
ضة ش.م.ع. أمانات القا
ة الموحدة  انات المال ة غیر المدققةالموجزة الب المرحل

٢٠١٩یونیو٣٠





ضة ش.م.ع. أمانات القا
ان األراح أو الخسائر الموحد المرحلي ب

ة في الستة أشهر لفترة  ٢٠١٩یونیو٣٠المنته

ضاحات من  ل اإل ة.١٥إلى ١تش ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال المرفقة جزءًا من هذه الب
-٢-

ة فيالثالثةفترة  ةالستةفترة أشهر المنته فيأشهر المنته
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
ضاح ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإ

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

-٨٥٬٦٠٨-٣٤٥,٠٠٥إیرادات
اشرة -)٦١٨٬٣٠(-)٧٦٢,١٠(تكالیف م

اح -٥٤٬٩٩٠-٣٤,٢٤٣إجمالي األر

ة وٕادارة )٢٢٬١٧١()٧١٬٦٣٣()٩,٤٢٢()٤٢,٢٧٦(٣مصارف عموم
٣٧٠٠٩٨٢٠٦٦٬٦١,٦١٢دخل تشغیلي آخر

ة )٢٠٬٥٥٩()١٠٬٥٧٧()٨,٤٤٠()٧,٣٣٣(الخسائر التشغیل

قةاتشرنتائجالحصة من  ٦٩,٣٩٤١١,٦٩٥٢٢٬٥٦٩٢٦٬١٤١شق
ل ١٠,٣٨٢١٠,٩٢٧٢١٬٨٥١٢٤٬١٢٥دخل تمو

ل -)٨٧٦(-)٤٣٨(٢-٢تكالیف تمو

اح للفترة ٠٠٥,١٢١٨٢,١٤٩٦٧٬٣٢٧٠٧٬٢٩األر

العائدة إلى:
ةمساهمي ١٤,٤٤٢١٣,٤٤١٣٥٬٠٩٨٢٧٬٨٥٧الشر

طرة ١,٨٥٠),١٣١٢(٧٤١)٤٣٧,٢(حصص غیر مس

٠٠٥,١٢١٨٢,١٤٩٦٧٬٣٢٧٠٧٬٢٩

,١١٠٦٠,٠٠٥٠,٠٠١٤٠,٠١١٠الرح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

ان األراح أو الخسائر الموحد المرحلي لفترة  شمل ب ة في الستة* عة. راجع ٢٠١٩یونیو٣٠أشهر المنته ات التا ات الشر نتائج عمل
ضاح  .١-٢إ



ضة ش.م.ع. أمانات القا
ان الدخل الشامل الموحد المرحلي ب

ة في الستة أشهر لفترة  ٢٠١٩یونیو٣٠المنته

ضاحات من  ل اإل ة.١٥إلى ١تش ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال المرفقة جزءًا من هذه الب
-٣-

ة فيالثالثةفترة  ة فيالستةفترة أشهر المنته أشهر المنته
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

اح للفترة ١٢,٠٠٥١٤,١٨٢٣٢٬٩٦٧٢٩٬٧٠٧األر

األخر الخسائر الشاملةبنود 
فها إلى األراح  البنود التي لن یتم إعادة تصن

:في الفترات الالحقةأو الخسائر

مة العادلة التغیر في  ةالق للموجودات المال
مة العادلة  الدخلمن خالل بنودالق
)٦,١٢١()٠٦٩٬٤()٦,١٢١()٥٨١,٢(الشامل األخر 

٤٢٤,٩٠٦١,٨٨٩٨٬٢٨٥٨٦٬٢٣إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
ةمساهمي ١١,٨٦١٧,٣٢٠٣١٬٠٢٩٢١٬٧٣٦الشر

طرة ١,٨٥٠),١٣١٢(٧٤١)٤٣٧,٢(حصص غیر مس

٤٢٤,٩٠٦١,٨٨٩٨٬٢٨٥٨٦٬٢٣





ضة ش.م.ع. أمانات القا
ة الموحد المرحلي ان التغیرات في حقوق الملك ب

ة في الستة أشهر فترة ل ٢٠١٩یونیو٣٠المنته

ضاحات من  ل اإل ة.١٥إلى ١تش ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال المرفقة جزءًا من هذه الب
-٥-

إجمالي حقوق 
اطي اطياحت احاحت ةاألر الحصصالعائدةالملك

اطيإصداررأس مةاالحت غیرمساهميإلى غیرالق
ةالموزعةالعادلةالقانونيأسهمالمال طرةالشر المجموعالمس

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٣٨٬٦٣٥٢٬٥٤٦٬٣٠٢٣٠٬٢٤٤٢٬٥٧٦٬٥٤٦)١٥٬٤٧٥(٢٣٬١٤٢-٢٬٥٠٠٬٠٠٠مدققة–٢٠١٩ینایر ١في 

٣٢٬٩٦٧)٢,١٣١(٣٥٬٠٩٨٣٥٬٠٩٨----للفترةاألراح 

)٩٦٠٬٤(-)٠٦٩٬٤(-)٠٦٩,٤(---الخسائر الشاملة األخر 

٢٨٬٨٩٨)٢,١٣١(٣٥,٠٩٨٣١٬٠٢٩)٤,٠٦٩(---إجمالي الدخل الشامل للفترة

ضاح  )٣٨,٢٧٠()٧٧٠()٣٧,٥٠٠()٣٧,٥٠٠(----)١٠توزعات أراح معلنة (إ

ار الدولي اع المع أثر ات
ةالتقاررإلعداد المال

ضاح ١٦رقم  ٢,١٢٠-٢,١٢٠٢,١٢٠----)٢-٢(إ

٢٠١٩یونیو٣٠في 
٣٥٣٬٣٨٩٥١٬٥٤١٢٬٣٤٣٬٢٧٢٩٤٬٥٦٩٢٬)٥٤٤٬١٩(١٤٢٬٢٣-٢٬٥٠٠٬٠٠٠(غیر مدققة)



ضة ش.م.ع. أمانات القا
ة الموحد المرحلي ان التغیرات في حقوق الملك (تتمة)ب

ة في الستة أشهر فترة ل ٢٠١٩یونیو٣٠المنته

ضاحات من  ل اإل ة.١٥إلى ١تش ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال المرفقة جزءًا من هذه الب
-٦-

إجمالي حقوق 
اطي اطياحت ةاألراحاحت الحصصالعائدةالملك

اطيإصداررأس مةاالحت غیرمساهميإلى غیرالق
ةالموزعةالعادلةالقانونيأسهمالمال طرةالشر المجموعالمس

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٤٣٬١٧٦٢٬٥٥٨٬٠٣١١٬٧٧٨٢٬٥٥٩٬٨٠٩)٣٬٩٩٤(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٧١٨١٣٬١٣١مدققة–٢٠١٨ینایر ١في 

٢٩٬٧٠٧)١,٨٥٠(٢٧٬٨٥٧٢٧٬٨٥٧----األراح للفترة

)١٢١٬٦(-)١٢١٬٦(-)١٢١,٦(---الخسائر الشاملة األخر 

٢٧,٨٥٧٢١٬٧٣٦١,٨٥٠٢٣٬٥٨٦)٦,١٢١(١٣,١٣١--إجمالي الدخل الشامل للفترة

ضاح  )٤٣,١٧٦(-)٤٣,١٧٦()٤٣,١٧٦(----)١٠توزعات أراح معلنة (إ

الت -----٥,٧١٨)٥,٧١٨(-تحو

٨٥٧٬٢٧٥٩١٬٥٣٦٢٬٦٢٨٬٣٢١٩٬٥٤٠٢٬)١١٥٬١٠(٨٤٩٬١٨-٢٠١٨٢٬٥٠٠٬٠٠٠یونیو٣٠في 



ضة ش.م.ع. أمانات القا
ة الموحد المرحلي ان التدفقات النقد ب

ة في الستة أشهر لفترة  ٢٠١٩یونیو٣٠المنته

ضاحات من  ل اإل ة.١٥إلى ١تش ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال المرفقة جزءًا من هذه الب
-٧-

ةالستةفترة  أشهر المنته
یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
ة األنشطة التشغیل

٣٢٬٩٦٧٢٩٬٧٠٧األراح للفترة
ة: التعدیالت للبنود التال

)٢٤٬١٢٥()٧٬٩٢٥(دخل الودائع
قةالحصة من  ات الشق )٢٦٬١٤١()٢٢٬٥٦٩(نتائج الشر

)١,٢٦١()١,٢٥٤(توزعات األراحدخل
٣,٦٠٥٣٤٩ممتلكات ومعداتاستهالك
-٤,٦٨٠موجودات ح االستخداماستهالك

ة الخدمة للموظفین افأة نها ١٣٥٢٩٢م
ل )٣٥١()١٣,٧٥٨(دخل التمو

ل -٨٧٦تكالیف التمو

)٢١,٥٣٠()٣,٢٤٣(
٢,٠٤٢٤٧٨ودائع ومصارف مدفوعة مقدمًا 

)١٣,٤١٧(١٢,٠٣٢موجودات أخر 
الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )١,٠٩٤(١٤,٦٣٨م

-٤,٦١٩مدینون تجارون وآخرون 
)٣٣٠٬١٦()٢٤,٨٥٢(تجارون وآخرون دائنون 

اتالناتج منالنقد  )٥٦,٨٩٣(٥,٢٣٦العمل
ة الخدمة المدفوعة للموظفین افأة نها )٧٨٥()٨٩٢(م

ةالودائع تحت الطلب والودائع ألجل لد بنوك عنمقبوضةأراح ٨٤٢٣٩,٦٦٥تقلید
ام الشرعةعنمقبوض دخل ةالودائع ألجل المتوافقة مع أح ٧,٠٣٨٢٥٠٬٢اإلسالم

ةصافي  ة(المستخدمة في)/منالتدفقات النقد )٧٦٣٬١٥(١٢,٢٦٩األنشطة التشغیل

ة األنشطة االستثمار
)٥٢()٣,٠٩٨(ممتلكات ومعداتشراء

لي )٣١٥,١١٣(-استثمار في عقود اإلیجار التمو
قة ة الشق )٣٢٠٬٣٩٠(-المبلغ المدفوع لالستثمار في الشر

الة والودائع ألجلودائع التغیرات في  الو
عد أكثر من  ٢٦,٢٧٤٧٢٩٬٢٩٣أشهر٣التي تستح في األصل 

ات المستثمر فیها  دخل توزعات األراح المقبوض من الشر
ة طرقة حقوق الملك ة  ١٣,٣٨٨١٦٬٢٥١المحتس

مة العادلةمن ةتوزعات األراح المقبوض الق االستثمارات 
١,٢٥٤٥٦١٬١من خالل بنود الدخل الشامل األخر 

ةصافي  ةمنالتدفقات النقد ٨١٨٣٧,١١١,٥٥٠األنشطة االستثمار

ة ل األنشطة التمو
)٤٣,١٧٦()٣٨,٢٧٠(توزعات األراح المدفوعة

اتصافي  -٨,٨٧٣السلف
ات عقود اإلیجار -)٥,٥٦٠(دفع مطلو

ةصافي  ةالمستخدمة فيالتدفقات النقد ل )٤٣,١٧٦(),٩٥٧٣٤(األنشطة التمو

ة ه النقد ة وش ادة في النقد ١٥٬١٣٠٥٢٬٦١١صافي الز
ة الفترة ة في بدا ه النقد ة وش ٤٦٨٬٦٦١٢٬٣١٣النقد

ة الفترة ة في نها ه النقد ة وش ٥٩٨٬٨١٩٢٤٬٦٤النقد

ة  ات لخالل الفترة التثبیت األولي تتضـــــــمن المعامالت غیر النقد ة العقد مطلو ـــــاح ٣٤,٠٠١مبلغ عقد اإلیجار في بدا ضــ ألف درهم (إ
٢-٢.(



ضة ش.م.ع.أمانات  القا
ة ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال ضاحات حول الب إ

٢٠١٩یونیو٣٠

-٨-

ة١ س ة واألنشطة الرئ نبذة عن الشر
ة") بتارخ  ضة ش.م.ع. ("الشر ة مساهمة عامة في سوق دبي المالي. تشتمل ٢٠١٤نوفمبر ١٧تأسست أمانات القا شر ، وتم تسجیلها 

ة الموحدة الموجزة ال انات المال عة (ُشار إلیها مجتمعًة بـ "المجموعة").هذه الب اتها التا ة وشر ز المالي للشر ة على األداء المالي والمر مرحل

ة  س ةتشتمل األنشطة الرئ ات ومشارع في للشر ر وتشغیل تلك قطاعات على االستثمار في شر ة وٕادارة وتطو ة الصح م والرعا التعل
ات والمشارع. قد تشارك أو تساهم  ةالشر ات أو منشآت أو مؤسسات أخر خارج دولة اإلمارات الشر ال في شر ٍل من األش أ ش

ة المتحدة. العر

غرض االستثمار والتداول و  ة  الشرعة اإلسالم ة أن تلتزم أسهمها  حددها سوق دبي المالي.تعتزم الشر ة التي  ام الشرعة اإلسالم فقًا ألح

ة -٢ انات المال ةوالتغیرات في أسس إعداد الب اسات المحاسب الس

ة١-٢ انات المال أسس إعداد الب

ة لفترة هذهتم إعداد انـات المالیـة الموحدة الموجزة المرحل ة في ةتسلاالب ار المحاسبي الدولي رقم ٢٠١٩یونیو٣٠أشهر المنته -٣٤وفقًا للمع
ة ة المرحل .التقارر المال

غي ن ة، و ة السنو انات المال ة في الب افة المعلومات واإلفصاحات المطلو ة على  ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال ًا ال تشتمل الب أن تقرأ جن
ة للمجموع ة السنو انات المال ما في إلى جنب مع الب سمبر ٣١ة  .٢٠١٨د

ة ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال عة تشتمل الب ات التا ات الشر ات ونتائج عمل س اسوشیتس منطقة حرة على موجودات ومطلو –مدلس
ال ماتیرنیتي هوسبیتالوذ.م.م ضة ذ.م.مرو .القا

عة من ٢-٢ قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المت

انات المال عة عند إعداد الب ة مماثلة لتلك المت ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال عة في إعداد الب ة المت اسات المحاسب ة إن الس ة الموحدة السنو
ة في  سمبر ٣١للمجموعة للسنة المنته ما في ٢٠١٨د اع المعاییر الجدیدة السارة المفعول  استثناء ات . لم تقم المجموعة ٢٠١٩ینایر ١، 

عد. سر مفعولها  ر أل معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخر صادرة ولم  اع الم االت

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار عقود اإلیجار١٦المع
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ار المحاسبي الدولي رقم ١٦إن المع الصادر عن لجنة ٤عقود اإلیجار، والتفسیر رقم ١٧حل محل المع

حتو على عقد إیجار، والقرار رقم  ان الترتیب  حدد ما إذا  ة الذ  ة الدول الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الخاص ١٥تفسیرات التقارر المال
ة، والقرار رقم  عة المعامالت التي تتضمن الصادر عن لجنة تفسیر ا٢٧الخصومات على عقود اإلیجار التشغیل م طب لمعاییر والخاص بتقی

حساب معظ طالب المستأجرن  اس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، و اد التثبیت والق ار م وضح المع ل القانوني لعقد اإلیجار. و م الش
ة واحد. ة عموم عقود اإلیجار ضمن نموذج میزان

ا موجب المع ة المؤجر  ة رقم ال تتغیر محاس ار المحاسبي الدولي ١٦ر الدولي إلعداد التقارر المال موجب المع ة  ٍل جوهر عن المحاس ش
ما في ١٧رقم  اد التصنیف  استخدام نفس م ة  ل عقود إیجار تمو ة أو  عقود إیجار تشغیل ستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إما   .

ار المحاسبي الدولي رقم  نا١٧المع ة رقم . و ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ن الت ه، لم  أ تأثیر على عقود اإلیجار التي ١٦ًء عل
تمثل فیها المجموعة الطرف المؤجر.

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ات أثر رجعي مع تارخ تطبی ١٦قامت المجموعة  اع المعدل  ١أولي في استخدام طرقة االت
ار في تارخ التطبی األولي. ٢٠١٩ینایر  أثر رجعي مع تثبیت األثر التراكمي للتطبی األولي للمع ار  موجب هذه الطرقة، ُطب المع . و

قًا على أنها عقو  ار فق على العقود التي تم تحدیدها مس د إیجار تطب اختارت المجموعة استخدام استثناءات االنتقال التي تسمح بتطبی المع
ار المحاسبي الدولي رقم  ة في تارخ التطبی األولي. ٤والتفسیر رقم ١٧المع ة إلعداد التقارر المال الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدول

ون لها مدة إیجار مدتها  ضًا استخدام إعفاءات تثبیت عقود اإلیجار التي، في تارخ البدء،  هرًا أو أقل وال تتضمن ش١٢اختارت المجموعة أ
مة منخفضة ("الموجودات منخفضة  ون فیها بند الموجودات األساسي ذو ق ار الشراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار التي  خ

مة"). الق
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ة -٢ انات المال ةوالتغیرات في أسس إعداد الب اسات المحاسب (تتمة)الس
عة من قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات ٢-٢ (تتمة)والتعدیالت الجدیدة المت

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار عقود اإلیجار (تتمة)١٦المع
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ما یلي أثر ات ما في ١٦وف :٢٠١٩ینایر ١(الزادة/ (االنخفاض)) 

ألف درهم
غیر مدققة

الموجودات
٣٨,٤٦٣موجودات ح االستخدام

ات المطلو
ات عقود اإلیجار) )٣٦,٣٤٣(دائنون تجارون وآخرون (مطلو

ة ٢,١٢٠إجمالي التعدیالت على حقوق الملك

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار اع المع عة أثر ات :١٦طب
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع مستأجر) في تارخ البدء إما ١٦قبل ات ل من عقود اإلیجار لدیها ( ، قامت المجموعة بتصنیف 

لي إذا تم  عقد إیجار تشغیلي. تم تصنیف عقد اإلیجار على أنه عقد إیجار تمو لي أو  ٍل فعلي نقلعقد إیجار تمو ع مخاطر ومزاش ا جم
فها على أنها عقد إیجار تشغیلي. خالف ذلك، تم تصن ة بند الموجودات المؤجر إلى المجموعة؛ و ملك

مصروف تأجیر في األراح أو الخسائر على أساس القس في عقد اإلیجار التشغیلي، لم یتم رسملة العقار المؤجر وتم تثبیت دفعات اإلیجار 
ت أ إیجار مدفوع مقدمًا وٕایجار مستح ضمن المصارف المدفوعة مقدمًا والدائنون التجارون واآلخرون، الثابت على مد فترة اإلیجار. تم تثبی

على التوالي.

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ع عقود اإلیجار، ١٦عند ات ة لجم النس اس  ، قامت المجموعة بتطبی منهج واحد للتثبیت والق
ار استثناء عقود  االنتقال إلى المع ات واإلعفاءات الخاصة  ار المتطل قدم المع مة.  اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة الق

قها. والتي قامت المجموعة بتطب

عقود إیجار  قًا  ات عقود اإلیجار لتلك العقود المصنفة سا استثناء عقود قامت المجموعة بتثبیت موجودات ح االستخدام ومطلو ة،  تشغیل
ع عقود اإلیجار، تم تثبیت موجودات ح االستخدام بناًء على  ة لجم النس مة.  مبلغ اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة الق

قاً  الغ مدفوعة مقدمًا ومدفوعات عقود إیجار مستحقة تم تثبیتها سا ات عقود اإلیجار، والمعدل أل م ات عقود ساو مطلو . تم تثبیت مطلو
ة االقتراض المتزایدة في تارخ التطبی ا استخدام نس ة، المخصومة  ق ة لمدفوعات عقود اإلیجار المت مة الحال ألولي.اإلیجار بناًء على الق

ار عند: سمح بها المع قت المجموعة االستثناءات التي  ما ط
ٍل معقولاستخدام معدل خصم فرد لمحفظة عقود إیجار ل· ش ها نفس الخصائص 
عد تارخ التطبی األولي· انت عقود اإلیجار ُتحّمل بخسائر فورًا  مها لما إذا  االستناد على تقی
شهرًا من تارخ التطبی األولي١٢تطبی إعفاءات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تنتهي مدتها خالل ·
اشرة · اس بند موجودات ح االستخدام في تارخ التطبی األولياستثناء التكالیف الم ة من ق األول
ارات لتمدید عقد اإلیجار أو إنهائه· حتو على خ ان العقد  استخدام اإلدراك المتأخر في تحدید فترة عقد اإلیجار إذا 

ما في   ، :٢٠١٩ینایر ١بناًء على ما سب
مبلغ · ز المالي الموحد.ألف٣٨,٤٦٣تم تثبیت موجودات ح االستخدام  ان المر ل منفصل في ب ش درهم وتم عرضها 
مبلغ · ة  ات عقود إیجار إضاف درهم.ألف ٣٦,٣٤٣تم تثبیت مطلو
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ة -٢ انات المال ةوالتغیرات في أسس إعداد الب اسات المحاسب (تتمة)الس
عة من ٢-٢ (تتمة)قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المت

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار عقود اإلیجار (تتمة)١٦المع

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار اع المع عة أثر ات (تتمة)١٦طب
ما في  ات عقود اإلیجار  ما في ٢٠١٩ینایر ١إن مطلو ة  تها مع التزامات عقود االیجار التشغیل سمبر ٣١یتم تسو ما یلي:٢٠١٨د

ألف درهم
غیر مدققة

ما في  ة  سمبر ٣١التزامات عقود االیجار التشغیل ٢٠١٨٣٣,٢٠٢د
ما في  ة االقتراض المتزایدة  %٢٠١٩٥,٥ینایر ١المتوس المرجح لنس

ما في  ة المخصومة  ٢٠١٩٣٧,٣٢٨ینایر ١التزامات عقود االیجار التشغیل
ناقصًا:

عقود اإلیجار قصیرة األجل )٩٨٥(االلتزامات المتعلقة 

ما في  ات عقود اإلیجار  ٢٠١٩٣٦,٣٤٣ینایر ١مطلو

ة الجدیدة اسات المحاسب ملخص الس
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ة الجدیدة للمجموعة عقب ات اسات المحاسب ما یلي الس قها من تارخ التطبی ، والتي١٦ف تم تطب

األولي:

موجودات ح االستخدام
اس ، تارخ توفر بند الموجودات األساسي لالستخدام). یتم ق تقوم المجموعة بتثبیت موجودات ح االستخدام في تارخ بدء عقد اإلیجار (أ

التكلفة، ناقصًا أ استهالك متراكم وخسائر انخفاض ا ات عقد اإلیجار. موجودات ح االستخدام  م لمطلو مة، وتعدیلها لغرض أ إعادة تقی لق
ة المتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار الت اشرة األول ات اإلیجار المثبت والتكالیف الم ي تمت تشتمل تكلفة موجودات ح االستخدام على مبلغ مطلو

ة بند الموجودات في أو قبل تارخ البدء، ناقصًا أ حوافز إیجار مستلمة. إذا لم تكن الم ل معقول من الحصول على ملك ش جموعة متأكدة 
ة مدة عقد اإلیجار، یتم استهالك موجودات ح االستخدام المثبتة على أساس القس الثابت على مد األعمار المقدرة لالست خدام المؤجر في نها

مة.ومدة عقد اإلیجار، أیهما أقصر. تخضع موجودات ح االستخدام إلى انخفاض ا لق

ات عقود اإلیجار مطلو
ة لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب سد مة الحال الق ات عقد اإلیجار المقاسة  ادها في تارخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبیت مطلو

ما في ذلك دفعات ثابتة جوهرة) ناقصًا  ة حوافز إیجار مدینة ودفعات على مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة ( أ
ة. وتشمل دفعات اإلیجار أ ق مة المت موجب ضمانات الق الغ المتوقع دفعها  ضًا سعر اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والم

ل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإلیجار، إذا  ش د  ار الشراء المؤ س أن المجموعة الممارسة لخ انت مدة اإلیجار تع
حدث فیها الحدث مصروف في الفترة التي  ار اإلنهاء. یتم تثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل  أو تمارس خ

الشر الذ یؤد لحدوث الدفعة.

ة لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجمو  مة الحال ان من أجل احتساب الق ة االقتراض المتزایدة في تارخ بدء عقد اإلیجار إذا  معدل الرح عة نس
اد  س ازد ات عقد اإلیجار لتع عد تارخ بدء العقد، تتم زادة مبلغ مطلو سهولة.  ض الرح الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید  وتخف

مة ا اس الق اإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة ق ان هناك تعدیل أو تغییر في مدة عقد اإلیجار أو دفعات اإلیجار.  ات عقد اإلیجار إذا  لدفترة لمطلو
م لشراء بند الموجودات األساسي. تغییر في دفعات عقد اإلیجار الثابتة والجوهرة أو تغییر في التقی

مة عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة الق
إعفاء تثبیت عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل (أ عقود اإلیجار هذه التي لها مدة إیجار من تقوم المجموعة بتطبی 

مة على عقود إ١٢ ضًا إعفاء تثبیت الموجودات منخفضة الق طب أ ما  ار الشراء).  یجار شهرًا أو أقل ابتداًء من تارخ بدء العقد وال تتضمن خ
مة (أ أقل من الموجودات التي درهم). یتم تثبیت دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود ١٨٬٠٠٠تعتبر منخفضة الق

مصروفات على أساس القس الثابت على مد فترة عقد اإلیجار. مة  إیجار الموجودات منخفضة الق
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ة -٢ انات المال اسات والتغیرات في أسس إعداد الب ةالس (تتمة)المحاسب
عة من قبل المجموعة٢-٢ (تتمة)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المت

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار عقود اإلیجار (تتمة)١٦المع

ة الهامة (تتمة) اسات المحاسب ملخص الس

ة للعقود ذات  النس م جوهر في تحدید مدة عقد اإلیجار  ارات التجدیدح خ
ار تمدید عقد  اإلضافة إلى الفترات المشمولة بخ اإلیجار إذا تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنها المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، 

ل معقول ش د  ان من المؤ ار إنهاء عقد اإلیجار، إذا  شملها خ ل معقول تنفیذه، أو أ فترات  ش د  عدم حدوث ذلك.ان من المؤ

ان من  م ما إذا  م حول تقی ة. تطب المجموعة ح ار إیجار الموجودات لفترات إضاف عض عقود اإلیجار، یوجد لد المجموعة خ موجب 
ًا لت افة العوامل ذات العالقة والتي تؤد لوجود حافزًا اقتصاد عني، أنه یراعي  ار التجدید. وهذا  ل معقول تنفیذ خ ش د  عد المؤ نفیذ التجدید. 

طرتها والتي تؤثر  ان هناك حدث أو تغیر جوهر في الظروف الخاضعة لس م مدة عقد اإلیجار إذا  على تارخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقی
ة األعمال).   ار التجدید (على سبیل المثال، تغییر في استراتیج قدرتها على تنفیذ (أو عدم تنفیذ) خ

الغ المثب ان األراح أو الخسائرالم ز المالي و ان المر تة في ب

اتموجودات  مطلو
عقود اإلیجارح االستخدام

ألف درهمألف درهم
)غیر مدققة()غیر مدققة(

٢٠١٩٣٨,٤٦٣٣٦,٣٤٣ینایر ١ما في 
-)٤,٦٨٠(مصارف االستهالك

ل ٨٧٦-تكالیف التمو
)٥٦٠,٥(-المدفوعات

٢٠١٩٧٨٣,٣٣٦٥٩,٣١یونیو٣٠ما في 

التعدیالت والتحسینات األخر 
سر مفعولها في  ة، التي  انـات المالیـة الموحدة للمجموعة:٢٠١٩ینایر ١إن التعدیالت والتحسینات التال ن لها أ تأثیر جوهر على الب ، لم 

ة الدخلالصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر ٢٣التفسیر رقم · دة حول معالجة ضر ة التقدیرات غیر المؤ ة إلعداد التقارر المال الدول
ار المحاسبي الدولي رقم · ا السداد ذات التعوض السالب-٩التعدیالت على المع مزا
ار المحاسبي الدولي رقم · تها-١٩التعدیالت على المع صها أو تسو تعدیل الخطة أو تقل
ة-٢٨ار المحاسبي الدولي رقم التعدیالت على المع· قة والمشارع المشتر ات الشق لة األجل في الشر الحصص طو
ة رقم · ار الدولي إلعداد التقارر المال دمج األعمال٣المع
ة رقم · ار الدولي إلعداد التقارر المال ة١١المع ات المشتر الترتی
ار المحاسبي الدولي رقم · ضرائب الدخل١٢المع
ار المحاسبي الدولي رقم ال· تكالیف االقتراض٢٣مع

مة العادلة٣-٢ اس الق ق
مة العادلة من خالل الق استثناء االستثمارات  ة  التكلفة المطفأة أو التكلفة التارخ ة  ات المال افة الموجودات والمطلو ان  بنود الدخل یتم ب

صورة والمبلغ الطار األخر الشامل  ة  ات المال م العادلة للموجودات والمطلو مة العادلة. ال تختلف الق الق اسها  عن جوهرة التي یتم ق
مها الدفترة في تارخ التقرر. یتم تصنیف االستثمار مة العادلةق تسلسل من ١ضمن المستو األخر بنود الدخل الشامل من خالل الق

مة  الت بین المستو . لم تكن هناك أالعادلةالق مة العادلة خالل الفترة.٣والمستو ٢والمستو ١ تحو اس الق لق
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اح والخسائر-٣ األر

االیرادات١-٣

س، ة، مدلس عة للشر ة التا ة والخدمات األخر ذات العالقة المقدمة من الشر م تتألف اإلیرادات من الرسوم المحققة من الخدمات األكاد
مرور الوقت.   والتي تمثل الخدمات المحولة 

ة٢-٣ ة واإلدار ف العموم المصار

ة ةالفترة المنته الفترة المنته
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

الموظفین طة  ٢٥,٧٩٢١٣,٤٦٧*مصارف مرت
المعامالت طة  ٣٬٩٦٥١٬٥٤٨تكالیف مرت

٤١,٨٧٦٧,١٥٦**مصارف أخر 

٦٣٣٬٧١١٧١٬٢٢

مبلغ  عة  ات التا الشر طة  ال شيء).–٢٠١٨ألف درهم (٢٤,٨٠٧* یتضمن هذا المبلغ المصارف المرت

مبلغ  عة  ات التا الشر طة  ال شيء).–٢٠١٨ألف درهم (٣٢,٠٠٨** یتضمن هذا المبلغ المصارف المرت

الدخل التشغیلي اآلخر٣-٣

ة ةالفترة المنته الفترة المنته
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤,٨١١٣٥١رسوم إقامة الطالب
٢٥٥٬١١,٢٦١دخل متنوع

٠٦٦٬٦١,٦١٢

الممتلكات والمعدات-٤

مبلغ الممتلكات والمعداتتضمنت  األعمال ألف ٧١٨رصیدًا  ة درهم، والذ یتعل  ز طبي من قبل الشر ة قید التنفیذ إلنشاء مر الرأسمال
اني قید اإلنشاء سي الم ٍل رئ ش ة قید التنفیذ  ضة ذ.م.م. تمثل األعمال الرأسمال ال ماتیرنیتي هوسبیتال القا عة للمجموعة، رو والمعدات التا

ات. ی ة واألثاث والتر واألجهزة الطب
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-١٣-

الشهرة-٥

ة:تنشأ الشهرة عن  الوحدات المنتجة للنقد التال ات دمج األعمال التي تتعل  عمل

سمبر٣١یونیو٣٠ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

س اسوشیتس منطقة حرة  ٤١٠٬٠٧٠٤١٠٬٠٧٠ذ.م.م–مدلس
ال ماتیرنیتي هوسبیتال ضة ذ.م.مرو ٨٢٬٠١٢٨٢٬٠١٢القا

٤٩٢٬٠٨٢٤٩٢٬٠٨٢

مة المدرجة للشهرة قد تنخفض.٢٠١٩یونیو٣٠ما في  ، لم تحدد اإلدارة الظروف التي قد تشیر إلى أن الق

قةاالستثمارات-٦ ات شق في شر

قة: ات الشق مة المدرجة الستثمارات المجموعة في الشر ما یلي الق ف

سمبر٣١یونیو٣٠ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

ون") ضة ("س ة القا ون العالم ة س ١٩١٬٧٧٨١٩٢٬١١١شر
ضة ش.م.خ  م القا م(“تعل ١٩٧٬٨٢١١٨٨٬٤٧٩”)تعل
ز الطبي العالمي  ز الطبي(“المر ٤٤٥٬٥٠٥٤٤٣٬٤٢٩”)المر

ضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي") ١٠٦٬٣٤٥٣٤٧٬٠١٠جامعة أبوظبي القا

٢١٠٬١٨٠١٬١٬١٧١٬٠٢٩

ما یلي حصة المجموعة  ات من نتائج ف قةالشر :الشق

ة ةالفترة المنته الفترة المنته
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

مدققة)غیر ((غیر مدققة)

ون") ضة ("س ة القا ون العالم ة س )٧٧()٣٣٢(شر
ضة ش.م.خ  م القا م(“تعل ٩٬٣٤١٨٬٨٥٤”)تعل
ز الطبي العالمي  ز الطبي(“المر ٧٬٢٨١٩٬٧٥٧”)المر

ضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي") ٢٧٩٬٦٧٥٨٬٥جامعة أبوظبي القا

٥٦٩٬٢٢٢٩٢٬٢٤
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قة (تتمة)-٦ ات شق االستثمارات في شر

ما یلي: قة  ات الشق ة في االستثمارات في الشر إن الحر

سمبر٣١یونیو٣٠ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

ة الفترةفي  ١,١٧١٬٠٢٩٨٢١٬٢٨٧بدا
ات االستحواذ ٣٢٩٬٧٧٠-عمل

٢٢,٥٦٩٥٧٬٢٣٦حصة النتائج
)٢٦٤,٣٧()٣٨٨,١٣(توزعات األراح

ة الفترة ,٢١٠٬١٨٠١,٠٢٩٬١٧١١في نها

ة٧ ات المال ة والمطلو الموجودات المال

ما في  ة والودائع قصیرة األجل، المحتف بها لد المجموعة  ة، بخالف األرصدة النقد ما یلي نظرة عامة على الموجودات المال یونیو٣٠ف
سمبر ٣١و٢٠١٩ :٢٠١٨د

سمبر٣١یونیو٣٠ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

التكلفة المطفأة: أدوات الدین 
٧,٦١٤١٢,٢٣٣مدینون تجارون وآخرون 

١,٨٦٢١,٨١٤ودائع
٨,٠٠٢٢٠,٠٣٤موجودات متداولة أخر 

لي ٣٤٢,٢٨٩٣٢٨,٥٣١ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمو
الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ٦,٠٦٢٢٠,٧٠٠م

مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر أدوات الدین  الق
٢٠٥,١٧٢١,٢٧٤أدوات الدین المتداولة

٣٨٣,٠٣٤٤٠٤,٥٨٦اإلجمالي

٢٣,٥٤٠٥٤,٧٨١إجمالي المتداول
٤٩٤,٣٥٩٣٤٩,٨٠٥إجمالي غیر المتداول
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ة٧ ات المال ة والمطلو (تتمة)الموجودات المال
ما في  ة المحتف بها لد المجموعة  ات المال ما یلي نظرة عامة على المطلو سمبر ٣١و٢٠١٩یونیو٣٠ف :٢٠١٨د

سمبر٣١یونیو٣٠ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر: الق ة  ات المال المطلو
٤٨٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠المبلغ الطار 

التكلفة المطفأة: ة  ات المال المطلو
٤٦,٩٤٠٤٥,٤٦٩دائنون تجارون وآخرون 

لة األجل ٦١,٩٤٤٦٥,٨٦٠ذمم دائنة أخر طو
ات غیر متداولةمطلو

ات عقود اإلیجار -٢٦,٩٧٥مطلو
٤٥,٨٨٥٣٧,٠١٢تسهیل إجارة ألجل غیر متجدد

ات متداولةمطلو
ات عقود اإلیجار -٤,٦٨٤مطلو

٢٣٤,٤٢٨١٩٦,٣٤١اإلجمالي

٩٩,٦٢٤٩٣,٤٦٩إجمالي المتداول
٨٠٤,١٣٤١٠٢,٨٧٢إجمالي غیر المتداول

المبلغ الطارئ 
س اسوشیتس منطقة حرة  ة مدلس قین لشر ائعین السا ة مع المساهمین ال ة تعاقد ذ.م.م لدفع مبلغ ثابت لكل طالب –أبرمت المجموعة اتفاق

ة في  س للفترة المنته ون الحد األقصى للمبلغ هو ٢٠١٩سبتمبر ٣٠إضافي ُسجل في جامعة مدلس تم ٧٣، على أن  ملیون درهم. و
ة هذا المبلغ من قبل المجموعة في نوفمبر  .٢٠١٩تسو

مة العادلة للمبلغ الطار المستح ا س ومعدالت تسجیل الطالب قامت المجموعة بتقدیر الق عد دراسة خط أعمال جامعة مدلس لدفع 
ة. ة والعوامل االقتصاد قة والسوق الخارج السا

النقد في الصندوق واألرصدة لد البنوك-٨
سمبر٣١یونیو٣٠ د

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)
٣٣لد البنوكودائع تحت الطلب

٨١,٥٣٣٦٦٬٣٩٦البنوكلدةجاراتحسا
٦٢٦٩النقد في الصندوق 

ة ه النقد ة وش ٨١٬٥٩٨٦٦٬٤٦٨النقد
ام الشرعة ةودائع ألجل متوافقة مع أح ٤٦٦,٥٠٠٤٩٣٬٧٣٣اإلسالم

ة ٣٦,٨٩٥٣٥٬٩٣٦ودائع ألجل لد بنوك تقلید

٩٩٣٬٥٨٤٥٩٦٬١٣٧النقد في الصندوق واألرصدة لد البنوك

ة في الفترةخالل  الة والودائع ألجل والودائع تحت ألف درهم٧,٩٢٥مبلغ ، حققت المجموعة رح٢٠١٩یونیو٣٠المنته من ودائع الو
).ألف درهم٢٤,١٢٥–٢٠١٨الطلب معًا (
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رأس المال-٩
ه رأس المال المصرح 

ة  ه للشر ار درهم ٥مبلغ بلغ رأس المال المصرح  ار درهم).٥: ٢٠١٨(مل مل

رأس المال الُمصدر
ة ٢٠١٩یونیو٣٠ما في  ان لد الشر مة ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠،  ق ًا قید اإلصدار  الكاملدرهم للسهم الواحد١سهمًا عاد . مدفوعة 

ما  ة الحصول على توزعات األراح التي یتم اإلعالن عنها من حین ألخر  ة ح لحاملي هذه األسهم العاد ت في الجمع ح لهم التصو
ة للمجموعة بواقع صوت واحد لكل سهم. العموم

اح-١٠ عات األر توز
ة بواقع ٢٠١٩مارس ٢٤بتارخ  ة السنو على توزع أراح نقد ة العموم درهم للسهم ٠,٠١٥، واف المساهمون خالل اجتماع الجمع

، بناًء على االقتراح المقدم من مجلس اإلدارة بخصوص سنة  .٢٠١٨العاد

الرح األساسي والمخفف للسهم-١١
ة المصدرة مساهميستند حساب الرح األساسي والمخفف للسهم على أراح الفترة العائدة إلى  ة وعدد األسهم العاد ة.من قبلالشر الشر

ةالفترة ة الفترةالمنته المنته
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
ةمساهميأراح الفترة العائدة إلى  األلف درهم)الشر )٠٩٨٬٣٥٨٥٧٬٢٧

األلف سهم) ة ( ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠عدد األسهم العاد

,٠١٤٠,٠١١٠(درهم)الرح األساسي والمخفف للسهم 

االلتزامات-١٢
ة  مستأجر–التزامات عقود اإلیجار التشغیل المجموعة 

سمبر ٣١ما في  ة ٢٠١٨د ان الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبل ة غیر القابلة لإللغاء،  لد المستح الدفع لعقود اإلیجار التشغیل
ما یلي:المجموعة

سمبر٣١ د
٢٠١٨

ألف درهم
مدققة)غیر (

١٧٬٠٨٠المستح خالل أقل من سنة واحدة
١٦٬١٢٢المستح خالل فترة من سنة إلى خمس سنوات

٣٣٬٢٠٢إجمالي الحد األدنى لدفعات اإلیجار
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االلتزامات (تتمة)-١٢
ة  ل مؤجر–التزامات عقود اإلیجار التمو المجموعة 

ل مبلغ أبرمت المجموعة عقد  فاء معاییر معینة، قد ُتطالب المجموعة بتمو صفتها مؤجر. وفقًا لشرو العقد، شرطة است لي  إیجار تمو
صل إلى  موجب العقد.٤٥إضافي  ه  ملیون درهم لتوسعة وتحسین بند الموجودات المعني ضمن اإلطار الزمني المتف عل

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١٣
ات أخر تقع ضمن نطاق تعرف "األطراف ذات العالقة" المتضمن تقوم  ة، بإبرام معامالت مع شر اد اق أعمالها االعت المجموعة، في س

ار المحاسبي الدولي ة والطرف وتعدیالته(٢٤رقمفي المع ادل من قبل الشر ل مت ش ام وشرو هذه المعامالت  ). یتم االتفاق على أح
ما ی مع األطراف ذات العالقة.الجوهرة المعامالت واألرصدة لي قائمة ذ العالقة. ف

ة فيالثالثةفترة  ة فيالستةفترة أشهر المنته أشهر المنته
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)مدققة)(غیر (غیر مدققة)(غیر مدققة)
المعامالت مع األطراف ذات العالقة
ون  ة عن س ا الن ٦٧٣-١٦٩-مصارف مدفوعة 

م مصارف مدفوعة بواسطة تعل
ة عن أمانات ا ٧٩---الن

م ١٧,٨٧٦١٦,٢٥١١٧,٨٧٦١٦,٢٥١توزعات أراح مستلمة من تعل
قرض قصیر األجل مقدم إلى أحد 

ا ٥٠٠--٤,٤٣٤موظفي اإلدارة العل
ة الخدمة المدفوعة إلى  افأة نها م

ا ٥٠٣٤٩٣-٥٠٣موظفي اإلدارة العل
ز الطبي العالمي ة عن المر ا الن -٦١--مصارف مدفوعة 

ز الطبي العالميتوزعات أراح مستلمة من  -٤,٤٣٤-٣٢المر

لد األطراف ذات العالقةاألرصدة القائمة 
سمبر٣١یونیو٣٠ د

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)
الغ المستحقة من أطراف ذات عالقة الم

افآت ام ٤٥٥-اإلدارة العل
ون  ٧٩٨٧٩٨س
م ٢١٨١٨٬٠٩٤تعل

ز الطبي العالمي ٤,٤٣٤١٬٣٥٣المر
س انترناشیونال  -٦١٢لندنمدلس

٠٦٢,٦٧٠٠٬٢٠
الغ المستحقة ألطراف ذات عالقة الم

طرة الغ مستحقة لمساهمي الحصص غیر المس م
ة لؤ  اه للتجارة المحدودة لشر م وشر ٦١,٩٤٤٦١٬٩٤٤*رضا ح
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)-١٣

ة لؤ *  اه للتجارة المحدودة مثل هذا الرصید المبلغ مستح الدفع من قبل شر م وشر طرة رضا ح إلى مساهمي الحصص غیر المس
ز الطبي العالمي.  حصص ملكیتهم في المر ما یتعل  ه مستح الدفع الالمبلغ إن ف س له توارخ استحقاق رح أ ال یترتب عل ول

محددة.

ضات أعض ا مما یلي:تتألف تعو اء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العل

ة فيالثالثةفترة  ة فيالستة فترة أشهر المنته أشهر المنته
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مدققة)(غیر (غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

ا قصیرة األجل ٢,٠٠١٢,٤٣٧٣,٩٤١٥٬١٨٩مزا
ة الخدمة افأة نها ٧٤١٦١٤٨٣٥م

ة-١٤ القطاعات التشغیل

ة معلومات حول أراح وٕایرادات  ة لتعرض الجداول التال ة في الستةلفترة لمجموعة القطاعات التشغیل ٢٠١٩یونیو٣٠أشهر المنته
على التوالي:٢٠١٨و

ة في الستة ٢٠١٩یونیو٣٠أشهر المنته

ماالستثمار اإلجماليالحذف/التعدیلالصحةالتعل
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٦٠٨,٨٥-١٨٠,٨٥٤٢٨-اإلیرادات

٩٦٧,٣٢)١٢٨,١٩()١٥٠,١٢(٠٩٨,٣٥١٤٧,٢٩القطاعات)خسائر(/أراح

ة في الستة ٢٠١٨یونیو٣٠أشهر المنته

ماالستثمار اإلجماليالحذف/التعدیلالصحةالتعل
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

-----اإلیرادات

٧٠٧,٢٩---٧٠٧,٢٩أراح القطاعات
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ة-١٤ (تتمة)القطاعات التشغیل

اتعرض الجدول التالي معلومات حول  ة لموجودات ومطلو سمبر ٣١و٢٠١٩یونیو٣٠في مالمجموعة القطاعات التشغیل ٢٠١٨د
على التوالي:

ماالستثمار اإلجماليالحذف/التعدیلالصحةالتعل
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمالموجودات

,٢٦٥,٨١٤٢)٧٤٣,٣٠(٢٠١٩٢٣٦,٦٢٩٢,٥٩,٨٩٣١٦٨,٤٤٣یونیو٣٠

سمبر ٣١ ٢,٨٠٦,٥٩٤)٨,٤٢٤(٢٠١٨٢,٦٠٤,٦٥٣٧٥,١٥٣١٣٥,٢١٢د

ات المطلو

٢٤٤,٩٧١)٧,٦٣٦(٢٠١٩٩٠,١٧٨٦٤,٥٩٦٩٧,٨٣٣یونیو٣٠

سمبر ٣١ ٢٣٠,٠٤٨)٩٥,٦٧(٢٠١٨١٢٥,٧٤٧٥٩,٢٩٧٥٠,٦٨٣د

المقارنةأرقام -١٥

عض أرقام المقارنة في تتم ان إعادة تصنیف  ز الماليب ،الموحدالمر ار ، حیثما ینطب ح العرض وفقًا للمع إلعداد ینالدولینلتصح
ة رقم ان األراح أو الخسائر الموحد٩و١٥يالتقارر المال عض أرقام ب عرض الحتى تتواف مع . وعالوة على ذلك، تمت إعادة تصنیف 

ع في ا قًا في لمت س لها أ تأثیر على صافي الموجودات المعلنة سا ما یلي. إن إعادة التصنیف هذه ل ة، والتي نلخصها ف ٣١الفترة الحال
سمبر  ة في الستةونتائج المجموعة لفترة ٢٠١٨د .٢٠١٩یونیو٣٠أشهر المنته

المعلنةالمعلنة
قاً  اً إعادة التصنیفسا حال

ألف درهمألف درهمدرهمألف 

ز المالي الموحد ان المر ب
٤٥٬٤٦٩)٧٤٬٠٢٢(١١٩٬٤٩١دائنون تجارون وآخرون 

ات العقود ٢٦٬٠٢٢٢٦٬٠٢٢-مطلو
مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر الق ة  ات المال ٤٨٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠-المطلو

اح أو الخسائر الموحد  ان األر المرحليب
الموظفین طة  -١٣٬٤٦٧)١٣٬٤٦٧(مصارف مرت

ة وٕادارة )٢٢٬١٧١()١٣٬٤٦٧()٨٬٧٠٤(مصارف عموم

ان األراح أو الخسائر الموحد واختارت عرض بند إضافي لإلفصاح  ، قامت المجموعة بإجراء تغییرات في عرض ب وعالوة على ما سب
ة. عن األراح التشغیل


