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مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد (غیر مدقق) بیان 
٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في للفترة

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

١٣٢٠١٫٠٢٣٣٧٫٢٨٣اإلیرادات
) ٣٠٫٠٦٩()١٧٠٫٧٦٧(تكالیف اإلیرادات 

٣٠٫٢٥٦٧٫٢١٤إجمالي الربح  

)٥٫١٦٦()٩٫٤٨١(مصاریف عمومیة وإداریة
٦٣٫٨٣٥١٫٧٠٣حصة من أرباح استثمار في شركة زمیلة وشركات ائتالف 

٣١٥٠ربح من التغیر في القیمة العادلة للموجودات البیولوجیة 
المالیة المدرجة بالقیمةخسارة من التغیر في القیمة العادلة للموجودات 

-)١٫٧٣٧(٧٫٢العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
١٫٠٤٧٩٨٧إیرادات أخرى  
)١٥٥()١١٦(تكالیف التمویل 

٢٣٫٨٣٥٤٫٦٣٣الربح للفترة

العائد إلى: 
٢١٫٣٨٨٤٫٤٥٠مالكي الشركة األم  

٢٫٤٤٧١٨٣الحقوق غیر المسیطرة 

٢٣٫٨٣٥٤٫٦٣٣

١٤٠٫٠٩٠٫٠٢العوائد األساسیة للسھم (درھم) 



مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

بیان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد (غیر مدقق) 
٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في للفترة

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

٢٣٫٨٣٥٤٫٦٣٣الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر: 
البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
١٤) ٧٣(فروق صرف العمالت األجنبیة عند تحویل العملیات الخارجیة 

تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: البنود التي لن یتم إعادة 
التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

٣٫٩٤٨)١٩٩(٧٫١الدخل الشامل اآلخر 

٣٫٩٦٢)٢٧٢(الدخل الشامل اآلخر للفترة (الخسارة) /

٢٣٫٥٦٣٨٫٥٩٥إجمالي الدخل الشامل للفترة 

العائد إلى: 
٢١٫١١٦٨٫٤١٢حاملي أسھم الشركة األم 

٢٫٤٤٧١٨٣الحقوق غیر المسیطرة 

٢٣٫٥٦٣٨٫٥٩٥



مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٧

بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في للفترة

احتیاطي دمج احتیاطي نظامي رأس المال
احتیاطي تحویل  

العمالت

احتیاطي التغیرات  
المتراكمة في القیمة  

أرباح محتجزة  العادلة

حقوق الملكیة العائدة  
إلى حاملي أسھم  

الشركة األم 
الحقوق غیر  

اإلجمالي المسیطرة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢١٫٦٥٤٢٧٢٫١٧٤٢٩٦٫٥٥٣١٫١٨٤٢٩٧٫٧٣٧--٢٠٢١١٥٠٢٫٥٧٥ینایر  ١الرصید في 
٤٫٤٥٠٤٫٤٥٠١٨٣٤٫٦٣٣-----الربح للفترة 

٣٫٩٦٢-٣٫٩٦٢-١٤٣٫٩٤٨---الدخل الشامل اآلخر للفترة 

١٤٣٫٩٤٨٤٫٤٥٠٨٫٤١٢١٨٣٨٫٥٩٥---إجمالي الدخل الشامل للفترة  
)١٢٫٢٠٤()٢٠٤()١٢٫٠٠٠()١٢٫٠٠٠(-----)١١٫١توزیعات أرباح (إیضاح 

٣٦٫٣٠٢-٣٦٫٣٠٢---٣٦٫٣٠٢--دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

٢٠٢١١٥٠٢٫٥٧٥٣٦٫٣٠٢١٤٢٥٫٦٠٢٢٦٤٫٦٢٤٣٢٩٫٢٦٧١٫١٦٣٣٣٠٫٤٣٠مارس ٣١الرصید في 

٣٢٫٠٨٤٦٧٫٤٣٤٤٩١٫٦٧٢٤٥٫١٥٥٥٣٦٫٨٢٧)١٠٨(٢٠٢٢٢٥٠٫٠٠٠٨٫٨٨٤١٣٣٫٣٧٨ینایر  ١الرصید في 
٢١٫٣٨٨٢١٫٣٨٨٢٫٤٤٧٢٣٫٨٣٥-----الربح للفترة 

)٢٧٢(-)٢٧٢(-)١٩٩()٧٣(---للفترة األخرىةالشاملالخسارة

٢١٫٣٨٨٢١٫١١٦٢٫٤٤٧٢٣٫٥٦٣)١٩٩()٧٣(---إجمالي الدخل الشامل للفترة  

٣١٫٨٨٥٨٨٫٨٢٢٥١٢٫٧٨٨٤٧٫٦٠٢٥٦٠٫٣٩٠)١٨١(٢٠٢٢٢٥٠٫٠٠٠٨٫٨٨٤١٣٣٫٣٧٨مارس ٣١الرصید في 



مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمارات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٨

الموحد (غیر مدقق)بیان التدفقات النقدیة المرحلي 
٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في للفترة

٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس٣١
ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة 
٢٣٫٨٣٥٤٫٦٣٣الربح للفترة 

تعدیالت للبنود التالیة:  
٥١٫٢٦٣٢٢٥استھالك ممتلكات ومعدات

-١٦٢استھالك موجودات حق االستخدام 
١١٣١١٣استھالك استثمارات عقاریة 

١٢٢إطفاء موجودات غیر ملموسة 
) ١٫٧٠٣() ٣٫٨٣٥(٦حصة من أرباح شركة زمیلة وشركات ائتالف 

)٥٠() ٣١(ربح من التغیر في القیمة العادلة للموجودات البیولوجیة 
خسارة التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل

-٧٫٢١٫٧٣٧الربح أو الخسارة 
١٫٤٠٩٧٤٤مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٫٢٩٧-مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
١١٦١٥٥تكالیف التمویل 

٢٤٫٧٨١٥٫٤١٦
تعدیالت على راس المال العامل: 

)٥٠() ٢٤٢(المخزون 
٩٫٥٤٩) ٢٢٫٢٥٨(الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

٨٫٢٧١) ٦٣٫٨٦٠(المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
٢٦٥١٧نباتات -الموجودات البیولوجیة 

) ٢٣٫١١٨(٣٠٫٣٦٥الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
) ١٥٫٤٣٦() ٥١٨(المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

) ١٤٫٨٥١() ٣١٫٧٠٦(النقد المستخدم في العملیات 
)٤٧٠() ١٫٠٦٩(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

)١٥٥() ١١٦(تكالیف التمویل المدفوعة 

) ١٥٫٤٧٦() ٣٢٫٨٩١(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة  

األنشطة االستثماریة 
٢٦٫٧٣١-دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

)١٠٧() ٤٫٠٦٥(٥شراء ممتلكات ومعدات  
-) ٩(شراء موجودات غیر ملموسة  

-) ٨٫٠١٦(٧٫٢شراء موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
٦٥٫١٢٠١٫١٧٥توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة وشركات ائتالف 

) ٨٢٫٨٥٩(٥٥٫٩٥٦استحقاق أصلیة أكثر من ثالثة أشھر الحركة في ودائع ثابتة ذات فترة 

) ٥٥٫٠٦٠(٤٨٫٩٨٦صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة 

) ٧٠٫٥٣٦(١٦٫٠٩٥صافي الزیادة/(النقص) في النقد وما یعادلھ  
١٦٢٫٦١٥١٢٩٫٨٢٥النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

١٤-التغیرات في معدالت صرف العمالت األجنبیة تأثیر 

١٠١٧٨٫٧١٠٥٩٫٣٠٣النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة  

المعامالت غیر النقدیة: 
١٢٫٠٠٠-)١١٫١توزیعات أرباح تم خصمھا مقابل مبلغ مدفوع مقدماً لطرف ذو عالقة (إیضاح 

٢٠٤-)١١٫١توزیعات أرباح لحقوق غیر مسیطرة (إیضاح 



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

٩

معلومات عامة ١

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

العربیة المتحدة. 

محدودة إلى شركة مساھمة  یالمساھمون تغی، قرر  ٢٠٢٢أبریل  ٨بتاریخ   ر الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولیة 
، أدرجت ٢٠٢١مایو ٣١في ).١٢درھم (یرجى الرجوع إلى اإلیضاح  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠زیادة رأس مال الشركة إلى وخاصة 

الشركة أسھمھا العادیة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة الثانوي.

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

التابعة   وشركاتھا  للشركة  المالي  والمركز  العملیات  نتائج  المختصرة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  البیانات  ھذه  وشركتھاتتضمن 
) االئتالف  وشركات  مالزمیلة  إلیھا  “عاً  ُیشار  للمجموعة فيبـ  الرئیسیة  األنشطة  تتمثل  قطع  المجموعة").  وتقسیم  وبیع  شراء 

وتقدیم خدمات فنیة وتجاریة وخدمات متعلقة بالمقاوالت وخصوصاً إدارة وتأجیر العقارات وتطویرھا،  األراضي والعقارات، و
، وأعمال الري، وتجارة  المناظر الطبیعیةوتصمیم وتنفیذ  ،األعمال األخرى المرتبطة، والمقاوالت العامة وفي أعمال الموانئ
استشارات  الھندسة المعماریة، واالستشارات. تتضمن أنشطة المجموعة أیضاً األراضي والمواقعتسویة  ، وأعمال  المواد الزراعیة

المشاریع حقول النفط  وتطویر العقاراتإدارة تشیید  وخدمات مرافق  ، واستقدام العمالة عند الطلب، واستقدام الكوادر الطبیة، 
والغاز البریة والبحریة، والطابعة، وتصویر المستندان، وخدمات متابعة المعامالت، والتسویق، والمشتریات، والموارد البشریة، 

المعلومات،   تقنیة  واستشارات  القانونیة  واالستشارات  واالستشارات واإلداریة،  البشریة  والموارد  االتصال،  مراكز  وخدمات 
اإلداریة.  

. ٢٠٢٢بریل ا٢٠تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

أساس اإلعداد٢٫١

) التقاریر المالیة المرحلیة. ٣٤لمحاسبة الدولي رقم (تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار ا 

ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات واالفصاحات الضروریة إلعداد البیانات المالیة الموحدة 
للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في   ٣١السنویة وفقاً 

بالضرورة إلى نتائج السنة المنتھیة في  ٢٠٢٢مارس٣١اإلضافة لذلك، قد ال تشیر نتائج الفترة المنتھیة في  . ب٢٠٢١دیسمبر  
. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء بعض األدوات المالیة والموجودات البیولوجیة   تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً 
بالقیمة العادلة.ا قیاسھالتي تم  

للمجموعة  وھو عملة العرض  ،عرض البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (درھم)تم
والعملیة الوظیفیة للشركة. تم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف (ألف درھم) إال إذا أشیر إلى خالف ذلك. 



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٠

التوحید أساس ٢٫٢

تتكون البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة. 

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

 سیطرة على الجھة المستثمر فیھا؛
فیھا؛ والتعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتھا مع الجھة المستثمر
 .المقدرة على استخدام سیطرتھا للتأثیر على عوائدھا

تقوم المجموعة بإعادة تقیم ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغیرات في  
. واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث المدرجة أعاله

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما  
. فیھا من جانب واحدتكون حقوق التصویت كافیة لمنح القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر 

لحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت المجموعة في الجھة تأخذ المجموعة في االعتبار كافة ا 
المستثمر فیھا كافیة لمنحھا السیطرة، بما في ذلك:  

 المجموعة لحقوق التصویت بالنظر إلى حجم وتوزیع أسھم أصحاب األصوات اآلخرین؛ حجم امتالك
،أو أي من مالكي األصوات اآلخرین أو أطراف أخرى؛ حقوق التصویت المحتملة التي تمتلكھا المجموعة
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ و
إضافیة تشیر إلى أن المجموعة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة في أیة حقائق وظروف

الوقت الذي یطلب فیھ اتخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. 

بعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على  یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التا 
الشركة التابعة. وبشكل خاص، یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة في بیان  

الخسائر المرحلي الموحد المختصر من التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ وأاألرباح  
المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة. 

یان  ینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة. یعود ب
حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید حقوق   الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى الحقوق غیر المسیطرة 

الملكیة غیر المسیطرة.  

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات  
اسبیة للمجموعة. المح 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١١

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر ویتم احتسابھا كالفرق 
یمة الدفتریة السابقة لموجودات ) الق٢) إجمالي القیمة العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا؛ و (١بین (

ومطلوبات الشركة التابعة وأٍي من الحقوق غیر المسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر  
مباشر  والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل

ھو محدد/مسموح بھ في   كما  حقوق الملكیة  فئة أخرى ضمن  األرباح أو الخسائر أو یتم تحویلھا إلى  تصنیفھا إلى  (یتم إعادة 
ابقًا  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة القابلة للتطبیق). یتم اعتبار القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة س

خ فقدان السیطرة كالقیمة العادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  في تاری
، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. ٩

یتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین  
أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. 

إن تفاصیل الشركات التابعة للشركة ھي كما یلي: 

األنشطة الرئیسیةالتأسیس  مكان نسبة حصة الملكیة  اسم الشركة التابعة 
٢٠٢٢٢٠٢١

تجارة  تصمیم وتنفیذ المناظر الطبیعیة، أعمال الري واإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م 
مواد الزراعیة ال

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

بناء وتطویر العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠رویال دیفلوبمنت كومباني ذ.م.م ( 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٢

التوحید (تتمة) أساس ٢٫٢

من خالل شركاتھا التابعة:ةتقوم الشركة بالسیطرة على الشركات التالی

األنشطة الرئیسیةمكان التأسیس  نسبة حصة الملكیة  اسم الشركة التابعة 
٢٠٢٢٢٠٢١

شركة الشخص  – إدارة شركات أیھ أس جي  
الواحد ذ.م.م 

الخاصة،  المتحدة اإلمارات العربیة ٪ ١٠٠٪١٠٠ والمؤسسات  الشركات  إدارة  خدمات 
التجاریة المشاریع  والمؤسسات،  واستثمارات   ،

واإلدارة 

استثمارات المشاریع التجاریة، والمؤسسات، واإلدارة اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ٧٠٪٧٠القابضة ذ.م.م أف سي دبلیو

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

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

إدارة العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ٨٧٪٨٧سنشري لالستثمار العقاري ذ.م.م 

سكن فندقي صریبا  ٪ ١٠٠٪١٠٠بیوغارد فیركار شركة رویال للتطویر دوو 

استثمارات المشاریع التجاریة، والمؤسسات، واإلدارة اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠أیھ أس جي كابیتال القابضة 

الزراعیة،  اإلمارات العربیة المتحدة - ٪١٠٠) ١أیھ أس جي اغرو (  المشاریع  والمؤسسات،  استثمارات 
واإلدارة 

وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠) ٢وورك فورس كونكشن ذ.م.م ( الطبیة،  الكوادر  واستقدام  العمالة،  استقدام 
مرافق حقول النفط والغاز البریة والبحریة 

متابعة  العربیة المتحدة اإلمارات ٪ ١٠٠٪١٠٠) ٢ملتي سیرف للطباعة ومتابعة المعامالت (  وخدمات  المستندات،  وتصویر  الطباعة، 
المعامالت 

التسویق، والمشتریات، والموارد البشریة واإلداریة،  اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠) ٢طموح لخدمات األعمال المتكاملة (
واالستشارات القانونیة واستشارات تقنیة المعلومات،  

االتصال وخدمات مراكز  

وخدمات  اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠) ٢كوربویت سلویوشنز كونسلتانتز ( اإلداریة،  واالستشارات  البشریة،  الموارد 
مرافق حقول النفط والغاز البریة والبحریة 

كونكت للتوظیف المؤقت من مصادر خارجیة  
)٢  (

استقدام الموظفین عند الطلب، وخدمات مرافق حقول  اإلمارات العربیة المتحدة ٪ ١٠٠٪١٠٠
النفط والغاز البریة والبحریة

شركات تابعة تأسست خالل الفترة. )١( 

شركات تابعة لـ دبلیو أف سي القابضة ذ.م.م. )٢( 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٣

المحاسبیة الھامة ملخص السیاسات ٣

من قبل المجموعة المطبقةإن السیاسات المحاسبیة المعتمدة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك  
، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في  

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل  ٢٠٢٢ینایر  ١والتعدیالت الجدیدة التالیة الفّعالة اعتبارًا من  
غیر فّعال بعد. آخر صادر ولكنھ

 ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم –مرجع اإلطار النظري
 ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم –الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود
 ٣٧محاسبة الدولي رقم  تعدیالت على معیار ال–تكالیف استیفاء عقد –العقود الملزمة
  المالیة رقم المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر  الشركة التابعة –تطبیق 

كمطبق للمعاییر ألول مرة 
  المائة١٠الرسوم في اختبار "–األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم " الستبعاد المطلوبات في 

المالیة 
 الضریبة في قیاسات القیمة العادلة–٤١معیار المحاسبة الدولي رقم

تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة.تالتعدیالهلم یكن لھذ

للتقدیرات غیر المؤكدةوالمصادر الرئیسیة المحاسبیة الھامةاألحكام٤

یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع األحكام 
والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالیة واالفصاح  

لطارئة. كما تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات على اإلیرادات والمصاریف والمخصصات باإلضافة  عن المطلوبات ا
إلى التغیرات في القیمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

لالحقة. یتم حالیًا تقییم التقدیرات واألحكام قد تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالیة ا
وھي تعتمد على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى. 

عند تطبیق   كانت األحكام الجوھریة الموضوعة من قبل اإلدارة  ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة،  عند إعداد 
تقدیرات غیر المؤكدة ھي نفسھا التي تم تطبیقھا عند إعداد البیانات المالیة والمصادر الرئیسیة للللمجموعةالسیاسات المحاسبیة  

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

الممتلكات واآلالت والمعدات ٥

٣١أشھر المنتھیة في ثالثةال ألف درھم (فترة  ٤٫٠٦٥ما قیمتھوالمعداتواآلالتخالل الفترة، بلغت اإلضافات على الممتلكات  
وبلغت علیھا من خالل دمج األعمال االستحواذألف درھم)، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم ١٠٧: ٢٠٢١مارس
ھم (فترة  ألف در١٫٢٦٣ما قیمتھ  ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةالفترة  لالقیمة  فينخفاضاالاالستھالك ورسوم

الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم االستحواذ علیھا من  بلغت .ألف درھم)٢٢٥: ٢٠٢١مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةال
.ألف درھم)٣٫١٩٤: ٢٠٢١ال شيء (خالل دمج األعمال ما قیمتھ 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٤

االستثمار في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف ٦

الزمیلة وشركات ائتالف المجموعة: الشركةفیما یلي تفاصیل 

نسبة الملكیةبلد التأسیس والعملیات األنشطة الرئیسیةاسم المنشأة
مارس ٣١

٢٠٢٢
٣١

دیسمبر
٢٠٢١

الشركة الزمیلة
استثمار وتطویر المشاریع العقاریة  أبوظبي ماونتن جیت ذ.م.م. 

وإدارتھا. وتأسیسھا 
اإلمارات العربیة  

المتحدة 
٥٧٪ ٥٧٪

شركات االئتالف  
استثمار وتطویر المشاریع العقاریة  الزیو لالستثمار العقاري ذ.م.م 

. وتأسیسھا وإدارتھا
اإلمارات العربیة  

المتحدة 
٦٥٪ ٦٥٪

المشاریع العقاریة  استثمار وتطویر  بروجریسیف لتطویر العقارات ذ.م.م. 
. وتأسیسھا وإدارتھا

اإلمارات العربیة  
المتحدة 

٧٠٪ ٧٠٪

، وافق مجلس اإلدارة على إیقاف وإنھاء عملیات أعمال أبوظبي ماونت جیت. ٢٠٢١دیسمبر ١٥من اعتبارا من 

، ال تزال عملیة ٢٠٢٢مارس٣١كما .  تصفیة الشركة، اختار أعضاء مجلس إدارة الزیو لالستثمار العقاري ذ.م.م٢٠١٨في  
التصفیة قید التنفیذ. 

الزمیلة وشركات االئتالف ھي كما یلي: الشركةإن الحركة في االستثمار في 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٨٫٢٨٩٦٫٣٠٠الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٣٫٨٣٥٣٫١٦٤حصة المجموعة من الربح للفترة / السنة

)١٫١٧٥()٥٫١٢٠(توزیعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة 

٧٫٠٠٤٨٫٢٨٩في نھایة الفترة / السنة

استثمارات في موجودات مالیة ٧

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١إیضاحات 

ألف درھم ألف درھم

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
٧٫١٦٦٫٠٢٢٦٦٫٢٢١اآلخر 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
٧٫٢٥٥٫٨٥٠٤٩٫٥٧١الخسائر 

١٢١٫٨٧٢١١٥٫٧٩٢
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٥

(تتمة) استثمارات في موجودات مالیة ٧

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٧٫١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٦٦٫٠٢٢٦٦٫٢٢١متداولة 

٦٦٫٠٢٢٦٦٫٢٢١

تم  ات في شركتین مدرجتین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  استثمار الموجودات المالیة من خالل الدخل الشامل اآلخرتمثل  
تحدید القیمة العادلة لالستثمارات المتداولة من خالل الرجوع إلى عروض األسعار المنشورة في أسواق نشطة. 

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

الشامل اآلخر حیث أنھم على یقین بأن إدراج التقلبات القصیرة في القیمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائر لن یكون  
مع استراتیجیة المجموعة في االحتفاظ بھذا اال أدائھا المحتمل على األمد ستثمارات ألغراض ذات أجل طویل وتحقیقمتماشیاً 

الطویل. 

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٦٦٫٢٢١٥٥٫٧٩١الفترة/السنةالرصید في بدایة 

صافي ربح القیمة العادلة في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
١٠٫٤٣٠)١٩٩(الشامل اآلخر خالل الفترة/السنة

٦٦٫٠٢٢٦٦٫٢٢١



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٦

استثمارات في موجودات مالیة (تتمة) ٧

الربح أو الخسارةموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل ٧٫٢

من قیاسات القیمة العادلة. ١، تم تصنیف االستثمارات ضمن المستوى ٣٠٢١مارس ٣١كما في 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٥٥٫٨٥٠٤٩٫٥٧١متداولة

٥٥٫٨٥٠٤٩٫٥٧١

حقوق الملكیة ھذه محتفظ بھا للمتاجرة مع نیة إدراج تقلبات قصیرة األجل في تلك االستثمارات. یتم إن االستثمارات في أدوت  
في السوق النشط. عنھا تحدید االستثمارات المدرجة من خالل الرجوع إلى األسعار المعلن

ما یلي الحركة في استثمار في موجودات فی.   ١٦تم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام طرق تقییم مفصح عنھا في إیضاح  
مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

-٤٩٫٥٧١في بدایة الفترة/السنة 
٨٫٠١٦٢٤٫٥٧١المستحوذ علیھ خالل الفترة/السنة 

٢٥٫٠٠٠)١٫٧٣٧(خالل الفترة/السنةالتغیرات في القیمة العادلة

٥٥٫٨٥٠٤٩٫٥٧١في نھایة الفترة/ السنة

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

١٣٧٫٧٩٥١٢٣٫٦٤٦ذمم تجاریة مدینة 
) ٣٧٫٠١١()٣٦٫٧٣٥(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٠١٫٠٦٠٨٦٫٦٣٥
٣٣٫٥١٢٣٣٫٣٠٧محتجزات مدینة

٤٨٫٠٩٨٣٨٫٥٠١موجودات عقود العمالء، صافي
٥٣٫٩٦٤٥٥٫٩٣٣مصاریف مدفوعة مقدماً، وسلفیات للموردین وذمم مدینة أخرى

٢٣٦٫٦٣٤٢١٤٫٣٧٦



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٧

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى٨

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٦٫٠٨٧٣٦٫٨٣٠غیر متداولة 
٢٠٠٫٥٤٧١٧٧٫٥٤٦متداولة

٢٣٦٫٦٣٤٢١٤٫٣٧٦

مقابل الذمم التجاریة المدینة خالل الفترة/السنة كما یلي: كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٧٫٠١١٩٫٧٦١بدایة الفترة/السنة في 
٥٫٣٧٠)١١٠(المحمل للفترة/السنة

٢١٫٤٢٧-المستحوذ علیھ من دمج األعمال 
٤٥٣)١٦٦(مخصص خسارة على أطراف ذات عالقة  من )/إلى(تحویل

٣٦٫٧٣٥٣٧٫٠١١في نھایة الفترة/السنة 

ألف درھم):  ٣٨٫٥٠١: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف درھم (٤٨٫٠٩٨بقیمة عقودالموجودات فیما یلي تفاصیل

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٥٥٫٢٣٩٤٥٫٦٤٢موجودات العقود 
)٧٫١٤١()٧٫١٤١(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٤٨٫٠٩٨٣٨٫٥٠١

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل موجودات العقود خالل الفترة/السنة كما یلي: كانت 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٧٫١٤١٧٫٣٧٨في بدایة الفترة/السنة 
)٢٣٧(-السنة /المعكوس خالل الفترة

٧٫١٤١٧٫١٤١الفترة/السنة في نھایة 



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٨

األطراف ذات العالقة٩

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

من قبل إدارة المجموعة.

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

متداولة 
٤٠٫٠٠٣٣٩٫٩٨١الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 

٣٦٫٥٤٠٣٦٫٥٤٠بال للخدمات التقنیة ذ.م.م
٢٩٫٦٠٦٤٫٩١٧انترناشونال سیكوریتز ذ.م.م 
٢٠٫٣٧٢١٣٫٨٥٥طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م

-١٧٫٥١٥سومرین للرعایة الصحیة ذ.م.م
١٠٫٧٧٤٧٫٤٦٩ار جي بروكریمنت آر أس سي لیمتد 
٨٫٢١٠٦٫٨٠٥التزام إلدارة األصول ذ.م.م (مستقلة) 

-٥٫٤٠٨شوري تكنولوجي ذ.م.م. 
٥٫٢٠٩٥٫٢٠٩رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م

٤٫٨٣٦٣٫٢٩٣ولفیس رتیل بایك شوب ذ.م.م 
٤٫٢٥٣٣٫٠٤٢تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

٣٫٧٠٢٣٫٧٠٢أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م
٣٫٤٦٩٣٫٣٦٥كوالنغو ھولدینج ذ.م.م 

٢٫٩٢٢٣٫٣٨٣الدائرة الخاصة لسمو الشیخة فاطمة 
٢٫٨٨٧٢٫٨٨٧موقع للتكنولوجیا ذ.م.م

٢٫٧٨٢٢٫٨٦٨اكادیمیة الربیع
-٢٫١٦٤سانمید انترناشونال الب أند منجمینت ذ.م.م

٢٫٠٦٣٢٫١٨٠توافق إلدارة المرافق ذ.م.م
١٫٤٥١٢٫٨٢٠المكتب الھندسي لسمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان 

١٫٣٦٠١٫٤٤٦ذ.م.م –مدرسة الربیع 
-١٫٠٩٢مخزن جینجور لألدویة ذ.م.م

١١٫٠٥٦٩٫٩٨٣أخرى 
) ١٥٫٦٧٢()١٥٫٧٤١(مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

٢٠١٫٩٣٣١٣٨٫٠٧٣

غیر متداولة 
٩٥٠٩٥٠رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م*

٩٥٠٩٥٠

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



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

١٩

(تتمة) األطراف ذات العالقة ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم
المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

متداولة 
٧٫٣٣٨٧٫٣٣٩رویال جروب إلدارة الشركات ذ.م.م

٣٫٥٥١٣٫٥٥١رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
٤٫٥٢٦٤٫٠٥٨شركة طموح لالستثمارات ذ.م.م 

٣٫٢٢٥٣٫٢٢٥اتش آر سمارت للطباعة
١٫٢٤٧١٫٢٣٧ابیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م
٦٥١١٫٠٢٠التزام إلدارة األصول ذ.م.م (مستقلة) 

٣٫١٥١٣٫٧٧٧أخرى 
٢٣٫٦٨٩٢٤٫٢٠٧

غیر متداولة 
٦١٢٦١٢للتصمیم الداخلي ذ.م.م٢٠اتش 

٢٫٥٢٠٢٫٥٢٠رویال جروب ھولدینج ذ.م.م 
٥٢٤٥٢٤بودوار للتصمیم الداخلي ذ.م.م

٣٫٦٥٦٣٫٦٥٦

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

٤٤٫٢٤٢٤٧٫٢٧٨الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٧٫٩٧٣٨٫١٧٢المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات 

٢١٨٫٦٣٩٢٥٣٫٥١٩األرصدة مع مؤسسة مالیة



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

٢٠

األطراف ذات العالقة (تتمة) ٩

خالل الفترة، أبرمت المجموعة المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة:

مدققة)غیر ((غیر مدققة) 
٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

١٢٢٫٠٨٠٢٠٫١٥١اإلیرادات 

١٫٣٨٣١٫٦٥٨تكلفة اإلیرادات 

١٢٫٠٠٠-توزیعات أرباح معلنة إلى الشركة األم 

مدققة)غیر ((غیر مدققة) 
٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

موظفي اإلدارة الرئیسیین تعویض  
٥٩٨٤٩٩قصیرة األجل –الرواتب والمكافآت األخرى 

النقد واألرصدة البنكیة ١٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٧٠٢٧٥٩نقد في الصندوق 
١٠٨٫٩١٨١١١٫٩٢٢أرصدة بنكیة 
١٠٤٫٢٩٧١٤١٫٠٩٧ودائع ألجل

٢١٣٫٩١٧٢٥٣٫٧٧٨
)٢٤() ٢٤(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٢١٣٫٨٩٣٢٥٣٫٧٥٤
) ٩١٫١٣٩()٣٥٫١٨٣(ناقصاً: ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر 

١٧٨٫٧١٠١٦٢٫٦١٥النقد وما یعادلھ 

إن الودائع ألجل محتفظ بھا في بنك محل وسائدة بالدرھم اإلماراتي. 



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

٢١

رأس المال ١١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

المصرح بھ والصادر والمدفوع بالكامل 
سھم) ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠٢١دیسمبر ٣١سھم عادي (٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٥٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠درھم لكل سھم)١: ٢٠٢١دیسمبر ٣١درھم لكل سھم (١بقیمة 
٢٥٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠

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 ١٫٠٠٠من للسھم القیمة اإلسمیة 

توزیعات األرباح ١١٫١

ألف درھم، والتي تم تعدلیھا مقابل مبلغ مدفوع ١٢٫٠٠٠:  ٢٠٢١مارس  ٣١لم تعلن المجموعة توزیعات أرباح (خالل الفترة،  
: ٢٠٢١مارس ٣١باإلضافة لذلك، لم تعلن توزیعات أرباح للحصة غیر المسیطرة خالل الفترة (مقدماً ممنوح إلى الشركة األم).  

ألف درھم).٢٠٤

نظامي ال حتیاطي اال١٢

من  ٪١٠تحویلیتوجبوالنظام األساسـي للشركة، ٢٠١٥) لسنة ٢وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
. إن ھذا االحتیاطي  مال الشركةمن رأس  ٪٥٠حتى یصبح رصید االحتیاطي النظامي مساویاً لـ  االحتیاطي النظاميالسنة إلى ربح  

تلك الحاالت التي حددھا القانون. غیر قابل للتوزیع فیما عدا

اإلیرادات ١٣

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم

٣٦٫٥٩٧١٨٫٨٧٨إیرادات عقود اإلنشاء
٣٣٫٤٣٦١٢٫٥٨١إیرادات تصامیم المناظر الطبیعیة، الزراعة والصیانة 

٤٫٣٢٩٥٫٨٢٤العمال واإلیرادات األخرى ذات الصلةإیرادات إدارة سكن 
-١٢٦٫٦٦١إیرادات العمالة والحلول اإلداریة 

٢٠١٫٠٢٣٣٧٫٢٨٣

توقیت إدراج اإلیرادات 
١٩٤٫٧١٨٣٥٫٨٨٢الخدمات المحولة خالل فترة زمنیة
٦٫٣٠٥١٫٤٠١الخدمات المحولة في وقت محدد

٢٠١٫٠٢٣٣٧٫٢٨٣



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

٢٢

اإلیرادات (تتمة) ١٣

األسواق الجغرافیة 
یتم تولید كافة اإلیرادات داخل اإلمارات العربیة المتحدة. 

للسھم ةائد األساسیوالع١٤

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

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٢١٫٣٨٨٤٫٤٥٠الربح للفترة (ألف درھم)

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

٠٫٠٩٠٫٠٢عوائد السھم األساسیة للفترة (درھم)

تأثیر زیادة األسھم خالل الفترة. االعتبارالمتوسط المرجح لعدد األسھم، یتم األخذ بعین احتسابعند *

لوبات الطارئة وااللتزامات المط١٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١مارس٣١

ألف درھم ألف درھم

٥٥٫٤١٧٥٥٫٨١٧خطابات ضمان 

االعتیادیة.یتم إصدار الضمانات البنكیة وخطابات االعتماد في سیاق األعمال 



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

٢٣

القیم العادلة ١٦

القیمة العادلة لموجودات المجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر  
نھایة فترة إعداد التقاریر المالیة. یظھر الجدول التالي تحلیًال   یتم قیاس بعض الموجودات المالیة للمجموعة بالقیمة العادلة في 

استنادًا إلى الحد الذي تكون ٣إلى  ١المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً لإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة ضمن المستویات من  لألدوات  
فیھ القیمة العادلة قابلة للمالحظة وتقدم معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة. 

 ي أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.أسعار مدرجة (غیر معدلة) ف:١المستوى
 ملحوظة، سواًء  المدرجةالمدخالت المؤثرة بشكل جوھري على القیم العادلةكافةطرق تقییم أخرى تكون فیھا -٢المستوى

بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ 
 بیانات السوق القابلة  بناًء على المدرجة على القیم العادلة مدخالت ذات تأثیر جوھري فیھا ُتستخدمطرق تقییم -٣المستوى

للمالحظة. 

القیمة العادلة لموجودات المجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر (تتمة) 
تحتفظ المجموعة باألدوات المالیة التالیة المقاسة بالقیمة العادلة 

اإلجمالي ٣مستوي ٢مستوي ١مستوى 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٢مارس ٣١
٦٦٫٠٢٢--٦٦٫٠٢٢موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٥٥٫٨٥٠--٥٥٫٨٥٠موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٦٦٫٢٢١--٦٦٫٢٢١موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٤٩٫٥٧١--٤٩٫٥٧١موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

ال توجد مطلوبات مالیة یجب قیاسھا بالقیمة العادلة، وبالتالي، ال یوجد لم یكن ھناك أیة تحویالت بین المستویات خالل الفترة.  
افصاح في الجدول أعاله.  

، تضمنت الموجودات البیولوجیة نباتات المشاتل التي یتم إدراجھا بالقیمة العادلة  ٢٠٢١دیسمبر٣١و٢٠٢٢مارس٣١كما في*
.ھةأسعار السوق الحالیة لنوع الموجودات المشابوالتي یتم تحدیدھا بناًء على 



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

٢٤

القیم العادلة (تتمة) ١٦

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
مارس ٣١

٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١
تراتبیة القیمة  

العادلة
طرق التقییم  

والمدخالت الھامة
(مدققة)(غیر مدققة)

درھم ألف ألف درھم 

٣المستوى ٥٫٧٠٠٩٫٩٠٠استثمارات عقاریة،
سعر السوق بناًء على  

االتفاق التعاقدي  

ملیون درھم. سیقوم المشتري  ٥٫٧، وقعت الشركة على اتفاقیة بیع عقاراتھا االستثماریة بإجمالي اعتبار  ٢٠٢٢خالل مارس  
بإزالة العقارات االستثماریة الواقعة حالیاً في األرض المستأجرة، وینفذ االستعادة المطلوبة لألرض.  

ملیون درھم.٥٫٧خفضت اإلدارة القیمة العادلة المفصح عنھا أعاله لعقاراتھا االستثماریة بقیمة مساویة لسعر البیع المتفق علیھ 

نتائج موسمیة ١٧

أشھر ثالثةاللفترة  المختصرالموحدأیة إیرادات ھامة ذات طبیعة موسمیة في بیان األرباح أو الخسارة المرحليإدراجلم یتم  
. ٢٠٢١مارس٣١و٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في 

ي تحلیل القطاعال١٨

التالیة: لألغراض التشغیلیة، تم تنظیم المجموعة وفق قطاعات األعمال 

المقاولة واالستشارات 
المناظر الطبیعیة 

والصیانة 
عملیة األعمال/
اإلجماليأخرىالعمالة الخارجیة 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٫٣٢٩٥٫٤٦٣٢٠١٫٠٢٣٣٧٫٢٨٣-٣٦٫٦٧٨١٤٫٠٥٥٣٣٫٤٣٦١٧٫٧٦٥١٢٦٫٥٨٠اإلیرادات

)٣٠٫٠٦٩() ١٧٠٫٧٦٧() ٣٫٤٨٤()٣٫٣٧٢(-) ١١٧٫٥٧٧()١٣٫٦٢٢() ٢٦٫٦٢١()١٢٫٩٦٣() ٢٣٫١٩٧(تكالیف مباشرة 

٨٩٨٢٣٫٨٣٥٤٫٦٣٣)١٫٤٧٩(-١٤٫٦٢٢٢٫٣٠٠٣٫٢١٧١٫٤٣٥٧٫٤٧٥صافي الربح

٣٨٥٫٠٥٨٣٣٦٫٤٤٢١٥٥٫٥٢٠١٣٦٫٥٥٨٢٤٢٫٤٥٠٢٢٠٫٥٤٤٧٥٫٥٤١١١١٫٢٦٠٨٥٨٫٥٦٩٨٠٤٫٨٠٤موجودات القطاع 

١٣١٫١٢٣١١٥٫٩٠٨٧٢٫٦١٧٧٣٫٠٣٢٨٨٫١٢١٧٣٫٢٨٢٦٫٣١٨٥٫٧٥٥٢٩٨٫١٧٩٢٦٧٫٩٧٧مطلوبات القطاع 



ات ش.م.خ (سابقاً "ستالیونز اإلمارات العقاریة ذ.م.م") مجموعة إیھ إس جي ستالیونز اإلمار

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

٢٥

أرقام المقارنة ١٩

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة، عند الضرورة، لتتوافق مع العرض المطبق في البیانات المالیة الموحدة. لم تكن إعادة  
التصنیف جوھریة، وال تؤثر على إجمالي الموجودات، وإجمالي المطلوبات، وإجمالي حقوق الملكیة، وأرباح المجموعة. 


