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 بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

 2021 يونيو 30في 

 

 
 )مدققة(  )غير مدققة(   
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 إيضاحات 
 ألف درهم ألف درهم  
    

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة 

 1.621 4.679 5 ممتلكات ومعدات 
 1.296 1.070  استثمارات عقارية

 - 28  موجودات غير ملموسة  
 6.300 8.322 6 زميلة وشركات ائتالف ةاستثمار في شرك

 55.791 59.620 7.1 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة 
 - 30.074 8 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

 - 4.706 9 عالقة  اتف ذاطرأ من ةلغ مستحقا مب
    
  108.499 65.008 
    

    الموجودات المتداولة 
 755 654  المخزون

 1.164 556  نباتات – موجودات بيولوجية
 - 11.873 7.2 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 110.449 138.868 9 من أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة 
 12.000 - 9 مبلغ مدفوع مقدماً لطرف ذو عالقة
 49.613 135.303 8 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 155.304 159.536 10 بنكيةالرصدة األنقد وال
    
  446.790 329.285 
    

 394.293 555.289  إجمالي الموجودات 
    

    حقوق المساهمين والمطلوبات 
    حقوق المساهمين 

 150 250.000 12 رأس المال
 2.575 2.575 13 احتياطي نظامي

 - 36.302 11 احتياطي دمج
 - 77  احتياطي تحويل العمالت
 21.654 25.483  القيمة العادلةالتغيرات المتراكمة في 

 272.174 31.999  أرباح محتجزة 
    

 296.553 346.436  األمحقوق المساهمين العائدة لمالكي الشركة 
 1.184 1.096  الحقوق غير المسيطرة

    
 297.737 347.532  إجمالي حقوق المساهمين  
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 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد )غير مدقق(

 2021 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في   
 2020 2021 2020 2021 إيضاحات  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      

 47.690 86.305 25.278 49.022 14 اإليرادات

 (40.473) ( 63.601) (21.316) ( 33.532)  اإليرادات  تكاليف 
      

 7.217 22.704 3.962 15.490  إجمالي الربح  
      

 (8.334) ( 13.011) (4.770) ( 7.845)  مصاريف عمومية وإدارية 

 استثمار في شركة زميلة من أرباح حصة  

 2.871 3.195 1.584 1.492 6 وشركات ائتالف   

 7.425 9.212 1.578 8.175  أخرى    إيرادات

 ( 347) ( 309) ( 176) ( 154)  تكاليف التمويل 
      

 8.832 21.791 2.178 17.158  الربح للفترة
      

      العائد إلى: 

 8.586 21.675 2.060 17.225    األم  مالكي الشركة  

 246 116 118 ( 67)  الحقوق غير المسيطرة   
      

  17.158 2.178 21.791 8.832 
      

 0.03 0.09 0.01 0.07 15 العوائد األساسية للسهم )درهم( 
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 بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد )غير مدقق(

 2021 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  
 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 8.832 21.791 2.178 17.158 الربح للفترة

     

     : الدخل الشامل اآلخر

 البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
     األرباح أو الخسائر:   

 - 77 - 63 فروق صرف العمالت األجنبية عند تحويل العمليات الخارجية 

     

     البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 

 العادلة من خالل الدخل بالقيمة التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 

 575 3.829 473 ( 119) الشامل اآلخر     
     

 (56 ) 473 3.906 575 
     

 17.102 2.651 25.697 9.407 
     

     العائد إلى: 

 9.161 25.581 2.533 17.169 األم الشركة   حاملي أسهم  

 246 116 118 ( 67) الحقوق غير المسيطرة   
     

 17.102 2.651 25.697 9.407 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد )غير مدقق(

 2021 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 

 

 احتياطي دمج احتياطي نظامي رأس المال 

احتياطي تحويل 

 العمالت

احتياطي التغيرات 

المتراكمة في القيمة 

 أرباح محتجزة  العادلة

حقوق الملكية العائدة 

إلى حاملي أسهم 

 الشركة األم

الحقوق غير 

 اإلجمالي المسيطرة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

          

 514.231 682 513.549 502.384 8.440 - - 2.575 150 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

 8.832 246 8.586 8.586 - - - - - الربح للفترة

 575 - 575 - 575 - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة
          

 9.407 246 9.161 8.586 575 - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
          

 523.638 928 522.710 510.970 9.015 - - 2.575 150 )غير مدقق( 2020 يونيو 30الرصيد في 

          

 297.737 1.184 296.553 272.174 21.654 - - 2.575 150 )غير مدقق( 2021يناير  1الرصيد في 

 21.791 116 21.675 21.675 - - - - - الربح للفترة

 3.906 - 3.906 - 3.829 77 - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة
          

 25.697 116 25.581 21.675 3.829 77 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 (12.204) (204) (12.000) (12.000) - - - - - (12.1)إيضاح  توزيعات أرباح

 36.302 - 36.302 - - - 36.302 - - (11دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة )إيضاح 

 - - - (249.850) - - - - 249.850 (12زيادة رأس المال )إيضاح 
          

 347.532 1.096 346.436 31.999 25.483 77 36.302 2.575 250.000 )غير مدقق( 2021 يونيو 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد )غير مدقق(

 2021 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30  
 ألف درهم  ألف درهم  ات إيضاح 
    

    األنشطة التشغيلية 
 8.832 21.791  الربح للفترة 

    
    تعديالت للبنود التالية:  

 364 357 5   استهالك ممتلكات ومعدات  
 207 226  استهالك استثمارات عقارية   
 - 9  إطفاء موجودات غير ملموسة   
 ( 2.871) (3.195) 6 زميلة وشركات ائتالف  شركةفي   استثمار من أرباححصة   
 (8) (50)  للموجودات البيولوجية  ربح من التغير في القيمة العادلة  
 رباح  المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األللموجودات  ربح من التغير في القيمة العادلة  

 - (5.920) 7.2 أو الخسائر     
 (42) -  ربح من بيع ممتلكات ومعدات   
 892 1.488  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
 - 2.960  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   
 347 309  تكاليف التمويل   
    
  17.975 7.721 

    راس المال العامل: التغيرات في  
 43 101  المخزون 

 22.169 874  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 
 ( 255.158) 1.983  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 52 658  نباتات  -الموجودات البيولوجية 
 ( 2.812) (21.691)  الدائنة األخرى الذمم التجارية الدائنة والذمم 

 ( 1.170) (16.335)  المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
    

 ( 229.155) (16.335)  النقد المستخدم في العمليات 
 ( 1.247) (932)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

 (347) (309)  تكاليف التمويل المدفوعة 
    

 ( 230.749) (17.576)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  
    

    األنشطة االستثمارية 
 - 26.731 11 دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

 ( 1.149) (220) 5   شراء ممتلكات ومعدات
    شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 - (5.953) 7.2 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
 42 -  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة وشركات ائتالف 

 4.445 1.173 6 الحركة في ودائع ثابتة ذات فترة استحقاق أصلية أكثر من ثالثة أشهر 
  (69.123) (49.565 ) 
    

 ( 46.227) (47.392)  األنشطة االستثمارية  المستخدم فيصافي النقد 
    

 ( 276.976) (64.968)  في النقد وما يعادله   النقصصافي 
 308.810 129.825  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 - 77  تأثير التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية 
    

 31.834 64.934 10 النقد وما يعادله في نهاية الفترة  
    

    
    المعامالت غير النقدية: 

 - 12.000  (12.1مقابل مبلغ مدفوع مقدماً لطرف ذو عالقة )إيضاح  تم خصمهاتوزيعات أرباح 
    

 - 204  (12.1توزيعات أرباح لحقوق غير مسيطرة )إيضاح 
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 معلومات عامة  1

 

بموجب القانون االتحادي ها  تم تأسيسهي شركة مساهمة خاصة  )"الشركة"(  مجموعة إيه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ    إن 

أبوظبي، اإلمارات ، 32619إن العنوان المسجل للشركة هو ص. ب.  لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 2015لسنة  2رقم 

 العربية المتحدة.

 

ر الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة  ي، قرر المساهمون تغي2021أبريل  8بتاريخ  

، أدرجت 2021مايو  31 (.12درهم )يرجى الرجوع إلى اإليضاح  250.000.000زيادة رأس مال الشركة إلى وخاصة 

 الشركة أسهمها العادية في سوق أبوظبي لألوراق المالية الثانوي.

 

 رويال جروب هولدينج ذ.م.م هي الشركة األم القابضة.و تعتبر الشركة العالمية القابضة ش.م.ع هي الشركة األم  

 

 وشركتهاوالمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة نتائج العمليات  

شراء وبيع وتقسيم قطع   المجموعة"(. تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في“ بـيُشار إليها معاً الزميلة وشركات االئتالف )

متعلقة بالمقاوالت وخصوصاً تقديم خدمات فنية وتجارية وخدمات وإدارة وتأجير العقارات وتطويرها، األراضي والعقارات، و

، وأعمال الري، وتجارة المناظر الطبيعيةوتصميم وتنفيذ  ،األعمال األخرى المرتبطة، والمقاوالت العامة وفي أعمال الموانئ

وتطوير   المشاريعاستشارات إدارة تشييد  الهندسة المعمارية، و  واالستشاراتاألراضي والمواقع،  تسوية  ، وأعمال  المواد الزراعية

 العقارات.

 

 .2021يوليو  14تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  

 

 

 أساس اإلعداد 2.1

 

 التقارير المالية المرحلية.( 34تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 

ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واالفصاحات الضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة  

 31موعة كما في السنوية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمج 

 31بالضرورة إلى نتائج السنة المنتهية في    2021  يونيو  30. باإلضافة لذلك، قد ال تشير نتائج الفترة المنتهية في  2020ديسمبر  

 .2021ديسمبر 

 

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية والموجودات البيولوجية  

 بالقيمة العادلة. قياسها التي تم 

 

  عةوللمجم رضلعا عملة)درهم(، وهو  دةلمتح ا بيةرلعا راتإلما ا درهمب رةلمختصا دةح ولما حليةرلما لماليةا تلبيانا ا رضع مت 

 .كلذ فخال لىإ رشيإذا أ الدرهم( إ فل)أ فلأ ربقأ لىإ ملقيا جميع بيرتق مت. كةرللش يفيةوظلا لعملةوا

  



  مجموعة إيه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ )سابقًا "ستاليونز اإلمارات العقارية ذ.م.م"( 
  المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية  حولإيضاحات 

 )غير مدققة( 2021يونيو  30

10 

 

 

 أساس التوحيد  2.2

 

 التابعة.تتكون البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المالية للشركة وشركاتها  

 

 يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للمجموعة: 

 

 سيطرة على الجهة المستثمر فيها؛ •

 التعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها؛ و •

 المقدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائدها. •

 

تسيطر على جهة مستثمر فيها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغيرات في تقوم المجموعة بإعادة تقيم ما إذا كانت  

 .واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله

 

عندما يكون للمجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها، يكون لها سيطرة على الجهة المستثمر فيها عندما  

 .فيها من جانب واحدتصويت كافية لمنح القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر تكون حقوق ال

 

تأخذ المجموعة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت المجموعة في الجهة  

 المستثمر فيها كافية لمنحها السيطرة، بما في ذلك: 

 

 المجموعة لحقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛حجم امتالك  •

 المحتملة التي تمتلكها المجموعة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو أطراف أخرى؛ حقوق التصويت •

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و •

إضافية تشير إلى أن المجموعة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة في  أية حقائق وظروف •

 اتخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. الوقت الذي يطلب فيه

 

يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على  

ستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في بيان الشركة التابعة. وبشكل خاص، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة الم

الخسائر المرحلي الموحد المختصر من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه   وأاألرباح  

 المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. 

 

إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة. يعود بيان  ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر 

الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وإلى الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق 

 الملكية غير المسيطرة. 

 

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات   

 المحاسبية للمجموعة. 
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 )تتمة(  أساس التوحيد 2.2

 

لخسائر ويتم احتسابها كالفرق عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إدراج األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو ا 

( القيمة الدفترية السابقة لموجودات 2( إجمالي القيمة العادلة لالعتبار المستلم والقيمة العادلة ألية حصة محتفظ بها؛ و )1بين )

مل اآلخر ومطلوبات الشركة التابعة وأيٍ من الحقوق غير المسيطرة. يتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشا 

والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر  

)يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر أو يتم تحويلها إلى فئة أخرى ضمن حقوق الملكية كما هو محدد/مسموح به في  

عداد التقارير المالية القابلة للتطبيق(. يتم اعتبار القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة سابقاً المعايير الدولية إل

في تاريخ فقدان السيطرة كالقيمة العادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 التكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في الشركة الزميلة أو شركة االئتالف.، كما هو مناسب، و9

 

يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين  

 أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. 

 

 إن تفاصيل الشركات التابعة للشركة هي كما يلي: 

 
 األنشطة الرئيسية التأسيس   مكان  نسبة حصة الملكية   اسم الشركة التابعة 

 2021 2020   
تجارة  ، أعمال الري وتصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية اإلمارات العربية المتحدة  % 100 %100 أبوظبي الند للمقاوالت العامة ذ.م.م 

 مواد الزراعية ال
     

واستشارات إدارة  استشارات الهندسة المعمارية،  المتحدة اإلمارات العربية  -  %100 )أ( ذ.م.م  رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع
 تشييد المشاريع 

     
 بناء وتطوير العقارات  اإلمارات العربية المتحدة  -  %100 ذ.م.م )أ( رويال ديفلوبمنت كومباني  

 

 من خالل شركاتها التابعة: ةتقوم الشركة بالسيطرة على الشركات التالي 

 
 األنشطة الرئيسية مكان التأسيس   نسبة حصة الملكية   اسم الشركة التابعة 

 2021 2020   
 شركة تالل الخليج لتصميم المناظر الطبيعية 

 والخدمات الزراعية ذ.م.م   
تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية، أعمال الري وتجارة   اإلمارات العربية المتحدة  % 100 100%

 المواد الزراعية 
     

 العقارات إدارة   اإلمارات العربية المتحدة  % 82 %82 ذ.م.م   لالستثمار العقاريسنشري  
     

 رويال ديفلوبمنت كومباني دي. أو. أو 
 )أ( فراكار -بيوغارد   

 اإلقامة في الفنادق  صربيا  -  100%
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

 

من قبل المجموعة إن السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك المتبعة   

، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات 2020ديسمبر    31في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل 2021يناير  1ديدة التالية الفعّالة اعتباراً من والتعديالت الج 

 آخر صادر ولكنه غير فعّال بعد.

 

 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9تعديل معيار معدل الفائدة: تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

والمعيار الدولي إلعداد التقارير   4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    7عيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  والم

 . 16المالية رقم 

 

 تأثير جوهري على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.أي لم يكن لهذا التعديل 

 

 للتقديرات غير المؤكدةوالمصادر الرئيسية   المحاسبية الهامة األحكام 4

 

يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من اإلدارة وضع األحكام  

المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية واالفصاح والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  

عن المطلوبات الطارئة. كما تؤثر هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات على اإليرادات والمصاريف والمخصصات باإلضافة 

  إلى التغيرات في القيمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 

األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالية الالحقة. يتم حالياً تقييم التقديرات واألحكام قد تؤثر هذه   

 وهي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى.

 

قبل اإلدارة عند تطبيق  عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، كانت األحكام الجوهرية الموضوعة من 

والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية  للمجموعةالسياسات المحاسبية 

 .2020ديسمبر  31الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 19تأثير كوفيد  

( في االنتشار والتطور، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي. خالل 19)كوفيد  يستمر فيروس كورونا المستجد 

الفترة، كانت هناك شكوك خاصة باالقتصادي الكلي فيما يتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال يزال حجم ومدة هذه  

جائحة تقوم المجموعة بمراقبة تطور لنقدية ووضعنا المالي. التطورات غير مؤكدين ولكن يمكن أن تؤثر على أرباحنا وتدفقاتنا ا

 .القادمة وسوف تستمر في تقييم التأثيرات األخرى 19كوفيد 

 

أن  غير 19تأخير طفيف في تحصيالت العمالء نتيجةً لكوفيد  وجود فيالمعروف حالياً على المجموعة  19تأثير كوفيد  يتمثل 

 .الوضع عن كثب وتحتفظ بمخصص خسائر ائتمان متوقعة كافيبمراقبة تقوم  اإلدارة
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  5

 

 30أشهر المنتهية في  الستةألف درهم )فترة  220 ما قيمته والمعدات  واآلالتخالل الفترة، بلغت اإلضافات على الممتلكات  

وبلغت عليها من خالل دمج األعمال    االستحواذألف درهم(، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم    1.149:  2020  يونيو

 الستة)فترة  ألف درهم 357ما قيمته  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة لالقيمة  في نخفاضاالاالستهالك و رسوم

الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم االستحواذ عليها من خالل بلغت  .ألف درهم( 364: 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في 

 (.11)إيضاح  ألف درهم 3.194ما قيمته  دمج األعمال

 

 

 االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف  6

 

 الزميلة وشركات ائتالف المجموعة: الشركةفيما يلي تفاصيل  

 
 نسبة الملكية  بلد التأسيس والعمليات  األنشطة الرئيسية اسم المنشأة

 ديسمبر 31 يونيو   30   
     الزميلة الشركة

استثمار وتطوير المشاريع العقارية   أبوظبي ماونتن جيت ذ.م.م. 
 وتأسيسها وإدارتها. 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

57 % 47% 

     
     شركات االئتالف  

استثمار وتطوير المشاريع العقارية   الزيو لالستثمار العقاري ذ.م.م 
 . وتأسيسها وإدارتها

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

65 % 65% 

     
استثمار وتطوير المشاريع العقارية   بروجريسيف لتطوير العقارات ذ.م.م. 

 . وتأسيسها وإدارتها
العربية  اإلمارات  

 المتحدة 
70 % 65% 

 

، ال تزال 2021 يونيو 30. اعتباراً من تصفية الشركة الزيو لالستثمار العقاري ذ.م.م، اختار أعضاء مجلس إدارة 2018في  

 عملية التصفية قيد التنفيذ.

 

 الزميلة وشركات االئتالف هي كما يلي: الشركةإن الحركة في االستثمار في  

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 7.331 6.300 لفترة / السنةا الرصيد في بداية
 4.354 3.195 / السنة ربح للفترةالمن  المجموعةحصة 

 (5.385) (1.173) توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة
   

 6.300 8.322 في نهاية الفترة / السنة
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 في موجودات مالية  ات استثمار 7

 

 )مدققة(  )غير مدققة(   
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 إيضاحات 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 55.791 59.620 7.1 اآلخر  

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 - 11.873 7.2 الخسائر   
    

  71.493 55.791 
    

 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  7.1

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 55.791 59.620 مدرجة
   
 59.620 55.791 
   

 

تم ات في شركتين مدرجتين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. استثمار الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخرتمثل  

 من القيمة العادلة. 1تصنيف قياس القيمة العادلة كمستوى 

 

إن االستثمارات في أدوت حقوق الملكية هذه غير محتفظ بها للمتاجرة. بدالً عن ذلك، يتم االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية 

إدارة المجموعة باختيار تحديد هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كقيمة عادلة من خالل الدخل طويلة األجل. عليه، قامت  

الشامل اآلخر حيث أنهم على يقين بأن إدراج التقلبات القصيرة في القيمة العادلة لالستثمارات في األرباح أو الخسائر لن يكون 

أدائها المحتمل على األمد  هذا االستثمارات ألغراض ذات أجل طويل وتحقيقمتماشياً مع استراتيجية المجموعة في االحتفاظ ب

 الطويل.
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 )تتمة(   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 7.1

 

 كما يلي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 42.577 55.791 الرصيد في بداية الفترة/السنة

 13.214 3.829 التغير في القيمة العادلة
   
 59.620 55.791 
   

 

 األرباح أو الخسائر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 7.2

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 - 11.873 مدرجة
   
 11.873 - 
   

 

مع نية إدراج تقلبات قصيرة األجل في تلك االستثمارات. يتم  إن االستثمارات في أدوت حقوق الملكية هذه محتفظ بها للمتاجرة

 في السوق النشط. عنها  تحديد االستثمارات المدرجة من خالل الرجوع إلى األسعار المعلن

 

استثمار في . فيما يلي الحركة في 17مفصح عنها في اإليضاح التقييم اليتم إدراج االستثمارات بالقيمة العادلة باستخدام طرق 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 - - في بداية الفترة/السنة
 - 5.953 المستحوذ عليه خالل الفترة/السنة

 - 5.920 التغيرات في القيمة العادلة
   

 - 11.873 في نهاية الفترة/ السنة
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 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 8

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 21.840 118.379 ذمم تجارية مدينة
 (9.761) (30.372) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   
 88.007 12.079 

 6.155 36.097 محتجزات مدينة

 24.052 26.458 عمالء، صافيالموجودات عقود 
 7.327 14.815 مصاريف مدفوعة مقدماً، وسلفيات للموردين وذمم مدينة أخرى

   

 165.377 49.613 
   

 - (30.074) ناقصاً: الجزء غير المتداول للمحتجزات المدينة
   
 135.303 49.613 
   

 

 مقابل الذمم التجارية المدينة خالل الفترة/السنة كما يلي:كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 11.034 9.761 في بداية الفترة/السنة
 - 18.153 دمج األعمالالمستحوذ عليه من 

 109 2.439 المحمل للفترة/السنة
 (1.382) 19 مخصص خسارة على أطراف ذات عالقة (إلىمن )تحويل 

   

 9.761 30.372 في نهاية الفترة/السنة
   

 

 :عقودالموجودات  فيما يلي تفاصيل 

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 31.430 34.146 موجودات العقود 
 (7.378) (7.688) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   

 26.458 24.052 
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 ( تتمة) الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 8

 

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

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 7.378 7.378 في بداية الفترة/السنة

 - 11 المستحوذ عليه من دمج األعمال
 - 299 المحمل للفترة/السنة

   

 7.378 7.688 في نهاية الفترة/السنة
   

 

 

 األطراف ذات العالقة  9

 

التي تخضع والمنشآت للمجموعة موظفي اإلدارة الرئيسيين و نمساهميفي الشركات الزميلة والاألطراف ذات العالقة  تتمثل

للسيطرة، أو السيطرة المشتركة، أو التي تُمارس عليها تلك األطراف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتماد سياسات تسعير هذه المعامالت 

 ارة المجموعة.من قبل إد
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 )تتمة(  األطراف ذات العالقة 9
 )مدققة( )غير مدققة(  

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

   المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 39.981 39.981 الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 

 33.806 36.540 بال للخدمات التقنية ذ.م.م 

 - 26.794 ذ.م.م  الشركات   رويال جروب إلدارة

 - 14.047 انترناشنوال سيكوريتيز ذ.م.م 

 6.911 9.924 ار جي بروكريمنت آر أس سي ليمتد 

 4.944 5.950 شركة موقع للتكنولوجيا ذ.م.م 

 3.702 3.702 أفكار لالستثمار المالي والعقاري ذ.م.م 

 3.623 3.555 ذ.م.م   توافق إلدارة المرافق

 2.897 3.237 ذ.م.م  باراجون مول

 758 2.803 هولدينج ذ.م.م رويال جروب 

 3.292 2.560 مكتب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

 2.823 1.751 بال دانات للتبريد ذ.م.م 

 - 1.554 بفيت اسيت هولدينج آر اس سي ليمتد 

 1.618 1.347 بنية للمشاريع ذ.م.م 

 - 967 لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  المكتب الهندسي

 596 895 مجلس ولي العهد 

 586 741 سنيار إلدارة العقارات ذ.م.م 

 - 569 فابيولس أبوظبي إلدارة الفنادق ذ.م.م 

 - 515 طموح للرعاية الصحية ذ.م.م 

 - 513 مكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

 3.022 351 ذ.م.م شركة الطموح لالستثمار 

 10 230 ابوظبي ماونتن جيت لالستثمار العقاري ذ.م.م 

 200 200 تورجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

 - 141 الوطنية للمشاريع والتعمير. ذ.م.م 

 - 103 ابيكس الوطنية لخدمات التموين ذ.م.م 

 - 90 فالكون تاور للتطوير ذ.م.م 

 - 87 موشي بروبتيز ديفلوبمنت ذ.م.م انسي ال 

 - 67 لتطوير العقارات ذ.م.م  بافليون

 - 66 تاكاماكا لتطوير العقارات ذ.م.م 

 40 20 توشيبا للمصاعد الشرق األوسط ذ.م.م 

 - 16 ريم أبوظبي للمباني الخضراء ذ.م.م 

 - 14 ابوظبي ماونتن جيت لالستثمار العقاري ذ.م.م 

 14 11 كومبني ذ.م.م االينس فوود 

 2.453 - لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  المكتب الهندسي

 536 - مكتب سمو الشيخ هزاع بين زايد آل نهيان 

 41 - رويال اركيتكت إلدارة المشاريع ذ.م.م 

 60 - رويال ديفولبمنت كومبني ذ.م.م 
   

 159.341 111.913 

 (1.464) ( 15.767) االئتمان المتوقعة ناقصاً: مخصص خسائر 
   

 143.574 110.449 

 - ( 4.706) ناقصاً: جزء غير متداول
   

 138.868 110.449 
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 )تتمة(  األطراف ذات العالقة 9

 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   )تتمة(  أطراف ذات عالقةالمبالغ المستحقة من  
   مبلغ مدفوع مقدماً لطرف ذو عالقة

 12.000 - الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
   

 

 كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة خالل الفترة/السنة كما يلي: 

 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
   

 82 1.464 في بداية الفترة/السنة
 - 14.119 المستحوذ عليه في دمج أعمال

 - 203 المحمل للفترة/السنة
 1.382 ( 19) تحويل )إلى( من مخصص خسارة على الذمم التجارية المدينة 

   
 1.464 15.767 في نهاية الفترة/السنة
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 )تتمة(  األطراف ذات العالقة 9

 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
   

   المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 - 16.894 تروجان للمقاوالت العامة ذ.م.م 

 759 9.481 الوطنية للمشاريع والتعمير. ذ.م.م
 453 5.154 ذ.م.م رويال جروب هولدينج 

 839 1.783 الوطنية لخدمات التموين ذ.م.مابيكس 
 7 812 الجرف للسفر والسياحة 

 - 614 للتصميم الداخلي ذ.م.م 20اتش 
 - 570 رويال لالستشارات القانونية ذ.م.م

 - 486 ريم لمواد البناء ذ.م.م
 - 451 مكتب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

 - 428 الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
 - 370 رويال تكنولوجي سوليوشنز ذ.م.م

 - 235 ذ.م.م رويال ادفانس لألعمال الكهروميكانيكية
 - 225 ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعامالت ذ.م.م 

 - 186 مانجمنت ذ.م.م ايستيت 60ثري 
 54 105 ورك فورس كونكشن ذ.م.م 

 - 76 ذ.م.م  كوربوريت سوليوشنز كونسلتنتس
 - 27 فابيولس أبوظبي ذ.م.م

 9 25 زي للمخازن ذ.م.م
 7 11 بنية للمشاريع ذ.م.م

 12 3 ريم ريدي ميكس ذ.م.م
 6 2 دار األمة للطباعة والنشر

   
 37.938 2.146 

 - (28.967) ناقصاً: جزء غير متداول
   
 8.971 2.146 
   

 

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

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 27.336 53.937 17.852 28.002 إيرادات 
     

 319 3.284 172 1.623 تكلفة اإليرادات 
     

 - 12.000 - - توزيعات أرباح معلنة للشركة األم 
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 )تتمة(  األطراف ذات العالقة 9

 

 تعويض موظفو اإلدارة الرئيسيون   

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 644 1.028 374 529 الرواتب والمكافآت األخرة 
     

 

 

 النقد واألرصدة البنكية  10

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 درهمألف  ألف درهم 
   
   

 90 153 نقد في الصندوق 
 14.752 23.129 أرصدة بنكية
 140.509 136.278 ودائع ألجل

   
 159.560 155.351 
 (47) ( 24) ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة   
   
 159.536 155.304 

 (25.479) (94.602) ذات استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر  ألجلناقصاً: ودائع 
   

 129.825 64.934 النقد وما يعادله
   

 

 ألف درهم. 31.834)غير مدققة( ما قيمته  2021 يونيو 30بلغ النقد وما يعادله كما في  

 

 

 مشتركة لسيطرة   خاضعةدمج أعمال  11

 

من نطاق   هذهاالستحواذ    اتيتم استبعاد عمليخالل الفترة، استحوذت المجموعة على الشركات التالية الخاضعة لسيطرة مشتركة.   

دمجاً لألعمال بين شركات خاضعة لسيطرة مشتركة نظراً   ا "دمج األعمال" باعتباره  3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

ستحوذ عليها يتم السيطرة عليها بشكل نهائي من قبل نفس الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب ألن الشركة والشركات الم

عمليات االستحواذ في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة باستخدام طريقة تجميع الحصص، والتي تعكس الجوهر 

جودات ومطلوبات الشركات المستحوذ عليها منذ تاريخ االقتصادي للمعاملة. اختارت المجموعة دمج إيرادات ومصاريف ومو

 .االستحواذ
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 )تتمة(  مشتركةلسيطرة   خاضعةدمج أعمال  11

 

 )آر ايه بي ام(  ذ.م.م رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع 

  المشاريع ذ.م.م )آر ايه بي ام(رويال اركيتيكتس إلدارة في شركة % 100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي،  رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع ذ.م.مإن مقابل ال شيء. 

ت  منذ تاريخ االستحواذ، ساهماإلمارات العربية المتحدة وتعمل في تقديم خدمات استشارات إدارة المشاريع والتصاميم المعمارية.  

ألف درهم على  3.067 ألف درهم 16.490للمجموعة بمبلغ  وأرباحبإيرادات رويال اركيتيكتس إلدارة المشاريع ذ.م.م شركة 

 ي. التوال

 

 ذ.م.م )"آر دي سي"(  رويال ديفلوبمنت كومباني 

وشركتها التابعة   )"آر دي سي"(رويال ديفلوبمنت كومباني ذ.م.م  في  %  100، استحوذت المجموعة على أسهم بنسبة  خالل الفترة 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في إمارة أبوظبي، اإلمارات رويال ديفلوبمنت كومباني ذ.م.م إن مقابل ال شيء. 

العربية المتحدة وتعمل في تطوير العقارات وكافة األنشطة التكميلية أو اإلضافية أو العرضية ذات الصلة أو التي تتعلق بهذا 

 ألف درهم 9.550للمجموعة بمبلغ  وأرباحبإيرادات رويال ديفلوبمنت كومباني ذ.م.م منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت النشاط. 

 ي. ألف درهم على التوال 2.835و

 

الجدول إن المبالغ المدرجة فيما يتعلق بالموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة هي كما هو موضح في  

 أدناه.

 

 
رويال اركيتيكتس 

 إلدارة المشاريع 
رويال ديفلوبمنت  

 اإلجمالي  كومباني
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

    الموجودات 

 3.194 3.091 103 الممتلكات والمعدات 

 37 1 36 الموجودات غير الملموسة  

 35.108 23.261 11.847   المبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة

 119.598 107.332 12.266 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

 26.731 12.053 14.678 النقد واألرصدة البنكية
    

 38.930 145.738 184.668 
    

    المطلوبات 

 2.226 562 1.664 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 94.113 85.128 8.985 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

 52.027 51.765 262 ألطراف ذات عالقة  المبلغ المستحق 
    

 10.911 137.455 148.366 
    

    

 36.302 8.283 28.019    صافي الموجودات القابلة للتحديد إجمالي

 - - - االعتبار المدفوع  
    

 36.302 8.283 28.019 احتياطي الدمج 
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 رأس المال  12

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل 
 سهم( بقيمة 150: 2020ديسمبر  31سهم عادي ) 250.000.000

 150 250.000 درهم لكل سهم( 1.000: 2020ديسمبر  31درهم لكل سهم ) 1  
   
 250.000 150 
   

 

ألف درهم مع تخفيض  250.000ألف درهم إلى  150، اعتمد المساهمون زيادة رأس مال الشركة من 2021أبريل  8بتاريخ  

  سهم جديد. 249.999.850درهم وإصدار  1درهم إلى  1.000من للسهم القيمة اإلسمية 

 

 

 توزيعات األرباح  12.1

 

م للشركة األم والتي تم تعديلها مقابل مبلغ مدفوع ألف دره 12.000بقيمة خالل الفترة، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح  

ألف درهم  204ال شيء(. إضافةً لذلك، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح بقيمة : 2020 يونيو 30مقدماً للشركة األم )

 : ال شيء(.2020 يونيو 30للحصص غير المسيطرة )

 

 

 نظامي ال حتياطي اال 13

 

من  %10 تحويل يتوجبوالنظام األساسـي للشركة،  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 

. إن هذا االحتياطي مال الشركةمن رأس    %50حتى يصبح رصيد االحتياطي النظامي مساوياً لـ    االحتياطي النظامي  إلىالسنة  ربح  

 عدا تلك الحاالت التي حددها القانون.غير قابل للتوزيع فيما 
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  اإليرادات  14

 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 8.386 51.325 اإلنشاءد وإيرادات عق
 31.037 25.195 المناظر الطبيعية، الزراعة والصيانة ميما تص إيرادات

 8.267 9.785 العمال واإليرادات األخرى ذات الصلةإيرادات إدارة سكن 
   
 86.305 47.690 
   

   
   توقيت إدراج اإليرادات 

 44.313 83.977 الخدمات المحولة خالل فترة زمنية
 3.377 2.328 الخدمات المحولة في وقت محدد

   

 86.305 47.690 
   

 

 األسواق الجغرافية  

 اإليرادات داخل اإلمارات العربية المتحدة.يتم توليد كافة  

 

 

 للسهم  ةائد األساسيوالع 15

 

المتوسط المرجح ئد األساسية للسهم من خالل تقسيم ربح الفترة العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم من خالل وايتم احتساب الع 

 الصادرة خالل الفترة على النحو التالي: لعدد األسهم

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  
 )غير مدققة(  مدققة( )غير  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 2021 2020 2021 2020 
     

 8.586 21.675 2.060 17.225 الربح للفترة )ألف درهم( 
     

 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 
     

 0.03 0.09 0.01 0.07 السهم األساسية للفترة )درهم(  ائدوع
     

 

 إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم، يتم األخذ بعين اإلعتبار تأثير زيادة األسهم خالل الفترة.عند 
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 لوبات الطارئة وااللتزامات المط 16

 
 مدققة(غير ) )غير مدققة(  
 2020 ديسمبر 31 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 56.946 50.451 خطابات ضمان
   

 70 - اعتمادخطابات 
   

 

 يتم إصدار الضمانات البنكية وخطابات االعتماد في سياق األعمال االعتيادية. 

 

 

 القيم العادلة  17

 

 القيمة العادلة لموجودات المجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر   

يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير المالية. يظهر الجدول التالي تحلياًل  

استناداً إلى الحد الذي تكون  3إلى  1لقيمة العادلة ضمن المستويات من لألدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً لإلدراج المبدئي با 

 فيه القيمة العادلة قابلة للمالحظة وتقدم معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية.

 

 أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. :1المستوى  •

ملحوظة، سواًء   المدرجة المدخالت المؤثرة بشكل جوهري على القيم العادلة كافةطرق تقييم أخرى تكون فيها  -2المستوى  •

 بشكل مباشر أو غير مباشر؛

بيانات السوق القابلة بناًء على المدرجة على القيم العادلة  يمدخالت ذات تأثير جوهرفيها  تُستخدمطرق تقييم  -3المستوى  •

 للمالحظة.

 

 تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 
 اإلجمالي  3مستوي  2مستوي    1مستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

     2021يونيو  30

 59.620 - - 59.620 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية 

 11.873 - - 11.873 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
     

 71.493 - - 71.493 
     

     2020ديسمبر  31

 55.791 - - 55.791 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
     

 

 لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة.  

 

  



  مجموعة إيه إس جي ستاليونز اإلمارات ش.م.خ )سابقًا "ستاليونز اإلمارات العقارية ذ.م.م"( 
  المختصرةالموحدة المرحلية البيانات المالية  حولإيضاحات 

 )غير مدققة( 2021يونيو  30

26 
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، تضمنت الموجودات البيولوجية نباتات المشاتل التي يتم إدراجها بالقيمة 2020 ديسمبر 31و 2021 يونيو 30اعتباراً من * 

 .هةأسعار السوق الحالية لنوع الموجودات المشابوالتي يتم تحديدها بناًء على العادلة 

 

 القيمة العادلة لموجودات المجموعة التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية  

 :ادلة للموجودات التي يتم قياسها واإلفصاح عنها بالتكلفة التاريخيةيوضح الجدول التالي تحليل القيمة الع 

 
     القيمة العادلة كما في  

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
تراتبية القيمة 

 العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية
المدخالت الهامة غير 

 القابلة للمالحظة 

عالقة المدخالت غير 
 للمالحظةالقابلة 

 بالقيمة العادلة  
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
       

 3المستوى  15.400 15.400 استثمارات عقارية،
طريقة التدفقات 

 قيم اإليجار  النقدية المخصومة

ت إيرادات كلما زاد
، المفترضة اإليجار

 ارتفعت القيمة العادلة.

 

، حيث تعتقد اإلدارة أنه لم يحدث أي 2020ديسمبر   31العادلة في تاريخ التقارير المالية بناء على التقييم كما في تم تحديد القيمة   

 .2021يونيو  30تغيير جوهري خالل الفترة المنتهية في 

 

 نتائج موسمية  18

 

أشهر  الستةلفترة  المختصر الموحد ليلم يتم تسجيل أية إيرادات هامة ذات طبيعة موسمية في بيان األرباح أو الخسارة المرح  

 .2020 يونيو 30و 2021 يونيو 30المنتهية في 

 

 


