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(سابقًا "ستا ليونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
١٢

الخسائر الموحد وأبیان األرباح 
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠إیضاحات 
ألف درھم ألف درھم

٢٢٣٥٢٫٥٧٩١٣٠٫٠٤٨اإلیرادات
) ١٠٧٫٨٣٦()٢٩٠٫٤٦٩(٢٣تكالیف مباشرة 

٦٢٫١١٠٢٢٫٢١٢إجمالي الربح  

) ١٩٫٤٤٩()٣١٫٥٦٦(٢٤مصاریف عمومیة وإداریة
٢٥٤٫١٤٣٩٫٠٩٣إیرادات استثمار 

١١٣١٧٣٢٨ربح من التغیر في القیمة العادلة لموجودات بیولوجیة 
-٩٫٢٢٥٫٠٠٠ربح من التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة 

٢٦٦٫٥٩٤٨٫٧٩٥إیرادات أخرى 
)٦٨٧()٦٠٨(تكالیف التمویل 

٦٥٫٩٩٠٢٠٫٢٩٢الربح للسنة  

العائد إلى: 
٦٣٫٠٩١١٩٫٧٩٠مالكي الشركة األم  

٢٫٨٩٩٥٠٢الحقوق غیر المسیطرة 

٦٥٫٩٩٠٢٠٫٢٩٢

٣٠٠٫٢٥٠٫٠٨عائدات السھم 



(سابقًا "ستا ليونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
١٣

بیان الدخل الشامل الموحد
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھمإیضاح 

٦٥٫٩٩٠٢٠٫٢٩٢الربح للسنة 

الدخل الشامل اآلخر: 
البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد 

فروقات تحویل العمالت األجنبیة للعملیات الخارجیة بالقیمة العادلة من 
-)١٠٨(خالل الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان األرباح أو الخسائر 
الموحد:

التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
٩٫١١٠٫٤٣٠١٣٫٢١٤الدخل الشامل اآلخر 

١٠٫٣٢٢١٣٫٢١٤الدخل الشامل اآلخر للسنة 

٧٦٫٣١٢٣٣٫٥٠٦إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى: 
٧٣٫٤١٣٣٣٫٠٠٤مالكي الشركة األم 

٢٫٨٩٩٥٠٢الحقوق غیر المسیطرة 

٧٦٫٣١٢٣٣٫٥٠٦



(سابقًا "ستا ليونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
١٤

المساھمین الموحدبیان التغیرات في حقوق 
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

احتیاطي دمج احتیاطي نظامي رأس المال 
احتیاطي تحویل  

عمالت 
احتیاطي القیمة  

أرباح محتجزة  العادلة  

حقوق الملكیة  
العائدة إلى حاملي  
أسھم الشركة األم

الحقوق غیر  
إجمالي  المسیطرة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٨٫٤٤٠٥٠٢٫٣٨٤٥١٣٫٥٤٩٦٨٢٥١٤٫٢٣١--٢٠٢٠١٥٠٢٫٥٧٥ینایر ١الرصید في 
١٩٫٧٩٠١٩٫٧٩٠٥٠٢٢٠٫٢٩٢-----الربح للسنة 

١٣٫٢١٤-١٣٫٢١٤-١٣٫٢١٤----الدخل الشامل اآلخر للسنة 

١٣٫٢١٤١٩٫٧٩٠٣٣٫٠٠٤٥٠٢٣٣٫٥٠٦----إجمالي الدخل الشامل للسنة 
) ٢٥٠٫٠٠٠(-) ٢٥٠٫٠٠٠() ٢٥٠٫٠٠٠(-----) ١٦٫١توزیعات أرباح (إیضاح 

٢١٫٦٥٤٢٧٢٫١٧٤٢٩٦٫٥٥٣١٫١٨٤٢٩٧٫٧٣٧--٢٠٢٠١٥٠٢٫٥٧٥دیسمبر ٣١الرصید في 

٢١٫٦٥٤٢٧٢٫١٧٤٢٩٦٫٥٥٣١٫١٨٤٢٩٧٫٧٣٧--٢٠٢١١٥٠٢٫٥٧٥ینایر ١الرصید في 
٦٣٫٠٩١٦٣٫٠٩١٢٫٨٩٩٦٥٫٩٩٠-----للسنة الربح 

١٠٫٣٢٢-١٠٫٣٢٢-١٠٫٤٣٠) ١٠٨(---الدخل الشامل اآلخر للسنة 

١٠٫٤٣٠٦٣٫٠٩١٧٣٫٤١٣٢٫٨٩٩٧٦٫٣١٢) ١٠٨(---إجمالي الدخل الشامل للسنة 
---)٦٫٣٠٩(---٦٫٣٠٩-تحویل إلى احتیاطي نظامي 

-) ٣٢٨(٣٢٨٣٢٨-----استحواذ على حصة غیر مسیطرة 
)١٢٫٢٠٤() ٢٠٤()١٢٫٠٠٠()١٢٫٠٠٠(-----) ١٦٫١توزیعات أرباح (إیضاح 

دمج أعمال شركات خاضعة  
١٣٣٫٣٧٨٤١٫٦٠٤١٧٤٫٩٨٢---١٣٣٫٣٧٨--) ١٨لسیطرة مشتركة (إیضاح 

---) ٢٤٩٫٨٥٠(----٢٤٩٫٨٥٠) ١٦زیادة في رأس المال (إیضاح 

٣٢٫٠٨٤٦٧٫٤٣٤٤٩١٫٦٧٢٤٥٫١٥٥٥٣٦٫٨٢٧) ١٠٨(٢٠٢١٢٥٠٫٠٠٠٨٫٨٨٤١٣٣٫٣٧٨دیسمبر ٣١الرصید في 



(سابقًا "ستا ليونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
١٥

بیان التدفقات النقدیة الموحد
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم یضاحات إ

التشغیلیةاألنشطة 
٦٥٫٩٩٠٢٠٫٢٩٢الربح للسنة 

تعدیالت للبنود التالیة: 
٥١٫٢٢٥٧٦٧استھالك ممتلكات ومعدات

)٤٢(-ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
٦٤٥٠٤٩٢استھالك استثمارات عقاریة  

-٢٠٤٣٠استھالك موجودات حق استخدام 
-٧٢٧إطفاء موجودات غیر ملموسة 

)٤٫٣٥٤() ٣٫١٦٤(٨حصة من أرباح في شركة زمیلة وشركات ائتالف 
) ٣٢٨() ٣١٧(١١ربح من التغیر في القیمة العادلة للموجودات البیولوجیة 

١٩٢٫٣٢١١٫٥٦٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
١٣٥٫٣٧٠١٠٩مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

ربح من التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
-) ٢٥٫٠٠٠(٩٫٢األرباح أو الخسائر 

)٤٫٧٣٩() ٩٧٩(٢٥إیرادات الفائدة وتوزیعات األرباح 
٦٠٨٦٨٧تكالیف التمویل

٤٦٫٩٦١١٤٫٤٥٣
التغیرات في رأس المال العامل  

)٥(٨٢المخزون 
١٦٫٧٤٤٣٩٫٣٦٣الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

٢٧٫١٤٠١٦٫٠٣٢المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
١١١٫٠٩٢٣٧٠نباتات -الموجودات البیولوجیة  

٣٤١) ٢١٫٥٠١(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٢٣) ٤٢٫٦٨٥(المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

٢٧٫٨٣٣٧٠٫٥٧٧النقد من العملیات 
)٢٫٠٢٩() ١٫٧٦٧(١٩مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

) ٦٨٧() ٥٦٨(تكالیف التمویل المدفوعة 

٢٥٫٤٩٨٦٧٫٨٦١صافي النقد من األنشطة التشغیلیة  

األنشطة االستثماریة 
-١٨١٠٣٫٧٥١دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

) ٨٢٤() ٧٫٥٥٢(٥شراء ممتلكات ومعدات 
) ٢٨(شراء موجودات غیر ملموسة 

٩٤٢متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات 
)١٫٠٤١(-٦استثمارات عقاریة شراء  

٨١٫١٧٥٥٫٣٨٥توزیعات أرباج مستلمة من شركة زمیلة وشركات ائتالف 
-) ٢٤٫٥٧١(٩٫٢شراء موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٩٧٩٤٫٧٣٩الفوائد وتوزیعات األرباح المستلمة 
)٥٫١٤٧() ٦٥٫٦٦٠(استحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر الحركة في ودائع ثابتة ذات 

٨٫١٠٣٣٫١٥٤صافي النقد من األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة
-) ٦٧٧(من مطلوبات عقد اإلیجار سداد المبلغ األصلي 

) ٢٥٠٫٠٠٠(-للمساھمین توزیعات أرباح مدفوعة 

) ٢٥٠٫٠٠٠() ٦٧٧(المستخدم في األنشطة التمویلیة صافي النقد 

) ١٧٨٫٩٨٥(٣٢٫٩٢٤صافي الزیادة (النقص) في النقد وما یعادلھ 

١٢٩٫٨٢٥٣٠٨٫٨١٠النقد وما یعادلھ في بدایة السنة 
-) ١٣٤(تأثیر التغیرات في معدل صرف العمالت األجنبیة 

١٤١٦٢٫٦١٥١٢٩٫٨٢٥نھایة السنةالنقد وما یعادلھ في 

معاملة غیر نقدیة:
-) ١٠٫٧٨٠() ١٧صافي تحویل مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین من طرف ذو عالقة (إیضاح 

-) ١٢٫٠٠٠() ١٢تسویة مبلغ مدفوع مقدمًا للشركة األم (إیضاح 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٦

معلومات عامة  ١

("الشركة") ھي شركة مساھمة خاصة تم تأسیسھا بموجب القانون االتحادي  إن مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ
، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٣٢٦١٩(المعدل). إن العنوان المسجل للشركة ھو ص. ب.  ٢٠١٥) لسنة  ٢اإلماراتي رقم (

العقاریة ذ.م.م" إلى "مجموعة إیھ إس جي  ، قرر المساھمون تغیر اسم الشركة من "ستا لیونز اإلمارات  ٢٠٢١أبریل  ٢٤بتاریخ  
، قرر المساھمون تغیر الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولیة ٢٠٢١أبریل  ٨ستالیونز اإلمارات ش.م.خ". بتاریخ  

إلى   الشركة  مال  رأس  وزیادة  خاصة  مساھمة  شركة  (اإلیضاح  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠محدودة إلى  بتاریخ  ١٦درھم  مایو  ٣١). 
").ADXت الشركة حصصھا العادیة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة الثانوي ("، أدرج ٢٠٢١

تعتبر الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ھي الشركة األم  ورویال جروب ھولدینج ذ.م.م ھي الشركة األم القابضة. 

وتقدیم  شراء وبیع وتقسیم قطع األراضي والعقارات، وإدارة وتأجیر العقارات وتطویرھا، تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في
خدمات فنیة وتجاریة وخدمات متعلقة بالمقاوالت وخصوصاً في أعمال الموانئ، والمقاوالت العامة واألعمال األخرى، وتصمیم  

كما تتضمن أنشطة المجموعة  .أعمال تسویة األراضي والمواقعالمناظر الطبیعیة، وأعمال الري، وتجارة المواد الزراعیة، ووتنفیذ  
استشارات الھندسة المعماریة واستشارات إدارة مشاریع البناء والتطویر العقاري، وتزوید العمالة عند الطلب، واستقدام الكوادر  

الم وتصویر  الطباعة،  وخدمات  والبریة،  البحریة  والغاز  النفط  وحقول  مرافق  وخدمات  المعامالت،  الطبیة،  ومتابعة  ستندات، 
االتصال   مراكز  وخدمات  المعلومات،  وتقنیة  والقانونیة  اإلداریة  واالستشارات  البشریة،  والتنمیة  والمشتریات،  والتسویق، 

واالستشارات اإلداریة والمتعلقة بالموارد البشریة. 

٢٤بتاریخ  من قبل مجلس اإلدارة٢٠٢١دیسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتھیة في  تم اعتماد إصدار البیانات المالیة الموحدة
.٢٠٢٢ینایر 

أساس اإلعداد٢٫١

الصادرة من قبل المجلس ")  IFRS"تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (
دولة اإلمارات ل(المعدل)٢٠١٥) لسنة  ٢رقم (للقانون االتحادي معمول بھا  متطلبات الالو")  IASBللمعاییر المحاسبیة ("الدولي  

(المعدل)  ٢٠١٥لسنة  ٢االتحادي رقم  والذي یحل محل  ٢٠٢١لسنة  ٣٢صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم  العربیة المتحدة.
. إن المجموعة في صدد مراجعة ٢٠٢٢ینایر  ٢ودخل حیز التنفیذ في  ،  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠بتاریخ  بشأن الشركات التجاریة

حیز التنفیذ. المرسوم بقانونوسوف یتم تطبیق متطلباتھ في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول القانون الجدید

وھو العملة الوظیفیة للمجموعة وتم تقریب كافة القیم  تم عرض البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (درھم) 
البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء  إعدادتم  إال إذا ُأشیر إلى خالف ذلك.ألف (ألف درھم)إلى أقرب

إعادة قیاس بعض الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة. 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٧

التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٢٫٢

والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة  إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة متوافقة مع تلك المتبعة في السنة المالیة السابقة، باستثناء المعاییر  
. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صادر ولكن غیر  ٢٠٢١ینایر ١التالیة الفعالة اعتبارًا من 

فعال بعد.

معیار المحاسبة الدولي  ٩: تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٢المرحلة  -الفائدة  إصالح معیار معدل ،
والمعیار الدولي إلعداد ٤، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩رقم  

١٦التقاریر المالیة رقم 

التعدیالت اإلجراءات العملیة التالیة: تتضمن 

إجراء عملي یتطلب معاملة التغیرات التعاقدیة أو التغیرات على التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلصالح بشكل مباشر، كتغیرات -
على سعر الفائدة العائم، ومساوي لحركة سعر فائدة في السوق.

لتصنیفات التحوط ووثائق التحوط دون إیقاف عالقة التحوط.إجراء تغیرات السماح التي یتطلبھا إصالح ایبور-
تقدیم إعفاء مؤقت للشركات من استیفاء المتطلبات القابلة للتحدید بشكل منفصل عند تصنیف أداة معدل الفائدة الخالي من -

المخاطر كتحوط لمكون المخاطر. 

٢٠٢١یونیو ٣٠متیازات اإلیجار المتعلقة ما بعد : ا١٦على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعدیالت

تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. تنوي المجموعة استخدام اإلجراءات العملیة في  التعدیالتلم تكن لھذه 
الفترات المستقبلیة عندما تصبح قابلة للتطبیق. 

المعاییر الصادرة ولكنھا غیر فعالة بعد٢٫٣

إن المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة ولكن غیر فعالة بعد حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة  
مفصح عنھا أدناه. تنوي المجموعة تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إذا أمكن الطبیق، عندما تصبح فعالة. 

عقود التأمین؛ ١٧لتقاریر المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد ا
  الشركة التابعة -: اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

؛ كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة
 ؛ ٪ المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة١٠رسوم األدوات المالیة في اختبار الـ ٩المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر
 الضریبة في قیاسات القیمة العادلة؛ –الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة؛١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
اإلشارة إلى اإلطار النظري؛  ٣معیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعدیالت على ال :
 متحصالت الممتلكات واآلالت والمعدات قبل االستخدام المقصود منھا؛١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
 قد؛  تكالیف استیفاء الع–: العقود الُمكِلفة ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 تعریف التقدیرات المحاسبیة: و٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
  اإلفصاح عن  ٢وبیان ممارسة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :

السیاسات المحاسبیة.

على بیاناتھا المالیة. جوھري التفسیرات الجدیدة والمعدلة تأثیر ال تتوقع المجموعة بأن یكون لتطبیق ھذه المعاییر و
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١٨

أساس التوحید ٢٫٤

.  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  ("المجموعة‘)  وحدة للمجموعة من البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعةمتتكون البیانات المالیة ال

. تم استبعاد  المناسبةالسیاسات المحاسبیة التقاریر المالیة للشركة، باستخدامفترةیتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس 
الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة.المجموعة بین شركاتكافة األرصدة واإلیرادات والمصاریف وتوزیعات األرباح

كافة الشركات  تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة. تمارس المجموعة سیطرتھا على  یتم توحید الشركات التابعة بالكامل من  
التابعة المدرجة أدناه. 

السیطرة عندما تكون المجموعة معرضة أو لدیھا الحق في العوائد المتفاوتة الناتجة من مشاركتھا مع الجھة المستثمر  تحقیقیتم 
خالل سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم المجموعة فیھا  ولھا المقدرة على التأثیر على تلك العوائد من 

بالسیطرة على جھة مستثمر فیھا فقط في حال كان لدى المجموعة:

،ألنشطة ذات الصلة للجھة تعطیھا المقدرة الحالیة لتوجیھ ا وجود حقوق  سیطرة على الجھة المستثمر فیھا (على سبیل المثال
المستثمر فیھا)؛ 

التعرض، أو الحقوق، للعوائد المتفاوتة من مشاركتھا مع الجھة المستثمر فیھا؛ و
 .المقدرة على استخدام سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا

لجھة مستثمر فیھا، تقوم المجموعة بأخذ كافة الحقائق عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة  
والظروف في االعتبار عند تقییم ما إذا لدیھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

 االتفاقیات التعاقدیة مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في الجھة المستثمر فیھا؛
 التعاقدیة األخرى؛ والحقوق الناتجة من االتفاقیات
.حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا عندما تشیر الحقائق أو الظروف إلى أن ھناك تغییرات  
صل المجموعة على سیطرة على الشركة في واحدة أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تح 

التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة 
على السیطرة  التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في البیانات المالیة الموحدة منذ التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة

إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة. 
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ینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي أسھم الشركة األم للمجموعة وإلى الحقوق غیر المسیطرة،  
حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید الحقوق غیر المسیطرة.  

سالموحدة  عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة   جعل  مع  للشركات التابعة بھدف  المحاسبیة تتوافق  یاساتھا 
داخل   والمصاریف  واإلیرادات  المساھمین  وحقوق  والمطلوبات  الموجودات  كافة  استبعاد  یتم  للمجموعة.  المحاسبیة  السیاسات 

المجموعة والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید.  

لحصة نسبیة من موجودات الشركة المسیطرة التي تمثل حصص الملكیة الحالیة وتؤھل حاملیھایجوز مبدئیاً قیاس الحصص غیر  
في حال التصفیة إما بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة للحقوق غیر المسیطرة للمبالغ المدرجة لصافي الموجودات القابلة للتحدید  

الخاصة بالجھة المستحوذ علیھا. 

سیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج الربح أو الخسارة ضمن بیان الدخل الشامل ویتم احتسابھا كالفرق عندما تفقد المجموعة ال
) القیمة الدفتریة السابقة لموجودات ٢) إجمالي القیمة العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا؛ و (١بین (

ة وأٍي من الحقوق غیر المسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن  (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابع
الدخل الشامل اآلخر والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة  

ذات الصلة بشكل مباشر. 

: إن تفاصیل الشركات التابعة للشركة ھي كما یلي

األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس  نسبة حصة الملكیة  اسم الشركة التابعة 
٢٠٢١٢٠٢٠

تصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیة، أعمال الري وتجارة  اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م 
المواد الزراعیة 

استشارات الھندسة المعماریة، واستشارات إدارة  اإلمارات العربیة المتحدة - ٪١٠٠إلدارة المشاریع ذ.م.م (أ) رویال اركیتیكتس 
تشیید المشاریع 

بناء وتطویر العقارات اإلمارات العربیة المتحدة - ٪١٠٠رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م (أ) 
ملكیة فردیة  –شركة دبلیو اف سي القابضة 

ذ.م.م  (أ) 
إنشاء واالستثمار في المشاریع التجاریة وإدارتھا اإلمارات العربیة المتحدة - ٪٧٠

تقوم الشركة بالسیطرة على الشركات التالیة من خالل شركتھا التابعة:

األنشطة الرئیسیةمكان التأسیس  نسبة حصة الملكیة  اسم الشركة التابعة 
٢٠٢١٢٠٢٠

شركة تالل الخلیج لتصمیم المناظر الطبیعیة 
والخدمات الزراعیة ذ.م.م 

تصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیة، أعمال الري وتجارة  اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠
المواد الزراعیة 

إدارة العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ٨٢٪٨٧م.م .سنشري لالستثمار العقاري ذ
رویال دیفلوبمنت كومباني دي. أو. أو 

فراكار (أ) -بیوغارد 
اإلقامة في الفنادق صربیا - ٪١٠٠

تورید العمالة عند الطلب، وخدمات استقدام الكوادر  اإلمارات العربیة المتحدة - ٪١٠٠) ii(ورك فورس كونكشن ذ.م.م 
البریة   والنفظ  الغاز  ومرافق  حقول  وخدمات  الطبیة 

والبحریة 
ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م  

)ii(
ومتابعة  اإلمارات العربیة المتحدة - ٪١٠٠ المستندات  وتصویر  الطباعة  خدمات 

المعامالت 
التسویق، المشتریات، الموارد البشریة واالستشارات  اإلمارات العربیة المتحدة - ٪١٠٠)ii(األعمال المتكاملة ذ.م.مطموح لخدمات 

البیع عن طریق  اإلداریة والقانونیة والتقنیة، وخدمات  
الھاتف 

استشارات التنمیة البشریة واإلدارة، وخدمات حقول  اإلمارات العربیة المتحدة - ٪١٠٠) ii(كوربوریت سولیوشنز كونسلتنتس ذ.م.م 
ومرافق الغاز والنفظ البریة والبحریة 

إمبلویمنت   تمبرري  اوتسورسینج  كونكت 
) ii(ذ.م.م 

ومرافق  اإلمارات العربیة المتحدة - ٪١٠٠ حقول  وخدمات  الطلب  عند  موظفین  توفیر 
الغاز والنفظ البریة والبحریة
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)i( إیضاح) ١٨تم االستحواذ على شركات تابعة خالل الفترة .(
)ii ( .شركات تابعة لدبلیو اف سي ھولدینج

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٣

إدراج اإلیرادات 
المجموعة بإدراج اإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي  تقوم  

: ١٥إلعداد التقاریر المالیة رقم 

حقوق ١الخطوة رقم  بموجبھ  ینشأ  أكثر  أو  طرفین  بین  اتفاق  أنھ  على  العقد  تعریف  یتم  العمیل:  مع  العقود  العقد/  تحدید 
ت واجبة النفاذ ویحدد المعاییر التي یجب استیفائھا لكل عقد.والتزاما 

األداء ھو وعد ضمن العقد مع العمیل لتحویل بضاعة أو خدمة  إن التزامتحدید التزامات األداء في العقد:  ٢الخطوة رقم 
للعمیل. 

ستحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو تحدید سعر المعاملة: إن سعر المعاملة ھو المبلغ الذي تتوقع المجموعة ا٣الخطوة رقم 
الخدمات التي تم االلتزام بھا للعمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة.

تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم ٤الخطوة رقم 
المع سعر  بتخصیص  المجموعة المجموعة  تتوقع  التي  االعتبارات  قیمة  یعكس  بمبلغ  أداء  التزام  لكل  املة 

استحقاقھا مقابل استیفاء كل التزام أداء.
إدراج اإلیرادات عندما (أو كما) تستوفي المجموعة التزام األداء. ٥الخطوة رقم 

:الوقت، إذا تم استیفاء أحد المعاییر التالیةتستوفي المجموعة التزام األداء وتقوم بإدراج اإلیرادات مع مرور 

ذو استخدام بدیل للمجموعة، ویكون لدى المجموعة حق قانوني في دفعات األداء المنجز  أن ال ینشأ عن أداء المجموعة أصل)أ
.حتى تاریخھ

. تعزیزهأثناء إنشاء األصل أوالعمیلیسیطر علیھأن یؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزیر أصل) ب
. عند قیام المجموعة بأدائھا استالم واستھالك العمیل للمنافع التي یوفرھا أداء المجموعة في وقت متزامن،)ج

یتم فیھ استیفاء  في الوقت المحدد الذيبالنسبة اللتزامات األداء التي لم تستوفي أحد الشروط المذكورة أعاله، یتم إدراج اإلیرادات
. التزام األداء

إدراج اإلیرادات من العقود مع العمالء عند تحویل السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس االعتبار الذي یتم
تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تلك البضائع أو الخدمات. تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات عند إمكانیة قیاس قیمة اإلیرادات  

من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة على الشركة؛ وعند استیفاء معاییر محددة ألي من  بشكل موثوق؛ وعندما یكون  
أنشطة المجموعة الموضحة أعاله. تستند المجموعة في تقدیرھا للعائد على النتائج التاریخیة، مع األخذ باالعتبار نوع العمیل،  

ونوع المعاملة وتفاصیل أي ترتیب. 
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢١

سات المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص السیا٣

إدراج اإلیرادات (تتمة) 
إیرادات العقود

تتضمن إیرادات العقود اإلیرادات من العقود المتعلقة بأنشطة البناء. تشتمل إیرادات العقد على المبلغ المبدئي المتفق علیھ في  
التحفیزیة، إلى المدى الذي تكون فیھ من المحتمل أن ینتج عنھا إیرادات، العقود زائدًا أي تغیرات في أعمال العقد، والمدفوعات  

یتم إدراج المطالبات عندما وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة وإمكانیة قیاسھا بشكل موثوق، واعتمادھا من قبل العمالء.
كناُ. یتم إدراج تلك المبالغ عند تسویة كافة یكون فیھا قبول العمیل بالمطالبة محتمًال ویكون فیھا قیاس المبلغ بشكل موثوق مم

التزامات الخدمة الجوھریة الناشئة من الخدمات ذات الصلة. 

في حال إمكانیة نتائج العقد بشكل موثوق، یتم إدراج إیرادات العقد في بیان األرباح أو الخسائر بالتناسب مع مرحلة إنجاز العقد.  
عمل المنجز فعلیاً في كل عقد بصورة أكثر دقًة، یتم تحدید مرحلة اإلنجاز إما على أساس  بناًء على الطریقة التي تقوم بقیاس ال

مسح العمل المنجز أو بنسبة تكالیف العقد المتكبدة لألعمال المنجزة حتى تاریخھ بالمقارنة مع إجمالي تكالیف العقد المقدرة. یتم  
إدراج مخصص لكامل قیمة أي خسائر متوقعة، بما في ذلك الخسائر تقییم الخسائر من العقود على أساس كل عقد على حدة ویتم 
المتعلقة بالعمل المستقبلي في العقد، في فترة توقع الخسارة.  

، عند عدم إمكانیة قیاس نتائج العقد بدقة، یتم إدراج اإلیرادات فقط إلى مدى احتمالیة أن تكون تكالیف العقد المتكبدة قابلة لالسترداد
ج تكالیف العقد كمصاریف في الفترة التي تم تكبدھا. ویتوجب إدرا

إیرادات العمالة 
تدرج المجموعة اإلیرادات من تزوید العمالة لعمالءھا بجانب خدمات إداریة واستشاریة أخرى عندما یتم تقدیم الخدمات للعمالء  

ء.على أساس معدالت العمالة واالستشارة التعاقدیة األخرى المتفق علیھا مع العمال

إیرادات اإلیجار 
تقوم المجموعة بإبرام عقود إیجار تشغیلیة فیما یتعلق باستثماراتھا العقاریة. یتم إدراج إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلیة 

المتكبدة في مفاوضة  ھذه على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار ذو الصلة. یتم إضافة التكالیف المبدئیة المباشرة  
وترتیب عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم إدراجھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

الخدمات 
قتصادیة یتم إدراج اإلیرادات من الخدمات عند تقدیم الخدمات. یتم إدراج اإلیرادات فقط عندما یكون من المحتمل تدفق المنافع اال 

المرتبطة بالمعاملة على المجموعة. یتم إدراج اإلیرادات من الخدمات صافیة من الخصوم والمخصصات األخرى. 

إیرادات توزیعات األرباح 
یتم إدراج إیرادات توزیعات األرباح في األرباح أو الخسائر عندما ینشأ حق المجموعة في استالم توزیعات األرباح. 

إیرادات الفوائد 
یتم إدراج إیرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. 

خدمات الصیانة 
سعر  یكون  الوقت.  بمرور  الصیانة  بخدمات  المتعلقة  اإلیرادات  إدراج  یتم  الطبیعیة.  المناظر  صیانة  المجموعة اتفاقیات  تبرم 

المعاملة ثابت على مدى فترة الخدمة.
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
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األدوات المالیة 
الموجودات المالیة 

اإلدراج المبدئي والقیاس 
یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند اإلدراج المبدئي كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقیمة 

ف  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة المطفأة. یتم إدراج كافة الموجودات المالیة مبدئیاص بالقیمة العادلة زائدًا تكالی 
من خالل  المعاملة ال بالقیمة العادلة  حالة الموجودات المالیة غیر المدرجة  في  مالي،  بشكل مباشر لالستحواذ على أصل  عائدة 

األرباح أو الخسائر. تتألف الموجودات المالیة للمجموعة من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من  
لبنكیة. األطراف ذات العالقة، واألرصدة ا

یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند اإلدراج المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال  
المجموعة إلدارة ھذه الموجودات. یتم إدراج مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب توصیل الموجودات خالل إطار  

ت واألعراف في السوق، في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل. زمني تحدده التشریعا 

لكي یتم تصنیف أصل مالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن یولد تدفقات نقدیة  
تكون عبارة عن " والفائدةدفعات  مجرد  والتي  على المبلغ األساسي القائم. ُیشار إلى ھذا التقییم باسم اختبار "للمبلغ األساسي 

ویتم إجراؤه على مستوى األداة. یشیر نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة إلى  دفعات المبلغ األساسي والفائدة  
التدفقات النقدیة. یحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن  كیفیة إدارتھا لموجوداتھا المالیة من أجل تولید  

.تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما 

القیاس الالحق 
ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة ضمن أربع فئات: 

لفة المطفأة (الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة الموجودات المالیة بالتكأ)
)؛والنقد واألرصدة البنكیة

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة (أدوات الدین)؛ ب) 
یة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة عند  موجودات مالج)

استبعادھا (أدوات حقوق الملكیة)؛ و 
. األرباح أو الخسائرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل د)

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
: بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیینیتم قیاس الموجودات المالیة 

 یتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال یھدف لالحتفاظ بالموجودات المالیة من أجل تحصیل التدفقات النقدیة
التعاقدیة؛ و

 عبارة عن مدفوعات المبلغ  تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تولید تدفقات نقدیة تكون فقط
األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم.

یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الحقاً باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم إدراج األرباح 
تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.والخسائر في بیان الدخل الشامل عندما یتم استبعاد األصل أو 

تتكون الموجودات المالیة المصنفة بالتكلفة المطفأة للمجموعة من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، والمبالغ المستحقة  
من أطراف ذات عالقة واألرصدة البنكیة.  
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(تتمة) األدوات المالیة 

(أدوات الدین)الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا تم استیفاء المعیارین التالیین: یتم قیاس األصل المالي

بھ ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بال محتفظاً  كان األصل المالي  تحصیل التدفقات  إذا  موجودات المالیة لغرض 
النقدیة التعاقدیة وبیعھا على حٍد سواء؛ و 

 إذا كان ینشأ عن البنود التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة والتي تعتبر مجرد دفعات للمبالغ األساسیة
والفائدة على المبلغ األساسي القائم.

خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إدراج إیرادات الفوائد وإعادة تقییم العمالت األجنبیة  بالنسبة ألدوات الدین   بالقیمة العادلة من 
خاللھا احتساب  الدخل الشامل ویتم احتسابھا بنفس الطریقة التي یتم من  وخسائر أو انعكاسات االنخفاض في القیمة في بیان 

عند االستبعاد، .  یتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة المتبقیة في الدخل الشامل اآلخر.  الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة
.یتم إعادة تدویر القیمة العادلة التراكمیة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر

. اآلخرلیس لدى المجموعة أیة أدوات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

)أدوات حقوق الملكیة(ل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خال 
كأدوات حقوق لإللغاءعند اإلدراج المبدئي، یمكن أن تختار المجموعة تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل  

ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاسبة الدولي 
. وعندما تكون غیر محتفظ بھا للمتاجرة. یتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدةاألدوات المالیة: العرض٣٢رقم 

ال یتم إعادة تدویر األرباح والخسائر الناتجة عن ھذه الموجودات المالیة إلى األرباح أو الخسائر على اإلطالق. یتم إدراج توزیعات 
الخسائر الموحد عندما ینشأ الحق في إجراء الدفعات، إال عندما تستفید األرباح كإیرادات من االستثمارات في بیان األرباح أو

المجموعة من ھذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي ھذه الحالة، تكون ھذه األرباح مدرجة ضمن الدخل  
.ل الشامل اآلخر لتقییم االنخفاض في القیمةالشامل اآلخر. ال تخضع أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخ 

.)٩(إیضاح  لدى المجموعة استثمارات حقوق الملكیة ضمن ھذه الفئة

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
تتضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة، أو الموجودات  
ا المالیة المصنفة عند اإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو الموجودات المالیة التي سیتم إلزامیًا قیاسھ

لعادلة. بالقیمة ا

یتم تصنیف الموجودات المالیة كمحتفظ بھا للمتاجرة إذا تم االستحواذ علیھا لغرض البیع أو إعادة الشراء في المدى القریب. یتم  
.تصنیف المشتقات، بما في ذلك المشتقات الضمنیة المنفصلة، كمحتفظ بھا للمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات تحوط فّعالة

یاس الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تعتبر مدفوعات للمبلغ األساسي والفائدة فقط بالقیمة العادلة  یتم تصنیف وق
على الرغم من معاییر تصنیف أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو . من خالل األرباح أو الخسائر، بغض النظر عن نموذج األعمال

امل اآلخر، كما ھو موضح أعاله، فقد یتم تصنیف أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل األرباح  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش
. من عدم التطابق المحاسبيإلى حٍد كبیر أو الخسائر عند اإلدراج المبدئي إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التقلیل 
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المالیة (تتمة) األدوات 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة) 
بالقیمة العادلة مع إدراج الموحدفي بیان المركز المالياألرباح أو الخسائر  یتم إدراج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

.الموحدالدخل الشاملصافي التغیرات في القیمة العادلة في بیان 

استبعاد الموجودات المالیة
تستبعد المجموعة األصل المالي فقط عندما: 

 تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل؛ أو
 .عندما تقوم بتحویل األصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل إلى شركة أخرى

االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكیة واستمرت في السیطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة إذا لم تقم المجموعة بتحویل أو  
بإدراج حصتھا المحتفظ بھا في األصل وااللتزام المرتبط بھ للمبالغ التي قد تضطر لدفعھا. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر  

. إدراج األصل الماليومنافع ملكیة األصل المالي المحول، فإن المجموعة تواصل  

المطلوبات المالیة 
: یتم تصنیف وقیاس كافة المطلوبات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة، باستثناء

  المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یتم قیاس ھذه المطلوبات، بما في ذلك المشتقات المالیة التي
؛ مطلوبات، الحقاً بالقیمة العادلةتعتبر 

؛ المطلوبات المالیة التي تنشأ عندما ال یكون تحویل األصل المالي مؤھًال لالستبعاد أو عندما ینطبق منھج المشاركة المستمرة
؛ وعقود الضمان المالي
.التزامات بتقدیم قرض بسعر فائدة أقل عن السوق

للمجموعة تصنیف التزام مالي بشكل غیر قابل لإللغاء كمقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  عند اإلدراج المبدئي، یجوز  
:الخسائر عند السماح بذلك، أو عندما ینتج عن القیام بذلك معلومات أكثر صلة، وذلك إما بسبب

 اً بـ "عدم التطابق المحاسبي") والذي قد  أنھ یلغي أو یقلل إلى حٍد كبیر من عدم توافق القیاس أو اإلدراج (ُیشار إلیھ أحیان
ینشأ عن قیاس الموجودات أو المطلوبات أو إدراج األرباح والخسائر الناتجة عنھا وفقاً ألسس مختلفة؛ أو 

  یتم إدارة مجموعة من المطلوبات المالیة أو الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة
 إلدارة مخاطر أو استراتیجیة استثمار موثقة، ویتم توفیر المعلومات حول المجموعة داخلیاً على ھذا األساس لموظفي  وفقاً 

.اإلدارة الرئیسیین للشركة

استبعاد المطلوبات المالیة 
التزامات المجموعة.استیفاءـ أو إلغاء أو إنتھاءالموجودات المالیة فقط عند تستبعد المجموعة 

مقاصة األدوات المالیة 
ود ج تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ المدرج في بیان المركز المالي الموحد في حال و

الموجودات وتسویة  قتحقیالتنفیذ لمقاصة المبالغ المدرجة وعند وجود النیة للتسویة على أساس الصافي، أو  جائزحق قانوني  
المطلوبات في وقت واحد.
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النقد وما یعادلھ 
البنوك ذات استحقاقات  محتفظ بھا لدىوودائع  لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتكون النقد وما یعادلھ من النقد في الصندوق  

.أو أقلثالثة أشھر مدتھا أصلیة 

الممتلكات والمعدات 
یتم .  ـ إن وجدتاالنخفاض في القیمة المتراكمةیتم إدراج بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر  

إذا كان من المحتمل  إدراج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة لألصل أو یتم إدراجھا كأصل منفصل، كما ھو مناسب، فقط  
. یتم ل موثوقأن المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في ذلك الجزء سوف تتدفق إلى المجموعة ویمكن قیاس تكلفتھا بشك

تحمیل كافة مصاریف اإلصالح والصیانة األخرى إلى األرباح أو الخسائر خالل الفترة المالیة التي یتم تكبدھا فیھا. 

مراجعة  تتم  الثابت.  القسط  طریقة  باستخدام  المقدرة،  اإلنتاجیة  أعمارھا  مدى  على  شطب التكلفة  ألجل  األستھالك  تحمیل  یتم 
رة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك في نھایة كل سنة، مع احتساب تأثیر أیة تغییرات في التقدیرات على  األعمار اإلنتاجیة المقد 

أساس مستقبلي. فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المستخدمة لھذا الغرض:

السنوات

٢٠-٣المباني 
٧-٥اآلالت والمعدات

٥-٢المكتبیة األثاث، والتركیبات والمعدات 
٥السیارات

متحصالت البیع والقیمة  كالفرق بین  استبعاد أو تقاعد أحد بنود الممتلكات والمعدات  تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن  یتم 
الدفتریة لألصل ویتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر. 

األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز 
العقارات أو الموجودات قید اإلنشاء ألغراض اإلنتاج، التورید أو ألغراض إداریة أو ألغراض لم یتم تحدیدھا بعد، یتم إدراج  

بالتكلفة ناقصاً أیة خسائر انخفاض في القیمة مدرجة. تشتمل التكلفة على جمیع التكالیف المباشرة العائدة إلى تصمیم وإنشاء العقار  
ات العالقة. عندما تصبح الموجودات جاھزة لالستخدام المقرر، یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید بما في ذلك تكالیف الموظفین ذ 

اإلنجاز إلى البند المالئم ضمن الممتلكات والمعدات ویتم استھالكھا وفقاً لسیاسات المجموعة.

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
ة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن تلك  في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، تقوم المجموع

الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض في القیمة. في حال وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل 
ن من الممكن تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل  من أجل تحدید مدى خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت). عندما ال یكو

الفردي، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ینتمي إلیھا األصل. في حالة تحدید أساس معقول 
وزیعھا على أصغر مجموعة من  ومتناسق للتوزیع، یتم أیضاً تخصیص موجودات الشركات لوحدات فردیة مولدة للنقد، أو یتم ت

الوحدات المولدة للنقد والتي یمكن تحدید أساس توزیع معقول ومتناسق لھا. 
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انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة) 
، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى  ةالحقفي الفترات العندما یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة 

ا  القیمة المعدلة للمبلغ القابل لالسترداد، ولكن بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة الزائدة القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھ
لم یتم إدراج خسارة انخفاض في القیمة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) في السنوات السابقة. یتم إدراج عكس خسارة  فیما لو  

بقیمة معاد تقییمھا، وفي ھذه الحالة یتم   االنخفاض في القیمة مباشرًة في بیان الدخل الشامل، ما لم یكن األصل المعني مدرجاً 
لقیمة كزیادة في إعادة التقییم. معاملة عكس خسارة االنخفاض في ا

الستخدام،  إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. عند تقییم القیمة قید ا 
وق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال یتم خفض التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم یعكس تقییمات الس

والمخاطر المتعلقة باألصل. 

إذا تم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) بقیمة أقل من قیمتھ المدرجة، یتم تخفیض القیمة المدرجة  
رة االنخفاض في القیمة مباشرًة في بیان الدخل الشامل  لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. یتم إدراج خسا 

ما لم یتم إدراج األصل ذو الصلة بمبلغ معاد تقییمھ، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خسارة االنخفاض في القیمة كنقص في إعادة  
التقییم.  

المخصصات 
یكون من  عندما  ، و) ناتج عن حدث سابقاستنتاجيیتم إدراج المخصصات عندما یكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو  

لمبلغ االلتزام. إمكانیة إجراء تقدیر موثوق عند ، وان یتطلب من المجموعة تسویة االلتزامالمحتمل 

راء المتطلبة لتسویة االلتزام الحالي في نھایة فترة التقاریر المالیة إن المبلغ المدرج كمخصص ھو أفضل التوقعات العتبارات الش
بعد األخذ في االعتبار المخاطر والمسائل الغیر المؤكدة المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة 

القیمة الزمنیة  (عندما یكون تأثیر  لیة لتلك التدفقات النقدیةالمقّدرة لسداد االلتزام الحالي، فإن قیمتھ المدرجة تكون ھي القیمة الحا 
. للمال مادي)

عندما یكون من المتوقع استرداد جزء أو كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة لسداد المخصص من طرف ثالث، فإنھ یتم إدراج الذمم 
وامكانیة قیاس المبلغ بشكل موثوق بھ. ة المبلغ مؤكدة دالمدینة كأصل في حالة كون استالم واستعا 

) VATضریبة القیمة المضافة (
: یتم إدراج المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء

  ال تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبدة عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة لالسترداد من السلطة الضریبیة، في  عندما
ه الحالة، یتم إدراج ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من بند المصاریف، كما ھو ھذ

مناسب. 
إدراج الذمم المدینة والدائنة بمبلغ ضریبة القیمة المضافة المدرجعندما یتم.

كجزء من الذمم  یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من السلط ة الضریبیة أو المستحق الدفع إلیھا 
.المدینة أو الدائنة في بیان المركز المالي الموحد
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العمالت األجنبیة 
المعامالت. یتم إعادة تحویل الموجودات یتم إدراج المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء  

. یتم إدراج جمیع الفروقات اریر المالیةوالمطلوبات المالیة النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التق 
بعملة فیما یتعلق بالتكلفة التاریخیة  یتم تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة  .األرباح أو الخسائر الموحدضمن بیان  

. المعاملةأجنبیة باستخدام معدالت الصرف السائدة في تاریخ 

لموظفین ل نھایة الخدمةمكافآت 
یتم تكوین مخصص لاللتزام المقدر الستحقاقات الموظفین المتعلقة باإلجازة السنویة وتذاكر السفر نتیجة للخدمات المقدمة من قبل 

ھلین حتى نھایة فترة التقاریر المالیة. الموظفین المؤ

لقانون العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة كما یتم تكوین مخصص لكامل مبلغ مكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین وفقاً  
نویة وتذاكر السفر كالتزام  عن فترة خدمتھم حتى نھایة فترة التقاریر المالیة. یتم تصنیف المبالغ المستحقة المتعلقة باإلجازة الس

كالتزام غیر متداول. نھایة الخدمة  حین یتم تصنیف المخصص المتعلق بمكافآت  كتوارى غیر  إن تأثیر التقییم االمتداول، في 
مادي.

عقود اإلیجار 
إذا كان العقد یحمل الحق في  . یحدث ذلك تقوم المجموعة في بدایة العقد بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یتضمن، عقد إیجار

السیطرة على استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار.

المجموعة كمستأجر 
األجل وعقود اإلیجار ذات   باستثناء عقود اإلیجار قصیرة  اإلیجار،  كافة عقود  تطبق المجموعة طریقة واحدة إلدراج وقیاس 

تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار لسداد مدفوعات عقود اإلیجار وموجودات حق  .القیمةالموجودات منخفضة 

موجودات حق االستخدام)أ
تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل الضمني متاحًا  
لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، ویتم تعدیلھا 

لوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المدرج،  ألیة عملیة إعادة قیاس لمط
والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصًا أیة حوافز إیجار مستلمة. 

الثابت على مدى فترة اإلیجار والعمر اإلنتاجي المقدر لألصل، أیھما  استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسطیتم  
أقصر. 

إذا تم تحویل ملكیة األصل المؤجر إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خیار الشراء، عندھا یتم  
احتساب االستھالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

عقود اإلیجار مطلوبات ب) 
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب 
دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوھریاً) ناقصًا  

وافز إیجار مدینة، مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات أیة ح 
القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسھ المجموعة ومدفوعات 

مد كانت  إذا  عقد اإلیجار،  إنھاء  اإلیجار  غرامات  دفعات  إدراج  یتم  اإلنھاء.  خیار  تمارس  المجموعة  أن  ُتظھر  اإلیجار  عقد  ة 
المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاریف ( ما لم یتم تكبدھا إلنتاج مخزون) في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو 

الظرف الذي یؤدي إلى الدفع. 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٨

الھامة (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة ٣

عقود اإلیجار (تتمة) 

(تتمة)مطلوبات عقود اإلیجارب) 
عقد  بدء  تاریخ  بھا في  الخاص  معدل االقتراض اإلضافي  المجموعة  تستخدم  لمدفوعات اإلیجار،  احتساب القیمة الحالیة  عند 

معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء العقد، یتم زیادة مبلغ مطلوبات عقود  ألناإلیجار 
ة ویتم تخفیضھ بقیمة مدفوعات اإلیجار. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات  اإلیجار لتعكس تراكم الفائد

عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغیر في فترة اإلیجار، أو تغیر في مدفوعات اإلیجار (مثل التغیرات في المدفوعات المستقبلیة  
لمستخدم في تحدید مدفوعات اإلیجار) أو التغیر في تقییم خیار شراء األصل الضمني. الناتجة عن التغیر في المؤشر أو المعدل ا

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمةج)
شھر أو  ١٢تقوم المجموعة بتطبیق إعفاء اإلدراج على عقود إیجارھا قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ  

أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم كذلك بتطبیق اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار ذات الموجودات 
منخفضة القیمة على عقود اإلیجار التي تعتبر منخفضة القیمة. یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل  

موجودات منخفضة القیمة كمصاریف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. وعقود اإلیجار ذات ال

االستثمار في شركة زمیلة وشركات االئتالف 
إن الشركة الزمیلة ھي الشركة التي یكون للمجموعة تأثیرًا جوھریاً علیھا وھي لیست شركة تابعة أو حصة في شركة ائتالف.  

ة على المشاركة في اتخاذ القرارات على السیاسات المالیة والتشغیلیة للجھة المستثمر بھا ولكن  إن التأثیر الجوھري ھو المقدر
لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات.  

إن شركة االئتالف ھي نوع من الترتیبات المشتركة حیث یكون لألطراف التي لدیھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوق في 
ودات شركة االئتالف. إن السیطرة المشتركة ھي المشاركة المتفق علیھا تعاقدیًا للسیطرة على الترتیب، والتي توجد  صافي موج 

فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من قبل األطراف التي تتشارك السیطرة. 

النفوذ الجوھري أو السیطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات االعتبارات التي یتم دفعھا عند تحدید  إن
التابعة. تتم المعالجة المحاسبیة الستثمارات المجموعة في شركاتھا الزمیلة وشركات االئتالف باستخدام طریقة حقوق الملكیة. 

االئتالف في البیانات المالیة الموحدة باستخدام طریقة حقوق یتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزمیلة وشركات  
الملكیة، باستثناء عندما یتم تصنیف االستثمار كمحتفظ بھ للبیع، وفي ھذه الحالة یتم المحاسبة عنھ بموجب المعیار الدولي إلعداد  

. بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إدراج  ستبعدةالمالموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات  ٥التقاریر المالیة رقم 
حصة  في  التغیرات  إلدراج  لالستثمار  الدفتریة  القیمة  تعدیل  یتم  بالتكلفة.  مبدئیًا  ائتالف  شركة  أو  زمیلة  شركة  في  االستثمار 

لمتعلقة بالشركة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف منذ تاریخ االستحواذ. یتم إدراج الشھرة ا
الزمیلة أو شركة االئتالف ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم فحصھا لالنخفاض في القیمة بشكل منفصل. 

یعكس بیان األرباح أو الخسائر الموحد حصة المجموعة من نتائج عملیات الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. یتم عرض أي  
جھات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما یكون تغییر في الدخل الشامل اآلخر لل 

ھناك تغییر مدرج مباشرًة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف، تقوم المجموعة بإدراج حصتھا من أیة تغییرات،  
حقوق   بیان التغیرات في  استبعالمساھمینعند اللزوم، في  یتم  المعامالت بین  .  عن  المحققة الناتجة  غیر  والخسائر  اد األرباح 

المجموعة والشركة الزمیلة أو شركة االئتالف إلى مدى الحصة في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. 
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االستثمار في شركة زمیلة وشركات االئتالف (تتمة) 

انات المالیة للشركة الزمیلة أو شركة االئتالف لنفس الفترة المالیة للمجموعة. عند اللزوم، یتم إجراء تعدیالت لجعل یتم إعداد البی
السیاسات المحاسبیة متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة.

خسارة انخفاض في قیمة   كان من الضروري إدراج  ما إذا  حقوق الملكیة، تحدد المجموعة  استثماراتھا في  بعد تطبیق طریقة 
شركتھا الزمیلة أو شركة االئتالف. في تاریخ كل تقاریر مالیة، تحدد المجموعة ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض  
في قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض  

ة كالفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة أو شركة االئتالف وقیمتھ الدفتریة، ومن ثم إدراج الخسارة ضمن  في القیم
زمیلة وشركات ائتالف" في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. شركة"حصة من أرباح 

ائتالف حصتھا في شركات االئتالف (والتي تشمل عندما تساوي أو تتجاوز حصة المجموعة من خسائر شركة زمیلة أو شركة  
تقوم  ال  عندھا  االئتالف)،  شركات  في  المجموعة  استثمار  صافي  من  جزءًا  جوھرھا،  في  تشكل،  األجل  طویلة  حصص  أیة 

المجموعة بإدراج الخسائر اإلضافیة، إال إذا تكبدت التزامات أو سددت مدفوعات نیابًة عن شركات االئتالف. 

فقدان النفوذ الجوھري على السیطرة المشتركة على شركة االئتالف، تقوم المجموعة بقیاس وإدراج أي استثمار محتفظ بھ  عند  
بقیمتھ العادلة. یتم إدراج أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو شركة االئتالف عند فقدان النفوذ الجوھري أو السیطرة  

ستثمارات المحتفظ بھا ومتحصالت االستبعاد ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد. المشتركة والقیمة العادلة لال

االستثمارات العقاریة 
مبدئیًا   المال،  زیادة رأس  و/أو  إیجاریة  إیرادات  لكسب  بھا  االحتفاظ  یتم  تعتبرعقارات  والتي  العقاریة،  االستثمارات  قیاس  یتم 

االستھالك بالتكلفة، بمافي ذلك تكالیف المعاملة. بع د اإلدراج المبدئي، یتم قیاس االستثمارات العقاریة بالتكلفة التاریخیة ناقصاً 
المتراكم واالنخفاض في القیمة.

احتساب االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت بمعدالت یتم احتسابھا لخفض تكلفة االستثمارات العقاریة إلى قیمھا المتبقیة یتم  
ھالك األرض. فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة:المقدرة. ال یتم است

سنوات٣المباني 

یتم استبعاد االستثمارات العقاریة عند بیعھا أو عندما یتم سحب االستثمار العقاري بشكل دائم من االستخدام وعدم وجود منافع 
والقیمة الدفتریة لألصل في بیان الدخل في فترة  اقتصادیة متوقعة من استبعاده. یتم إدراج الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد 

االستبعاد.

االستحواذ على شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 
بالنسبة للمعامالت التي تتضمن شركات خاضعة لسیطرة مشتركة، تقوم المجموعة بتطبیق طریقة تجمیع الحصص. وفقاً لطریقة 

أي شھرة كنتیجة تجمیع الحصص، یتم استخدام القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات الحتساب تلك المعامالت. ال یتم إدراج  
شھرة الحالیة المتعلقة بأي من الشركات المدمجة. یتم عكس أي فرق بین االعتبار المدفوع  للدمج. إن الشھرة المدرجة ھي فقط ال

واألعمال "المستحوذ علیھا" ضمن حقوق الملكیة. تقوم المجموعة بتطبیق تجمیع الحصص بأثر رجعي وعلیھ، ال یتم إعادة إدراج  
لإلفصاح حول دمج األعمال الذي یتضمن شركة ١٨اإلیضاح  معلومات المقارنة في البیانات المالیة الموحدة. یرجى الرجوع إلى
خاضعة لسیطرة مشتركة واالستحواذ على حصة غیر مسیطرة. 
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التصنیف المتداول مقابل التصنیف غیر المتداول 
یتم تصنیف في بیان المركز المالي بناًء على التصنیف المتداول / غیر المتداول. تقوم المجموعة بعرض موجوداتھا ومطلوباتھا 

األصل كمتداول عند: 

توقع تحقیقھ أو النیة في بیعھ أو استخدامھ ضمن نطاق الدورة التشغیلیة االعتیادیة؛ )أ
االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛ ) ب
ة التقاریر المالیة، أو توقع تحقیقھ خالل فترة إثنى عشر شھرًا بعد فتر)ج
النقد أو ما یعادلھ باستثناء النقد المقید من التبادل أو المستخدم لتسویة التزام لفترة اثنى عشر شھرًا على األقل بعد فترة  )د

التقاریر المالیة. 

یتم تصنیف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

االلتزام كمتداول عند: یتم تصنیف

توقع تسویتھ ضمن نطاق الدورة التشغیلیة االعتیادیة؛)أ
االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛ ) ب
یتم تسویتھ خالل فترة اثنى عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة؛ أو)ج
فترة التقاریر المالیة. عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة اثنى عشر شھرًا على األقل بعد )د

تقوم المجموعة بتصنیف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.  

المخزون 
تتضمن التكلفة كافة  أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل.توسطة المرجحة المبالتكلفةالمواد والمواد االستھالكیةیتم إدراج  

كافة التكالیف المقدرة  ناقصاً صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدریمثل.  إلى موقعھ وحالتھ الحالیینالتكالیف المتكبدة  
توزیع.تكبدھا في التسویق والبیع والیتمالتي 

قیاس القیمة العادلة 
بتاریخ بالقیمة العادلةالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل ت

كل بیان مركز مالي.  

إن القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین مساھمي السوق بتاریخ  
ة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما: القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادل

في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو
 .في ظل غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام

منفعة.یجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئیسي أو أكثر األسواق 
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قیاس القیمة العادلة (تتمة) 
ستخدامھا عند تسعیر األصل  ٠یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مساھمي السوق با 

إن قیاس القیمة العادلة لألصل الغیر  لحھم االقتصادیة.أو االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي السوق في ما یصب في أفضل مصا
مالي یأخذ باالعتبار إمكانیة مساھم السوق على تولید مصالح اقتصادیة من خالل استخدام األصل في أقصى وأفضل حاالتھ أو 

البیع إلى مساھم أخر في السوق الذي قد یقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالتھ.  

عة باستخدام طرق التقییم، التي تعتبر مناسبة في الظروف، والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة والزیادة  تقوم المجمو
الملحوظة. غیر  المدخالت  استخدام  من  والتقلیل  الصلة  ذات  الملحوظة  المدخالت  استخدام  الموجودات في  جمیع  تصنیف  یتم 

أو   قیاسھا  تم  التي  المالیةوالمطلوبات  البیانات  في  العادلة  بالقیمة  عنھا  ویتم الموحدةاإلفصاح  العادلة،  القیمة  تراتیبیة  ضمن 
توضیحھا على النحو التالي، بناًء على أدنى مستویات المدخالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:

 النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.األسعار المتداولة (غیر المعدلة) السائدة في األسواق  -١المستوى
  طرق تقییم أخرى تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت المؤثرة بشكل جوھري على قیاس القیم العادلة ملحوظة، -٢المستوى

سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر. 
 على قیاس القیم العادلة غیر ملحوظة.طرق تقییم تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت المؤثرة بشكل جوھري -٣المستوى

حدوث  حال  في  المجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  على  الموحدة،  المالیة  البیانات  في  المدرجة  والمطلوبات  للموجودات  بالنسبة 
بیة  تحویالت بین المستویات ضمن التراتیبیة من خالل إعادة تقییم التصنیف (بناًء على أدنى مستویات المدخالت الھامة لتراتی

القیمة العادلة ككل) كما في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. 

ألغراض إفصاحات القیمة العادلة، تقوم المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات وفقاً لطبیعة وخصائص ومخاطر األصل  
أو االلتزام ومستوى تراتیبیة القیمة العادلة كما تم توضیحھ أعاله.  

البیولوجیة الموجودات 
بالقیمة العادلة ناقصًا فترة تقاریر مالیةعند اإلدراج المبدئي وفي نھایة كل ھا  یتم قیاسالنباتات وتتمثل الموجودات البیولوجیة في  

. تشتمل تكلفة مماثلیننوع وعمرلالشجار ذات  یتم تحدید القیم العادلة على أساس أسعار السوق الحالیة  .التكلفة التقدیریة للبیع
البیع على عمولة الوسطاء والتجار. 

یتم إدراج الربح أو الخسارة عند اإلدراج المبدئي للموجودات البیولوجیة بالقیمة العادلة ناقصاً التكلفة التقدیریة للبیع ومن التغیر 
في الفترة التي تنشأ فیھا. الموحدبیان الدخل الشاملالبیولوجیة في الموجوداتفي القیمة العادلة ناقصاً التكلفة التقدیریة لبیع 

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٤

إن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقاریر المالیة والتي تحمل  
ء تعدیالت مادیة على القیم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة تم  مخاطر جوھریة قد تسبب في إجرا

مناقشتھا أدناه. 

ھو منصوص علیھ في االیضاح رقم   كما  المحاسبیة  السیاسات  تطبیق  القرارات ٣عند  بعض  باتخاذ  المجموعة  إدارة  قامت   ،
من مصادر أخرى. تعتمد التقدیرات واإلفتراضات ذات الصلة على الخبرة  والتقدیرات واالفتراضات الجوھریة الغیر متوفرة 

السابقة والعوامل اآلخرى التي یتم إعتبارھا ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٢

(تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٤

الضمنیة على أساس دوري. یتم إدراج المراجعات للتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم  یتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات
فیھا مراجعة التقدیرات في حال أن التقدیرات تؤثر فقط على تلك الفترة، أو خالل فترات مستقبلیة في حال أن المراجعة تؤثر  

على كل من الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة.  

الفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ التقاریر المالیة،  افیما یلي
ة. والتي لھا مخاطر جوھریة قد تتسبب في تعدیالت مادیة على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالی

للموجودات المالیة قعة مخصص خسائر االئتمان المتو
. تستند معدالت  وموجودات العقدللذمم التجاریة المدینة  خسائر االئتمان المتوقعة  تستخدم المجموعة مصفوفة المخصص الحتساب

الجغرافیة المخصصات على أیام السداد المتأخرة لتجمیع قطاعات مختلفة من العمالء التي لھا أنماط خسارة مماثلة (أي، حسب  
). والتصنیف وما شابھونوع المنتج ونوع العمیل 

على معدالت التعثر التاریخیة الملحوظة للمجموعة. سوف تق وم المجموعة بضبط المصفوفة تعتمد مصفوفة المخصص مبدئیاً 
لتعدیل تجربة خسارة االئتمان التاریخیة مع المعلومات المستقبلیة. في تاریخ كل تقاریر مالیة، یتم تحدیث معدالت التعثر التاریخیة  

. الملحوظة ویتم تحلیل التغیرات في التقدیرات المستقبلیة

التعثر  یعتبر   معدالت  بین  العالقة  وتقییم  المتوقعة  االقتصادیة  والظروف  الملحوظة  المتوقعةالتاریخیة  االئتمان  تقدیرًا  خسائر 
حساساً للتغیرات في الظروف واألحداث االقتصادیة المتوقعة. قد ال تشیر تجربة  جوھریاً. یعتبر مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة

. أیضاً إلى التعثر الفعلي للعمیل في المستقبلخسارة االئتمان السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادیة 

ما قیمتھ د والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقةووموجودات العقفي تاریخ التقاریر المالیة، بلغ إجمالي الذمم التجاریة المدینة
ألف ٣١٫٤٣٠ألف درھم و٢١٫٨٤٠: ٢٠٢٠(على التوالي ألف درھم ١٥٤٫٦٩٥ألف درھم ٤٥٫٦٤٢درھمألف ١٢٣٫٦٤٦
للذمم التجاریة المدینة، وموجودات  ) وبلغت قیمة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  ألف درھم على التوالي١١١٫٩١٣درھم و

على  ألف درھم ١٥٫٦٧٢ألف درھم و٧٫١٤١وألف درھم ٣٧٫٠١١ما قیمتھ د والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والعق
). یتم إدراج أي فرق بین المبالغ التي  على التواليدرھمألف  ١٫٤٦٤ألف درھم و٧٫٣٧٨ألف درھم و٩٫٧٦١:  ٢٠٢٠(التوالي  

.الموحدفي بیان األرباح أو الخسائرةوالمبالغ المتوقعیتم تحصیلھا فعلیاً في الفترات المستقبلیة 

المخزون  تقادممخصص
عن  بمراجعة التكالیف الضمنیة، واألعمار وحركات المخزون لتقییم الخسائر الناتجة عن أي تدھور في السوق وتقوم المجموعة 

التقادم بشكل منتظم. عند تحدید ما إذا یتوجب إدراج مخصص في بیان الدخل الشامل الموحد، تقوم المجموعة باتخاذ أحكام ما إذا  
للمنتج وصافي القیمة القابلة للتحقیق لھذا المنتج . تعتقد اإلدارة سوق مستقبليھنالك أي بیانات ملحوظة تشیر إلى وجودتكان

تقادم المخزون على بنود المخزون.لمخصص بأنھ ال توجد ضرورة 

األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات
الحتساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد مراعاة االستخدام المتوقع اإلنتاجیة لممتلكاتھا ومعداتھا  األعماراإلدارة  تحدد

تكلفة االستھالك . تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واالعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل  لألصل أو عوامل االھالك والتلف
األعمار اإلنتاجیة مختلفة عن التقدیرات السابقة.عتقد اإلدارة بأنالمستقبلیة عندما ت
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٣

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) ٤

الزمیلة وشركة االئتالف الشركةاالنخفاض في قیمة االستثمار في 
تحدید إناالئتالف لمؤشرات االنخفاض في القیمة.اتتقوم اإلدارة بشكل دوري بمراجعة استثمارھا في الشركة الزمیلة وشرك

یتطلب من اإلدارة تقدیر ربحیة وسیولة والمالءة المالیة االستثمار في الشركة الزمیلة وشركات االئتالف منخفض القیمة  ما إذا
ومقدرة الجھة المستثمر فیھا على تولید التدفقات النقدیة من تاریخ االستحواذ حتى المستقبل القریب. یتم إدراج الفرق بین القیمة  

اإلدارة باناألرباح أو الخسائر.القابلة لالسترداد المقدرة والقیمة المدرجة لالستثمار كمصاریف في   ھ ال یوجد ضرورة  تعتقد 
لمخصص انخفاض في القیمة على استثمارھا في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف.

)١٩تأثیر فیروس كورونا المستجد (كوفید 
(كوفید  یستمر فیروس   والتطور)  ١٩كورونا المستجد  خالل في االنتشار  تسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي.  مما 

السنة، كان ھنالك حالة من عدم الیقین حول االقتصاد الكلي فیما یتعلق بأسعار والطلب على السلع. مع ذلك، یظل حجم ومدة ھذه  
تطورات جائحة   وم الشركة بمراقبةقد یؤثر ذلك على عائداتنا وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي. تقغیر أنھا التطورات غیر مؤكدین  

وسوف تستمر في تقییم أي تأثیرات أخرى تظھر مستقبًال.١٩–كوفید 

ویعتمدان على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في ھذا الوقت، ینال یزال مدى ومدة ھذه التأثیرات غیر مؤكد
لم یؤثر على عملیاتھا  ١٩أن كوفید  تعتقد اإلدارة ب إجراءات االحتواء المتخذة.  مثل معدل انتقال فیروس كورونا ومدى وفعالیة  

والتدفقات  المستقبلیةعلى النتائج المالیةھذه  ١٩كوفید  تطوراتتؤثر  یمكن أنمع ذلك،،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  
.النقدیة والوضع المالي للمجموعة

الممتلكات والمعدات ٥

المعدات ت والآالالمباني
أثاث وتركیبات  

سیارات مكتبیة  ومعدات 
أعمال رأسمالیة  

اإلجمالي اإلنجاز قید 
ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١
التكلفة:
٣٥٫٨٤٧-٢٠٢١١٫٤٩١٢٠٫٨١٨٤٫٢٧٣٩٫٢٦٥ینایر ١في  

٦٠٫٢٩٨٦٢٫٣٥٥-٢٫٠١٣-٤٤)١٨المستحوذ علیھ في دمج أعمال (إیضاح 
١٫٣٢٦٩٦٦٧٢٨٣٧٦٤٫٣٤٩٧٫٧٤٥إضافات 

-)٣٫٠٨٠(-٢٨٠-٢٫٨٠٠تحویل من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ    
)١٩٣()١٩٣(----إعادة تصنیف  

)١٧٧(--)١٦(-)١٦١(فروقات صرف العمالت األجنبیة 
)١٢(--)١٢(--استبعادات

٥٫٥٠٠٢١٫٧٨٤٧٫٢٦٦٩٫٦٤١٦١٫٣٧٤١٠٥٫٥٦٥

االستھالك المتراكم: 
٣٤٫٢٢٦-٢٠٢١١٫٠٧٥٢٠٫٦٤٧٤٫٠٣٤٨٫٤٧٠ینایر ١في  

١٫٢٢٥-١٢٢١٠٧٦١٧٣٧٩المحمل للسنة 
)٣(--)٣(--متعلق باالستبعادات

٣٥٫٤٤٨-٢٠٢١١٫١٩٧٢٠٫٧٥٤٤٫٦٤٨٨٫٨٤٩دیسمبر ٣١في  

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢١٤٫٣٠٣١٫٠٣٠٢٫٦١٨٧٩٢٦١٫٣٧٤٧٠٫١١٧دیسمبر ٣١في  
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٤

(تتمة) الممتلكات والمعدات ٥

آالالت والمعدات المباني
أثاث وتركیبات  

سیارات مكتبیة  ومعدات 
أعمال رأسمالیة  

اإلجمالي قید اإلنجاز 
ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠
التكلفة:
٢٠٢٠١٫٠٤٤٢٠٫٨٤٨٤٫٩٧٩٩٫٣٢٦٤٢٠٣٦٫٦١٧ینایر ١في  

٨٢٤-٤٤٧١٣٦١٩٧٤٤إضافات 
)٤٢٠()٤٢٠(----)٦تحویل إلى استثمارات عقاریة (إیضاح 

)١٫١٧٤(-)١٠٥()٩٠٣()١٦٦(-استبعادات 

٣٥٫٨٤٧-٢٠٢٠١٫٤٩١٢٠٫٨١٨٤٫٢٧٣٩٫٢٦٥دیسمبر ٣١في  

االستھالك المتراكم: 
٣٤٫٦٣٣-٢٠٢٠١٫٠٣٥٢٠٫٧٥٠٤٫٤١٣٨٫٤٣٥ینایر ١في  

٧٦٧-٤٠٦٣٥٢٤١٤٠المحمل للسنة 
)١٫١٧٤(-)١٠٥()٩٠٣()١٦٦(-متعلق باالستبعادات

٣٤٫٢٢٦-٢٠٢٠١٫٠٧٥٢٠٫٦٤٧٤٫٠٣٤٨٫٤٧٠دیسمبر ٣١في  

صافي القیمة الدفتریة: 
١٫٦٢١-٢٠٢٠٤١٦١٧١٢٣٩٧٩٥دیسمبر ٣١في  

االستثمارات العقاریة  ٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

:التكلفة
٦٩٫٨٧٦٦٨٫٤١٥ینایر ١في 

١٫٠٤١-إضافات
٤٢٠-) ٥تحویل من ممتلكات ومعدات (إیضاح 

٦٩٫٨٧٦٦٩٫٨٧٦دیسمبر  ٣١في 
االستھالك المتراكم:  

٦٨٫٥٨٠٦٨٫٠٨٨ینایر  ١في 
٤٥٠٤٩٢المحمل للسنة 

٦٩٫٠٣٠٦٨٫٥٨٠دیسمبر ٣١في 

القیمة الدفتریة 
٨٤٦١٫٢٩٦دیسمبر ٣١في 

ذو عالقة.   . یمثل  ٢٠٢٣تنتھي فترة عقد اإلیجار في دیسمبر  یتم تشیید االستثمار العقاري في قطعة أرض مؤجرة من طرف 
في جزیرة الریم، أبوظبي. یتم استھالك االستثمار العقاري على مدى فترة  عمال  للبناء أربعة مساكن  االستثمار العقاري تكلفة  

اإلیجار. 

داخلیاً من قبل اإلدارة  الذي تم إعدادهمن خالل نموذج التدفقات النقدیة المخصومة  العادلة لالستثمارات العقاریةتحدید القیمة  تم  
تم تقدیر القیمة العادلة لالستثمار العقاري  .  ال تقل القیمة العادلة لالستثمار العقاري عن القیمة الدفتریة.  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
االفتراض المستخدم من قبل  یمثلملیون درھم).  ١٥٫٤:  ٢٠٢٠ملیون درھم (٩٫٩كون حوالي  لت٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
خصم  ثابتةالتاریخیة  النقدیة  التدفقات  الاإلدارة   ھذه االستثمارات العقاریة ضمن ض اإلفصاح،  سنویاً. لغر٪١٠ومعدل  تعتبر 

.٣المستوى 
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٥

الموجودات غیر الملموسة٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم درھمألف 

:التكلفة
--ینایر ١في 

-٣٧) ١٨المستحوذ علیھ في دمج أعمال (إیضاح 
-٢٨إضافات

-٦٥دیسمبر  ٣١في 

االستھالك المتراكم:  
--ینایر  ١في 

-٢٧المحمل للسنة 

-٢٧دیسمبر ٣١في 

القیمة الدفتریة 
-٣٨دیسمبر ٣١في 

زمیلة وشركات االئتالف ةاالستثمارات في شرك٨

فیما یلي تفاصیل الشركة الزمیلة وشركات ائتالف المجموعة: 

نسبة الملكیةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةإسم المنشأة

٢٠٢١٢٠٢٠الشركات الزمیلة:
إستثمار وتطویر المشروعات العقاریة  ماونتن جیت ذ.م.م. أبوظبي

وتأسیسھا وإدارتھا 
٪٤٧٪ ٥٧اإلمارات العربیة المتحدة 

شركات االئتالف: 
وتطویر المشروعات العقاریة  إستثمارالزیو لإلستثمار العقاري ذ.م.م  

وتأسیسھا وإدارتھا 
٪٦٥٪ ٦٥اإلمارات العربیة المتحدة 

إستثمار وتطویر المشروعات العقاریة  بروجریسیف لتطویر العقارات ذ.م.م. 
وتأسیسھا وإدارتھا 

٪٦٥٪ ٧٠اإلمارات العربیة المتحدة 

،  أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م. مقابل اعتبار بقیمة ال شيءمن ملكیة  إضافیة  ٪١٠نسبة  على  خالل السنة، استحوذت المجموعة  
، وافق مجلس اإلدارة على إیقاف وإنھاء العملیات ٢٠٢١دیسمبر ١٥اعتبارًا من .٪٥٧إلى ٪٤٧نسبة الملكیة من زادتوبذلك

.م.م. التجاریة لشركة أبوظبي ماونتن جیت ذ

ال تزال  ، ٢٠٢١دیسمبر ٣١تصفیة الشركة. اعتبارًا من أختار أعضاء مجلس إدارة الزیو لإلستثمار العقاري ذ.م.م، ٢٠١٨في 
عملیة التصفیة قید التنفیذ. 

باستخدام طریقة حقوق الملكیة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. یتم احتساب كافة االستثمارات أعاله 
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٦

االستثمارات في شركة زمیلة وشركات االئتالف (تتمة) ٨

فیما یلي الحركة في االستثمار في الشركة الزمیلة وشركات االئتالف:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٦٫٣٠٠٧٫٣٣١ینایر ١الرصید في 
٣٫١٦٤٤٫٣٥٤)٢٥(إیضاح حصة المجموعة من الربح للسنة

)٥٫٣٨٥()١٫١٧٥(مستلمة خالل السنة توزیعات أرباح 

٨٫٢٨٩٦٫٣٠٠دیسمبر٣١الرصید في 

الخاصة بالمجموعة: شركات االئتالفوالشركة الزمیلة ب موضح أدناه المعلومات المالیة الملخصة المتعلقة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٣٫٣٢٥٢٢٫٤٥٥إجمالي الموجودات 
) ١٠٫٤٦٣()٩٫٠٤٨(المطلوباتإجمالي 

١٤٫٢٧٧١١٫٩٩٢صافي الموجودات

٨٫٢٨٩٦٫٣٠٠حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة وشركات االئتالف 

٣٥٫٣٠٢٣٥٫٣٠٢إجمالي اإلیرادات 

٥٫٠١٦٨٫٥٤٨إجمالي الربح للسنة

٣٫١٦٤٤٫٣٥٤حصة المجموعة في الربح، صافي 

استثمارات في موجودات مالیة ٩

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

٩٫١٦٦٫٢٢١٥٥٫٧٩١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الخل الشامل اآلخر 
-٩٫٢٤٩٫٥٧١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

١١٥٫٧٩٢٥٥٫٧٩١



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٧

استثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٩

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالیةموجودات ٩٫١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٦٦٫٢٢١٥٥٫٧٩١مدرجة 

٦٦٫٢٢١٥٥٫٧٩١

الدخل الشامل اآلخر استثمارات في شركتین مدرجتین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تم  تمثل الموجودات المالیة من خالل  
من القیمة العادلة.١تصنیف قیاس القیمة العادلة كمستوى 

بھا ألغراض استراتیجیة   بھا للمتاجرة. بدًال عن ذلك، یتم االحتفاظ  محتفظ  ھذه غیر  حقوق الملكیة  إن االستثمارات في أدوت 
طویلة األجل. علیھ، قامت إدارة المجموعة باختیار تحدید ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كقیمة عادلة من خالل الدخل  

الستثمارات في األرباح أو الخسائر  ھذه اعلى یقین بأن إدراج التقلبات القصیرة في القیمة العادلة لةاإلدارالشامل اآلخر حیث أن
أدائھا المحتمل على لن یكون متماشیاً مع استراتیجیة المجموعة في االحتفاظ بھذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طویل وتحقیق

األمد الطویل. 

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: كما یلي الحركة في  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٥٫٧٩١٤٢٫٥٧٧الرصید في بدایة السنة 
صافي ربح القیمة العادلة من استثمارات بالقیمة العادلة 

١٠٫٤٣٠١٣٫٢١٤من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة 

٦٦٫٢٢١٥٥٫٧٩١

موجودات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ٩٫٢

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھم

-٤٩٫٥٧١مدرجة 

٤٩٫٥٧١-

باالستثمارات في أدوات حق الملكیة ھذه للمتاجرة مع نیة إدراج التقلبات قصیرة األجل في ھذه االستثمارات. تمثل یتم االحتفاظ  
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في أربع شركات مدرجة في دولة اإلمارات العربیة  

من القیمة العادلة.١ضمن المستوى المتحدة. تم تصنیف قیاس القیمة العادلة



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٨

استثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٩

(تتمة) الربح أو الخسارةموجودات بالقیمة العادلة من خالل  ٩٫٢

فیما یلي الحركة في االستثمار في الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھم

--في بدایة السنة
-٢٤٫٥٧١المستحوذ علیھ خالل السنة
-٢٥٫٠٠٠التغیرات في القیمة العادلة 

-٤٩٫٥٧١في نھایة السنة

المخزون ١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٦٧٣٧٥٥االستھالكیةقطع الغیار والمواد 

النباتات -الموجودات البیولوجیة  ١١

النباتات خالل السنة كاآلتي: -في الموجودات البیولوجیة الحركة كانت 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫١٦٤١٫٢٠٧الرصید في بدایة السنة 
٣١٧٣٢٨البیولوجیة اتربح ناتج من تغیر القیمة العادلة للموجود

١٫٤٨١١٫٥٣٥
)٣٧٠()١٫٠٩٢(استبعاد موجودات بیولوجیة

٣٨٩١٫١٦٤الرصید في نھایة السنة



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٣٩

األطراف ذات العالقة ١٢

والمنشآت   للمجموعة  الرئیسیین  اإلدارة  وموظفي  والمساھمین  الشركات الزمیلة  في  العالقة  ذات  تخضع تتمثل األطراف  التي 
للسیطرة، أو السیطرة المشتركة، أو التي ُتمارس علیھا تلك األطراف نفوذًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات تسعیر ھذه المعامالت 

من قبل إدارة المجموعة.

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
متداولة 

٣٩٫٩٨١٣٩٫٩٨١الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
٣٦٫٥٤٠٣٣٫٨٠٦بال للخدمات التقنیة ذ.م.م

-١٣٫٨٥٥طموح للراعیة الصحیة ذ.م.م
٧٫٤٦٩٦٫٩١١ار جي بروكریمنت آر أس سي لیمتد 
-٦٫٨٠٥التزام إلدارة األصول ذ.م.م (مستقلة) 
-٥٫٢٠٩رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م

-٤٫٩١٧انترناشنوال سیكوریتیز ذ.م.م 
٣٫٧٠٢٣٫٧٠٢أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م

٣٫٣٨٣٣٫٢٩٢قسم سمو الشیخة فاطمة للشؤون الخاصة 
-٣٫٣٦٥كوالنغو ھولدینج ذ.م.م 

-٣٫٢٩٣ولفیس رتیل بایك شوب ذ.م.م 
٣٫٠٤٢٢٠٠تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

٢٫٨٨٧٤٫٩٤٤للتكنولوجیا ذ.م.مموقع 
-٢٫٨٦٨اكادیمیة الربیع

٢٫٨٢٠٢٫٤٥٣المكتب الھندسي لسمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان 
٢٫١٨٠٣٫٦٢٣تفوق إلدارة المرافق ذ.م.م 

-١٫٤٤٦مدرسة الربیع ذ.م.م
١٫٣٤٧١٫٦١٨بنیة للمشاریع ذ.م.م

٨٫٦٣٦١١٫٣٨٣أخرى 

)١٫٤٦٤()١٥٫٦٧٢(الدیون المشكوك في تحصیلھامخصص 
١٣٨٫٠٧٣١١٠٫٤٤٩

غیر متداولة 
-٩٥٠رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م*

٩٥٠-

*یتعلق الجزء غیر المتداول من أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بالمحتجزات المدینة على العقد المبرم مع أطراف  
ذات عالقة.

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

مبلغ مدفوع مقدماً إلى طرف ذو عالقة 
١٢٫٠٠٠-الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٠

(تتمة) األطراف ذات العالقة١٢

المستحقة من أطراف ذات عالقة: فیما یلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل المبالغ 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٤٦٤٫١٨٢ینایر  ١في 
-٩٧١٫١٤المستحوذ علیھ في دمج أعمال 

-)٣١٠(المعكوس خالل السنة 
تحویل إلى/(من) مخصص خسارة على الذمم التجاریة المدینة والذمم 

٣٨٢٫١)٤٥٣() ١٣المدینة األخرى (إیضاح  
٦٧٢٫١٥٤٦٤٫١دیسمبر  ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة  
متداولة 

-٧٫٣٣٩رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م
٣٫٥٥١٤٥٣رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 

-٤٫٠٥٨شركة طموح لالستثمارات ذ.م.م 
-٣٫٢٢٥للطباعةاتش آر سمارت 

١٫٢٣٧٨٣٩ابیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م
-١٫٠٢٠التزام إلدارة األصول ذ.م.م (مستقلة) 

٣٫٧٧٧٨٥٤أخرى 

٢٤٫٢٠٧٢٫١٤٦

غیر متداولة 
-٦١٢للتصمیم الداخلي ذ.م.م٢٠اتش 

-٢٫٥٢٠رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
-٥٢٤للتصمیم الداخلي ذ.م.مبودوار

٣٫٦٥٦-

األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المفصح عنھا في بیان المركز المالي الموحد: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٤٧٫٢٧٨موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

-٨٫١٧٢بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة 

٢٥٣٫٥١٩١٤٥٫٤٥٠أرصدة مع مؤسسة مالیة

-١٢٫٠٠٠دفع توزیعات أرباح الشركة األم 

٢٥٠٫٠٠٠-تسویة المبلغ المدفوع مقدماً للشركة األم



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤١

األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٢

األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان الدخل الشامل الموحدة ھي كما یلي: إن المعامالت مع 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٢٣٫٢٨٩٩٨٫٥٢٤اإلیرادات 

٥٫٢٤٩٢٫٤٢٤تكلفة اإلیرادات 

-٢٥٦مصاریف 

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٫٤٠٨٢٫٠٣٥قصیرة األجل –الرواتب والمكافآت األخرى 
١٣٩٩٣٧) ٢٤رسوم اإلدارة (إیضاح 

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٢٣٫٦٤٦٢١٫٨٤٠الذمم التجاریة المدینة 
)٩٫٧٦١()٣٧٫٠١١(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٨٦٫٦٣٥١٢٫٠٧٩

٣٣٫٣٠٧٦٫١٥٥المحتجزات المدینة 
٣٨٫٥٠١٢٤٫٠٥٢موجودات العقد من العمالء، صافي

٥٥٫٩٣٣٧٫٣٢٧مصاریف مدفوعة مقدماً، وُسلف للموردین وذمم مدینة أخرى
٢١٤٫٣٧٦٤٩٫٦١٣

تم اإلفصاح عن الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى في بیان المركز المالي الموحد كاآلتي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٣٦٫٨٣٠غیر متداولة 
١٧٧٫٥٤٦٤٩٫٦١٣متداولة
٢١٤٫٣٧٦٤٩٫٦١٣إجمالي 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٢

(تتمة) المدینة األخرىالذمم التجاریة المدینة والذمم ١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

تكالیف العقود المتكبدة زائدًا األرباح المدرجة ناقصاً الخسائر المدرجة  
٩٢٣٫١٧٤٤٥٣٫٨٤٣حتى تاریخھ

) ٤٢٩٫٧٩١()٨٨٧٫٨٤٩(فواتیر اإلنجاز حتى تاریخھ 

٣٥٫٣٢٥٢٤٫٠٥٢

قید التنفیذ على النحو التالي: تم عرض اعمال العقد 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٨٫٥٠١٢٤٫٠٥٢موجودات العقد، صافي 
-)٣٫١٧٦()٢١إیضاحفواتیر فائضة عن قیمة األعمال قید التنفیذ (

٣٥٫٣٢٥٢٤٫٠٥٢

ألف  ٧٫٣٧٨:  ٢٠٢٠ألف درھم (٧٫١٤١االئتمان المتوقعة بقیمة  یتم إدراج اعمال العقد قید التنفیذ بصافي مخصص خسائر  
درھم). فیما یلي الحركة في المخصص: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٧٫٣٧٨٧٫٣٧٨ینایر  ١في 
--المستحوذ علیھ في دمج األعمال 

-)٢٣٧(المعكوس خالل السنة 

٧٫١٤١٧٫٣٧٨دیسمبر  ٣١في 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٣

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٣

فیما یلي تحلیل أعمار الذمم التجاریة المدینة: 

السداد  تأخیرأیام –ذمم تجاریة مدینة 
اإلجمالي ٩٠أكثر من ٩٠– ٦٠٦١– ٣٠٣١أقل من غیر مستحق الدفع 

ألف درھم درھم ألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٪٤٢٪٨٪٦٪٥٪٣معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

١٣٫٥١٨١١٫١٦٩٨٫٦٤٢٦٫٥٧٣٨٣٫٧٤٤١٢٣٫٦٤٦إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 
٣٥٨٥١٥٥٢٦٥٥٩٣٥٫٠٥٣٣٧٫٠١١خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٪ ٦٣٪ ٧٪ ٩٪ ٨٪ ٤معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

٤٫٤٤١١٫٤٥٤٦٠٦٥٣٨١٤٫٨٠١٢١٫٨٤٠إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 
١٨٤١١٤٥٤٣٨٩٫٣٧١٩٫٧٦١خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

مقابل الذمم التجاریة المدنیة ھي كما یلي:إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٫٧٦١١١٫٠٣٤ینایر ١في 
٥٫٣٧٠١٠٩) ٢٤المحمل خالل السنة (إیضاح 

-٢١٫٤٢٧المستحوذ علیھ في دمج األعمال 
)١٫٣٨٢(٤٥٣)١٢أطراف ذات عالقة (إیضاح تحویل من/(إلى) مخصص خسارة على 

٣٧٫٠١١٩٫٧٦١دیسمبر  ٣١في 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٤

النقد وما یعادلھ ١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٧٥٩٩٠النقد في الصندوق 
١١١٫٩٢٢١٤٫٧٥٢األرصدة البنكیة 

١٤١٫٠٩٧١٤٠٫٥٠٩الودائع ألجل  

٢٥٣٫٧٧٨١٥٥٫٣٥١
)٤٧() ٢٤(ناقصاً:  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٢٥٣٫٧٥٤١٥٥٫٣٠٤
) ٢٥٫٤٧٩()٩١٫١٣٩(ناقصاً: ودائع ثابتة ذات فترة استحقاق أصلیة أكثر من ثالثة أشھر 

١٦٢٫٦١٥١٢٩٫٨٢٥النقد وما یعادلھ  

ودائع  سنویاً. یتم االحتفاظ بتلك ال)  ٪٤إلى  ٪ ٠٫٠٥:  ٢٠٢٠(٪ ٤إلى  ٪٠٫٠٥فائدة یتراوح ما بین  معدلألجل  الودائعتحمل
. بعملة الدرھم اإلماراتيبنك محلي لدى 

التحلیل القطاعي ١٥

التالیة: لألغراض التشغیلیة، تم تنظیم المجموعة وفق قطاعات األعمال 

المقاولة واالستشارات 
المناظر الطبیعیة 

والصیانة 
عملیة األعمال/
اإلجماليأخرىالعمالة الخارجیة 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٦٫٣٨٢١٦٫٤٢٣٣٥٢٫٥٧٩١٣٠٫٠٤٨-٧٠٫٩٧٤٤٤٫٦٧٦١٢٦٫٥١٧٦٨٫٩٤٩١٣٨٫٧٠٦اإلیرادات

) ١٠٧٫٨٣٦() ٢٩٠٫٤٦٩()١٢٫٧٩٥() ١١٫٠٤١(-) ١٢٧٫٩٩٣()٥١٫١٥٥() ٩٦٫٠٤٤()٤٣٫٨٨٦() ٥٥٫٣٩١(تكالیف مباشرة 

٢٣٫٢١٧١٫٣٣٠٦٥٫٩٩٠٢٠٫٢٩٢-١٧٫٧٤٢١٢٫١٧٩١٥٫٥٨٢٦٫٧٨٣٩٫٤٤٩صافي الربح

١١١٫٢٦٠٥٨٫٧٢٢٨٠٤٫٨٠٤٣٩٤٫٢٩٣-٣٣٦٫٤٤٢٢٤٠٫١٤٠١٣٦٫٥٥٨٩٥٫٤٣١٢٢٠٫٥٤٤موجودات القطاع 

-

٥٫٧٥٥٦٫٣٤٤٢٦٧٫٩٧٧٩٦٫٥٥٦-١١٥٫٩٠٨٥٨٫٠٥٨٧٣٫٠٣٢٣٢٫١٥٤٧٣٫٢٨٢مطلوبات القطاع 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٥

رأس المال ١٦

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھم

المصرح بھ والصادر والمدفوع بالكامل 
سھم) بقیمة١٥٠: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١سھم عادي (٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٥٠٫٠٠٠١٥٠درھم لكل سھم)١٫٠٠٠: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١درھم لكل سھم (١

٢٥٠٫٠٠٠١٥٠

ألف درھم مع تخفیض  ٢٥٠٫٠٠٠ألف درھم إلى ١٥٠، اعتمد المساھمون زیادة رأس مال الشركة من ٢٠٢١أبریل ٨بتاریخ 
سھم جدید. ٢٤٩٫٩٩٩٫٨٥٠درھم وإصدار ١درھم إلى  ١٫٠٠٠األسھم بالقیمة اإلسمیة من 

توزیعات األرباح ١٦٫١
والتي تم تعدیلھا مقابل المبلغ المدفوع ألف درھم للشركة األم  ١٢٫٠٠٠توزیعات أرباح بقیمة  عن  المجموعة  أعلنت،  السنةخالل  

). الشركة األمدرھم توزیعات أرباح مدفوعة إلى ألف ٢٥٠٫٠٠٠: ٢٠٢٠(مقدماً للشركة األم 

االحتیاطي النظامي ١٧

یتوجب تحویل  والنظام األساسـي للشركة،  ٢٠١٥) لسنة  ٢رقم (وفقاً للقانون الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  
من رأس مال الشركة. ٪٥٠من ربح السنة إلى االحتیاطي النظامي حتى یصبح رصید االحتیاطي النظامي مساویاً لـ ٪١٠

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة ١٨

الخاضعة لسیطرة مشتركة. یتم استبعاد عملیات االستحواذ ھذه من نطاق  خالل السنة، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة  
"دمج األعمال" باعتبارھا دمجاً لألعمال بین شركات خاضعة لسیطرة مشتركة نظرًا ٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

س الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب  ألن الشركة والشركات المستحوذ علیھا یتم السیطرة علیھا بشكل نھائي من قبل نف
الجوھر   تعكس  والتي  الحصص،  تجمیع  طریقة  باستخدام  المختصرة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  في البیانات  االستحواذ  عملیات 
االقتصادي للمعاملة. اختارت المجموعة دمج إیرادات ومصاریف وموجودات ومطلوبات الشركات المستحوذ علیھا منذ تاریخ  

.ستحواذاال

رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع ذ.م.م (آر ایھ بي ام) 
في شركة رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع ذ.م.م (آر ایھ بي ام) ٪  ١٠٠خالل السنة، استحوذت المجموعة على أسھم بنسبة  

شيء.   إمارة أبوظبي، إن رویال اركیتیكتسمقابل ال  مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في  شركة ذات  إلدارة المشاریع ذ.م.م ھي 
منذ تاریخ االستحواذ، ساھمت  اإلمارات العربیة المتحدة وتعمل في تقدیم خدمات استشارات إدارة المشاریع والتصامیم المعماریة.  

ألف درھم على  ٦٫٩٣٠ألف درھم و٣٠٫٩٢٨لمجموعة بمبلغ  بإیرادات وأرباح ل شركة رویال اركیتیكتس إلدارة المشاریع ذ.م.م  
التوالي. 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٦

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ١٨

رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م ("آر دي سي") 
كومباني ذ.م.م ("آر دي سي") وشركتھا التابعة في رویال دیفلوبمنت٪ ١٠٠، استحوذت المجموعة على أسھم بنسبة السنةخالل 

إن رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في إمارة أبوظبي، اإلمارات مقابل ال شيء.  
لتي تتعلق بھذا  العربیة المتحدة وتعمل في تطویر العقارات وكافة األنشطة التكمیلیة أو اإلضافیة أو العرضیة ذات الصلة أو ا

ألف درھم ٢٧٫٩٣٥للمجموعة بمبلغ وخسارةبإیرادات رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م منذ تاریخ االستحواذ، ساھمت النشاط. 
ألف درھم على التوالي.  ٧٫٦٠٨و

دبلیو اف سي ھولدینج ("دبلیو اف سي") 
مقابل ملكیة فردیة ذ.م.م وشركاتھا التابعة–في دبلیو اف سي ھولدینج ٪٧٠، استحوذت المجموعة على أسھم بنسبة  السنةخالل  
ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة  دبلیو اف سي ھولدینجإن.ال شيء

منذ وخدمات حقول ومرافق النفط والغاز البحریة والبریة.ستقدام الكوادر الطبیةتورید العمالة عند الطلب وخدمات اوتعمل في
ألف درھم، ٩٫٤٤٩ألف درھم و١٤٠٫٢١٤دبلیو اف سي ھولدینج بإیرادات وربح للمجموعة بمبلغ  تاریخ االستحواذ، ساھمت  

على التوالي.

ستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة ھي كما ھو موضح في الجدول إن المبالغ المدرجة فیما یتعلق بالموجودات القابلة للتحدید الم
أدناه: 

اإلجمالي دبلیو اف سي آر دي سي آر ایھ بي ام
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات
١٠٣٣٫٠٩١٥٩٫١٦١٦٢٫٣٥٥) ٥الممتلكات والمعدات (إیضاح 

٣٧-٣٦١الموجودات غیر الملموسة  
١١٫٨٤٧٢٣٫٢٦١٢٠٫٦٠٦٥٥٫٧١٤المبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة  

١٢٫٢٦٦١٠٧٫٣٣٢٧٨٫٠٥٩١٩٧٫٦٥٧الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
١٤٫٦٧٨١٢٫٠٥٣٧٧٫٠٢٠١٠٣٫٧٥١النقد واألرصدة البنكیة 

٣٨٫٩٣٠١٤٥٫٧٣٨٢٣٤٫٨٤٦٤١٩٫٥١٤

المطلوبات
١٫٦٦٤٥٦٢٢١٫٨٠٢٢٤٫٠٢٩مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٨٫٩٨٥٨٥٫١٢٨٥٧٫٩٨٨١٥٢٫١٠٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
٢٦٢٥١٫٧٦٥١٦٫٣٧٥٦٨٫٤٠٢المبلغ المستحق ألطراف ذات عالقة  

١٠٫٩١٢١٣٧٫٤٥٥٩٦٫١٦٦٢٤٤٫٥٣٣

٢٨٫٠١٩٨٫٢٨٣١٣٨٫٦٨٠١٧٤٫٩٨٢إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید 
٤١٫٦٠٤٤١٫٦٠٤--ناقصاً: حصة غیر مسیطرة 

حصة نسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید  
٢٨٫٠١٩٨٫٢٨٣٩٧٫٠٧٦١٣٣٫٣٧٨المستحوذ علیھا 

----المدفوع االعتبار 

٢٨٫٠١٩٨٫٢٨٣٩٧٫٠٧٦١٣٣٫٣٧٨احتیاطي الدمج 
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٧

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٩

فیما یلي الحركة في مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٢٫١٤٩١٢٫٦٠٩ینایر ١في 
-٢٤٫٠٢٩) ١٨(إیضاح  األعمالالمستحوذ علیھ من دمج 

٢٫٣٢١١٫٥٦٩خالل السنة المحمل 
)٢٫٠٢٩()١٫٧٦٧(المدفوع خالل السنة

-)١٠٫٧٨٠(التحویالت 

٢٥٫٩٥٢١٢٫١٤٩دیسمبر ٣١في 

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد اإلیجار ٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

:التكلفة
--ینایر ١في 

-١٫٩٣٧إضافات

-١٫٩٣٧دیسمبر  ٣١في 
االستھالك المتراكم:  

--ینایر  ١في 
-٤٣٠المحمل للسنة 

-٤٣٠دیسمبر ٣١في 
: القیمة الدفتریة

-١٫٥٠٧دیسمبر ٣١في 

مطلوبات اإلیجار: 
الدفتریة لمطلوبات عقد اإلیجار والحركات خالل السنة:مدرج أدناه القیم 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

--ینایر ١في 
-١٫٩٣٧إضافات خالل السنة

-٤٠مصاریف الفائدة 
-)٦٧٧(السداد خالل السنة

-١٫٣٠٠دیسمبر ٣١في 
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٨

اإلیجار (تتمة) موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد ٢٠

مطلوبات اإلیجار: (تتمة) 
إن مطلوبات عقد اإلیجار في بیان المركز المالي الموحد مفصح عنھا كاآلتي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٦٣٦غیر متداولة 
-٦٦٤متداولة

-١٫٣٠٠إجمالي 

الدائنة األخرى والذمم الدائنة  الذمم التجاریة ٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٨٫٩٠٠١٠٫٦٣٩ذمم تجاریة دائنة  
٦١٫٣٩٧٤٨٫١٥٩مصاریف مستحقة

٢٤٫٦٩٦٣٫٠١٧مبالغ مدفوعة مقدماً للعمالء 
٣٫٦٤٤٦٤٩مخصص تعویض وحافز اإلدارة 

١١٫٧٢٢١٨٫١٢٦محتجزات دائنة 
-٧٩٫٣٢٧مخصصات، وودائع وذمم دائنة أخرى

-٣٫١٧٦)١٣(إیضاح  مطلوبات العقد
١٫٦٧١-إیجار مستلم مقدماً 

٢١٢٫٨٦٢٨٢٫٢٦١

إن الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى مفصح عنھا في بیان المركز المالي الموحد على النحو التالي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

-٢٫٦٩٣متداولة غیر 
-٢١٠٫١٦٩متداولة

-٢١٢٫٨٦٢إجمالي 



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٩

اإلیرادات ٢٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

نوع اإلیرادات 
٦٨٫٤٢٢٤٤٫٦٧٦إیرادات عقد البناء

٦٠٫٥٥٩١٥٫٨٥٥إیرادات المناظر الطبیعیة والزراعة 
٦٦٫٥٢٤٥٣٫٠٩٥إیرادات أعمال الصیانة 

١٨٫٣٦٨١٦٫٤٢٢إیرادات إدارة سكن العمال واإلیرادات األخرى ذات الصلة
-١٣٨٫٧٠٦العمالة والحلول اإلداریة 

٣٥٢٫٥٧٩١٣٠٫٠٤٨

توقیت إدراج اإلیرادات 
١٩٦٫٣٠٢١٢٦٫٥٢٦خدمات محولة خالل فترة من الزمن  

١٥٦٫٢٧٧٣٫٥٢٢خدمات محولة في وقت محدد

٣٥٢٫٥٧٩١٣٠٫٠٤٨

األسواق الجغرافیة 
یتم تولید كافة اإلیرادات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

التكالیف المباشرة ٢٣

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٦٣٫٠٨٧٤١٫٨٦٣تكالیف المقاولة من الباطن والصیانة 
٦٦٫٨٧٨٢٥٫١٩٤تكالیف المواد المباشرة 

٥٩٫٢١٧٣٨٫٩٦٧تكلفة الموظفین 
١٫٠٠٠١٫٠٢٢االستھالك

٢٨٧٧٩٠أخرى 

٢٩٠٫٤٦٩١٠٧٫٨٣٦
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٠

المصاریف العمومیة واإلداریة ٢٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٦٫٢١١١٠٫٣٩٠رواتب وأجور 
٥٫٣٧٠١٠٩) ١٣(إیضاح مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٫٣٢٨١٫٣٧٥حكومیة، مصاریف مھنیة وقانونیة رسوم 
٢٫٠٨٠١٫٨١٣واالتصال اإلیجار، المرافق 

١٣٩٩٣٧) ١٢رسوم إدارة (إیضاح  
١٫١٠٦٢٣٧استھالك

١٩٤٢٢٨إصالحات وصیانة 
١٣٠٢١٠مصاریف تأمین 
٥٫٠٠٨٤٫١٥٠مصاریف أخرى 

٣١٫٥٦٦١٩٫٤٤٩

االستثمار إیرادات ٢٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٧٩٤٫٧٣٩إیرادات الفائدة وتوزیعات األرباح 
٣٫١٦٤٤٫٣٥٤) ٨حصة الربح من شركة زمیلة وشركات ائتالف (إیضاح 

٤٫١٤٣٩٫٠٩٣

إیرادات أخرى ٢٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٫٦٠٩٣٫٦٦١إیرادات اإلیجار 
١٫٠٤٦-إیرادات العمولة

٤٢-ربح من بیع ممتلكات ومعدات 
٢٫٩٨٤٤٫٠٤٦إیرادات متنوعة

٦٫٥٩٣٨٫٧٩٥



اإلمارات العقاریة ذ.م.م") (سابقًا "ستا ليونزمجموعة إیه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ

البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥١

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ٢٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٥٫٨١٧٥٦٫٩٤٦خطابات ضمان 

٧٠-خطابات اعتماد 

الضمانات البنكیة وخطابات االئتمان في سیاق األعمال اإلعتیادیة.یتم إصدار  

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة٢٨

ومخاطر  معدل الفائدةمخاطر  و،ومخاطر السیولة،مخاطر االئتمانلعدة مخاطر مالیة:  ا على تعریضھالمجموعةتعمل أنشطة  
غراض المضاربة أو  األدوات المالیة المشتقة، ألإبرام أو المتاجرة في األدوات مالیة، بما في ذلك  ال تقوم المجموعة ب .العمالت

إدارة المخاطر. 

یقوم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر  سیاسات إدارة المخاطر للشركة. تناقش الفقرة التالیة 
غیر أنھ تم إجراء بعض التعدیالت باستخدام المعلومات والمناھج التي تستخدمھا الشركة في إدارة مخاطر االئتمان،٩قم  المالیة ر 
. ٩االمتثال لمتطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم من أجل 

إلدارة أي من تلك المخاطر وتم تلخیص ھذه السیاسات أدناه: تقوم المجموعة بمراجعة واعتماد السیاسات 

مخاطر االئتمان 
االئتمان في مخاطر فشل أحد أطراف األداة المالیة في الوفاء بالتزام مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة  تتمثل مخاطر

مالیة. اعتمدت المجموعة سیاسة التعامل فقط مع أطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانیة جیدة، مع ذلك، یتم تولید إیرادات جوھریة 
ع ومعروفین حیث قدرت مخاطر االئتمان لھم على أنھا منخفضة. باإلضافة لذلك،  من خالل التعامل مع عمالء ذوي مستوى رفی

تحتفظ المجموعة بودائع ضمان مقابل األطراف المقابلة المتعلقة بذممھا التجاریة المدینة. 

االئتمانیة، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة تحاول المجموعة السیطرة على مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات
على أنھا  . تم تقدیر األرصدة لدى البنوك  محددة، وتقییم الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة التي لیس لھا عالقة بشكٍل مستمر

إلمارات العربیة المتحدة. ذات مخاطر ائتمان منخفضة للتعثر بما أن تلك البنوك یتم تنظیمھا من قبل المصرف المركز لدولة ا

تنتج تركزات مخاطر االئتمان عندما یتعامل عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجاریة متشابھة أو في أنشطة ضمن منطقة  
جغرافیة واحدة، أو عندما تكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما یؤثر في مقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة بشكل مشابھ 
في حالة بروز تغیرات اقتصادیة أو سیاسیة أو أیة تغیرات أخرى. وتشیر تركزات االئتمان إلى حساسیة أداء المجموعة تجاه  
التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معین أو منطقة جغرافیة معینة. یتم االحتفاظ  بكافة األرصدة البنكیة لدى بنوك تجاریة 

متحدة. في دولة اإلمارات العربیة ال

إن أفضل مبلغ یمثل الحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات المالیة في نھایة فترة التقاریر المالیة، في حال تعثر 
األطراف المقابلة في أداء التزاماتھا عادًة ما یعادل قیمتھا الدفتریة. 
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٢

(تتمة) أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة٢٨

مخاطر معدالت الفائدة 
فائدة بمعدالت الفائدة على الودائع الثابتة لدة البنوك. لیس لدى المجموعة أي ودائع  یتعلق تعرض المجموعة لمخاطر معدالت ال

ثابتة ذات فائدة متغیرة وبالتالي غیر معرضة لمخاطر معدالت الفائدة.

مخاطر السیولة
المرتبطة بمطلوباتھا المالیة عند بالتزامات الدفع الخاصة بھا على الوفاء  المجموعةعدم قدرةمخاطر  فيمخاطر السیولة  تتمثل

.  استحقاقھا 

بإعداد إطار عمل مالئم إلدارة مخاطر السیولة وذلك إلدارة  تي قام تإن مسؤولیة إدارة مخاطر السیولة تقع على عاتق اإلدارة ال
یرة األجل ومتوسطة األجل وطویلة األجل. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر  متطلبات إدارة السیولة والتمویل لدى المجموعة قص

ومراقبة التدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة بإستمرار،  أطراف ذات عالقة،ودعم من  كافیةالسیولة من خالل الحفاظ على احتیاطیات
وتوافق جداول استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالیة.

اه جدول استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدیة المخصومة:یلخص الجدول أدن 

اإلجمالي سنوات ٥إلى ١شھر ١٢إلى ٣أشھر ٣أقل من 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٢٫٦٩٣١٨٨٫١٦٦- ١٨٥٫٤٧٣الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٣٫٦٥٦٢٧٫٨٦٣- ٢٤٫٢٠٧المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 
٦٧٧٦٧٧١٫٣٥٤- التزام عقد االیجار 

٢٠٩٫٦٨٠٦٧٧٧٫٠٢٦٢١٧٫٣٨٣

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في 
٧٧٫٥٧٣- - ٧٧٫٥٧٣والذمم الدائنة األخرى الذمم التجاریة الدائنة 

٢٫١٤٦- - ٢٫١٤٦المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

٧٩٫٧١٩- - ٧٩٫٧١٩

األسھم وتحلیل الحساسیة أسعار 
تم تحدید تحلیل الحساسیة بناًء على التعرض لمخاطر أسعار األسھم في نھایة فترة التقاریر المالیة.

٦٫٦٢٢للمجموعة بقیمة  وربح السنةالدخل الشامل اآلخرانخفض/ألرتفعـ  ٪١٠في حال كانت أسعار األسھم أعلى/أقل بنسبة  
كنتیجة للتغیر في القیمة العادلة ، على التوالي: ال شيء)٢٠٢٠ألف درھم (٤٫٩٥٧ألف درھم)٥٫٥٧٩:  ٢٠٢٠ألف درھم (

. وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةلالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

مخاطر صرف العمالت األجنبیة 
لیس لدى المجموعة تعرض جوھري لمخاطر العمالت حیث أن معظم موجوداتھا ومطلوباتھا النقدیة بالدرھم اإلماراتي. 

إدارة رأس المال 
یتمثل الھدف الرئیسي من إدارة رأس مال المجموعة في ضمان احتفاظ المجموعة بنسب رأسمالیة جیدة من أجل دعم أعمالھا  

قیمة   الظروف  .المساھمینوزیادة  في  التغیرات  ضوء  في  علیھ  التعدیالت  وإجراء  الرأسمالي  ھیكلھا  بإدارة  المجموعة  تقوم 
االقتصادیة.
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٣

(تتمة) أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة٢٨

إدارة رأس المال (تتمة) 
دیسمبر  ٣١و٢٠٢١دیسمبر ٣١لم یتم إجراء أیة تغییرات على األھداف أو السیاسات أو العملیات خالل السنتین المنتھیتین في 

واألرباح  . یتكون رأس مال المجموعة من رأس المال، واالحتیاطي النظامي، واحتیاطي القیمة العادلة، واحتیاطي الدمج  ٢٠٢٠
ألف درھم).٢٩٦٫٥٥٣: ٢٠٢٠ألف درھم (٤٩١٫٦٧٢المحتجزة ویتم قیاسھ بمبلغ 

القیم العادلة ٢٩

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 

العالقة، تتكون   ذات  األطراف  من  المستحقة  والمبالغ  المدینة،  التجاریة  والذمم  البنكیة،  األرصدة  من  المالیة  الموجودات 
، واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المتداولةوبعض المطلوباتالذمم التجاریة الدائنةاألخرى. تتكون المطلوبات المالیة منلةالمتداووبعض الموجوداتأو الخسائر
األخرى. 

المالیة جوھریاً عن قیمھا الدفتریة. لألدواتال تختلف القیم العادلة 

تراتیبیة القیمة العادلة 
ة للموجودات والمطلوبات من خالل طرق التقییم: تستخدم المجموعة التراتیبیة التالیة لتحدید واالفصاح عن القیمة العادل

 األسعار (غیر المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.١المستوى :
  طرق تقییم أخرى تكون فیھا كافة المدخالت ذات تأثیر جوھري على القیم العادلة المدرجة قابلة للمالحظة،  ٢المستوى :

بشكل مباشر أو غیر مباشر. سواًء 
  طرق تقییم تستخدم فیھا مدخالت لدیھا تأثیر جوھري على القیم العادلة المسجلة التي ال تعتمد على بیانات السوق ٣المستوى :

القابلة للمالحظة. 

تحتفظ المجموعة باألدوات المالیة التالیة المقاسة بالقیمة العادلة: 

الياإلجم٣ىمستو٢ىمستو١مستوى 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٦٦٫٢٢١--٦٦٫٢٢١استثمارت مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٤٩٫٥٧١--٤٩٫٥٧١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٥٥٫٧٩١--٥٥٫٧٩١استثمارت مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
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البيانات المالية الموحدة  حولإیضاحات 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٤

القیم العادلة (تتمة) ٢٩

(تتمة) تراتیبیة القیمة العادلة 
لم یتم اإلفصاح  ال یوجد مطلوبات مالیة یتوجب قیاسھا بالقیمة العادلة وبالتالي .خالل السنةكل مستوىكانت ھنالك تحویالت بین  

عنھا في الجدول أعاله. 

تم إدراج الموجودات البیولوجیة التي تتضمن النباتات بالقیمة العادلة، والتي  ، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١، و٢٠٢١دیسمبر ٣١*كما في 
.الیة لنوع الموجودات المشابھةعلى أسعار السوق الحیتم تحدیدھا بناًء على 

القیمة العادلة لموجودات المجموعة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة 
:یوضح الجدول التالي تحلیل القیمة العادلة للموجودات التي یتم قیاسھا واإلفصاح عنھا بالتكلفة التاریخیة

القیمة العادلة كما في
تراتبیة القیمة  

العادلة
أسالیب التقییم  

والمدخالت الرئیسیة
المدخالت الھامة غیر  

القابلة للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة
بالقیمة العادلة

٢٠٢٠دیسمبر  ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
ألف درھم ألف درھم 

٣المستوى ٩٫٩٠٠١٥٫٠٠٠استثمارات عقاریة،
طریقة التدفقات 

قیم اإلیجار  النقدیة المخصومة 

كلما زادت إیرادات  
،  المفترضةاإلیجار

ارتفعت القیمة العادلة. 

العائد األساسي للسھم ٣٠

المتوسط المرجح العائد إلى حاملي أسھم الشركة األم من خالل السنةیتم احتساب العائدات األساسیة للسھم من خالل تقسیم ربح 
الصادرة خالل الفترة على النحو التالي: لعدد األسھم

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٦٣٫٠٩١١٩٫٧٩٠الربح للسنة (ألف درھم)

٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم*

٠٫٢٥٠٫٠٨السھم األساسیة للفترة (ألف درھم)عائدات 

في عدد األسھم خالل الفترة. للزیادةالمتوسط المرجح تأثیر یأخذ المتوسط المرجح لعدد األسھم بعین االعتبار *


