٢٨٦٬٢٦٠٢٥١٬٧٦٤الذمم المدینة التجاریة
١١٥٬٣٥١١٣٦٬١٧٦والمقاوليندفعات مقدمة إلى الموردین 

٦٦٬٣١٥٥٢٬٥٠٧موجودات العقود
٤٬٢٤٢٤٬٥٧٠ذمم مدینة عن ضریبة القيمة المضافة

٢٨٬٧٤٤٢٨٬٢٥٥ذمم مدینة أخرى 
٥٠٠٬٩١٢٤٧٣٬٢٧٢

)٩٬٢٢١()٩٬٧٩١(مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقصًا:
٤٩١٬١٢١٤٦٤٬٠٥١

)٢٤٨٬٢٤٧()٢١٢٬٤٩١(الجزء غير المتداولناقصًا:
٢٧٨٬٦٣٠٢١٥٬٨٠٤

ألف درهم) ٥٢٬٢٥٢-٢٠١٩ألف درهم (٣٥٬١٤٢تتضمن الدفعات المقدمة للموردین والمقاولين مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة بمبلغ  
).٢٦(إیضاح 

ألف درهم).٢٢٥٬٩٨٤–٢٠١٩ألف درهم (٢٥١٬١١٣المؤجلة الدفع بمبلغ تشتمل الذمم المدینة التجاریة على الشيكات 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
الحركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

٩٬٢٢١٥٢٬٠٨٧ینایر١في 
٥٧٠٩٣٢مخصص االنخفاض في القيمة

)٤٣٬٧٩٨(-المشطوب
٩٬٧٩١٩٬٢٢١دیسمبر ٣١في 

فيما یلي تحليل أعمار إجمالي الذمم المدینة التجاریة:
متأخرة لكن غير منخفضة القيمةمتأخرةغير
٩٠أكثر من ٩٠إلى ٦٠٦٠إلى ٣٠٣٠إلى ٠منخفضةوال

یومیومیومیومالقيمةإجمالي
درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

٢٠٢٠٢٨٦٬٢٦٠٢٣٥٬٤٣٠٢٦٬٦٨٤٢٬٠٨٣٨٬٨٥٤١٣٬٢٠٩
٢٠١٩٢٥١٬٧٦٤٢٠٩٬٧٦٩١٨٬١١٢٣٬٩٥٤٩٬٤١٨١٠٬٥١١

العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة- ١٢
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
٤٢٬٣٨٠١٠٠٬٥٦٥ینایر١في 

-)٣٣٬٩٠٠()٧المحول إلى العقارات االستثماریة (إیضاح 
٩٠٬٣٣٨٢٣٧)٧المحول من العقارات االستثماریة (إیضاح 

-٣٠٬٦٧٩)٩المحول من العقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة (إیضاح 
)٥٨٬٤٢٢()٦٦٧٬٦١(تكلفة العقارات المباعة

٦١٬٨٨١٤٢٬٣٨٠دیسمبر٣١في 
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بغرض المتاجرة (تتمة)العقارات المحتفظ بها - ١٢
تقع جميع العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

. إن یتم التوصل إلى صافي القيم القابلة للتحقيق للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة بناًء على تقييم یتم إجراؤه من قبل مقيمين مستقلين
هيئات المقيمين المعتمدین ولدیهم المؤهالت والخبرات المناسبة في تقييم العقارات في المناطق ذات العالقة.المقيمين هم أعضاء في 

خسائر قرر مجلس اإلدارة خالل السنة تخفيض قيمتها إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق، وبناًء عليه لم یلزم تحميل أي مبلغ إلى األرباح أو ال
.، بناًء على التقييم المستقل لصافي القيمة القابلة للتحقيق للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرةشيء)ال -٢٠١٩للسنة (

).١٨یتم رهن بعض بنود العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة مقابل القروض البنكية (إیضاح 

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق - ١٣
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف ألف درهم

٢٠٩نقد في الصندوق 
األرصدة لدى البنوك:

١٠٬٩٠٠١٬٢٠١حسابات جاریة-
١٨٥١٬٣٣٧حسابات تحت الطلب-
٤٣٬٢٦٨٤٧٬٠٢٣توزیعات أرباح غير مستلمة–حسابات جاریة -
٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠ودائع ألجل-

٤٥٤٬٣٧٣٤٤٩٬٥٧٠

الموحد، تتألف النقدیة وشبه النقدیة مما یلي: لغرض بيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
)معاد إدراجها (

٤٥٤٬٣٧٣٤٤٩٬٥٧٠النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك
)٤٧٬٠٢٣()٤٣٬٢٦٨(توزیعات أرباح غير مستلمة–حسابات جاریة ناقصًا:

)٤٠٩٬٢٧٠()٤٣٠٬٩١٩()١٨البنوك (إیضاح ناقصًا: سحوبات على المكشوف من 

)٦٬٧٢٣()١٩٬٨١٤(النقدیة وشبه النقدیة في نهایة السنة

توزیعات األرباح غير المستلمة فقط في سداد توزیعات األرباح وال یمكن استخدامها ألي أغراض أخرى.–سيتم استخدام الحسابات الجاریة 

ألف درهم) ذات فترة استحقاق أكثر من ثالثة ٤٠٠٬٠٠٠-٢٠١٩ألف درهم (٤٠٠٬٠٠٠تتضمن األرصدة لدى البنوك ودائع ألجل بمبلغ 
-٢٠١٩سنویًا (٪٢% إلى ١.٥أشهر، والتي ال یتم تضمينها في النقدیة وشبه النقدیة. إن متوسط سعر الفائدة الفعلي على الودائع هو 

).١٨ألف درهم مرهونة مقابل القروض البنكية (إیضاح ٤٠٠٬٠٠٠ًا). إن الودائع ألجل بمبلغ سنوی٪٣إلى ٪٢.٢٥

س المالأر - ١٤
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
سهم)٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٠١٩سهم (٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠درهم لكل منها ١بقيمة اسمية 
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االحتياطي القانوني - ١٥
٪ من صافي األرباح ١٠في دولة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي للشركة، یلزم تجنيب  ٢٠١٥) لسنة  ٢وفقًا للقانون االتحادي رقم (

٪ من رأس المال المدفوع الشركة. هذا االحتياطي غير قابل للتوزیع إال في ٥٠االحتياطي مساویًا  للسنة إلى االحتياطي القانوني حتى یصبح  
٢٠١٩دیسمبر ٣١الحاالت التي یسمح بها القانون. لم یتم إجراء تحویل إلى االحتياطي القانوني خالل السنة الحالية وال للسنة المنتهية في 

المال المدفوع للشركة. ٪ من رأس ٥٠حيث بلغ رصيد هذا االحتياطي 

االحتياطي العام- ١٦
من صافي أرباح كل سنة إلى االحتياطي العام. یتوقف التحویل إلى االحتياطي العام بقرار ٪١٠وفقًا للنظام األساسي للشركة، یجب تحویل 

ن رأس المال المدفوع للشركة. یمكن أن ٪ م٥٠من الجمعية العمومية العادیة كما موصي به من مجلس اإلدارة أو عندما یساوي االحتياطي 
یستخدم االحتياطي العام ألغراض تحددها الجمعية العمومية العادیة وبناًء على توصية من مجلس اإلدارة.

نهایة الخدمة للموظفينةمكافآ- ١٧
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

٣٬٦٥٠٣٬١٧٢ینایر١في 
٦١٦٦٠٥للسنة

)١٢٧()٢٩٦(الدفعات التي تمت خالل السنة

٣٬٩٧٠٣٬٦٥٠دیسمبر ٣١في 

القروض البنكية - ١٨

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٦٥٣٬٦٠٨٤٦٦٬٤١٩قرض ألجل
٤٣٠٬٩١٩٤٠٩٬٢٧٠سحوب على المكشوف من البنوك

١٬٠٨٤٬٥٢٧٨٧٥٬٦٨٩إجمالي القروض

)٤٩٨٬٩٢٠()٦٢٢٬٧٠١(الجزء المتداولناقصًا: 

٤٦١٬٨٢٦٣٧٦٬٧٦٩الجزء غير المتداول

ألف درهم) من البنوك التجاریة. ٥٤٠٬٠٠٠-٢٠١٩ألف درهم (٥٤٠٬٠٠٠حصلت المجموعة على تسهيل سحب على المكشوف بمبلغ 
على معدالت الفائدة على هذه الودیعة ألجل. ٪٠.٥ألجل، بنسبة  ، المضمونة بموجب ودائع  یتم حساب الفائدة على السحب على المكشوف

أشهر. ٣سعر إیبور لفترة وعالوة على ذلك، بالنسبة للسحب على المكشوف من البنوك غير المضمون، یتم حساب الفائدة بهامش ثابت +
ألف درهم).٤٠٩٬٢٧٠-٢٠١٩ألف درهم (٤٣٠٬٩١٩مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١بلغ الرصيد المستحق كما في 

إن تسهيل السحب على المكشوف الخاص بالمجموعة مضمون بما یلي:

)؛١٣ألف درهم محتفظ بها لدى البنك باسم المقترض (راجع إیضاح ٤٠٠٬٠٠٠رهن على ودیعة ثابتة بمبلغ •
، بلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١تحویل ما قيمته مرة ونصف من صافي الحد النظيف المستفاد منه بموجب السحب على المكشوف. (في ••

ألف درهم).٣٣٬٨٥٣الحد النظيف المستفاد منه مبلغ 
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٤١

القروض البنكية (تتمة)- ١٨
حصلت المجموعة على القروض التالية:

 قسطًا ربع ٢٨ألف درهم من بنك تجاري لتمویل بناء مشروع الفندق. یستحق سداد هذا التسهيل على ٣٥٨٬٠٠٠قرض ألجل بمبلغ
سنوات وثالثة أشهر من تاریخ السحب األول، ویترتب على هذا القرض معدل فائدة وفقًا ٣سنوي متزاید ویتم سداد أول دفعة بعد 

-٢٠١٩ألف درهم (٢٠٩٬٠٦٤مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١. بلغ الرصيد المستحق في ثابتهامش + أشهر٣لسعر إیبور لمدة 
ألف ٢٤٩٬٨٣٢-٢٠١٩ألف درهم (١٤٨٬٩٣٦مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درهم). بلغ حد السحب المتاح في ١٠٨٬١٦٨

درهم). 
 أقساط نصف سنویة  ٦ألف درهم من بنك تجاري لبناء عقار سكني. یستحق سداد هذا التسهيل على ١١٦٬٠٠٠قرض ألجل بمبلغ

ویتم سداد أول دفعة بعد سنتين وستة أشهر من تاریخ السحب األول، ویترتب على هذا القرض معدل فائدة بهامش ثابت وفقًا لسعر 
ألف درهم). ٨٢٬٠٥٣-٢٠١٩ألف درهم (٧٦٬٨٦٨مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مستحق في إیبور لمدة شهر واحد. بلغ الرصيد ال

ألف درهم).٣٣٬٩٤٧-٢٠١٩ألف درهم (١٩٬٧٩٩مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١بلغ حد السحب المتاح في 
 ٣٠على ألف درهم من بنك تجاري لتمویل بناء مشروع الفندق. یستحق سداد هذا التسهيل٢٥٠٬٠٠٠تسهيل قرض ألجل بمبلغ

قسطًا ربع سنوي متساوي ویتم سداد أول دفعة بعد سنتين وتسعة أشهر من تاریخ السحب األول، ویترتب على هذا القرض معدل فائدة 
-٢٠١٩ألف درهم (٧٣٬٦٢٧مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١بهامش ثابت وفقًا لسعر إیبور لمدة ثالثة أشهر. بلغ الرصيد المستحق في 

ألف درهم).١٨٨٬١١٩-٢٠١٩ألف درهم (١٧٦٬٣٧٣مبلغ  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١حد السحب المتاح في  ألف درهم). بلغ٦١٬٨٨١
 ألف درهم. ُیستحق سداد هذا  ١٢١٬٧٥٣قرض ألجل من بنك تجاري لتمویل بناء المشاریع المحددة. بلغ إجمالي التسهيل مبلغ

یومًا من ٩٠عند االستحقاق، ویبدأ سداد القرض بعد ٪٣٠بة قسطًا ربع سنوي متزاید مع دفعة كبيرة نهائية بنس٣٢التسهيل على 
نهایة السحب األخير أو في الربع التاسع من تاریخ السحب األول، أیهما یأتي أوًال، وینتهي في تاریخ االستحقاق النهائي. یترتب على 

١١٩٬٣٠٣مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في رصيد المستحقالأشهر. بلغ ٣التسهيل معدل فائدة بهامش ثابت وفقًا لسعر إیبور لمدة 
ألف ١٧٨٬٢٤٧-٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درهم). ليس هناك حد سحب متوفر كما في ١٢١٬٧٥٣-٢٠١٩ألف درهم (

درهم). 
 أشهر من ٣أقساط ربع سنویة تبدأ بعد ٨ألف درهم من بنك تجاري. یستحق سداد هذا التسهيل على ١٣٬٣٠٠قرض ألجل بمبلغ

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١السحب ویترتب عليه معدل فائدة بهامش ثابت وفقًا لسعر إیبور لمدة ثالثة أشهر. بلغ الرصيد المستحق في  تاریخ  
ال -٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درهم). ليس هناك حد سحب متوفر كما في ٦٬٦٥٠-٢٠١٩ألف درهم (٣٬٣٢٥مبلغ 

شيء). 
  من بنك تجاري للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل المحّسن الخاص بالشركة. یستحق ألف درهم  ٥٠٬٠٠٠قرض متوسط األجل بمبلغ

یومًا من تاریخ كل دفعة ویترتب عليه معدل فائدة بهامش ثابت وفقًا لسعر إیبور لمدة ثالثة أشهر. بلغ ١٨٠سداد هذا التسهيل خالل  
درهم). ليس هناك حد سحب متوفر كما ٣٠.٠٠٠-٢٠١٩ألف درهم (٥٠٬٠٠٠مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١الرصيد المستحق في 

ألف درهم).٢٠٬٠٠٠-٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
 ١٩ألف درهم من بنك تجاري لتمویل بناء مشروع فلل سكنية. یستحق سداد هذا التسهيل على ١٨٥٬٠٠٠تسهيل قرض ألجل بمبلغ

قسطًا ربع سنوي متساوي ویتم سداد أول دفعة بعد سنتين وستة أشهر من تاریخ السحب األول، ویترتب على هذا القرض معدل فائدة 
–٢٠١٩ألف درهم (٦٥٬٥٠٧مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ة شهر واحد. بلغ الرصيد المستحق في بهامش ثابت وفقًا لسعر إیبور لمد

ألف درهم.١١٩٬٤٩٣مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ال شيء). بلغ حد السحب المتاح في 
 قسطًا ٣٢ألف درهم من بنك تجاري لتمویل بناء مشروع سكني. یستحق سداد هذا التسهيل على ٦٧٬٠٠٠تسهيل قرض ألجل بمبلغ

ربع سنوي متساوي ویتم سداد أول دفعة بعد سنتين وثالثة أشهر من تاریخ السحب األول، ویترتب على هذا القرض معدل فائدة 
–٢٠١٩ألف درهم (٥٥٬٩١٤مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ثة أشهر. بلغ الرصيد المستحق في بهامش ثابت وفقًا لسعر إیبور لمدة ثال

.ألف درهم)١١٬٠٨٦–٢٠١٩(ألف درهم١١٬٠٨٦مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درهم). بلغ حد السحب المتاح في ٥٥٬٩١٤
بعض التعهدات المشروطة بما في ذلك حتفاظ ب، تخضع المجموعة لالمتثال لبعض التعهدات المالية، مثل اال٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

تفاقيات االحتفاظ بنسبة الدین إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء. لم تلتزم المجموعة ببعض التعهدات الواردة في تلك اال
لاللتزام بتلك التعهدات،  المؤسسات المالية حصلت المجموعة على خطاب تنازل من ومع ذلك، فقد السابقة. السنة و الحالية ةخالل السن

وعالوة على ذلك، فقد تم تخفيف هذه التعهدات  وبالتالي لم تتم إعادة تصنيف هذه القروض من قروض غير متداولة إلى قروض متداولة.
من قبل المؤسسات المالية للسنوات المقبلة.

یتم ضمان القروض بموجب ما یلي:
 المباني لبعض العقارات المحددة المشمولة ضمن الممتلكات والمعدات، والعقارات االستثماریة، والعقارات رهن قانوني على األراضي و

االستثماریة قيد التطویر، والعقارات قيد التطویر المحتفظ بها بغرض المتاجرة، والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.
ك.تنازل عن التأمين على العقارات المرهونة لصالح البن
.تنازل عن الضمانات من المقاول الرئيسي / عقود اإلنشاء ضمن المشروع لصالح البنك
.تنازل عن اإلیرادات من مشاریع الفنادق الممولة لصالح البنوك
.تنازل عن اإلیرادات من بيع الشقق وعن إیرادات اإلیجار من الشقق الممولة لصالح البنك
بنك الستالم إیصاالت المشروع من المشترین. رهن على حساب المشروع المفتوح لدى ال
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٤٢

أخرى و ذمم دائنة تجاریة- ١٩
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
٦٤٬٨٢٢٦٥٬١٨٧ذمم دائنة تجاریة

٨٠٬٨٥٥٦٩٬٠٩٢مبالغ مستحقة عن المشروع
٣٥٬٠٢٣٣٢٬٧٢٠مطلوبات العقود

٤٣٬٢٦٨٤٧٬٠٢٣توزیعات األرباح غير المستلمة
١١١٬٥١٤٩٦٬٨٣٩ذمم دائنة أخرى ومبالغ مستحقة الدفع

٣٣٥٬٤٨٢٣١٠٬٨٦١دیسمبر ٣١في 
)٢٨٬٤٠٢()٣١٬٠٠٩(الجزء غير المتداولناقصًا:

٣٠٤٬٤٧٣٢٨٢٬٤٥٩الجزء المتداول

).٢٦درهم) (إیضاح ألف١٨٬٨٨٩–٢٠١٩ألف درهم (٣٤٬٢٥٨تشمل الذمم الدائنة التجاریة المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة بمبلغ 

اإلیرادات - ٢٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(معاد إدراجها)

نوع اإلیرادات من عقود العمالء
١٨٦٬٧٤٣١٣٩٬٧٧٨مبيعات العقارات

٢٥٬٤٣٠٢٥٬٠٧٥إدارة المنشآتدخل 
٣٬٢٨٧٥٣١دخل المصادرة

٢١٥٬٤٦٠١٦٥٬٣٨٤إجمالي اإلیرادات من عقود العمالء
الدخل التشغيلي اآلخر

٠٣٩٬٢٨٣٨٥٬٢٩دخل التأجير
٢٤٣٬٤٩٩١٩٤٬٧٦٩إجمالي اإلیرادات 

توقيت تثبيت اإلیرادات 
١٠٥٬٨٥٨٨٦٬٥٨٧المثبتة في وقت معين
٦٠٢٬١٠٩٧٩٧٬٧٨المثبتة بمرور الوقت

٢١٥٬٤٦٠١٦٥٬٣٨٤إجمالي اإلیرادات من عقود العمالء
٠٣٩٬٢٨٣٨٥٬٢٩إیرادات أخرى 

٢٤٣٬٤٩٩١٩٤٬٧٦٩إجمالي اإلیرادات 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

أرصدة العقود
٢٨٦٬٢٦٠٢٥١٬٧٦٤)١١الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 

٦٦٬٣١٥٥٢٬٥٠٧)١١موجودات العقود (إیضاح 
٣٥٬٠٢٣٣٢٬٧٢٠)١٩مطلوبات العقود (إیضاح 

موجودات العقود
العميل یتم تثبيت موجودات العقود في البدایة لإلیرادات المحققة من بيع العقارات غير المطورة نظرًا ألن استالم المبلغ یكون مشروطًا بقبول  

.ألعمال العقد. عقب قبول أعمال العقد من جانب العميل، یتم إعادة تصنيف المبالغ المثبتة كموجودات عقود إلى الذمم المدینة التجاریة
وبنًاًء عليه، یختلف رصيد هذا الحساب ویتوقف على عدد مشاریع التطویر الجاریة في نهایة السنة.

مطلوبات العقود
تمثل مطلوبات العقود الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء لتسليم المشاریع والدفعات المقدمة عن استئجار العقارات.
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اإلیرادات (تتمة)٢٠
التزامات األداء

دیسمبر:٣١فيما یلي سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء المتبقية (غير المستوفاة كليًا أو جزئيًا) كما في 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
٩٢٬٩٩٦٣٬٠٦٨خالل سنة واحدة

٦٨١٬٦٢١٢٢٬٦٠أكثر من سنة واحدة
٦٧٧٬١٥٥٦٣٬١٩٠

، أطلقت المجموعة مبادرة معينة تتماشى مع جهود حكومة رأس الخيمة لدعم جميع المستثمرین ١٩-للتداعيات االقتصادیة ألزمة كوفيدنتيجة  
وأصحاب المصلحة. ویشمل ذلك توفير تدابير إعفاء مثل التنازل عن مدفوعات اإلیجار لمستأجري متاجر التجزئة في مشاریع ميناء العرب  

ال شيء).-٢٠١٩ألف درهم (١٬٣٧٤الثة أشهر. بلغ تأثير هذه اإلعفاءات المقدمة للعمالء خالل السنة مبلغ وبرج جلفار لمدة ث

تكلفة اإلیرادات - ٢١
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(معاد إدراجها)

١٣٢٬٩٨١١٠٦٬٢١٨تكلفة بيع العقارات
٢٣٬٨٩٠٢٧٬٨٣٨مصاریف إدارة المنشآت

٢٬٣١١١٬٩٧٤التأجيرمصاریف 
٣٣٩٣٨٦أخرى 

١٥٩٬٥٢١١٣٦٬٤١٦

ألف درهم).٣٬٠٦٩-٢٠١٩ألف درهم (١٬٣٥٥تتضمن مصاریف إدارة المنشآت مصاریف االستهالك البالغة 

الدخل اآلخر- ٢٢
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
٤٥٬٢١٣٢٢٬٠٢٠)٧دخل المنح الحكومية (إیضاح 

٢٬٣٧٩-المستحقاتعكس 
٣٬٤٠٧٣٬٣٠٢أخرى 

٦٢٠٬٤٨٧٠١٬٢٧

المصاریف البيعية والعمومية واالداریة- ٢٣
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
١٩٬٦٧٢١٩٬٤٠٣رواتب ومصاریف ذات عالقة

٩٬٣٤٩٨٬٧٢٦)٦استهالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
٤٬٩٩٤٧٬٧٤٥مصاریف دعایة وتسویق

٦٤٠٥٬٤٬٦١٩مصاریف أخرى 
٣٩٬٦٥٥٤٠٬٤٩٣

ال شيء).-٢٠١٩لم یتم تقدیم أي مساهمات اجتماعية خالل السنة (
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تكاليف التمویل٢٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(معاد إدراجها)

١٧٬٦٥١١٦٬٢٤٩الفائدة على القروض
١٬٣٣٧١٬١٧٥رسوم بنكية

١٨٬٩٨٨١٧٬٤٢٤

ربحية السهم- ٢٥

إن المعلومات الالزمة لحساب الربح األساسي والمخفف للسهم كما یلي:
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
معاد إدراجها 

١١٣٬٥٢٢٩٣٬١٣٧األرباح للسنة (ألف درهم)

٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠عدد األسهم (باأللف)

٠.٠٦٠.٠٥األرباح األساسية والمخففة للسهم (درهم) 

لم یكن هناك أي أثر للتخفيف على األرباح األساسية للسهم، نظرًا ألن الشركة ليس لدیها أي التزامات قائمة كما في تاریخ التقریر.

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة- ٢٦

أعمالها االعتيادیة بإبرام في معامالت وفقًا لشروط وأحكام متفق عليها مع شركات أخرى أو أفراد تقع ضمن نطاق تقوم المجموعة في سياق 
.٢٤تعریف األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

السنة:فيما یلي المعامالت الهامة المبرمة من قبل المجموعة مع أطراف ذات عالقة خالل أ.

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

موظفي اإلدارة العليا بالمجموعة (مزایا أعضاء مجلس اإلدارة)
٩١٢٬١٩٨٤٦٩٬٨١المقاوالت من الباطن وشراء الخدمات

فيما یلي األرصدة لدى طرف ذي عالقة:ب.

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٣٤٬٢٥٨١٨٬٨٨٩)١٩دائنة تجاریة (إیضاح ذمم -مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة 

١٤٢٬٣٥٢٥٢٬٥٢)١١(إیضاح دفعات مقدمة إلى الموردین والمقاولين–طرف ذي عالقة من مبالغ مستحقة 

في إن األرصدة القائمة في نهایة السنة التي تنتج أثناء سير األعمال العادیة هي غير مضمونة وال تترتب عليها فوائد ویكون السداد نقدًا 
العادة. 
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٤٥

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تتمة)- ٢٦

تعویضات موظفي اإلدارة العلياج.

وغيرهم من موظفي اإلدارة العليا خالل السنة هي على النحو التالي:إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٥٬٣٠٣٥٬٨٣٦رواتب ومكافآت
٢٩٨١٬٢١٦مكافأة نهایة الخدمة

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

٦٠١٬٩٠٥٢٬١١

ألف درهم). إن التوزیعات أعاله ٤٬٠٠٠-٢٠١٩ألف درهم (٣٬٠٠٠اقترح أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 
دة.خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبالتالي لم یتم إدراجها كبند مطلوبات في هذه البيانات المالية الموح 

امات االلتز - ٢٧

فيما یلي االلتزامات المتعلقة بتطویر العقارات: 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٥٤٠٬٧٧٧٧٣٤٬٩٨٤المعتمدة والمتعاقد عليها 

الفواتير تمثل االلتزامات المذكورة أعاله قيمة العقود المبرمة بواسطة المجموعة، بما في ذلك العقود المبرمة إلنشاء العقارات، بعد خصم قيمة 
المقبوضة والمبالغ المستحقة في ذلك التاریخ.

ألف درهم) (إیضاح ٣٩٠٬١٧٧-٢٠١٩ألف درهم (٢١٧٬٦٣٠كما تتضمن االلتزامات المذكورة أعاله التزامات لطرف ذي عالقة بمبلغ 
٢٦.(

توزیعات األرباح- ٢٨

فلس للسهم ٠.٠٤ألف درهم، بواقع ٨٠٬٠٠٠-٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتهية في للسنة أرباح اتتوزیعأي یقترح مجلس اإلدارة لم 
اجتماع الجمعية العمومية السنوي. خالل لموافقة المساهمين الواحد). ویخضع ذلك 

قياس القيم العادلة- ٢٩

لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع 
لعادلة في السوق بتاریخ القياس. وعلى هذا النحو، یمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفتریة وتقدیرات القيمة العادلة. یتضمن تعریف القيمة ا

حجم عملياتها بصورة كبيرة أو إجراء معاملة بشروط مجحفة.افتراض أن المجموعة تعمل وفق مبدأ االستمراریة دون أي نية أو حاجة لتقليص  

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
ها العادلة.ترى اإلدارة بأن المبالغ المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة في البيانـات الماليـة تعادل قيم
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٤٦

قياس القيمة العادلة (تتمة)- ٢٩

أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي، ٣یوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة في المستوى 

ة الهامة التي تم استخدامها. لم یكن هناك أي تغير في أساليب وطرق التقييم المطبقة عن السنة باإلضافة إلى االفتراضات غير الملحوظ
السابقة.

قياسات القيمة العادلة التي تم تثبيتها في بيان المركز المالي الموحد
١یات من یقدم الجدول التالي تحليل األدوات المالية وغير المالية التي یتم قياسها الحقًا للتثبيت األولي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى المستو 

القيمة العادلة ملحوظة:استنادًا إلى الحد الذي تكون فيه ٣إلى 

 إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو -المستوى األول
مطلوبات مماثلة؛

  والتي تكون ملحوظة ١المستوى  إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت غير األسعار المدرجة في  -المستوى الثاني
لبند الموجودات أو بند المطلوبات إما بطریق مباشر (أي األسعار) أو غير مباشر (أي المشتقة من األسعار)؛ و

 إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخالت لبند الموجودات أو بند -المستوى الثالث
والتي ال تستند إلى بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة).المطلوبات 

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٧٣٬٤٦٨٧٣٬٤٦٨--األسهم والصنادیق غير المدرجة
١٩٬٩١٦--١٩٬٩١٦األسهم المدرجة

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
٩٬١٦٩١٢٬٨٣٢-٣٬٦٦٣خالل األرباح أو الخسائر

٢٬٤٧٥٬٢٣٧٢٬٤٧٥٬٢٣٧--عقارات استثماریة
٣١١٬٦٤٢٣١١٬٦٤٢--التطویرعقارات استثماریة قيد 

٢٬٨٦٩٬٥١٦٢٬٨٩٣٬٠٩٥-٢٣٬٥٧٩

الموجودات المالية 

أساليب التقييم والمدخالت الرئيسية 

المدخالت 
الهامة غير  

الملحوظة 

عالقة المدخالت 
غير الملحوظة  
الهامة بالقيمة  

العادلة  النوع 

االستثمارات في حقوق 
الملكية غير المدرجة 
والصنادیق بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل الشامل 

األخرى 

نموذج تقييم صافي الموجودات/ صافي قيمة الموجودات 
المعدل لعدم توافر معلومات عن السوق ومعلومات مالية 
مقارنة. تم تحدید صافي قيمة الموجودات وفقًا ألحدث 

معلومات مالية مدققة/سابقة. أینما تتوفر المعلومات.

صافي قيمة 
الموجودات/ 
نموذج السوق 

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 
المستثمر بها، 
ارتفعت القيمة 

العادلة.

استثمارات غير مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

الموجودات لعدم توافر معلومات عن نموذج تقييم صافي قيمة  
السوق ومعلومات مالية مقارنة. تم تحدید صافي قيمة 
الموجودات وفقًا ألحدث معلومات مالية مدققة/سابقة. یتم 

تطبيق نموذج السوق أینما تتوفر المعلومات.

صافي قيمة 
الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 
المستثمر بها، 

مة ارتفعت القي
العادلة.
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قياس القيمة العادلة (تتمة)- ٢٩

قياسات القيمة العادلة التي تم تثبيتها في بيان المركز المالي الموحد (تتمة) 

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

٢٠١٩
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٧٩٬٨٨٨٧٩٬٨٨٨--األسهم والصنادیق غير المدرجة
٢٨٬٢٧٦--٢٨٬٢٧٦األسهم المدرجة

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
١٠٬٩٧١١٥٬٦٦١-٤٬٦٩٠خالل األرباح أو الخسائر

٢٬٦٤٩٬٣٢٥٢٬٦٤٩٬٣٢٥--عقارات استثماریة
٣١٢٬٥٧٣٣١٢٬٥٧٣--عقارات استثماریة قيد التطویر

٣٬٠٥٢٬٧٥٧٣٬٠٨٥٬٧٢٣-٣٢٬٩٦٦

تحویالتخالل السنة الحالية والسنة السابقة، لم تكن هناك أي تحویالت بين المستوى األول والمستوى الثاني لقياسات القيمة العادلة وال توجد  
من أو إلى المستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة.

واألساليب المتبعة، بما في ذلك معایير التثبيت وأسس القياس واألساس الذي یتم بناًء إن التفاصيل الخاصة بالسياسات المحاسبية الهامة 
عليه تثبيت الدخل والمصاریف فيما یتعلق بكل فئة من فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية قد تم اإلفصاح 

حول البيانـات الماليـة الموحدة.٣عنها في اإلیضاح 

القيمة العادلة 
من خالل بنود بالقيمة العادلة 

الدخل الشامل من خالل األرباح بالتكلفة 
المجموع األخرى أو الخسائر المطفأة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات المالية 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٢٬٨٣٢٩٣٬٣٨٤١٠٦٬٢١٦-استثمارات
٢٩٦٬٦٠٧--٢٩٦٬٦٠٧وأخرى*ذمم مدینة تجاریة 
٣٧٣٬٤٥٤--٣٧٤٥٤٬٣أرصدة لدى البنوك

٩٨٠٬٧٥٠١٢٬٨٣٢٩٣٬٣٨٤١٩٦٬٨٥٧إجمالي الموجودات المالية 

القيمة العادلة
من خالل بنودبالقيمة العادلة

الدخل الشاملمن خالل األرباحبالتكلفة
المجموعاألخرى الخسائرأو المطفأة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٩دیسمبر ٣١

١٥٬٦٦١١٠٨٬١٦٤١٢٣٬٨٢٥-استثمارات
٢٦٤٬٠٣٩--٢٦٤٬٠٣٩ذمم مدینة تجاریة وأخرى*

٤٤٩٬٥٧٠--٤٤٩٬٥٧٠أرصدة لدى البنوك
٦٠٩٬٧١٣١٥٬٦٦١١٠٨٬١٦٤٤٣٤٬٨٣٧الماليةإجمالي الموجودات 

* باستثناء موجودات العقود والمصاریف المدفوعة مقدمًا والذمم المدینة عن ضریبة القيمة المضافة.
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قياس القيمة العادلة (تتمة)- ٢٩
بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح  بالتكلفة 
المجموع أو الخسائر المطفأة

ألف درهمألف درهمدرهمألف 
المطلوبات المالية 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
١٬٠٨٤٬٥٢٧-١٬٠٨٤٬٥٢٧قروض بنكية

٣٠٠٬٤٥٩-٣٠٠٬٤٥٩ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
١٬٣٨٤٬٩٨٦-١٬٣٨٤٬٩٨٦إجمالي المطلوبات المالية 

بالقيمة العادلة
من خالل األرباح بالتكلفة
المجموعأو الخسائرالمطفأة

ألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٨٧٥٬٦٨٩-٨٧٥٬٦٨٩قروض بنكية
٢٧٨٬١٤١-٢٧٨٬١٤١ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

١٬١٥٣٬٨٣٠-١٬١٥٣٬٨٣٠الماليةالمطلوباتإجمالي 

المخاطر المالية إدارة - ٣٠

مخاطر االئتمان ١-٣٠

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف مقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عمالء، مما یؤدي إلى خسارة مالية. تتعرض 
المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية على الموجودات المالية التالية:

التجاریةالذمم المدینة 
جودة تتم إدارة مخاطر ائتمان العميل وفقًا لسياسة وإجراءات المجموعة وإجراءات الرقابة المرتبطة بإدارة مخاطر ائتمان العميل. تتم إدارة 

لعمالء بصفة منتظمة. ائتمان العميل ویتم تحدید حدود االئتمان الفردیة وفقًا لهذا التقييم. تتم مراقبة الذمم المدینة القائمة وموجودات العقد ل
، كان لدى المجموعة ذمم مدینة من عدد كبير من العمالء.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على الذمم المدینة من مبيعات العقارات حيث أن المجموعة تسمح لعمالئها بالدفع على أقساط على 
جل التخفيف من مخاطر االئتمان، تستلم المجموعة دفعات سلفًا من عمالئها في وقت البيع سنوات. من أ١٠مدى فترة تتراوح بين سنة و 

ى وشيكات مؤجلة عن الرصيد المتبقي في وقت التسليم. باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم المجموعة بنقل الملكية القانونية للعقار إلى العميل حت
ر الخسارة المالية للمجموعة بسبب تعثر العميل عن السداد منخفضة وذلك ألن سند  یتم سداد المبلغ بالكامل. عالوة على ذلك، فإن مخاط

ملكية العقار هو بمثابة ضمان.

یومًا. ومع ذلك، في بعض ٩٠تعتبر المجموعة بند الذمم المدینة التجاریة متخلف عن السداد عندما یتأخر سداد الدفعة التعاقدیة لمدة 
د الذمم المدینة التجاریة متخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير الحاالت، قد تعتبر المجموعة بن

المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة.

تقریر مالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. تستند معدالت  یتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في كل تاریخ  
المخصصات إلى عدد أیام التأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العمالء لها أنماط خسائر مماثلة (على سبيل المثال، نوع المنتج ونوع 

وقيمة الوقت مقابل المال ومعقولية المعلومات الداعمة المتاحة في وقت التقریر العميل والتصنيف). یعكس الحساب النتيجة األكثر احتماالً 
المالي عن األحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلية. بشكل عام، یتم شطب الذمم المدینة التجاریة إذا 

يذ. إن التعرض بالحد األقصى لمخاطر االئتمان بتاریخ إعداد التقریر المالي كانت تستحق السداد ألكثر من عام واحد وال تخضع لنشاط التنف
.  ١١هو القيمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة المفصح عنها في اإلیضاح رقم 



رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٤٩

إدارة المخاطر المالية (تتمة)- ٣٠

مخاطر االئتمان (تتمة) ١-٣٠

الذمم التجاریة المدینة (تتمة)
المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما یتعلق بالذمم التجاریة المدینة على أنها منخفضة، حيث إن األرصدة مستحقة من عدد كبير من تقوم 

وقعة:العمالء. فيما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدینة التجاریة للمجموعة باستخدام خسائر االئتمان المت

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
متأخرة لكن غير منخفضة القيمة متأخرة غير

٩٠أكثر من ٩٠إلى ٦٠٦٠إلى ٣٠٣٠إلى ٠وال منخفضة 
یومیومیومیومالقيمة إجمالي 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف درهمألف 

االئتماننسبة خسائر
٪ ٢٧.٥٪ ٢.٣٪ ٢.٣٪ ٢.٣٪ ٢.٣٪ ٣.٤المتوقعة

إجمالي مجموع القيمة الدفتریة 
٢٨٦٬٢٦٠٢٣٥٬٤٣٠٢٦٬٦٨٤٢٬٠٨٣٨٬٨٥٤١٣٬٢٠٩عند التعثر المقدرة 

المخصص العام لخسائر 
٧٩١٬٩٣٠٨٬٥٦٠٢٤٧٢٠٠٦٣٤٬٣االئتمان المتوقعة 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
القيمةمتأخرة لكن غير منخفضة متأخرةغير

٩٠أكثر من ٩٠إلى ٦٠٦٠إلى ٣٠٣٠إلى ٠وال منخفضة
یومیومیومیومالقيمةإجمالي

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

نسبة خسائر االئتمان
٪ ٣٨.٢٪ ٢.٢٪ ٢.١٪ ٢.٢٪ ٢.٢٪ ٣.٧المتوقعة

إجمالي مجموع القيمة الدفتریة 
٢٥١٬٧٦٤٢٠٩٬٧٦٩١٨٬١١٢٣٬٩٥٤٩٬٤١٨١٠٬٥١١عند التعثر المقدرة 

المخصص العام لخسائر 
٢٢١٬٩٥٢٧٬٤٣٩١٨٥٢٠٣٠١٥٬٤االئتمان المتوقعة 

، والذي یتمثل بشكٍل رئيسي في التوقف التشغيلي الذي ١٩-تمت إعادة تقييم نموذج خسائر االئتمان المتوقعة فيما یتعلق بتأثير جائحة كوفيد
یواجهه المستأجرون، والتقلبات في الظروف االقتصادیة المحتملة، وحدوث حاالت التخلف عن السداد وما إلى ذلك، والتي قد تؤدي على 

لى زیادة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة بما یتماشى مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية األرجح إ
) األدوات المالية. ویرجع ذلك في األساس إلى زیادة مخاطر الطرف المقابل (مخاطر التخلف عن السداد) للمستأجرین والعمالء.  ٩رقم (

وعة متابعة الموقف وتأثيره على خسائر االئتمان المتوقعة وإجراء التعدیالت الالزمة عند االقتضاء.وستواصل المجم

األرصدة لدى البنوك
إن مخاطر االئتمان بخصوص األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية تدار من قبل إدارة خزینة المجموعة وفقا لسياسة المجموعة. تعتقد 

مخاطر االئتمان على أرصدتها لدى البنوك في أدنى مستویاتها نظرًا ألن األطراف المقابلة هي بنوك ذات تصنيفات ائتمانية المجموعة أن 
ن عالية محددة من قبل وكاالت تصنيف ائتماني عالمية. بالنظر إلى هذه العوامل، قامت اإلدارة بتقييم أنه یوجد حد أدنى من مخاطر االئتما

النقدیة.على النقدیة وشبه 

الذمم المدینة األخرى 
بخصوص مخاطر االئتمان الناتجة عن الذمم المدینة األخرى، فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ینتج من عجز الطرف المقابل، مع  

أقصى حد للتعرض الذي یساوي القيمة المدرجة لهذه الموجودات.



رأس الخیمة العقاریة ش.م.ع. وشركاتھا التابعة 
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٥٠

إدارة المخاطر المالية (تتمة)- ٣٠

مخاطر السيولة ٢-٣٠

أكثر من اقل من التدفقات النقدیة القيمة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
سنة واحدةسنة واحدةالتعاقدیة الدفتریة 

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 
-٣٠٠٬٤٥٩٣٠٠٬٤٥٩٣٠٠٬٤٥٩ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

١٬٠٨٤٬٥٢٧٣٥٩٬١٤٧١٬٢٠٠٬٦٤٣٠٥٩٬٥٠٤القروض البنكية
١٬٣٨٤٬٩٨٦٨١٨٬٤٤٧١٬٦٥٩٬٩٤٣٠٥٩٬٥٠٤

أكثر مناقل منالتدفقات النقدیةالقيمة٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
سنة واحدةسنة واحدةالتعاقدیةالدفتریة

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 
-٢٧٨٬١٤١٢٧٨٬١٤١٢٧٨٬١٤١ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

٨٧٥٬٦٨٩٩٧٠٬٩٨٤٥١٨٬٨٧٧٤٥٢٬١٠٧البنكيةالقروض 
١٬١٥٣٬٨٣٠١٬٢٤٩٬١٢٥٧٩٧٬٠١٨٤٥٢٬١٠٧

التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلية 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
صافي التدفقات 

دیسمبر ٣١البنود غير النقدیة الواردة/ ینایر ١
٢٠٢٠األخرى النقدیة  (الصادرة) ٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٧٨٥٬٦٨٩١٨٧٬١٩٠٢١٬٦٤٨١٬٠٨٤٬٥٢٧القروض البنكية

٠٠٠٬٨٠٢٦٨٬٤٣)٧٥٥٬٨٣(٠٢٣٬٤٧توزیعات األرباح غير المستلمة
٦٤٨٬١٠١٧٩٥٬١٢٧٬١)٤٣٥٬١٠٣(٧١٢٬٩٢٢

٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
صافي التدفقات

دیسمبر٣١البنود غيرالواردة/النقدیةینایر١
٢٠٢٠النقدیة األخرى )الصادرة(٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٨٧٥٬٦٨٩)١٤٬٦٣١(٦٤٥٬٠٢٨٢٤٥٬٢٩٢القروض البنكية

٠٢٣٬٤٧-)٢٨٥(٣٠٨٤٧٬توزیعات األرباح غير المستلمة
٧١٢٬٩٢٢)٦٣١٬١٤(٣٣٦٬٦٩٢٠٠٧٬٢٤٥

مخاطر أسعار األسهم ٣-٣٠
ي تتمثل معظم االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة باألسهم غير المدرجة. یتم تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة من قبل خبراء ف

لألسهم نتيجة التغيرات في مستویات أسعار األسهم إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض أو ازدیاد القيمة العادلة  تاریخ كل تقریر.
المستقلة. تنتج مخاطر أسعار األسهم من أدوات األسهم التي تحتفظ بها المجموعة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

االستثماریة استنادا الى مؤشرات السوق، والتي والقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة األسهم في محفظتها 
یتم إدارتها من قبل فریق مؤهل. إن الهدف الرئيسي من استراتيجية االستثمار لدى المجموعة هي زیادة عائدات االستثمار ألقصى حد ممكن.
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٥١

إدارة المخاطر المالية (تتمة)- ٣٠

مخاطر أسعار الفائدة ٤-٣٠
لمخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من أدواتها المالية التي یترتب عليها معدل فائدة متغير مثل القروض. تخضع تلك تتعرض المجموعة 

األدوات المالية لمعدالت الفائدة التجاریة االعتيادیة التي یتم تحيدها وفقًا لظروف السوق.
لفائدة بتاریخ إعداد التقاریر المالية:فيما یلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

األدوات ذات سعر الفائدة الثابت 
الموجودات المالية

٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠ودائع ثابتة
األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

المطلوبات المالية
١٬٠٨٤٬٥٢٧٨٧٥٬٦٨٩سلفيات

لألدوات ذات سعر الفائدة المتغيرتحليل الحساسية 
نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر المالي كان ليؤدي إلى زیادة/(نقص) في حقوق ١٠٠إن التغير المحتمل المعقول بمقدار 

خرى تبقى ثابتة.الملكية الموحدة واألرباح أو الخسائر الموحدة بالمبالغ المبينة أدناه. یفترض التحليل أن جميع المتغيرات األ
األرباح أو الخسائر الموحدة 

بمعدلانخفاضزیادة بمعدل 
نقطة أساس١٠٠نقطة أساس١٠٠

ألف درهمألف درهم
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٠٬٨٤٥)١٠٬٨٤٥(األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٨٬٧٥٧)٨٬٧٥٧(األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

المعلومات القطاعية- ٣١
قطاعات٣قامت اإلدارة بتحدید القطاعات التشغيلية بناًء على القطاعات المحددة لغرض تخصيص الموارد وتقييم األداء. لدى المجموعة 

منفصل.. فيما یلي المعلومات حول عمليات كل قطاع بشكلودخل إدارة المنشآت: بيع العقارات وتأجير العقاراتيهةرئيسيةتشغيلي
دخلتأجير بيع

المجموع إدارة المنشآت العقارات العقارات 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
١٩٠٬٠٣٠٢٨٬٠٣٩٢٥٬٤٣٠٢٤٣٬٤٩٩اإلیرادات
)١٥٩٬٥٢١()٢٤٬٢٢٩()٣١١٬٢()١٣٢٬٩٨١(التكاليف

٥٧٬٠٤٩٧٢٨٬٢٥١٬٢٠١٨٣٬٩٧٨القطاع أرباح 

١٬١٣٣٬٣٩٥٨٧٩٬٧٨٦٬٢١٬٨٧٥٬٥٣٦٥٬٧٩٥٬٨١٠إجمالي الموجودات 

٣٦٧٬٩٢٠٩٨١٬٢٩٥١٬٢٢١٬١٠٦١٬٨٨٥٬٠٠٧إجمالي المطلوبات 

٠٦١٬١٦٠٠٤٣٬٤٣٠١٠٤٬٥٩٠-النفقات الرأسمالية 
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٥٢

(تتمة)القطاعيةالمعلومات - ٣١
دخلتأجيربيع

المجموعإدارة المنشآتالعقاراتالعقارات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
١٤٠٬٣٠٩٢٩٬٣٨٥٢٥٬٠٧٥١٩٤٬٧٦٩اإلیرادات

)٤١٦٬٦١٣()٢٢٤٬٢٨()٩٧٤٬١()١٠٦٬٢١٨(إجمالي التكاليف

٣٥٣٥٨٬)١٤٩٬٣(٠٩١٣٤٬٤١١٬٢٧أرباح/ (خسائر) القطاع

٩٠٠٬١٣٧١٬٨٩٨٬٩٦١٬٢٢٤٤٬٤٩٢٬١٠٤٢٬٥٩٢٥٬إجمالي الموجودات

١٩٢٬٣٣٥٠٥٤٬٢٩٦١٩٤٬٠٦٥١٬٤٤٠٬٦٩٦١٬إجمالي المطلوبات

٨٠٨٬٧٧٧٩٧٬١٣٩٦٠٥٬٢١٧-النفقات الرأسمالية

إعادة إدراج أرصدة المقارنة- ٣٢

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقدیرات المحاسبية واألخطاء، تم إجراء بعض –٨وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
التعدیالت وإعادة التصنيفات للبنود من قبل إدارة المجموعة، كما یلي:

المدینة التجاریة طویلة االجل المثبتة بعد بيع العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفقًا تسویة العنصر التمویلي العائد إلى الذمم )١(
اإلیرادات من عقود العمالء. -١٥لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

االستثماریة المكتملة وفقًا لمتطلبات تعدیل وإعادة تصنيف الطرق والمرافق المشتركة وتكاليف البنية التحتية العائدة إلى العقارات)٢(
العقارات االستثماریة والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة (المباعة سابقًا) وفقًا لمتطلبات -٤٠المعيار المحاسبي الدولي رقم 
المخزون والتي تم تصنيفها سابقًا كممتلكات ومعدات. –٢المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ليف العائدة للعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة مقابل األرباح غير الموزعة حيث إنها تتعلق ببيع العقارات تم تعدیل التكا -
؛ و٢٠١٩قبل سنة 

من الممتلكات والمعدات. تم تحدید القيمة ٢٠١٩تم إعادة تصنيف التكاليف العائدة إلى العقارات االستثماریة المكتملة قبل سنة  -
رات لتكون مناسبة.العادلة لهذه العقا 

، والتي ٢٠١٩مارس ٣١عكوسات تكلفة االقتراض المرسملة على العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة (المشاریع المكتملة) بعد )٣(
تكاليف االقتراض.–٢٣لم تكن مؤهلة لمثل هذه الرسملة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

أرصدة المقارنة (تتمة)إعادة إدراج - ٣٢

–٢٠عكوسات القيمة العادلة المثبتة الحقًا للتثبيت األولي للمنح الحكومية المؤجلة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم )٤(
المنح الحكومية.

تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة األخرى حتى تتوافق مع عرض وتصنيف السنة الحالية.)٥(

إعادة إدراج األرباح األساسية والمخففة للسهم للسنة السابقة في هذه البيانات المالية الموحدة.  لم یكن مبلغ االنخفاض في كل من كما تم 
الربح األساسي والمخفف للسهم جوهریًا بسبب هذه التصحيحات.

عرض عمود ثالث في بيان المركز المالي من قبل إدارة عرض البيانات المالية، تم أیضاً -١وفًقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
المجموعة.
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٥٣

إعادة إدراج أرصدة المقارنة (تتمة)- ٣٢

فيما یلي تأثير التعدیالت وإعادة التصنيفات أعاله على بند البيان المالي المتأثر:

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
المعادإعادةالمعلنة
إدراجهاالتصنيفاتالتعدیالتسابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
بيان الدخل: 
٢٬٣٤٦١٩٤٬٧٦٩-١٩٢٬٤٢٣)٥اإلیرادات (

)١٣٦٬٤١٦()٢٬٦٠١(-)١٣٣٬٨١٥()٥تكلفة اإلیرادات (
)٤٠٬٤٩٣(٣٬٦٢٣٢٥٥)٤٤٬٣٧١())٥) و(٢مصاریف بيعية وعمومية وإداریة ((

)١٧٬٤٢٤(-)١١٬١٨٦()٦٬٢٣٨()١تكاليف التمویل (

٢٠١٩ینایر ١كما في ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
التعدیالتالمعلنةالتعدیالتالمعلنة
المعاد إدراجهاوإعادة التصنيفاتسابقاً المعاد إدراجهاالتصنيفاتوإعادة سابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
بيان المركز المالي: 

الموجودات 
٦٢٣٬٦٢٠)٧٦٬٠٩٤(٧٥٢٬٣٥٣٦٩٩٬٧١٤)٧٢٬٤٧١(٨٢٤٬٨٢٤) ٢ممتلكات ومعدات (

٤١٤٬٦١٠)١٤٬٧٦٩(٤٦٤٬٠٥١٤٢٩٬٣٧٩)١٦٬٢١٦(٤٨٠٬٢٦٧)١ذمم مدینة تجاریة وأخرى (
٢٬٦٣٦٬٩٩٦١٢٬٣٢٩٢٬٦٤٩٬٣٢٥٢٬٥٨١٬٩٠٢١٢٬٣٢٩٢٬٥٩٤٬٢٣١)٢عقارات استثماریة (

٦٩٦٬٨٣٢-٧٩٧٬٢٠٧٦٩٦٬٨٣٢)٩٬٧٣٩(٨٠٦٬٩٤٦)٣عقارات قيد التطویر محتفظ بها بغرض المتاجرة (

الملكية حقوق 
٦٦٨٬٢١٩)١٬٨٠١(٥٠٩٬٧٥٧٦٧٠٬٠٢٠)٩٬٣٦٤(٥١٩٬١٢١)٤) إلى (١األرباح غير الموزعة (

المطلوبات 
٥٢٨٬٢٦٠)٧٦٬٧٣٣(٥٠٦٬٢٤٠٦٠٤٬٩٩٣)٧٦٬٧٣٣(٥٨٢٬٩٧٣)٤المنح الحكومية المؤجلة (


