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 تقر�ر مجلس اإلدارة

 

بيان املركز املا��   أن يقدم  ("الشركة") وشر�ا��ا التا�عة ("ا�جموعة")�سر مجلس إدارة شركة أمانات القابضة  

بيان األر�اح وا�خسائر املوحد و�يان  الذي �شمل  ،  ٢٠٢٠د�سم��    ٣١  ��  عن العام املنت�ياملوحد للمجموعة  

املوحد وتقر�ر مراجع    التغ��ات �� حقوق امللكية املوحد و�يان التدفقات النقدية املوحد و�يان الدخل الشامل  

 .٢٠٢٠د�سم��  ٣١ا�حسابات للف��ة املن��ية �� 

 

 األ�شطة الرئيسية 

ع�� االستثمار �� الشر�ات    ٢٠٢٠د�سم��    ٣١املن��ية ��  السنة  تركزت األ�شطة الرئيسية للمجموعة خالل  

قطا��    �� العاملة  و واملؤسسات  هذه  التعليم  و�شغيل  تطو�ر  عمليات  إدارة  إ��  إضافة  ال�حية،  الرعاية 

 الشر�ات واملؤسسات.  

 

 النتائج املالية 

السنة املالية املن��ية ��    ١٠٫١  ا �جلت ا�جموعة أر�اح قدره إمارا�ي خالل  ،  ٢٠٢٠  د�سم��  ٣١مليون درهم 

 .٢٠١٩د�سم��  ٣١السنة املالية املن��ية �� مليون درهم إمارا�ي خالل   ٦٠٫٠ بمبلغ نةر مقا

 

الشركة إمارا�ي    ٧٠٫٦  قدره  دخلإجما��    �جلت  درهم  الشراء(باستثناء  مليون  سعر  مخصص  )  إطفاء 

عام    ٪٣٦٫٨قدره    انخفاضب من  الف��ة  بنفس  "  تتراجع.  ٢٠١٩مقارنة  الشر�ات  أحصة  أر�اح  من  مانات" 

عام    ٢٢٫٤  إ��ا�حليفة   خالل  إمارا�ي  درهم  مع    ٢٠٢٠مليون  عام    ٤٣٫٥باملقارنة  خالل  إمارا�ي  درهم  مليون 

مليون   16.8  قيمتھ   وال�ي تبلغ  "مجموعة س�ون العاملية القابضة"،ل  غ�� املتكرر    دالبن وال�ي تتضمن    ،٢٠١٩

 . درهم إمارا�ي

 

مليون ر�ال سعودي من    ٥٤٫٢وال�ي تبلغ حوا��    دينةحسابات امل�االعتماد �عد �سو�ة شاملة لوقد جاء هذا  

املا��    حسابات كجزء من االس��اتيجية ا�جديدة لإلدارة.    ٢٠٢٠مدينة قديمة وال�ي تم تحديدها خالل العام 

ف تحسن وز�ادة تدفق  باإلضافة إ�� ذلك، فإن شركة س�ون �� مرحلة تجديد للمرافق ا�خاصة ��ا، وذلك ��د 

عدد املر�ىى وز�ادة املساحة االستيعابية لتتناسب مع خطة توف�� الت�اليف ع�� املدى الطو�ل، وال�ي �ان لها  

 �� انتعاش شركة س�ون خالل الر�ع الرا�ع من عام 
ً
 وا�حا

ً
 . ٢٠٢٠دورا

 

٪ مقارنة بالعام ٧٥٫٥بنسبة    ز�ادة العائد الناتج من جامعة أبوظ�ي من  تمكنت "شركة جامعة أبوظ�ي القابضة"  

إ��٢٠١٩املا��   �� اإليرادات �عو�ض    . مما أدى  أن    ا�حليفةالشر�ات    من   االنخفاض  �ش�ل جزئي وذلك �عد 

الدراسة الصيفية مدفو   غ�� مسبوق خالل ف��ة 
ً
 شهدت نجاحا

ً
الدو��    عة التنافسية ع�� املستوى  بمنا�جها 

. وقد ساهم ذلك �ش�ل إيجا�ي  
ً
واالعتمادات املرموقة، وال�ي عزز��ا �لية العلوم ال�حية ال�ي تم إ�شا��ا حديثا



 
 

تواصل أمانات العمل مع شر�ا��ا �� جامعة أبوظ�ي لتطو�ر وتنفيذ مبادرات النمو ��  و إجما�� دخل أمانات، �� 

 ضمان قاعدة ت�لفة فعالة.اإليرادات، مع  

 

 بنسبة    ٢٠٢٠للسنة املالية  إيرادات املرابحة واألدوات املالية  و�جلت  
ً
مليون    ١١٫١حيث بلغت    ٪٣٠٫٤تراجعا

 . ٢٠٢٠خالل عام  املرابحة تراجع أسعار   ذلك �عود إ��و درهم إمارا�ي، 

 

  ٥١٫٧مقابل   ٪١٧٫٢سنوي بنسبة  بارتفاع ، ٢٠٢٠مليون درهم إمارا�ي خالل عام  ٦٠٫٦بلغ إجما�� املصروفات 

مليون درهم إمارا�ي،    ٦٫٠بلغ االنخفاض �� ت�اليف املوظف�ن قيمة  مليون درهم إمارا�ي خالل العام السابق.  

مما ساعد جزئًيا ع�� �عو�ض الز�ادة ��    امل�افآت،انخفاض مخصص  و   انخفاض عدد املوظف�ن  إ��ويعود ذلك  

مليون درهم إمارا�ي �� السنة    ١٥٫٨إ��    ٢٠١٩مليون درهم إمارا�ي �� السنة املالية    ٥٫٨ت�اليف املشاريع من  

 .٢٠٢٠املالية 

 

مليار درهم إمارا�ي، اي ما �عادل قرابة    ٢٫١ما مجموعھ    ٢٠٢٠د�سم��    ٣١بلغت استثمارات أمانات كما ��  

وتوزعت هذه االستثمارات االس��اتيجية ب�ن  ،  والتعليم �� قطا�� الرعاية ال�حية  املدفوع    مالهارأس    من  ٪٨٤

 البحر�ن. مملكة السعودية و اململكة العر�ية و   العر�ية املتحدة أسواق اإلمارات

مليون درهم    ٢٬٥١٢إ��    ٢٠٢٠د�سم��    ٣١كما ��    الشركة   ساه�يمامللكية العائد ع��  ارتفع مجموع حقوق  

 قبل احتساب توزيعات األر�اح.  إمارا�ي

 

 بالنظام األسا�ىي للشركة، يتم اقتطاع وتحو�ل �سبة   
ً
إ�� أنھ عمال عن  ٪ من صا�� األر�اح  ١٠تجدر اإلشارة 

قرر الشركة التوقف عن القيام ��ذه التحو�الت السنو�ة  اإللزامي  إ�� االحتياطي القانو�ي    السنة
ُ
للشركة. وقد ت

٪ من القيمة االسمية لرأس املال املدفوع. و�ناًء عليھ، تم تحو�ل مبلغ  ٥٠يصل حجم االحتياطي إ�� �سبة  عندما  

القانو�ي    ١٫٠ االحتياطي  إ��  غ�� متوفر  ٢٠١٩عام    عن   اإللزامي مليون درهم  القانو�ي  االحتياطي  بأن  علًما   ،

 للتوزيع. 

 

ع�� النتائج املالية املدققة    ٢٠٢١ف��اير    ٢٥وقد وافق مجلس إدارة الشركة خالل االجتماع الذي ا�عقد يوم  

 .  ٢٠٢٠للشركة لعام 

 

 اآلفاق املستقبلية

ع�� بناء أسـس أقوى من الناحية التشـغيلية ع�� مسـتوى الشـركة وع�� مسـتوى   ٢٠٢٠لقد �ان ترك��نا �� عام 

محفظتنا االســـتثمار�ة. و�� الوقت الذي تكبدت فيھ الشـــركة خســـائر من بنود اســـتثنائية �ســـبب إعادة الهي�لة  



� ع�� بناء القيمة ع�� محفظتنا  فإن فر�قنا �عامل �شـــــــــــــ�ل اســـــــــــــتبا�� ملواجهة هذه التحديات ومواصـــــــــــــلة ال��ك�

 االستثمار�ة مع ضمان استمرار عمل أصولنا بكفاءة عالية.

 بتوج��ات مجلس اإلدارة، فقد قمنا بتحديد 
ً
و�النظر إ�� املسـتقبل، فلدينا خارطة اسـ��اتيجية وا�ـحة، وعمال

ا  
ً
الر�ائز األســـــاســـــية لز�ادة أر�احنا ودفع أمانات إ�� مرحل��ا التالية من النمو. حيث تتضـــــمن هذه الر�ائز أهداف

وتحســــــــ�ن هي�ل رأس املال �شــــــــ�ل أك��، إ�� جانب االســــــــتثمار�ة ور�حي��ا،    أداء ا�حفظةإســــــــ��اتيجية لتحســــــــ�ن  

التحول    مواصـــــــــــــلـة  ذات العـائـد املرتفع. وال�ي تقودنـا إ��  واألصـــــــــــــول �ســـــــــــــريع االســـــــــــــتثمـارات �� األعمـال التجـار�ـة  

 .اإليجا�ي �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم

 . 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 الشام�ىي سعادة حمد عبدهللا  رئيس مجلس اإلدارة 

 الدكتور شمش�� فاياليل  نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب  

عضو مجلس اإلدارة    سعادة حمد راشد ��يل النعي�ي 

عضو مجلس اإلدارة    السيدة سارة خليل نور الدين 

 السيدة إلهام القاسم  عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة    سعادة ظافر األحبا�ي 

عضو مجلس اإلدارة    الدكتور ع�� سعيد بن حرمل الظاهري 

 املدققون 

. وأو�ىى مجلس  ٢٠20د�سم��    ٣١تم �عي�ن شركة "إر�ست أن يو�غ" كمدقق خار�� للمجموعة للف��ة املن��ية ��  

العمومية  ، وذلك �عد ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية  2021اإلدارة بتعي�ن "إر�ست أن يو�غ" كمدقق�ن لعام  

 للشركة �� اجتماعها السنوي القادم.

 نيابة عن مجلس اإلدارة 

----------------------------------- 

  الشام�ىي حمد

 رئيس مجلس اإلدارة  

 د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

 2021ف��اير  25
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ي  اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة ش.م.ع. أمانات القا

ة ح ة ال ال انات ال ق ال ل ت تق ح

أ ال
ة ش.م.ع ة أمانات القا ة ل ح ة ال ال انات ال ا ال عة بـ  لقـ دقق ها م ار إل عة لها ( ا ات ال ة") وال . ("ال

عة")،  ألف م "ال ي ت ا في وال ح  الي ال ان ال ال ائ ٢٠٢٠د  ٣١ب ة لألراح أو ال ح انات ال ، وال
ار ة في ذل ال ه ة ال ة لل ل ق ال ات في حق غ ة وال ق فقات ال امل وال خل ال ة وال ال انات ال ل ال احات ح خ واإل

ة الهامة. اس اسات ال ا في ذل مل ال ة،  ح ال

عة  ح لل الي ال ة، ع ال ال ه احي ال افة ال رة عادلة، م  فقة تع  ة ال ح ة ال ال انات ال ا إن ال في رأی
ا في  ح٢٠٢٠د  ٣١ك الي ال عای  ، وع أدائها ال ارخ وفقًا لل ة في ذل ال ه ة ال ة لل ح ة ال ق فقاتها ال وت

ة. ال قار ال اد ال ة إلع ول ال

أ  اء ال أساس إب
ات  ا ققي ال ة م ول ة "م ها في فق ض عای ت ت ه ال ج ه ا  ات ول ة. إن م ول ق ال عای ال ا وفقًا ل ق ق ا ب لق ق

 . ق ا ال ة" م ه ح ة ال ال انات ال ق ال ع ت

ادر  ن ال اس القان ي لل ه ك ال ل اع ال عة وفقًا لق ن ع ال قل ة ن م ول ة ال عای األخالق ل ال ة ع م
ة  ول عای ال ا في ذل ال اس ( ةلل قالل ة لالس ال انات ال ا لل ق ق لة ب ة ذات ال ه ات ال ات أخالق ل ) إلى جان م

ه ة األخ وفقًا له ا األخالق ات ول ع م ا ج ف ة، وق اس ة ال ة في دولة اإلمارات الع ح ك  ال ل اع ال ات ولق ل ال
ا  ل ي ح ق ال قادنا أن أدلة ال اع . و اس ة لل ول ة ال عای األخالق ل ال ادرة ع م ن ال اس القان ي لل ه ال

ة ال انات ال ل ال ا ح اء رأی ا األساس إلب ف ل ة ل اس ة وم اف ها  ة عل ح .ال

ق الهامة  ر ال أم
ة  ة لل ح ة ال ال انات ال ا لل ق ق ة في ت ان لها أك أه ي،  ه ا ال ي، في رأی ر ال ق الهامة هي تل األم ر ال إن أم

ة في  ه الي وع  .٢٠٢٠د  ٣١ال ل إج ة  ح ة ال ال انات ال ا لل ق ق اق ت ر في س عامل مع تل األم وق ت ال
ا  ق ال ة أدناه، فإن ت رأ م ض ر ال ل أم م األم ص  ر. و ه األم ل ه ًال ح ف ًا م لها، وال ن رأ ات ح

اق. ا ال ضح في ه ا األم م ا له ق ق ة ت ة معال ف ا ل وصف

ة م   ح ة ال ال انات ال ق ال ات ع ت ا ققي ال ة م ول ة م ة في فق ض ا ال ات ول ف م ا ب ا في ذل لق ق نا،  تق
ة  ه اء ال ا األخ ا ل ة إلى تق ا ة لالس اءات ال ف اإلج ا ت ق ق ه، فق ت ت اًء عل ر. و ل األم عل ب ما ی

عامل م ة لل ف اءات ال ا في ذل اإلج ا بها،  ي ق ق ال اءات ال ائج إج ا ن ف ل ة. وت ح ة ال ال انات ال ر في ال ع األم
فقة. ة ال ح ة ال ال انات ال ق ال ل ت ا ح اء رأی ة أدناه، أساسًا إلب ض ال



ة المحدودة  ونغ العالم ست و ات األعضاء  ار إحدى ال

ي  اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة) ة ش.م.ع. (ت أمانات القا

ة)  ة (ت ح ة ال ال انات ال ق ال ل ت تق ح

ق الهامة  ر ال ة) أم (ت

ق الهامة ر ال قأم ة ال ل ة األم م خالل ع ف ت معال ك

قة  ق ات ال ارات في ال االس

اح ( نا في اإل ا ذ ـة ١١ك ال انـات ال ل ال ) ح
ة  ه ة ج ق مل ارات حق اس عة  ف ال ة، ت ح ال

ار  ع ًا وفقًا لل اس ها م ولي رق ت معال ي ال اس ال
ة" ٢٨ ارع ال قة وال ق ات ال ارات في ال "االس

لغ  رجة  د ٣١ألف دره في ١٬٠٦٩٬٧٥٥وال
لغ ٢٠٢٠ ائج ٢٢٬٤٢٦، وق أسه  ألف دره في ن

ارخ. ة في ذل ال ه ة ال عة لل ال

اف ات  ال ت ة لة  النها ال ار ال ق ع االس ات في حق
ق  اض ت عة. وألغ ال اصة  ة مع تل ال ل ال
قة  ق ات ال عة، قام ال ة لل ح ـة ال ال انـات ال ال

ي   ة لها  ال ال ة ال ة ال لف نها اصة ت ة ال ة ال ع نها
ة  ه ة ال ا في ولل ات اإلدارة  ا اد ح إع عة  ال

ل ٢٠٢٠د ٣١في  امها م ق ي ج اس ، وال
ات األخ  ائج وال ها في ال اب ح عة ل ال

قة. ق ات ال ارات في ال في االس

ة أح ا ل ق ال ارات في حق ة االس اس ان م ر لق  ألم
ة ارات في األك أه ة لالس ه ة ال اه ًة لل ن

عة،  ة لل ح ائج ال قة في ال ق ات ال ها ال وتأث
عة  ائج ال ه ذاتها، على ن رجة له ة الق ال وأه

ه   ع ه قة أن  الي، وحق ق ال ارات في تارخ ال االس
اف  ارات ال ت ة الاالس ة ال ة اصة بها نها مع نها

عة. ال اصة  ة ال ال

ققي  اجعة ل ق و/أو ال ات ال ار تعل إص ا  ق
ة ل ق ال ارات حق ات ال الس ا ع ال

عة ق ال ات ت ل اض ع ورة ألغ ي ال . تغ
ها  ي  أن ی عل ة ال ه ق ال ان ال ات ج عل ال

قق  غي اإلبالغ ال ي ی مات ال عل ل ال ، و ال
اءات  عة. خالل إج ال اص  ق ال ها لف ال ع
ی م  ات وعق الع ال ی م ال اء الع إج ا  ، ق ق ال
ق  ال ال ال أع ف واس اصة ب وت ات ال اق ال
ارات  اص االس ق ع ات ال ب ا ققي ال مع م
ق  ات ف فة وخ فاءة ومع ق  ا ب ة. ق ل ق ال في حق
ق  ان ال اجعة ل اء م إج ا  ة، وق ق ال ال
ها  ف ي ت ت اءات ال ة اإلج فا ق م  ة ل ه ال

ا. اص ب ق ال صل إلى رأ ال لل

ل  لة م ق ات ال ة وال ل ق ال ائج حق ا على ن ل ح
عة، و  ققة / ال ة ال ال ائج ال ها مع ال ق ا ا  ق

إعادة  ا  ا ق ة.  ع ة ال ل ق ال ارات حق اجعة الس ال
اء  ةإج اب ات ال ل ة الع یالت ف ا في ذل تع ًا،  و ی

ق م م  اجة، لل تها اإلدارة، ع ال ي أع أخ ال ال
ها مع ا اش ة وت ل ق ال ائج حق ال ن عای دقة واك ل

ة. ال قار ال اد ال ة إلع ول ال

اسات  ق ال قل ب ٍل م ا  ة اإلدارة وق ل فه ع ا  ق
عة  ال اصة  قة مقابل تل ال ق ات ال ة لل اس ال
ها  اش عة وت ة لل اس اسات ال افقها مع ال ان ت ل

ة. ال قار ال اد ال ة إلع ول عای ال مع ال



ة المحدودة  ونغ العالم ست و ات األعضاء  ار إحدى ال

ي  اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة) ة ش.م.ع. (ت أمانات القا

ة)  ة (ت ح ة ال ال انات ال ق ال ل ت تق ح

ة)  ق الهامة (ت ر ال أم

ق الهامة ر ال قأم ة ال ل ة األم م خالل ع ف ت معال ك

ة ه ال

اح ( نا في اإل ا ذ ـة ١٠ك ال انـات ال ل ال ) ح
عة  ح لل الي ال ان ال ال ة، ی ب ح ال

لغ  ارة  ة ت ل ٣٥٨٬٧٨٢شه ، ت م ٪١٣ألف دره
اد  ة إلع ول عای ال عة. وفقًا لل دات ال ج الي م إج
ات  ح ة إلى ال ه األرص ة، ی ت ه ال قار ال ال

ص ال ًا  ارها س ي ی اخ ، وال ق ة لل
ما ت   ة، أو ع فاض في الق ات في  االن غ اث ال األح

ه  رجة له ة ال ل الق ة ت ان م إم وف إلى ع أو ال
ة. ه ال

ی ما إذا  ًا ألن ت ق الهامة ن ر ال ع ذل أح أم
ة قابلة لل ه رجة لل ة ال اء كان الق ج إج ل 

فقات  ص ال ة م جان اإلدارة  ه ات ج ی تق
رة ق ة ال ق لال ق الت  في ال الت ال ومع ومع
ة ت ة بها،ال ال ل ق ال ال قعات األع ادًا إلى ت اس

ر اإلدارة. م م

ف ما یلي: ا ب وق ق

ذج · ة ل اس قة ال ق م ال فاض في ال االن
ر؛ ات ال خالت م ال اج ال ة واس الق

ذج · مة في ن ة ال ئ اضات ال ق م االف ال
ا في ذل على وجه  ة،  ه ة لل فاض في الق االن
ل  ة ومع ل غ ة ال ق فقات ال قعات ال ی ت ال

هائي؛ ل ال ال ال ومع

اخل· ا ال ائ عانة  اجعة االس ا في م ت اع  ل
ام  ات واألح ی ق ا في ذل ال قة،  ات ال ه ال

تها اإلدارة؛ ي أج ال

ة · فاض في الق ار االن ذج اخ ة ن اس اعاة ح م
ة؛ل ئ اضات ال ات في االف غ ل

احات ذات العالقة في · ة اإلف فا ق م  ا ب ق
ة؛ و ح ة ال ال انات ال ال



ة المحدودة  ونغ العالم ست و ات األعضاء  ار إحدى ال

ي  اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة) ة ش.م.ع. (ت أمانات القا

ة)  ة (ت ح ة ال ال انات ال ق ال ل ت تق ح

مات األخ  عل ال
ققي  ة وتق م ح ة ال ال انات ال الف ال ل اإلدارة،  اء م اردة في تق أع مات ال عل مات األخ ال عل ت ال

ا.  اص ب ات ال ا .و ال مات األخ عل ة ع ال ول ل اإلدارة ال ت

ا ال ن مات األخ ون عل ل ال ة ال  ح ة ال ال انات ال ل ال ا ح لها.إن رأی ق ح اج ت  أ اس

مات  عل ان ال ا إذا  ق م مات األخ وال عل اءة ال ا في ق ول ل م ة، ت ح ة ال ال انات ال ا لل ق ق عل ب ا ی وف
ي ی ق أو ال اء ال ها أث ا عل ل ي ح فة ال ع ة أو ال ح ة ال ال انات ال ه مع ال ل ج قة  و أنها األخ غ م

ة في تل  ه اًء ج اك أخ ا بها، أن ه ي ق اءات ال اًء على اإلج اج، ب ا إلى اس صل ة. وفي حال ت ه اًء ج ت أخ
د. ا ال ه في ه لغ ع ا ما ن ی . ول ل ا اإلشارة إلى ذل ، فإنه عل مات األخ عل ال

ة ال  ال انات ال ق ع ال ة ال ة اإلدارة ول ول ةم ح
ض العادل  اد والع ولة ع اإلع اناتإن اإلدارة م ام لل ة واألح ال قار ال اد ال ة إلع ول عای ال ة وفقًا لل ح ة ال ال ال

اد رق ( ن االت ة والقان ام األساسي لل ة م ال ع ة ٢ال ة ٢٠١٥) ل قا ة، وع ال ة ال في دولة اإلمارات الع
ة ة خال ح ة م انات مال اد ب ورة إلع ها اإلدارة ض ي تع ة ال اخل ال أو ال ًة الح ان ذل ن اًء  ة، س ه اء ج م أخ

أ. خ

اح، ارة واإلف أ االس ار على أساس م ة على االس رة ال ة تق ق ول ل اإلدارة م ة، ت ح ة ال ال انات ال اد ال ع إع
أ ا عة على أساس م ال ال اصلة أع ر ذات العالقة  ، ع األم اس ا ه م ارة ك أ االس ام م ارة واس الس

. ل ام ب یل واقعي س الق یها أ ب الها أو ل ل قاف أع ة أو إ ة ال ف ان اإلدارة ت ت ة إال إذا  اس كأساس لل

عة. ة لل ال قار ال اد ال ة إع ل اف على ع ة اإلش ول ق م ة ال ل ل ت

ققي  ة م ول ة م ح ة ال ال انات ال ق ال ات ع ت ا ال
اء  ة م األخ الي، خال ل إج ة،  ح ة ال ال انات ال ان ال ل ما إذا  لة ح ات معق ل على تأك ا هي ال اف إن أه

ل   ا ح ات ال ی رأی ا ققي ال ار تق م أ، وص ال أو خ ًة الح ان ذل ن اًء  ة، س ه ة. ال ح ة ال ال انات ال ال
عای  اؤه وفقًا ل ق ال ت إج أن ال انًا  ها ل ض ات، ل أك ارة ع م عاٍل م ال لة هي ع عق ات ال أك ون ال

ه أ، وتع ج ال أو خ ة الح اء ن أ األخ دها. وق ت ة ع وج ه اء ال ًا األخ ف دائ ف  ة س ول ق ال ة إذا ال
اًء على  اذها ب ي ی ات م وال ة لل اد ارات االق ل على الق ل معق عة،  دة أو م ف ، م ث قع أن ت كان م ال

ة. ح ة ال ال انات ال ه ال ه

قاء م ة مع إ ه ام ال اء األح إج م  ة، نق ول ق ال عای ال ي ت وفقًا ل ق ال ة ال ل ار ع ة في إ ل ي خالل ع ه أ ال ال
ا یلي: م  ا نق  . ق ال

ف  أ، وت وت ال أو خ ًة الح ان ذل ن اًء  ة، س ح ة ال ال انات ال ة في ال ه اء ال ا األخ ی وتق م ت
ا  ف ل ة ل ة ومالئ اف ق  ل على أدلة ت ، وال ا ل ال ة ل اس ق ال اءات ال انات إج ل ال ا ح اء رأی أساس إلب

ًا ألن  اء، ن ة ع األخ ات ا ال ال أعلى م ال اتج ع االح ه ال أ ال اف ال م اك ا ع ة. إن م ح ة ال ال ال
ة اخل ة ال قا اوز ال ع أو ال أو ت ف ال و أو ال ا أو ال ال ق ی ال .االح



ة المحدودة  ونغ العالم ست و ات األعضاء  ار إحدى ال

ي  اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة) ة ش.م.ع. (ت أمانات القا

ة)  ة (ت ح ة ال ال انات ال ق ال ل ت تق ح

ة)  ة (ت ح ة ال ال انات ال ق ال ات ع ت ا ققي ال ة م ول م

ق  · ي ب ع ة ال اخل ة ال قا ام ال ل على فه ل وف، ول ال ة لل اس ق م اءات ت ة ل إج ال انات ال ال
عة. ة لل اخل ة ال قا ام ال ة ن ل فعال اء رأ ح ف إب به

ي قام · احات ذات العالقة ال ة واإلف اس ات ال ی ق ة ال ل عة وم معق ة ال اس اسات ال تق م مالءمة ال
بها اإلدارة.

ي · ق ال اًء على أدلة ال ، ب ارة وتق أ االس ة وفقًا ل اس قة ال ام اإلدارة ل ل م مالءمة اس اج ح االس
ك   ي ق تلقي  م ال وف ال اث أو ال األح عل  ا ی ه ف ق ج م  اك ع ان ه ها، ما إذا  ل عل ت ال

ال اصلة أع ة على م رة ال ل ق ، فإنه ح ه ق ج م  اك ع ا إلى أن ه صل ارة. إذا ت أ االس ها على أساس م
ة  ال انات ال لة في ال احات ذات ال ا إلى اإلف اص ب ات ال ا ققي ال اه في تق م ا أن نلف االن ع عل ی

ا  اجات ة. وتع اس اف احات غ  ه اإلف ان ه ا إذا  یل رأی ة أو تع ح ها ال ا عل ل ي ح ق ال على أدلة ال
قف  ة ق ت في ت ل ق وف ال اث أو ال ا. إال أن األح اص ب ات ال ا ققي ال ار تق م ى تارخ إص ح

ارة. أ االس ار وفقًا ل ة ع االس ال

ا· ا في ذل اإلف ة،  ح ة ال ال انات ال ل وم ال ض العام وه ة تق الع ال انات ال ان ال حات، وما إذا 
ة. ح ة ال ال انات ال ض العادل لل ق الع ل  ة  اث ال عامالت واألح ل ال ة ت ح ال

عة · ارة داخل ال ة ال آت أو األن ة لل ال مات ال عل ص ال ة  ة ومالئ اف ق  ل على أدلة ت ال
ل   ٍ ح اء رأ ة إلب ح ة ال ال انات ال ق ال ة ت ل ف ع ه وت ج ة ع ت ول ل ال ة.  ون ن ح ة ال ال انات ال ال

ة. ال انات ال ل ال ا ح ة ع رأی ول نا ال ل وح ها. ون اف عل عة واإلش لل

ي ال  م ار ال اق واإل ، ال ٍر أخ ص، م ب أم ق  ة ال اصل مع ل ا ن ة،  ه ق ال ائج ال ق ون  لل
. ق ة ال ل دها خالل ع ة ن اخل ة ال قا ام ال ة في ن ه ب ج في ذل أ ع

افة العالقات واأل لغه  ة، ون قالل االس عل  ا ی ي ف ه ك ال ل اع ال ا لق ل ا ق ام أن ف  ق  ة ال ارًا لل م إق ا نق ر ك م
ي ت.األخ ال لة، في حال وج ا ذات ال ا، وال قالل ث على اس أنها ت ل  ل معق ق  ق ُع

انات  ق ال ة في ت ان أك أه ي ن أنها  ر ال ی تل األم ، ی ت ق ة ال ها لل ي ی اإلبالغ ع ر ال وم ب األم
ر ال ل تع أم ة، و ال ة ال ة للف ح ة ال ال ا ال اص ب ات ال ا ققي ال ر في تق م صف تل األم م ب ق الهامة. ونق

اح ع  م اإلف ة، ن أنه  ع ا األم للعامة أو، في حاالت نادرة للغا اح ع ه ع اإلف ائح ت ن أو الل ان القان إال إذا 
ة  ل ات ال اع اوز ال قع أن ت نا ح أنه م ال ا األم في تق ة ه ات ة العامة ال ل ائ ال ل ف ل معق ل  ام ب للق

اح. ا اإلف ع ه



ة المحدودة  ونغ العالم ست و ات األعضاء  ار إحدى ال

ي  اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة) ة ش.م.ع. (ت أمانات القا

ة األخ  ة وال ن ات القان ل ل ال تق ح

اد رق  ن االت ات القان ل ، وفقًا ل ا ن ة ٢(ك ة، إلى ما یلي:٢٠١٥) ل ة ال في دولة اإلمارات الع

ا؛)١ ق ق اض ت ورة ألغ اها ض ي رأی مات ال عل ع ال ا على ج ل لق ح

اد رق ()٢ ن االت ة القان ع ام ال ة، وفقًا لألح ه احي ال افة ال ة، م  ح ة ال ال انات ال اد ال ة  ٢ت إع ٢٠١٥) ل
ة؛   ام األساسي لل ة وال ة ال في دولة اإلمارات الع

ة؛ )٣ ة م اس الت م ة  ف ال ت

اردة في تق أ )٤ ة ال ال مات ال عل ف ال ة؛ت ة لل اس الت ال ل اإلدارة مع ال اء م ع

ار )٥ ة في إن اس ه ة ال ة خالل ال ال عة في األسه واألوراق ال اح ٢٠٢٠د ٣١ال ضح في اإل ؛١٢م

اح )٦ ها؛١٤و١١ی اإل ت عل ي اع و ال اف ذات العالقة وال ة مع األ ه عامالت ال ال

ة )٧ ، خالل ال ة ق خالف أن ال قاد  ج االع ا ما  اه ع ان ا، ل  ها ل ف ي ت ت مات ال عل ادًا إلى ال اس
ة في  ه ة ال ال اد رق (٢٠٢٠د ٣١ال ن االت ة م القان ع ام ال ة ٢، أ م األح في دولة ٢٠١٥) ل

ام األس ة أو ال ة ال الي اإلمارات الع ها ال ها أو م ه على أن ن له تأث ج ة على وجه ق  اسي لل
ا في  ؛ و٢٠٢٠د ٣١ك

ة.)٨ ة خالل ال اع ات اج اه اء أ م إج ة  ل تق ال

نغ ع ارن و

 : قعة م م
خ ف وح أب ش أش

ش
 : ٦٩٠رق الق

ای ٢٥ ٢٠٢١ف
ةدبي،  ة ال اإلمارات الع



ة ش.م.ع. أمانات القا
ح ائ ال اح أو ال ان األر ب

ة في  ه ة ال ٢٠٢٠د ٣١لل

احات م  ل اإل ة.٣١إلى ١ت ح ة ال ال انات ال ه ال ءًا م ه فقة ج ال
١٠

٢٠٢٠٢٠١٩
اح ألف درهألف درهإ

الء د الع ادات م عق ٤١٤٣٬٥٦٥١٤٢٬١٠٣إی
ة اش ف م ال )٦٩٠٬٦٩()٨٨٤٬٨٠(٤ت

اح الي األر ٦٢٬٦٨١٧٢٬٤١٣إج

ة ودارة م ار ع )١٢٣٬٩٠٩()١٢٢٬٩١٤(٥م
لي آخ غ ٦٨٢٣٬١٢٢٬٧٠٠دخل ت

ة ل غ ائ ال )٢٨٬٧٩٦()٥٨٬٤١٠(ال

قة ات شق ائج ش ة م ن ١١٢٢٬٤٢٦٤٣٬٥١٠ال
ل ٧٤٠٬٨٦٩٤٢٬٠٩٨دخل ت

ل ف ت ال )٤٬٦٣٢()٣٢٢٬٥(٧ت

ة اح لل ٥٢٬١٨٠)٤٣٧(األر

ة إلى: العائ
ةاهم ١٠٬٠٨٢٦٠٬٠٢٣ي ال

ة )٧٬٨٤٣()٥١٩٬١٠(٢٩ح غ م

)٥٢٬١٨٠)٤٣٧

( ه (دره ف لل ح األساسي وال ٢٢٠٠٤٠٬٠٠٢٤٠٬٠ال



ة ش.م.ع. أمانات القا
ح امل ال خل ال ان ال ب

ة في  ه ة ال ٢٠٢٠د ٣١لل

احات م  ل اإل ة.٣١إلى ١ت ح ة ال ال انات ال ه ال ءًا م ه فقة ج ال
١١

٢٠٢٠٢٠١٩
اح ألف درهألف درهإ

ة اح لل ٥٢٬١٨٠)٤٣٧(األر

املة األخ  ائ ال د ال ب
د املة) األخ ب ارة ال امل / (ال خل ال ي ل  ال ال

ات الالحقة: ائ في الف فها إلى األراح أو ال ی إعادة ت

ة العادلة  الق ة  ال دات ال ج ة العادلة لل غ في الق ال
امل األخ  خل ال د ال )٥٬٥٥٨()١٬٣٥٧(١٢م خالل ب

د  ة م ب املال خل ال قةاألخ لل ال ق ١١٦٣٣١٬٣٦٦ات ال

املة ائ ال الي ال )٤٬١٩٢()٧٢٤(إج

ة امل لل خل ال الي ال ٤٧٬٩٨٨)١٦١٬١(إج

العائ إلى:
ة ي ال اه ٩٬٣٥٨٥٥٬٨٣١م

ة )٧٬٨٤٣()٥١٩٬١٠(ح غ م

)٤٧٬٩٨٨)١٦١٬١





أمانات القابضة ش.م.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٣

العائدة إلى مساهمي الشركة 
احتياطي القيمة 

العادلة للموجودات 
الحصص العادلة المالية بالقيمة عالوة 

غير غير األرباح من خالل بنود  االحتياطي أسهم إصدار رأس 
اإلجمالي المسيطرة المجموع الموزعة الدخل الشامل األخرى القانوني الخزینة األسهم المال 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
٣٨٬٦٣٥٢٬٥٤٦٬٣٠٢٣٠٬٢٤٤٢٬٥٧٦٬٥٤٦)١٥٬٤٧٥(٢٣٬١٤٢--٢٠١٩٢٬٥٠٠٬٠٠٠ینایر ١في 

أثر اتباع المعيار الدولي إلعداد 
٢٬١٢٠-٢٬١٢٠٢٬١٢٠-----١٦التقاریر المالية رقم 

٤٠٬٧٥٥٢٬٥٤٨٬٤٢٢٣٠٬٢٤٤٢٬٥٧٨٬٦٦٦)١٥٬٤٧٥(٢٣٬١٤٢--٢٬٥٠٠٬٠٠٠(معاد إدراجه)٢٠١٩ینایر ١في 
٥٢٬١٨٠)٧٬٨٤٣(٦٠٬٠٢٣٦٠٬٠٢٣-----للسنة(الخسائر)/األرباح
)١٩٢٬٤(-)١٩٢٬٤(٣٦٦٬١)٥٬٥٥٨(----األخرى )/الدخل الشاملالخسائر الشاملة(بنود 

٤٧٬٩٨٨)٧٬٨٤٣(٦١٬٣٨٩٥٥٬٨٣١)٥٬٥٥٨(----الدخل الشامل(الخسارة الشاملة)/إجمالي 
---)٦٬٠٠٢(-٦٬٠٠٢---)١٧المحول إلى االحتياطي القانوني (إیضاح 

)٣٩٬٣٤٣()١٬٨٤٣()٣٧٬٥٠٠()٣٧٬٥٠٠(-----)٢٣توزیعات األرباح (إیضاح 
)٣٬٦٩٤()٣٬٦٩٤(-------)١٠(إیضاح استبعاد شركة تابعة

حصة المجموعة من الحركة في حقوق 
)٨٥٢٬٢(-)٢٬٨٥٢()٢٬٨٥٢(-----)١١الملكية األخرى لشركة شقيقة (إیضاح 

٥٥٬٧٩٠٢٬٥٦٣٬٩٠١١٦٬٨٦٤٢٬٥٨٠٬٧٦٥)٢١٬٠٣٣(٢٩٬١٤٤--٢٠١٩٢٬٥٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١في كما 

)٤٣٧()١٠٬٥١٩(١٠٬٠٨٢١٠٬٠٨٢-----الربح/(الخسارة) للسنة
)٧٢٤(-)٧٢٤(٦٣٣)١٬٣٥٧(----بنود (الخسائر الشاملة)/الدخل الشامل األخرى 

)١٬١٦١()١٠٬٥١٩(١٠٬٧١٥٩٬٣٥٨)١٬٣٥٧(----إجمالي (الخسارة الشاملة)/الدخل الشامل

)٦٬١٧٩(-)٦٬١٧٩(---)٦٬٧٠٢(٥٢٣-)١٦(إیضاح أسهم الخزینة

---)١٬٠٠٨(-١٬٠٠٨---)١٧محول إلى احتياطي قانوني (إیضاح 

)٥٥٬٠٠٠(-)٥٥٬٠٠٠()٥٥٬٠٠٠(-----)٢٣توزیعات األرباح (إیضاح 

٤٩٧٬١٠٠٨٠٬٥١٢٢٬٦٬٣٤٥٤٢٥٬٥١٨٢٬) ٢٢٬٣٩٠( ١٥٢٣٠٬) ٦٬٧٠٢( ٢٠٢٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٢٣دیسمبر  ٣١كما في  



أمانات القابضة ش.م.ع.
النقدیة الموحدبيان التدفقات 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

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

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم إیضاح

األنشطة التشغيلية
٥٢٬١٨٠)٤٣٧(األرباح للسنة

التعدیالت للبنود التالية:
)٤٣٬٥١٠()٢٢٬٤٢٦(١١الحصة من نتائج الشركات الشقيقة

)٣٤٢()٩٩٣(٦دخل توزیعات األرباح
٨١٢٬٣٠٨٩٬٣٠٧استهالك ممتلكات ومعدات

٩٧٬٨٠٦١٠٬٤٨٨استهالك موجودات حق االستخدام
١٠٤٬٥٠٠٦٬٢٣٣إطفاء موجودات غير ملموسة

-٦١٤خسارة من استبعاد موجودات ثابتة
١٣٤٬٠٨٨٣٬٢٢١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

أرباح محصلة من إعادة قياس بند المطلوبات المالية  
)٢٠٬١٥٠(-٦بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٢٠٢٬٨٨٦٢٬١٣٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
)٤٢٬٠٩٨()٤٠٬٨٦٩(٧دخل التمویل

٧٥٬٣٢١٤٬٦٣٢تكاليف التمویل
)١٧٬٩٠٥()٢٧٬٢٠٢(

)١٬٥٧٩()٣٬١٥٥(مدینون تجاریون وآخرون 
٩٠٣٣٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

)٩٬٦٥٠(٢٣٬٠٠٨دائنون تجاریون وآخرون ومطلوبات العقود
١٬٥٦٧٣٬٢٤٧مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

)٢٥٬٥٥٠()٥٬٦٩٢(النقد المستخدم في العمليات
)١٬٨٦٠()٢٣٦١٬(٢٠مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين

)٢٧٬٤١٠()٦٬٩٢٨(في األنشطة التشغيليةةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 
األنشطة االستثماریة

)١١٬٠٣٣()٦٬٢٩١(٨شراء ممتلكات ومعدات
)١٠٬٠٠٠()٢٢٬٦٣٣(٩استثمار في عقود اإلیجار التمویلي

-٩١٣٬٩٠٥دفعات عقود اإلیجار المستلمة
٢٧٥٬٧٧٩١١١٬٣٦٤المتوافقة مع أحكام الشریعةالتغيرات في الودائع ألجل

)٢٥٬٩٥٩(٥٧٬٩٩٩التغيرات في الودائع ألجل لدى البنوك
٧٬٢٦٨٢٢٬٣٧٢فوائد مقبوضة على الودائع ألجل المتوافقة مع أحكام الشریعة

١٬٤١٠١٬٥٦٥فوائد مقبوضة على الودائع البنكية
٤٧٬٩٤٣٣٣٬٤٤٦توزیعات األرباح المستلمة من الشركات الشقيقة

-١٩٬٩٥٠شقيقةتخفيض رأس المال المستلم من شركة 
توزیعات األرباح المستلمة من الموجودات المالية

١٬٣١٨٢٬٢٥٢الشامل األخرى بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
استثمار في بند الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

-)١٨٬٦٠٩(خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
-)٢٧٬٨٥٠(تسویة بند المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

١٨٩٬٣٥٠١٢٤٬٠٠٧من األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیةصافي 
األنشطة التمویلية

)٣٧٬٥٠٠()٥٥٬٠٠٠(٢٣توزیعات األرباح المدفوعة لمساهمي الشركة
)١٬٨٤٣(-٢٩توزیعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

٥٬٢٢٢٥٧٬١٥٢مبالغ محصلة من التمویالت البنكية
)٣٧٬٠١٢(-التمویالت البنكيةسداد 

-)٦٬١٧٩(استحواذ على أسهم الخزینة، بالصافي
-)١٤٬٨٤٨(التغير في رصيد النقد اآلخر
)١٣٬٨٢٣()٤٬٧٩١(٩دفع مطلوبات عقود اإلیجار

)٢٬٦٠١()٣٬٩٨٧(تكاليف تمویل مدفوعة
)٣٥٬٦٢٧()٧٩٬٥٨٣(في األنشطة التمویليةةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 

٢٦٣٬٦٧٨٦٠٬٩٧٠صافي الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة
١٢٧٬٤٣٨٦٦٬٤٦٨ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

١٥١١٦٬٣٩١١٢٧٬٤٣٨دیسمبر٣١النقدیة وشبه النقدیة في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٥

معلومات عن الشركة - ١

، وتم تسجيلها كشركة مساهمة عامة في سوق دبي المالي وفقًا ٢٠١٤نوفمبر ١٧تأسست أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بتاریخ 
، دبي، ١٢١٠١٢دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن عنوان المقر المسجل للشركة هو ص.ب في ٢٠١٥) لسنة ٢للقانون االتحادي رقم (

اإلمارات العربية المتحدة.

بشأن ٢٠١٥لسنة  ٢والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦رقم  تم إصدار المرسوم بالقانون االتحادي  
. إن الشركة بصدد مراجعة األحكام ٢٠٢١ینایر ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ ٢٠٢٠تمبر سب٢٧الشركات التجاریة بتاریخ 

الجدیدة وستطبق متطلبات هذه األحكام في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت حيز التنفيذ.

االت التعليم والرعایة الصحية، وكذلك إدارة وتطویر وتشغيل تشتمل األنشطة الرئيسية للشركة على االستثمار في شركات ومشاریع في مج 
تلك الشركات والمشاریع. قد تشارك أو تساهم الشركة بأي شكٍل من األشكال في شركات أو منشآت أو مؤسسات أخرى خارج دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

لمالي للشركة وشركاتها التابعة المدرجة أدناه (ُیشار إليها مجتمعًة بـ  تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على األداء المالي والمركز ا
"المجموعة").

األنشطة الرئيسية بلد التأسيس حصة حقوق الملكية االسم 
٢٠٢٠٢٠١٩

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠أمانات لالستثمارات ذ.م.م
المتحدة

وإدارتها.االستثمار في المشروعات التجاریة 

أمانات لالستثمارات التعليمية 
ذ.م.م

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

االستثمار في المشروعات التعليمية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.

أمانات لالستثمارات الصحية 
ذ.م.م

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

والتجاریة االستثمار في المشروعات الصحية 
وتطویرها وإدارتها.

أمانات اتش. اتش. ألفا 
إنفستمنتس ذ.م.م

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

االستثمار في المشروعات الصحية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.

أمانات اتش. إي. ألفا 
إنفستمنتس ذ.م.م

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

االستثمار في المشروعات التعليمية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠تاالنت انفستمنتس ذ.م.م
المتحدة

االستثمار في المشروعات التعليمية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.

ایه. اتش. اتش. إنفستمنتس 
ليمتد

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

االستثمار في المشروعات الصحية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.

ایه. اتش. إي. إنفستمنتس 
ليمتد

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

االستثمار في المشروعات التعليمية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.

العربية اإلمارات ٪١٠٠٪ ١٠٠ایه. اتش. اتش. ألفا ليمتد
المتحدة

االستثمار في المشروعات الصحية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠ایه. اتش. إي. ألفا ليمتد
المتحدة

االستثمار في المشروعات التعليمية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.

أیه اتش ألفا إنفستمنتس 
ليمتد١(هولدنجز) 

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

االستثمار في المشروعات التعليمية والتجاریة 
وتطویرها وإدارتها.



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٦

معلومات عن الشركة (تتمة) - ١

األنشطة الرئيسية بلد التأسيس حصة حقوق الملكية االسم 
٢٠٢٠٢٠١٩

أیه اتش ألفا إنفستمنتس
ليمتد٢(هولدنجز) 

اإلمارات العربية ٪ ١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

االستثمار في المشروعات التعليمية 
والتجاریة وتطویرها وإدارتها.

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠ایه اتش ایثوس ليمتد
المتحدة

االستثمار في الشركات العاملة في قطاع 
الصحة.

أیه اتش ألفا إنفستمنتس 
ليمتد٣(هولدنجز) 

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

االستثمار في المشروعات التعليمية 
والتجاریة وتطویرها وإدارتها.

أصول الصحة والتعليم 
لالستثمارات المحدودة 

("أصول")

المملكة العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
السعودیة

االستثمار في الشركات العاملة في قطاع 
الصحة.

ام سي إي شركة دبلو
* ("WMCE")ذ.م.م 

االستثمار في الشركات العاملة في قطاع مملكة البحرین٪٤٩.٦٩٪ ٤٩.٦٩
الصحة.

االستثمار في الشركات العاملة في قطاع مملكة البحرین٪٧٤.١٣٪ ٧٤.١٣ماتيرنيتي القابضة ليمتد*
الصحة.

رویال ماتيرنيتي هوسبيتال 
القابضة ذ.م.م 

("RMH") *

المرافق المتعلقة بالمستشفيات والرعایة مملكة البحرین٪٦٩.٣٦٪ ٦٩.٣٦
الصحية في مملكة البحرین

مدلسكس اسوشيتس  
ذ.م.م –منطقة حرة 

("جامعة مدلسكس") 

اإلمارات العربية ٪١٠٠٪ ١٠٠
المتحدة

تقدیم خدمات تعليمية رائدة فيما یتعلق 
بالتعليم الجامعي في اإلمارات العربية 

المتحدة

تم االستثمار في رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة من خالل شركة ماتيرنيتي القابضة ليمتد وشركة دبلو ام سي إي.

:١١إن المجموعة لدیها حصة ملكية في الشركات الشقيقة التالية والتي تم اإلفصاح عنها بمزید من التفصيل في اإلیضاح 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٧

الشركة (تتمة) معلومات عن  - ١

األنشطة الرئيسية بلد التأسيس حصة حقوق الملكية االسم 
٢٠٢٠٢٠١٩

المملكة العربية ٪٢٥٬٣٣٪ ٢٥٬٣٣سكون العالمية القابضة
السعودیة

خدمات الرعایة الصحية طویلة األمد

تعليم القابضة ش.م.خ 
(مدارس ش.م.خ سابقًا)

اإلمارات العربية ٪٦٧٬٢١٪ ٦٧٬٢١
المتحدة

تقدیم خدمات تعليمية رائدة 

المملكة العربية ٪١٣٬١٣٪ ١٣٬١٣المركز الطبي العالمي
السعودیة

خدمات المستشفيات والرعایة الصحية 

جامعة أبوظبي القابضة 
ذ.م.م

اإلمارات العربية ٪٣٥٪ ٣٥
المتحدة

تقدیم خدمات تعليمية رائدة فيما بعد 
التعليم الثانوي

السياسات المحاسبية الهامة - ٢

أسس إعداد البيانات المالية ١- ٢

الدولية.یتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الصادرة عن مجلس المعایير المحاسبية 

أساس التكلفة التاریخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل تم إعداد البيانات المالية الموحدة على 
تقریب جميع األخرى والمبلغ الطارئ التي تم قياسها بالقيمة العادلة. یتم إعداد البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ویجري 

ال إذا أشير لغير ذلك.المبالغ إلى أقرب ألف درهم إ

أسس توحيد البيانات المالية ٢- ٢

. یتم تحقيق السيطرة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها كما في 
شركة المستثمر فيها ولدیها القدرة في التأثير على تلك عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیها حقوق، لعوائد متغيرة من اشتراكها مع ال

ذا العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحدید، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إ
كان لدى المجموعة:

عطي المجموعة القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة للشركة السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي ت
المستثمر فيها)

التعرض، أو حقوق، للعوائد المتغيرة من ارتباطها مع الشركة المستثمر فيها
.القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها

حقوق التصویت ینتج عنها سيطرة. لدعم هذا االفتراض، وعندما یكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق بشكٍل عام، هناك افتراض بأن أغلبية
التصویت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تضع المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات العالقة في تقييم ما إذا كان 

ذلك:لها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في

 الترتيبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فيها
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدیة األخرى
حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٨

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) - ٢

أسس توحيد البيانات المالية ٢- ٢

ناك تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لدیها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن ه
تغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسيطرة. یبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة 

توقف التوحيد عندما تخسر المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة التي تم وی
االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة تدرج في البيانات المالية الموحدة بدءًا من تاریخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاریخ 

موعة على الشركة التابعة.توقف سيطرة المج 

إن األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل األخرى تعود إلى مساهمي الشركة وللحصص غير المسيطرة، حتى ولو 
عل نتج عن هذا عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البيانات المالية للشركات التابعة لج 

سياساتهم المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. یتم استبعاد جميع موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاریف 
والتدفقات النقدیة بالكامل داخل المجموعة التي تتعلق بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

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

إذا خسرت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبيت موجودات ذات عالقة (بما في ذلك الشهرة التجاریة) والمطلوبات 
أي ناتج ربح أو خسارة في األرباح أو الخسائر. یتم تثبيت أي والحصص غير المسيطرة وعناصر أخرى من حقوق الملكية، حيث یتم تثبيت 

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٣- ٢

دمج األعمال والشهرة التجاریة أ) 

إجمالي المبلغ المحول الذي تم قياسه بالقيمة یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قياس تكلفة االستحواذ على أنها 
العادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. لكل دمج أعمال، تختار المجموعة قياس الحصص 

لة للتحدید للشركة المستحوذ عليها. غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية من صافي الموجودات القاب
ُتدرج التكاليف ذات العالقة باالستحواذ كمصروف عند تكبدها ویتم تضمينها في المصاریف اإلداریة.

عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، تجري تقييمًا للموجودات والمطلوبات المالية المفترضة من أجل تصنيف مناسب وفقًا للبنود التعاقدیة
وضاع االقتصادیة والظروف ذات عالقة كما في تاریخ االستحواذ. یشتمل هذا على فصل المشتقات المتضمنة في العقد األساسي من  واأل

قبل الشركة المستحوذ عليها.

المصنف كحقوق إن أي مبلغ طارئ سيتم تحویله من قبل الشركة المستحوذة سيتم تثبيته بالقيمة العادلة بتاریخ االستحواذ. إن المبلغ الطارئ 
ملكية ال یعاد قياسه، ویتم احتساب سداده الالحق ضمن حقوق الملكية. إن المبلغ الطارئ المصنف كبند موجودات أو بند مطلوبات والذي 

تثبيت التغيرات األدوات المالية، یتم قياسه بالقيمة العادلة مع٩یمثل أداة مالية ویقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
. یتم قياس المبلغ الطارئ اآلخر الذي ال یقع ٩في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  

التغيرات في القيمة العادلة بالقيمة العادلة في تاریخ كل تقریر مالي مع تثبيت ٩ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
ضمن األرباح أو الخسائر.

أي یتم قياس الشهرة التجاریة في البدایة بالتكلفة، والتي تمثل الزیادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة، و 
الممكن تحدیدها). إذا كانت القيمة العادلة لصافي حصص محتفظ بها سابقًا، على صافي الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة  

ت الموجودات المستحوذ عليها تزید عن إجمالي المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح كافة الموجودا
مبالغ ليتم تثبيتها بتاریخ االستحواذ. إذا كانت المستحوذ عليها وجميع المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس ال

باح بعد إعادة تقييم ال تزال ینتج عنها زیادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي المبلغ المحول، یتم تثبيت األر 
ذلك ضمن األرباح أو الخسائر.
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دمج األعمال والشهرة التجاریة (تتمة) أ) 

مة، بعد التثبيت األولي، یتم قياس الشهرة التجاریة بالتكلفة ناقصًا أیة خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. لغرض اختبار االنخفاض في القي
ل هي، من تاریخ االستحواذ، مخصصة لجميع الوحدات المنتجة للنقد الخاصة بالمجموعة فإن الشهرة التجاریة المستحوذ عليها في دمج األعما 

والتي یتوقع بأن تستفيد من دمج األعمال، بغض النظر فيما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها 
لتلك الوحدات.

للنقد واستبعاد جزء من العملية داخل هذه الوحدة، فإن الشهرة التجاریة المتعلقة بالعملية عند تخصيص الشهرة التجاریة للوحدة المنتجة 
ذه  المستبعدة تضاف إلى المبلغ المدرج للعملية عند تحدید األرباح أو الخسائر من االستبعاد. إن الشهرة التجاریة التي تم استبعادها في ه

قة بالعمليات المستبعدة والجزء من الوحدة المنتجة للنقد المحتفظ به.الظروف یتم قياسها استنادًا إلى القيم المتعل

االستثمارات في الشركات الشقيقة ب) 

إن الشركة الشقيقة هي منشأة یكون للمجموعة تأثير جوهري عليها. إن التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة 
والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.بالسياسات المالية 

إن االعتبارات المتخذة عند تحدید التأثير الجوهري مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السيطرة على الشركات التابعة. یتم احتساب استثمارات 
الملكية.المجموعة في شركاتها الشقيقة باستخدام طریقة حقوق 

ثبيت بموجب طریقة حقوق الملكية، فإن االستثمارات في الشركة الشقيقة تثبت في البدایة بالتكلفة. یتم تعدیل القيمة المدرجة لالستثمارات لت
بالشركة الشقيقة یتم التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الشقيقة منذ تاریخ االستحواذ. إن الشهرة التجاریة المتعلقة 

ادراجها في المبلغ المدرج لالستثمارات وال یتم اختبارها بخصوص االنخفاض في القيمة بشكل منفصل.

ویعكس بيان األرباح أو الخسائر الموحد حصة المجموعة في نتائج العمليات في الشركات الشقيقة. إن أي تغير في بنود الدخل الشامل 
تثمر فيها یعرض كجزء من بنود الدخل الشامل األخرى للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما یكون هناك تغير األخرى لتلك الشركات المس

مثبت مباشرة في حقوق الملكية للشركة الشقيقة، تدرج المجموعة حصتها من أي تغيرات، عند االقتضاء، في بيان التغيرات في حقوق الملكية.
لناتجة من المعامالت ما بين المجموعة والشركة الشقيقة یتم حذفها بحدود حصة المجموعة في الشركة  إن األرباح والخسائر غير المحققة ا

الشقيقة.

یظهر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة في بيان األرباح أو الخسائر خارج األرباح التشغيلية ویمثل األرباح أو 
غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الشقيقة.الخسائر بعد خصم الضرائب والحصص 

المحاسبية تعد البيانات المالية للشركات الشقيقة لنفس فترة إعداد التقاریر المالية للمجموعة. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت لجعل السياسات  
تتماشى مع تلك السياسات الخاصة بالمجموعة.

، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تثبيت خسارة انخفاض في القيمة على استثمارها في شركتها  بعد استخدام طریقة حقوق الملكية
الشقيقة. وتحدد المجموعة، بتاریخ كل تقریر مالي، ما إذا كان یوجد دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الشقيقة. 

وعة بحساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة الشقيقة وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجم
وقيمتها المدرجة، ثم یتم تثبيت الخسارة تحت بند "الحصة من نتائج الشركات الشقيقة" في بيان األرباح أو الخسائر.

عة باحتساب وإثبات أیة استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. أي فرق بين عند خسارة التأثير الجوهري على الشركة الشقيقة، تقوم المجمو 
تثبيته المبلغ المدرج للشركة التابعة عقب خسارة التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمبالغ المحصلة من االستبعاد یتم

ضمن األرباح أو الخسائر.
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التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة ج) 

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد استنادًا إلى التصنيف المتداول/غير المتداول. یعتبر بند 
متداوًال عندما یكون:الموجودات 

متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادیة
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية، أو١٢متوقع تحقيقه خالل
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر ١٢لسداد بند مطلوبات على األقل لفترة نقدیة أو شبه نقدیة إال إذا كان مقيدًا من أن یحول أو یستخدم

المالية.

یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.

یعتبر بند المطلوبات متداوًال إذا كان:

متوقع تسویته خالل الدورة التشغيلية العادیة
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية، أو١٢مستحق السداد خالل
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية.١٢ال توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة

عن طریق إصدار أدوات حقوق ملكية ال تؤثر على إن شروط بند المطلوبات التي قد ینتج عنها تسویته، بناًء على اختيار الطرف المقابل،
تصنيفه.

تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

قياس القيمة العادلة د) 

بالقيمة العادلة في تاریخ كل تقيس المجموعة األدوات المالية، مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، 
ميزانية عمومية.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين
موجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث إما:في السوق بتاریخ القياس. یستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع بند ال

في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات، أو
.في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيًال لبند الموجودات أو المطلوبات

إن السوق الرئيسي أو األكثر تفضيًال یجب أن یكون في متناول المجموعة.

ادلة لبند الموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي یستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير بند الموجودات یتم قياس القيمة الع
أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق یتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادیة.
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قياس القيمة العادلة (تتمة) د) 

ند إن قياس القيمة العادلة لبند الموجودات غير المالي یأخذ بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على إنتاج مزایا اقتصادیة باستخدام ب
الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له أو عن طریق بيعه إلى مشارك آخر في السوق 

استخدام له.

ذات  تستخدم المجموعة أساليب تقييم تناسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، لزیادة استخدام المدخالت الملحوظة
حد.العالقة إلى أقصى حد وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أقصى 

ة إن جميع الموجودات والمطلوبات التي یتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية یتم تصنيفها ضمن تسلسل القيم
العادلة، والمشروحة كما یلي، استنادا إلى الحد األدنى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل:

 :أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.المستوى األول
 المستوى الثاني: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت ملحوظة بصورة مباشرة أو غير

مباشرة)،
 الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظة).المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا كانت 
لقياس القيمة العادلة الحد األدنى من المدخالت الذي یلزم ف (استنادًا إلى  التحویالت قد تمت بين مستویات في التسلسل بإعادة تقييم التصني

ككل) في نهایة كل فترة إلعداد التقاریر المالية.

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر بند الموجودات أو  
سلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.بند المطلوبات ومستوى ت

اإلیرادات من عقود العمالء هـ) 

عة یتم تثبيت االیرادات من عقود العمالء عندما تحول السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمالء بمبلغ یعكس المبلغ الذي تتوقع المجمو 
عة بشكل عام أنها تعمل كطرف رئيسي في ترتيبات إیراداتها، ألنها عادة الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات. استنتجت المجمو 

تسيطر على السلع أو الخدمات قبل تحویلها إلى العميل.

الرسوم الدراسية 
الدراسية الممنوحة یتم تثبيت اإلیرادات من الرسوم الدراسية بمرور الوقت خالل الفترة التي یقوم فيها الطالب بالدراسة ویخصم منها المنح 

للطالب خالل تلك الفترة.

خدمات الرعایة الصحية 
یتم تثبيت اإلیرادات من خدمات الرعایة الصحية في الوقت الذي یتم فيه تقدیم الخدمات.
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العادلة (تتمة) قياس القيمة  د) 

أرصدة العقود 
موجودات العقود

ة بنجاح. یتم تثبيت بند موجودات العقود في البدایة لإلیرادات المحققة من الخدمات نظرًا ألن استالم المبلغ یكون مشروطًا باكتمال تقدیم الخدم
ودات عقود إلى الذمم المدینة التجاریة.عقب اكتمال الخدمة وقبولها من جانب العميل، یتم إعادة تصنيف المبالغ المثبتة كموج 

تخضع موجودات العقود لتقييم االنخفاض في القيمة. انظر السياسات المحاسبية الخاصة باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية في القسم
التثبيت األولي والقياس الالحق.-) األدوات المالية ١(

الذمم المدینة التجاریة
الذمم المدینة إذا كان المبلغ المستحق من العميل غير مشروط (أي، یلزم مرور الوقت فقط قبل تاریخ استحقاق دفع المبلغ). انظر یتم تثبيت  

التثبيت األولي والقياس الالحق.-) األدوات المالية ١السياسات المحاسبية للموجودات المالية في القسم (

مطلوبات العقود
لعقد إذا تم استالم دفعة أو كانت الدفعة مستحقة (أیهما یقع أوًال) من عميل قبل قيام المجموعة بنقل البضائع أو یتم تثبيت بند مطلوبات ا

الخدمات ذات العالقة. یتم تثبيت مطلوبات العقود كإیرادات عندما تقوم المجموعة بالتنفيذ بموجب العقد (أي تحویل السيطرة على البضاعة
لى العميل).أو الخدمات ذات العالقة إ

ضریبة القيمة المضافة و) 
یتم تثبيت المصاریف والموجودات بعد تنزیل مبلغ ضریبة القيمة المضافة، باستثناء:

 عندما تكون ضریبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء موجودات أو خدمات ال یمكن استردادها من مصلحة الضرائب، في هذه
متى كان ذلك مناسباً -الحالة، یتم تثبيت ضریبة القيمة المضافة كجزء من تكاليف شراء بند الموجودات أو جزء من بنود المصاریف

دائنة مع تضمين مبلغ ضریبة القيمة المضافةعند ادراج الذمم المدینة وال

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

العمالت األجنبية ز) 

المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو أیضًا العملة المستخدمة من قبل الشركة. تحدد المجموعة یتم عرض البيانات  
ة لكل منشأة عملتها المستخدمة وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة باستخدام العملة المستخدمة لدیها. تستخدم المجموع

للتوحيد وعند استبعاد عمليات العملة االجنبية، تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر القيمة الطریقة المباشرة
الناتجة من استخدام هذه الطریقة.
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األجنبية (تتمة) العمالت  ز) 

المعامالت واألرصدة 
تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البدایة من قبل منشآت المجموعة حسب أسعار الصرف الفوریة لعملتها المستخدمة المعنية في 

التاریخ الذي تكون به المعاملة مؤهلة للتثبيت ألول مرة.

بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفوریة للعملة المستخدمة بتاریخ التقریر.إن الموجودات والمطلوبات النقدیة المصنفة 

كجزء من إن الفروقات الناتجة من تسویة أو تحویل البنود النقدیة تثبت في بيان األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدیة التي تم تعيينها 
أجنبية. یتم تثبيت هذه الفروقات في بنود الدخل الشامل األخرى حتى یتم استبعاد صافي االستثمار تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية  

في الوقت الذي یتم تصنيف المبلغ المتراكم في بيان األرباح أو الخسائر. تسجل رسوم الضرائب واالئتمان العائد إلى فروقات سعر الصرف 
الشامل األخرى.على هذه البنود النقدیة أیضًا في بنود الدخل

ولية. إن البنود غير النقدیة التي تقاس حسب التكلفة التاریخية بالعمالت األجنبية یتم تحویلها باستخدام أسعار الصرف بتواریخ المعامالت األ
ید القيمة العادلة. إن إن البنود غير النقدیة التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية تحول باستخدام أسعار الصرف بتاریخ تحد

ح أو األرباح أو الخسائر الناتجة من تحویل البنود غير النقدیة التي تم قياسها بالقيمة العادلة یتم معاملتها بما یتماشى مع تثبيت األربا 
و خسائر القيمة العادلة ضمن الخسائر من التغيير في القيمة العادلة للبند (على سبيل المثال، فروقات التحویل للبنود حيث یتم تثبيت أرباح أ

ي).بنود الدخل الشامل األخرى أو یتم تثبيت األرباح أو الخسائر أیضًا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو األرباح أو الخسائر، على التوال

خل (أو جزء منه) عند عند تحدید سعر الصرف الفوري المستخدم عند التثبيت األولي لبند الموجودات ذي العالقة أو المصاریف أو الد
ي التوقف عن تثبيت بند موجودات غير نقدي أو بند مطلوبات غير نقدي یتعلق بالمبلغ المدفوع مقدمًا، یكون تاریخ المعاملة هو التاریخ الذ

فوع مقدمًا. إذا كان هناك تقوم فيه المجموعة بالتثبيت األولي لبند الموجودات غير النقدي أو بند المطلوبات غير النقدي الناتج عن المبلغ المد
أي سداد أو استالم لدفعات متعددة، تقوم المجموعة بتحدید تاریخ المعامالت لكل سداد أو استالم لدفعات مقدمة. 

شركات المجموعة 
قریر ویتم تحویل بسعر الصرف السائد بتاریخ التالدرهم عند توحيد البيانات المالية، یتم تحویل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى 

ود بيانات األرباح أو الخسائر بسعر الصرف السائد بتاریخ المعامالت. إن فروقات التحویل الناتجة من توحيد البيانات المالية تثبت ضمن بن
ة األجنبية إلى الدخل الشامل األخرى. عند استبعاد عملية أجنبية، تتم إعادة تصنيف عنصر بنود الدخل الشامل األخرى المتعلق بتلك العملي

األرباح أو الخسائر.

إن أي شهرة تنتج من االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعدیالت في القيمة العادلة للقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات تنتج من 
االستحواذ تعامل على أنها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف الفوري بتاریخ التقریر.

توزیعات األرباح النقدیة ح) 

ركات في تقوم الشركة بتثبيت بند مطلوبات لدفع توزیعات أرباح عندما یتم اعتماد التوزیع ولم یعد التوزیع حسب قرار الشركة. وفقًا لقوانين الش
تثبيت مبلغ التوزیع مباشرة في حقوق الملكية.اإلمارات العربية المتحدة، یتم اعتماد التوزیع عند الموافقة عليه من قبل المساهمين. یتم 
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الممتلكات والمعدات ط) 

إظهار الممتلكات والمعدات  یتم إظهار األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد. یتم 
من بالتكلفة بعد تنزیل االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجد. إن تلك التكلفة تشتمل على تكلفة إحالل جزء  

ن استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكاليف القروض لمشاریع اإلنشاء طویلة األجل في حال تم تلبية معایير التثبيت. عندما یكو 
الممتلكات والمعدات ضروریًا خالل فترات زمنية معينة، تقوم المجموعة باستهالك تلك األجزاء بشكٍل منفصل بناًء على أعمار االستخدام 

بية معایير المحددة لها. وبالمثل، عند إجراء فحص رئيسي، یتم تثبيت التكلفة ضمن المبلغ المدرج للموجودات الثابتة كإحالل في حال تل
التثبيت. یتم تثبيت جميع تكاليف الصيانة والتصليح األخرى ضمن األرباح أو الخسائر عند حدوثها.

یحتسب االستهالك على أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات كما یلي:

 سنة ٢٠إلى ١٠مباني
 سنة ١٥إلى ٥معدات طبية
 سنوات٣دیمية معدات أكا
سنوات٧أثاث وتركيبات
 سنوات٧إلى ٣موجودات أخرى

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

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

ذلك یتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات الثابتة وأعمار االستخدام وطریقة االستهالك في نهایة كل سنة مالية وتعدیلها مستقبًال، إن كان
مالئمًا.

عقود اإلیجار ي) 

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

المجموعة كمستأجر 
ت تطبق المجموعة منهج واحد للتثبيت والقياس بالنسبة لجميع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود اإلیجار للموجودا

منخفضة القيمة. وتقوم المجموعة بتثبيت مطلوبات اإلیجار لتسدید دفعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام والتي تمثل حق استخدام 
الموجودات المعنية.
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المجموعة كمستأجر (تتمة) 

موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بتثبيت موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات األساسي لالستخدام). یتم قياس

ها عند إعادة تقييم مطلوبات عقد اإلیجار. موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، وتعدیل
ي تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار الت

على أساس القسط الثابت على مدى  تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمة. یتم استهالك موجودات حق االستخدام
فترة اإلیجار والعمر المقدر الستخدام الموجودات، أیهما أقصر، كما یلي:

سنوات١٠إلى ٣المباني والبنية التحتية
سنة ٤٥األراضي

التكلفة تعكس ممارسة حق الشراء، یتم إذا كانت ملكية بند الموجودات المؤجر یتم تحویلها إلى المجموعة في نهایة فترة اإلیجار أو كانت 
حساب االستهالك باستخدام العمر المقدر الستخدام بند الموجودات.

كما تخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة. انظر السياسات المحاسبية في القسم (م) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية.

مطلوبات عقود اإلیجار
قد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبيت مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب سدادها  في تاریخ بدء ع

خالل مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة جوهریة) ناقصًا أیة حوافز إیجار مدینة ودفعات
رة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتشمل دفعات اإلیجار أیضًا اإلیجار المتغي

سعر الممارسة لخيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس أن 
ر اإلنهاء. یتم تثبيت دفعات اإلیجار المتغيرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف (إال إذا تم تكبدها إلنتاج المجموعة تمارس خيا 

مخزون) في الفترة التي یحدث فيها الحدث أو الشرط الذي یؤدي لحدوث الدفعة.

قتراض المتزایدة في تاریخ بدء عقد اإلیجار نظرًا ألن سعر من أجل احتساب القيمة الحالية لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجموعة نسبة اال
لفائدة الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غير قابل للتحدید بسهولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس ازدیاد ا

س القيمة الدفتریة لمطلوبات عقد اإلیجار إذا كان هناك تعدیل أو وتخفيضه مقابل دفعات اإلیجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قيا 
تغيير في مدة عقد اإلیجار أو تغيير في دفعات عقد اإلیجار (مثل التغييرات في الدفعات المستقبلية الناتجة عن تغيير في مؤشر أو معدل  

جودات المعني.مستخدم لتحدید دفعات اإلیجار هذه) أو تغيير في تقييم خيار لشراء بند المو 

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

من خيار الشراء). كما یطبق أیضًا إعفاء تثبيت الموجودات منخفضة القيمة على شهرًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتض١٢من 
عقود إیجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. یتم تثبيت دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار 

ى فترة عقد اإلیجار.الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مد
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المجموعة كمؤجر 
إیجار تمویلي إذا یتم تصنيف عقد اإلیجار في تاریخ بدایة العقد كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغيلي. یتم تصنيف اإلیجار إلى عقد 

تم النقل الجوهري لجميع مخاطر ومزایا الملكية إلى المستأجر.

بلغ تقوم المجموعة في بدایة فترة عقد اإلیجار التمویلي بتسجيل الذمم المدینة عن عقد اإلیجار التمویلي في بيان المركز المالي الموحد بم
ل التمویل على نمط یعكس معدل العائد الدوري الثابت على صافي استثمار یعادل صافي االستثمار في عقد اإلیجار. یستند تثبيت دخ

المؤجر في عقد اإلیجار التمویلي.

عقد االیجار التشغيلي هو أي عقد ایجار عدا عقد االیجار التمویلي. یتم معالجة دخل اإلیجار الناتج محاسبيًا على أساس القسط الثابت 
ه في الدخل اآلخر في بيان األرباح أو الخسائر نظرًا لطبيعته غير التشغيلية.على مدى فترات اإلیجار، ویتم تضمين

تكاليف القروض ) ك 

هزة إن تكاليف القروض العائدة مباشرة إلى استحواذ أو إنشاء أو إنتاج بند موجودات ما والتي تأخذ بالضرورة فترة كبيرة من الزمن لتصبح جا 
م رسملتها كجزء من تكلفة بند الموجودات. یتم تحميل جميع تكاليف القروض األخرى للمصاریف في لالستخدام أو البيع المقصود منها، یت

الفترة التي تحدث خاللها. تتألف تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها منشأة ما بخصوص اقتراض األموال.

الالحق التثبيت األولي والقياس  – األدوات المالية  ل) 

إن األداة المالية هي أي عقد ینشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية ) ١

التثبيت األولي والقياس 
خرى والقيمة العادلة من خالل األرباح یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند التثبيت األولي، بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األ

أو الخسائر، کما یتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة.  

یعتمد تصنيف الموجودات المالية عند التثبيت األولي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالية ونموذج أعمال المجموعة
دینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل جوهري أو التي قامت المجموعة بتطبيق بعض  إلدارة هذه الموجودات. باستثناء الذمم الم

یتم قياسه االستثناءات التي یسمح بها المعيار بشأنها، تقوم المجموعة مبدئيًا بقياس بند الموجودات المالية بقيمته العادلة زائدًا، في حالة لم
سائر، تكاليف المعامالت. إن الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل جوهري أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخ 

التي قامت المجموعة بتطبيق بعض االستثناءات التي یسمح بها المعيار بشأنها، یتم قياسها بسعر المعاملة المفصح عنه في القسم (هـ)  
اإلیرادات من عقود العمالء.

موجودات مالية وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، فإنه یلزم أن ینشأ وحتى یتم تصنيف بند
بلغ عنه تدفقات نقدیة تمثل "فقط مدفوعات أصل الدین والفائدة" على مبلغ أصل الدین المستحق. یشار إلى هذا التقييم باسم اختبار دفعات الم

على المبلغ األساسي القائم، ویتم إجراؤه على مستوى األداة. إن الموجودات المالية ذات التدفقات النقدیة التي ليست فقط األساسي والفائدة 
مدفوعات ألصل الدین والفائدة یتم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بصرف النظر عن نموذج األعمال.
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التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة) – األدوات المالية  ل) 

الموجودات المالية (تتمة) ) ١

التثبيت األولي والقياس (تتمة) 

كيفية إدارتها لموجوداتها المالية من أجل انتاج التدفقات النقدیة. یحدد نموذج یشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى 
دات العمل ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بيع الموجودات المالية أو كليهما. إن الموجو 

االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال والذي یكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات المالية المالية التي تم تصنيفها وقياسها بالتكلفة المطفأة یتم
ل من أجل تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة في حين أن الموجودات المالية التي تم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخ 

هدف االحتفاظ به لتحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة والبيع.الشامل األخرى یتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال ب

إن المشتریات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطار زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العرف السائد في 
یخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع بند الموجودات.السوق (المشتریات بالطریقة العادیة) یتم تثبيتها بتاریخ المتاجرة، أي التار 

القياس الالحق 

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین)
باح یتم قیاس الموجودات المالیة بالتکلفة المطفأة الحقًا باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم تثبيت األر 

ئر في األرباح أو الخسائر عندما یتم التوقف عن تثبيت أو التعدیل أو االنخفاض في قيمة بند الموجودات.والخسا

تشتمل الموجودات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة على المدینين التجاریين والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة.

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات حقوق الملكية)الموجودات المالية المصنفة بالقيمة 
عند التثبيت األولي، یمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية مصنفة 

األدوات ٣٢ق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى عندما تستوفي تعریف حقو 
المالية: العرض وغير محتفظ بها للمتاجرة. ویتم تحدید التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

رباح كدخل آخر إن األرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية ال یتم إعادة تصنيفها أبدا إلى األرباح أو الخسائر. یتم تثبيت توزیعات األ
ن  في بيان األرباح أو الخسائر عند استحقاق الدفعة الخاصة بها باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه المبالغ المحصلة كاسترداد جزء م

ية المصنفة بالقيمة تكلفة بند الموجودات المالية، وفي هذه الحالة یتم تثبيت هذه األرباح في بنود الدخل الشامل األخرى. إن أدوات حقوق الملك
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.  

في هذه الفئة.وغير المتداولة وقد اختارت المجموعة بشكٍل غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية المدرجة 
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الموجودات المالية (تتمة) ) ١

التوقف عن التثبيت 
مجموعــة موجودات مــاليــة ممــاثلــة) یتم التوقف عن تثبيــت الموجودات المــاليــة (أو حيثمــا ینطبق جزء من الموجودات المــاليــة أو جزء من 

كموجودات مالية (بمعنى شطبها من بيان المركز المالي الموحد للمجموعة) عندما:

 تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات، أو
 عاتقها االلتزام بدفع التدفقات النقدیة المستلمة  تحول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند الموجودات أو عندما تأخذ على

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

السيطرة على بند الموجودات

مخاطر وعندما تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقية تمریر، فإنها تقوم بتقييم ما إذا احتفظت ب
فعلي إما بتحویل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند ومزایا الملكية أم ال، وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ. وإذ لم تقم بشكٍل 

الموجودات ولم تقم بتحویل السيطرة على بند الموجودات، تواصل المجموعة تثبيت بند الموجودات المحّول إلى حد استمرار مشاركتها فيه. 
قاس بند الموجودات المحّول وبند المطلوبات المرتبط به على أساس وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بتثبيت بند مطلوبات مرتبط به. ویُ 

یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

وُیقاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على بند الموجودات المحّول بالقيمة الدفتریة األصلية لبند الموجودات وأقصى مقابل مادي
سداده، أیهما أقل.یلزم على المجموعة 

االنخفاض في القيمة 
ر. تقوم المجموعة بتثبيت مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ

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

وط التعاقدیة.الضمانات المحتفظ بها أو التعزیزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشر 

ذ یتم تثبيت خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لتعرضات االئتمان التي لم یكن بها زیادة جوهریة في المخاطر االئتمانية من
الل األشهر التثبيت األولي، یتم تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خ 

االئتمانية التي حدث لها زیادة جوهریة في المخاطر ة لتلك التعرضات  شهرًا). بالنسب١٢االثني عشر المقبلة (خسائر االئتمان المتوقعة خالل  
لنظر عن االئتمانية منذ التثبيت األولي، یلزم وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض ا

توقيت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام).

خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، ال تقوم ة في حساب المجموعة طریقة مبسط، تطبق للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقودبالنسبة 
بتثبيت مخصص خسائر على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدال من ذلك تقوم

مدى عمر االستخدام في تاریخ كل تقریر مالي. وقد وضعت المجموعة مصفوفة مخصصات بناًء على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان، وتم 
تسویتها وفقًا للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدینين والبيئة االقتصادیة.
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الموجودات المالية (تتمة) ) ١

االنخفاض في القيمة (تتمة) 
یتأخر سداد الدفعات التعاقدیة. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تعتبر تعتبر المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما 

المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تحصل 
انية تحتفظ بها المجموعة. یتم شطب بند الموجودات المالي المجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسينات ائتم

عندما ال تكون هناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة.

المطلوبات المالية ) ٢

التثبيت األولي والقياس 
األرباح أو الخسائر والقروض والسلفيات یتم تصنيف المطلوبات المالية، عند التثبيت األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل

والمبالغ المستحقة الدفع أو المشتقات المصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاء.  

الت یتم تثبيت جميع المطلوبات المالية في البدایة بالقيمة العادلة و، في حالة القروض والسلفيات والذمم الدائنة، بعد خصم تكاليف المعام
لعائدة لها مباشرة.ا

تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على الدائنين التجاریين واآلخرین ومطلوبات عقود اإلیجار والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 
والقروض والسلفيات.

القياس الالحق 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية تشتمل المطلوبات ال

المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

يان األرباح أو الخسائر.یتم تثبيت األرباح أو الخسائر على المطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في ب

وفقط إن المطلوبات المالية المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم تصنيفها بتاریخ التثبيت األولي،
طارئ لالستحواذ على شركة  . قامت المجموعة بتصنيف مبلغ٩في حال تم تلبية المعایير ضمن المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

تابعة كبند مطلوبات مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض والسلفيات)
سعر الفائدة الفعلي. ویتم بعد التثبيت األولي، یتم قياس القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة 

تثبيت األرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند التوقف عن تثبيت المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء سعر الفائدة الفعلي.  

ئدة تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم والتكاليف التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من سعر الفا 
الفعلي. یدرج إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمویل في بيان األرباح أو الخسائر.  

والسلفيات التي تترتب عليها فائدة.ینطبق هذا التصنيف عادًة على القروض 
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المطلوبات المالية (تتمة) ) ٢

التوقف عن التثبيت 
يام یتم التوقف عن تثبيت بند المطلوبات المالي عند االعفاء من االلتزام المرتبط ببند المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء صالحيته. وعند الق

بإحالل بند المطلوبات المالي ببند مطلوبات مالي آخر من نفس المقرض على أساس شروط مختلفة بشكل أساسي أو أن الشروط المتعلقة 
طلوبات الموجود قد تم تعدیلها بصورة جوهریة، یتم التعامل مع هذا اإلحالل أو التغيير على أنه توقف عن تثبيت بند المطلوبات ببند الم

المالي األصلي كبند مطلوبات مالي وتثبيت بند مطلوبات مالي جدید. ویتم تثبيت الفرق في المبالغ المدرجة ذات العالقة ضمن األرباح أو 
الخسائر.

سویة األدوات المالية  ت ) ٣

یتم تسویة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ویدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق قانوني ملزم
.حاليًا لتسویة المبالغ المثبتة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية م) 

تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر بتقدیر فيما إذا كان یوجد مؤشر بأن إحدى الموجودات المالية تعرض النخفاض في القيمة. في حالة 
المجموعة بتقدیر المبلغ القابل للتحصيل لبند وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما یتوجب إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي، تقوم 

لالستبعاد الموجودات. إن المبلغ الممكن تحصيله لبند الموجودات یمثل القيمة العادلة لبند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا التكاليف  
الفردي، إال إذا كان بند الموجودات ال یولد تدفقات نقدیة وقيمة االستخدام له أیهما أعلى. یتم تحدید المبلغ القابل للتحصيل لبند الموجودات 

داخلة التي تكون مستقلة إلى حد كبير عن تلك الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما یزید المبلغ المدرج لبند الموجودات أو 
جودات بأنه انخفضت قيمته ویتم تخفيضه إلى المبلغ عندما تزید قيمة الوحدات المنتجة للنقد عن المبلغ الممكن تحصيله، یعتبر بند المو 

الممكن تحصيله.

بة الذي عند تقييم قيمة االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل اقتطاع الضری
لألموال وأیة مخاطر متعلقة ببند الموجودات. عند تحدید القيمة العادلة ناقصًا تكاليف یعكس التقدیرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية 

كيد االستبعاد، یؤخذ في االعتبار معامالت السوق الحدیثة. إذا لم یتم تحدید هذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقييم مناسب لذلك. یتم تأ 
متداولة للشركات المساهمة العامة المدرجة أو أیة مؤشرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة.هذا االحتساب بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم ال

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات الحدیثة واالحتسابات المتوقعة، التي یتم إعدادها بشكل منفصل لكل 
یتم تخصيص الموجودات الفردیة مقابلها. تقوم هذه الموازنات واالحتسابات المتوقعة وحدة من الوحدات المنتجة للنقد الخاصة بالمجموعة التي

ة  عمومًا بتغطية فترة تمتد لخمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو طویل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدیة المستقبلية للمشروع بعد السن
الخامسة.

المستمرة، في بيان األرباح أو الخسائر ضمن البنود المتعلقة بالمصاریف بما یتفق مع  تثبت خسائر االنخفاض في القيمة عن العمليات
في وظيفة بند الموجودات الذي انخفضت قيمته، باستثناء العقار المعاد تقييمه سابقًا، وتدرج إعادة التقييم في بنود الدخل الشامل األخرى.

ضًا في بنود الدخل الشامل األخرى حتى مبلغ إعادة التقييم السابق.هذه الحالة فإن االنخفاض في القيمة یتم تثبيته أی
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة) م) 

في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة التجاریة، یتم إجراء تقييم
بند انخفاض القيمة المثبتة سابقًا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقدر المجموعة المبلغ القابل لالسترداد ل

ي القيمة المثبتة سابقًا فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة  الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد. یتم عكس خسائر االنخفاض ف
لتحدید مبلغ بند الموجودات الممكن تحصيله منذ تثبيت خسائر االنخفاض في القيمة األخيرة. تكون عملية العكس محدودة بحيث ال یزید 

المبلغ المدرج الذي قد یكون تم تحدیده بعد تنزیل االستهالك، شریطة  المبلغ المدرج لبند الموجودات عن المبلغ الممكن تحقيقه وال یزید عن 
الم أنه لم یتم تثبيت مبالغ لالنخفاض في القيمة لبند الموجودات في السنوات السابقة. یتم تثبيت هذا العكس في بيان األرباح أو الخسائر م

التعامل مع االنعكاس كزیادة في إعادة التقييم.یتم إدراج بند الموجودات بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة، یتم 

دیسمبر وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة المدرجة قد ٣١یتم اختبار الشهرة التجاریة بخصوص االنخفاض في القيمة سنویًا كما في 
انخفضت قيمتها. یتم تحدید االنخفاض في قيمة الشهرة التجاریة بتقييم المبلغ القابل للتحصيل من كل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة من 

للنقد) التي تتعلق بها الشهرة التجاریة. عندما یكون المبلغ الممكن تحصيله من الوحدة المنتجة للنقد أقل من المبلغ المدرج، وحدات منتجة 
فإنه یتم تثبيت خسائر انخفاض في القيمة. ال یمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تتعلق بالشهرة التجاریة في فترات مستقبلية.  

دائع ألجل النقد والو ن) 

یشتمل النقد والودائع ألجل في بيان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع ألجل والتي تستحق بعد أكثر من
ثالثة أشهر.

المخصصات س) 

جح أن یلزم تدفق خارج للموارد یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضمني) على المجموعة نتيجة حدث سابق، من المر 
ة التي تتضمن مزایا اقتصادیة ضروریًا لتسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة بأنه یمكن استعاد

منفصل ولكن فقط بعض من أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب أحد عقود التأمين، یتم تثبيت المبلغ المحصل كبند موجودات 
عندما یكون التحصيل أكيدًا. یتم عرض المصاریف التي تتعلق بأي مخصص في بيان األرباح أو الخسائر بعد تنزیل أیة مبالغ مستردة.

إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهریًا، یتم خصم المخصصات باستخدام سعر ما قبل الضریبة والذي یعكس، حيثما یكون مالئمًا،
المخاطر التي تخص المطلوبات. عندما یتم استخدام الخصم، یتم تثبيت الزیادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكاليف تمویل.

مكافأة نهایة الخدمة للموظفين ع) 

مدة الخدمة للموظفين خضوعًا تقوم المجموعة بتقدیم مكافأة نهایة الخدمة للموظفين. تستند المبالغ المستحقة الدفع على الراتب النهائي وطول  
إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. یؤخذ مخصص للتكاليف المتوقعة لهذه المزایا على مدى فترة الخدمة.
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موجودات غير ملموسة ف) 
والحقًا للتثبيت األولي، یتم إدراج الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج أعمال هي قيمتها العادلة بتاریخ االستحواذ.وتكون تكلفة  

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.

حددة یتم إطفاؤها على مدى العمر االقتصادي المقدر لالستخدام وتقييمها بخصوص االنخفاض إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار الم
یتم مراجعة فترة وطریقة اإلطفاء بخصوص الموجودات في القيمة عندما یوجد مؤشر بأن بند الموجودات غير الملموس قد انخفضت قيمته.

إن التغيرات في أعمار االستخدام المتوقعة أو النموذج ة كل فترة تقاریر مالية.غير الملموسة ذات أعمار استخدام محددة على األقل في نهای
الئم، المتوقع لالستهالك للمزایا االقتصادیة المستقبلية المتضمنة في بند الموجودات یتم مراعاتها لتغيير فترة وطریقة اإلطفاء، بالشكل الم

تثبيت مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان یتموتعامل على أنها تغيرات في التقدیرات المحاسبية.
األرباح أو الخسائر ضمن بند المصاریف بما یتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

السيطرة) أو عندما یكون من یتم التوقف عن تثبيت بند الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد (أي التاریخ الذي یحصل فيه المستلم على 
إن أیة أرباح أو خسائر تنتج عن التوقف عن تثبيت بند الموجودات غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصادیة مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.

بيان األرباح أو الخسائر.كبند موجودات (تحتسب على أنها الفرق ما بين صافي عوائد االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات) تدرج ضمن  
یتم االستحواذ على بند الموجودات غير الملموسة للمجموعة من خالل دمج األعمال ویتم إطفاءها على مدار عمرها االقتصادي والذي یبلغ 

عامًا.٣٠

التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية ٤- ٢

المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة 

. لم تقم ٢٠٢٠ینایر ١بعض المعایير والتعدیالت، والتي تسري للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد بتطبيق ألول مرة قامت المجموعة 
المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنه لم یصبح ساري المفعول بعد.

تعریف األعمال - ٣ر المالية رقم  التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاری 
دمج األعمال أنه حتى تعتبر األنشطة أعماًال، یجب أن تتضمن مجموعة ٣توضح التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  

ى إنتاج مخرجات. كما توضح األنشطة والموجودات، بحد أدنى، أحد المدخالت وعملية جوهریة والتي تسهم معًا بشكٍل جوهري في القدرة عل
التعدیالت أنه یمكن أن توجد األعمال دون أن تتضمن كافة المدخالت والعمليات المطلوبة إلنتاج المخرجات. ليس لهذه التعدیالت أي تأثير

عمليات دمج أعمال.على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا ما دخلت المجموعة في أي 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم ٧التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
: إعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة ٣٩

یقدم التثبيت والقياس عدد -األدوات المالية  ٣٩والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٩المالية رقم  التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر 
تحوط من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط والمتأثرة مباشرة بإعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة. تتأثر عالقة ال

مؤكدة بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدیة المستندة إلى المقارنة المعياریة للبند المتحوط بشأنه إذا أدت إعادة التشكيل إلى تقدیرات غير
ار أو أداة التحوط. ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة نظرًا ألنها ليس لدیها أي عالقات تحوط ألسع

الفائدة.
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(تتمة) المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة 

: تعریف األمور الجوهریة ٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
جدیدًا لألمور الجوهریة ینص على أن "المعلومات جوهریة إذا كان حذفها أو إساءة استخدامها أو التعتيم عنها قد یؤثر تقدم التعدیالت تعریفًا 

بشكل معقول على القرارات التي یتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيانات المالية، والتي
ل منشأة محددة تقوم بإعداد التقاریر المالية". توضح التعدیالت أن حد اإلفصاح سوف یعتمد على طبيعة ودرجة تقدم معلومات مالية حو 

ن من أهمية المعلومات، سواًء منفردة أو باالقتران مع معلومات أخرى، في سياق البيانات المالية. یعنبر الخطأ في المعلومات جوهریًا إذا كا 
ل على القرارات التي یتخذها المستخدمون الرئيسيون. لم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة المتوقع أن یؤثر بشكٍل معقو 

الموحدة للمجموعة وال یتوقع أن یكون لها أي تأثير على المجموعة في المستقبل.

٢٠١٨مارس  ٢٩اإلطار التصوري إلعداد التقاریر المالية الصادر بتاریخ  
اإلطار التصوري ليس معيارًا وال تحل أي من المفاهيم المذكورة فيه محل المفاهيم أو المتطلبات المذكورة في أي معيار آخر. إن الغرض  إن 

من اإلطار التصوري هو مساعدة مجلس المعایير المحاسبية الدولية في وضع المعایير ومساعدة معّدي المعایير في وضع سياسات محاسبية 
حالة عدم وجود معيار منطبق، إلى جانب مساعدة جميع األطراف في فهم وتفسير المعایير. سوف یؤثر ذلك على المنشآت التي متوافقة في  

قامت بتطویر سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار التصوري. یتضمن اإلطار التصوري المعدل بعض المفاهيم الجدیدة، ویقدم تعریفات 
جودات والمطلوبات ویوضح بعض المفاهيم الهامة. ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة محّدثة ومعایير تثبيت للمو 

للمجموعة.

) ١٩-جائحة كورونا (كوفيد ب المتعلقةاإلیجار  خصومات ،  ١٦تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
-عقود اإلیجار١٦على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  المعایير المحاسبية الدولية تعدیالً ، أصدر مجلس  ٢٠٢٠مایو  ٢٨بتاریخ  

للمستأجرین من تطبيق إرشادات المعيار الدولي إلعداد استثناءً . توفر التعدیالت )١٩-جائحة كورونا (كوفيداإلیجار المتعلقة بخصومات
. وفي )١٩-جائحة كورونا (كوفيداإلیجار الناشئة كنتيجة مباشرة لعند احتساب خصومات ل عقد اإلیجار تعدیبشأن ١٦التقاریر المالية رقم 

)١٩-جائحة كورونا (كوفيدبالمتعلقة خصومات اإلیجار عدم تقييم یجوز للمستأجر اختيارالتي یسمح بها المعيار، االستثناءاتإطار 
نتيجة ساب أي تغيير في دفعات اإلیجار تح ابیختار ذلك عقد اإلیجار. یقوم المستأجر الذي على تعدیل باعتبارها المؤجر المقدمة من 

الدولي إلعداد وفقًا للمعيار التغيير كان سيقوم بها الحتساب بنفس الطریقة التي )١٩-جائحة كورونا (كوفيدبلخصومات اإلیجار المتعلقة 
عقد اإلیجار.على تعدیل یمثلذاته، إذا لم یكن التغيير ١٦التقاریر المالية رقم 

. ویسمح باالتباع المبكر. ليس لهذا التعدیل أي تأثير على ٢٠٢٠یونيو ١یطبق التعدیل على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة.

المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد 
المعایير والتفسيرات التي صدرت، لكن لم یسر مفعولها بعد، حتى تاریخ إصدار البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة والتي هناك العدید من 

في ال یتوقع أن یكون لها أي تأثير جوهري على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة عندما تصبح ساریة المفعول، وبالتالي لم یتم إدراجها 
الماليـة الموحدة.هذه البيانـات 
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الجوهریة - ٣

ادات إن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة یتطلب من اإلدارة إصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعلنة لإلیر 
توالمصاریف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقدیرا

یمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

األحكام 

المثبتة ضمن سياق عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، أصدرت اإلدارة األحكام التالية، والتي لها أكبر تأثير جوهري على المبالغ  
في البيانات المالية الموحدة:

المجموعة كمؤجر–تصنيف عقود إیجار العقارات 
يًا من أبرمت المجموعة عقد إیجار لمجمع مباني مدرسة. استنادًا إلى تقييم شروط وأحكام االتفاقيات، مثل أن فترة اإلیجار ال تمثل جزءًا رئيس

يمة الحالية لدفعات الحد األدنى لإلیجار فعليًا كامل مبلغ القيمة العادلة للعقار التجاري، ترى العمر االقتصادي للعقار التجاري وال تبلغ الق
تشغيلية.المجموعة أنها ال تحتفظ جوهریًا بجميع المخاطر الجوهریة ومزایا ملكية هذه العقارات وبالتالي تقوم بمحاسبة هذه العقود كعقود إیجار  

النفوذ الجوهري على شركة شقيقة
٪٢٠استنتجت المجموعة أن لدیها نفوذ جوهري على المركز الطبي العالمي، وهو شركة شقيقة، على الرغم من أنها تحتفظ بحصة أقل من 

) في الشركة الشقيقة. بناًء على حصة ٪١٣٬١٣–٢٠١٩(٪١٣٬١٣في حقوق التصویت في الشركة. تحتفظ المجموعة بحصة ملكية بنسبة  
جموعة في مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذیة للمركز الطبي العالمي، استنتجت المجموعة أنها تمارس نفوذًا جوهریًا على الملكية هذه وتمثيل الم
الشركة المستثمر فيها.

التقدیرات واالفتراضات 
البيانات المالية، التي تشكل مخاطر إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة بتاریخ إعداد 

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

التطورات المستقبلية، مع ذلك، یمكن أن تتغير بسبب التغيرات في السوق أو الظروف التي تنتج خارج سيطرة المجموعة. تنعكس تلك التغيرات
في االفتراضات عند حدوثها.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
ید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل للتحصيل، باعتباره قيمته العادلة ینشأ االنخفاض في القيمة عندما یز 

وفرة من ناقصًا تكاليف االستبعاد وقيمة االستخدام، أیهما أعلى. إن احتساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد یستند على البيانات المت
لسائدة في السوق لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصًا التكاليف اإلضافية الستبعاد بند الموجودات. معامالت الشراء الملزمة ا

تشمل  یستند حساب قيمة االستخدام على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تستمد التدفقات النقدیة من الميزانية للسنوات الخمس المقبلة وال  
لتي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية جوهریة التي سوف تعزز أداء الموجودات للوحدة المنتجة للنقد أنشطة إعادة الهيكلة ا

دیة التي یتم اختبارها. إن المبلغ القابل للتحصيل حساسًا لسعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النق
ي المستقبل ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. إن هذه التقدیرات أكثر ارتباطًا بالشهرة التجاریة المثبتة من قبل الداخلة المتوقعة ف

ة، بما في ذلك تحليل الحساسية،  المجموعة. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحدید المبلغ القابل للتحصيل للوحدات المنتجة للنقد المختلف
.١٠بينة في االیضاح مفصح عنها وم

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
یتم تقييم المبلغ الطارئ، الناتج عن عمليات دمج األعمال، بالقيمة العادلة في تاریخ االستحواذ كجزء من دمج األعمال. وعندما یستوفي 

دلة في كل تاریخ تقریر مالي. یستند تحدید القيمة العادلة على المبلغ الطارئ تعریف بند المطلوبات المالية، ُیعاد قياسه الحقًا بالقيمة العا 
١٠التدفقات النقدیة المخصومة. إن االفتراضات الرئيسية تضع في االعتبار احتمالية استيفاء كل هدف أداء وعامل الخصم (انظر إیضاح 

لمزید من التفاصيل).
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المحاسبية الجوهریة األحكام والتقدیرات واالفتراضات  - ٣

التقدیرات واالفتراضات (تتمة) 

تقدیر نسبة االقتراض المتزایدة-عقود اإلیجار 
ال یمكن للمجموعة تحدید نسبة الفائدة الضمنية في عقد اإلیجار بسهولة، ومن ثم تستخدم نسبة االقتراض المتزایدة الخاصة بها لقياس 

المتزایدة هي نسبة الفائدة التي قد یتوجب على المجموعة دفعها لالقتراض لفترة مماثلة، وبنفس مطلوبات عقود اإلیجار. إن نسبة االقتراض 
الضمان، األموال الالزمة للحصول على بند موجودات بقيمة مماثلة لبند موجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادیة مماثلة. ومن ثم تعكس  

وعة دفعه، والذي یحتاج إلى تقدیر عند عدم توفر نسب ملحوظة (كما هو الحال بالنسبة نسبة االقتراض المتزایدة ما قد یتوجب على المجم
للشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمویل) أو عند الحاجة إلى تعدیلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار (على سبيل المثال، 

التابعة). تقوم المجموعة بتقدیر نسبة االقتراض المتزایدة باستخدام المدخالت عندما تكون عقود اإلیجار ليست بالعملة المستخدمة لدى الشركة
الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها وُتطاَلب بإجراء بعض التقدیرات الخاصة بالشركة (مثل التصنيف االئتماني المنفصل 

للشركة التابعة).

اإلیرادات من عقود العمالء - ٤

معلومات اإلیرادات والتكاليف المفصلة ١- ٤

ي مملكة ترتبط إیرادات التعليم بالخدمات المقدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بينما ترتبط إیرادات الرعایة الصحية بالخدمات المقدمة ف
.البحرین

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
المجموع الرعایة الصحية التعليم القطاعات 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
نوع البضائع أو الخدمات 

١٢٧٬٨٣٣١٢٧٬٨٣٣الرسوم الدراسية، بعد خصم المنح الدراسية الممنوحة
٣٬٠٨١-٣٬٠٨١رسوم السكن

٦٤٢-٦٤٢الرسوم اإلداریة ورسوم الخدمات األخرى من الطالب
٠٠٩٬١٢٠٠٩٬١٢-والخدمات الطبيةخدمات الرعایة الصحية 

٥٥٦٬١٣١٠٠٩٬١٢٥٦٥٬١٤٣إجمالي اإلیرادات من عقود العمالء 

توقيت تثبيت اإلیرادات 
١٣١٬٣٨٠-١٣١٬٣٨٠خدمات تم تحویلها بمرور الوقت

١٧٦٠٠٩٬١٢١٨٥٬١٢خدمات تم تحویلها في وقت معين

٥٥٦٬١٣١٠٠٩٬١٢٥٦٥٬١٤٣عقود العمالء إجمالي اإلیرادات من  

) ٨٨٤٬٨٠( ) ٢٥٠٬٢١( ) ٦٣٤٬٥٩( تكاليف مباشرة 
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(تتمة) اإلیرادات من عقود العمالء - ٤

(تتمة) معلومات اإلیرادات والتكاليف المفصلة ١- ٤

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
المجموعالرعایة الصحيةالتعليمالقطاعات

ألف درهمألف درهمألف درهم
نوع البضائع أو الخدمات

١٢٥٬٣٨١-١٢٥٬٣٨١الرسوم الدراسية، بعد خصم المنح الدراسية الممنوحة
٨٬٩٠٨-٨٬٩٠٨رسوم السكن

٣٬٧٨٠-٣٬٧٨٠الرسوم اإلداریة ورسوم الخدمات األخرى من الطالب
٤٬٠٣٤٤٬٠٣٤-والخدمات الطبيةخدمات الرعایة الصحية 

١٣٨٬٠٦٩٤٬٠٣٤١٤٢٬١٠٣إجمالي اإلیرادات من عقود العمالء

توقيت تثبيت اإلیرادات
١٣٥٬٨٥٦-١٣٥٬٨٥٦خدمات تم تحویلها بمرور الوقت

٢٬٢١٣٠٣٤٬٤٢٤٧٬٦خدمات تم تحویلها في وقت معين

١٣٨٬٠٦٩٤٬٠٣٤١٤٢٬١٠٣عقود العمالءإجمالي اإلیرادات من 

)٦٩٠٬٦٩()٣٦٦٬١١()٥٨٬٣٢٤(تكاليف مباشرة

أرصدة العقود ٢- ٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١١٬٩٩١١٠٬٥٩٤)١٣ذمم مدینة تجاریة، صافي (إیضاح 
١٢٩٬٢٧٣١٠٣١٬مطلوبات العقود (انظر أدناه)

التجاریة الذمم المدینة  
، تم ٢٠٢٠یومًا من تاریخ الخدمة. وفي سنة ٣٠إلى ٠إن الذمم المدینة التجاریة ال تترتب عليها فوائد وتكون فترة استحقاقها عادًة من 

ألف درهم).٣٬٢٢١-٢٠١٩ألف درهم كمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة (٣٬٩٢٣تثبيت مبلغ 

قود مطلوبات الع 
ل تتألف مطلوبات العقود من الرسوم المحصلة مقدمًا من الطالب واإلیرادات المؤجلة فيما یتعلق بالخدمات التعليمية التي تكون قصيرة األج 

في طبيعتها.
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(تتمة) اإلیرادات من عقود العمالء - ٤

التزامات األداء ٣- ٤

المجموعة:فيما یلي ملخص للمعلومات الخاصة بالتزامات أداء 

الخدمات التعليمية 
مومًا یتم استيفاء التزام األداء بمرور الوقت على أساس القسط الثابت على مدى فترة الدورة التدریبية المسجل فيها الطالب وُیستحق السداد ع

عند استالم الفاتورة أو وفقًا لخطة سداد متفق عليها.

خدمات الرعایة الصحية 
یومًا من تاریخ الفاتورة.٣٠إلى ٠التزام األداء في وقٍت معين عند تقدیم الخدمة، ویستحق السداد عمومًا من یتم استيفاء 

التكاليف المباشرة ٤- ٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٤٨٬٣٢٦٣٩٬١٠٣رواتب وتكلفة مرتبطة بالموظفين
١٥٬١٤٩١٦٬٠٩٨األكادیميةحقوق االمتياز وترتيبات مشاركة األرباح للخدمات 

١١٬٢١٠٨٬٧٣٤)٩عقود اإلیجار (إیضاح 
٢٬٠٣٢٤٬٠٣٠مصاریف مرتبطة بالطالب

١٬٠٧٧٤٢٤)٨استهالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
٠٩٠٬٣١٬٣٠١تكاليف مباشرة أخرى 

٨٨٤٬٨٠٦٩٠٬٦٩



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٣٨

المصاریف العمومية واإلداریة - ٥

العمومية واإلداریة بشكٍل رئيسي ما یلي: تتضمن المصاریف  

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٤١٬٧٦٤٤٧٬٦١٠رواتب ومصاریف مرتبطة بالموظفين
١٢٬٠٥٠٥٬٨٦٢مصاریف مرتبطة باالستثمار

١١٬٢٣١٨٬٨٨٣)٨استهالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
٧٬٨٠٦١٠٬٤٨٨)٩استهالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 

٥٬٤٤٧٦٬٣٨٧التسویق وترویج األعمال
٤٬٩٢٥٥٬٠٤٢أتعاب قانونية ومهنية

٤٬٥٠٠٦٬٢٣٣)١٠إطفاء موجودات غير ملموسة (إیضاح 
٤٬٣٦١٥٬٥٤٠)٩(إیضاح عقود اإلیجار

٤٬٠٨٨٣٬٢٢١)١٣مصاریف خسائر االئتمان (إیضاح 
٣٬٣٧٦٤٬١٥١أتعاب اإلدارة

٢٬٢٩٣٢٬١٠٠لس اإلدارةأتعاب أعضاء مج 

الدخل التشغيلي اآلخر - ٦

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

أرباح إعادة قياس بند المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من
٢٠٬١٥٠- )١٠خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح 

دخل توزیعات األرباح من بند الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
٩٩٣٣٤٢خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٨٣٠٢٠٨٬٢دخل آخر

٨٢٣٬١٧٠٠٬٢٢

دخل التمویل وتكاليف التمویل - ٧

دخل التمویل ١- ٧

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٣١٬٣٧١٢٦٬٦٩٢)٩التمویلي (إیضاح دخل عقود اإلیجار 
٤٩٨٬٩١٥٬٤٠٦*دخل الودائع ألجل

٨٦٩٬٤٠٤٢٬٠٩٨

اإلسالمية  الودائع غير المتوافقة مع الشریعة  من  دخل  الألف درهم و ٦٬٢٤٥یتضمن الدخل من الودائع المتوافقة مع الشریعة اإلسالمية بقيمة  *  
).ألف درهم على التوالي١٬٧٠٨ألف درهم و ١٣٬٦٩٨-٢٠١٩ألف درهم (٣٬٢٥٣بقيمة 
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دخل التمویل وتكاليف التمویل (تتمة) - ٧

تكاليف التمویل ٢- ٧

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٣٬٩٨٨٢٬٦٠١تكاليف التمویل على التمویالت البنكية
٣٣٤٬١٢٬٠٣١)٩تكاليف التمویل على مطلوبات عقود اإلیجار (إیضاح 

٣٢٢٬٥٤٬٦٣٢
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الممتلكات والمعدات - ٨
األعمال 

الرأسمالية موجودات األثاث المعدات المعدات 
المجموع ) ١قيد التنفيذ ( أخرى والتركيبات األكادیمية الطبية المباني 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
التكلفة: 
٥٬٤٧٠٢٬٣١٧٥٬٢٤١١٢٢٬٣٢٣١٤١٬٧٥٢-٢٠١٩٦٬٤٠١ینایر ١في 

١١٬٠٣٣-٢٬٩١٤٢٬٥١٢١٬٣٦٣٧٥٩٣٬٤٨٥إضافات 
-)١٢٢٬٣٢٣(٤٤٧--١١٩٬٢٤٧٢٬٦٢٩تحویالت 

١٥٢٬٧٨٥-٢٠١٩١٢٨٬٥٦٢٥٬١٤١٦٬٨٣٣٣٬٠٧٦٩٬١٧٣دیسمبر ٣١في 
٦٬٢٩١-٣٨٢٤٬٠٢٠٩٠٤١٨٣٨٠٢إضافات 

)٢٬٣٧٠(-----)٢٬٣٧٠(مشطوبات 

١٥٦٬٧٠٦- ٢٠٢٠١٢٦٬٥٧٤٩٬١٦١٧٬٧٣٧٣٬٢٥٩٩٬٩٧٥دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم: 
٨٬٥٤٥-٢٬٥٧٧٨٣٠٢٬٥٣٧-٢٠١٩٢٬٦٠١ینایر ١في 

٩٬٣٠٧-٥٬٦٧٥٤٢٤١٬٦٩٤٤٣٠١٬٠٨٤) ٢للسنة (

١٧٬٨٥٢-٢٠١٩٨٬٢٧٦٤٢٤٤٬٢٧١١٬٢٦٠٣٬٦٢١دیسمبر ٣١في 
١٢٬٣٠٨-٧٬١٤٤١٬٠٧٥٩١٨٤٨٠٢٬٦٩١) ٢للسنة (

)١٬٧٥٦(-----)١٬٧٥٦(مشطوبات 

٢٨٬٤٠٤- ٢٠٢٠١٣٬٦٦٤١٬٤٩٩٥٬١٨٩١٬٧٤٠٦٬٣١٢دیسمبر ٣١في 

صافي القيمة المدرجة: 
١٢٨٬٣٠٢- ٢٠٢٠١١٢٬٩١٠٧٬٦٦٢٢٬٥٤٨١٬٥١٩٣٬٦٦٣دیسمبر  ٣١في  

١٣٤٬٩٣٣-١٩٢٠١٢٠٬٢٨٦٤٬٧١٧٢٬٥٦٢١٬٨١٦٥٬٥٥٢دیسمبر ٣١في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤١

الممتلكات والمعدات (تتمة) - ٨

المباني والموجودات األخرى المرتبطة بإنشاء مركز طبي في البحرین، والتي ٢٠١٩دیسمبر  ٣١التنفيذ في  تمثل األعمال الرأسمالية قيد  )١(
عقب اكتمال اإلنشاء وتوفر الموجودات لالستخدام.٢٠٢٠تم تحویلها إلى فئات الموجودات المعنية في سنة 

تم تخصيص رسوم االستهالك للسنة إلى األرباح أو الخسائر كما یلي:)٢(

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٬٠٧٧٤٢٤)٤-٤تكاليف مباشرة (إیضاح 
٢٣١٬١١٨٬٨٨٣)٥مصاریف عمومية وإداریة (إیضاح 

٣٠٨٬١٢٩٬٣٠٧

عقود اإلیجار - ٩

المجموعة كمستأجر ١- ٩

والُبنى التحتية المستخدمة في عملياتها. إن التزامات المجموعة بموجب عقود والمكاتب إن المجموعة لدیها عقود إیجار لألراضي والمباني 
اإلیجار الخاصة بها مضمونة بموجب حق ملكية المؤجر للموجودات المؤجرة. وبشكٍل عام، یحظر على المجموعة التنازل عن الموجودات 

أجيرها من الباطن.المؤجرة أو ت

شهرًا أو أقل وعقود إیجار ١٢كما یوجد لدى المجموعة بعض عقود اإلیجار للمباني والوحدات السكنية والمكاتب ذات فترات إیجار مدتها 
فضة القيمة" للمعدات المكتبية بقيمة منخفضة. تطبق المجموعة استثناءات تثبيت "عقود اإلیجار قصيرة األجل" و"عقود إیجار الموجودات منخ 

على هذه العقود.

إن المبالغ الدفتریة لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركات خالل السنة مبينة أدناه:

عقارات ومباني 
المجموع ومكاتب األراضي 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

---٢٠١٩ینایر ١كما في 
١٨٬٣٦٧٢٠٬٠٩٦٣٨٬٤٦٣إلعداد التقاریر الماليةةر الدوليیيعقب اتباع المعا 

)١٠٬٤٨٨()١٠٬٠٥٨()٤٣٠()٥االستهالك (إیضاح 
)٢٬٨٢٤()٢٬٨٢٤(-إعادة القياس

٢٠١٩١٧٬٩٣٧٧٬٢١٤٢٥٬١٥١دیسمبر ٣١كما في 
٤٬٣٦١٤٬٣٦١-إضافات
)٧٬٨٠٦()٧٬٣٧٦()٤٣٠(استهالك

٢٠٢٠١٧٬٥٠٧٤٬١٩٩٢١٬٧٠٦دیسمبر ٣١كما في 

إن المبالغ الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار والحركات خالل السنة مبينة أدناه:



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٢

عقود اإلیجار (تتمة) - ٩

المجموعة كمستأجر (تتمة) ١- ٩

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

-٢١٬٧٢٧ینایر١كما في 
٣٦٬٣٤٣- )٤-٢(إیضاح ١٦الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم عقب اتباع المعيار 

-٤٬٣٦١إضافات
١٬٣٣٤٢٬٠٣١)٧ازدیاد الفائدة (إیضاح 

)٢٬٨٢٤(- إعادة القياس
)١٣٬٨٢٣() ٤٬٧٩١( المدفوعات

٢٢٬٦٣١٢١٬٧٢٧دیسمبر ٣١كما في  

٢١٠٣٬٥٠٠متداولة
٢٢٬٤٢١١٨٬٢٢٧غير متداولة

.٢٥وقد تم اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات عقود اإلیجار في اإلیضاح 

فيما یلي المبالغ المدرجة في األرباح أو الخسائر:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٧٬٨٠٦١٠٬٤٨٨)٥مصاریف استهالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 
١٬٣٣٤٢٬٠٣١)٢-٧مطلوبات عقود اإلیجار (إیضاح مصاریف الفوائد على 

١١٬٢١٠٨٬٧٣٤)٤-٤المباشرة (إیضاح –المصاریف المرتبطة بعقود اإلیجار قصيرة األجل 
٤٬٣٦١٥٬٥٤٠)٥غير المباشرة (إیضاح –المصاریف المرتبطة بعقود اإلیجار قصيرة األجل 

٢٤٬٧١١٢٦٬٧٩٣إجمالي المبلغ المثبت ضمن األرباح أو الخسائر 

،  )ألف درهم١٣٬٨٢٣-٢٠١٩(٢٠٢٠ألف درهم في سنة ٤٬٧٩١إن المجموعة لدیها إجمالي تدفقات نقدیة خارجة لعقود اإلیجار بمبلغ 
موجودات حق –٢٠١٩(ألف درهم ٤٬٣٦١إضافات غير نقدیة لموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار بمبلغ ولدى الشركة 

اتباع المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية عند ألف درهم٣٦٬٣٤٣ألف درهم ومطلوبات عقود اإلیجار بمبلغ ٣٨٬٤٦٣االستخدام بمبلغ 
إیجار لم تبدأ بعد في تاریخ المحاسبة.. ليس هناك عقود )١٦رقم 

إن المجموعة ليس لدیها أي عقود إیجار تحتوي على دفعات متغيرة.

. ستتطلب خيارات التمدید في عقود اإلیجار هذه إعادة التفاوض والموافقة الفسخال تتضمن عقود اإلیجار التي أبرمتها المجموعة خيارات 
أو تمدید قابلة للتطبيق والتي تم حسابها من قبل المجموعة ضمن مطلوبات فسخ المتبادلة للمستأجر والمؤجر. وبناًء عليه، ال توجد خيارات 

.عقود اإلیجار



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٣

عقود اإلیجار (تتمة) - ٩

المجموعة كمؤجر٢-٩

ــنة   ــة من طرف خارجي نظير مبلغ إجمالي قدره  ٢٠١٨خالل ســـ ـــتحواذ على مجمع مباني مدرســـ ـــراء لالســ ، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشــ
ــة لفترة ٣٦٠ ٢٥مليون درهم. وبناًء عليه، أبرمت المجموعة (بصــــفتها مؤجر) اتفاقية أخرى مع نفس الطرف الخارجي لتأجير مبنى المدرســ

ــنة، قابلة للتجدید ل ــــــنة ٥فترة ســــــــ ــــــنوات بناًء على االتفاق المتبادل بين الطرفين. وفي ســــ ، قامت المجموعة بمعالجة هذه المعاملة  ٢٠١٨ســــ
ــــــبة المؤجر بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاریر  ١٧محاســــــــبيًا كعقد إیجار تمویلي وفقًا للمعيار المحاســــــــبي الدولي رقم  . نظرًا ألن محاســ

، تســتمر المجموعة في تصــنيف هذا العقد  ١٧ جوهري عن المحاســبة بموجب المعيار المحاســبي الدولي رقم ال تتغير بشــكلٍ ١٦المالية رقم 
.١٧كعقد إیجار تمویلي باستخدام نفس المبادئ المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ـــملة تكاليف المعاملة البالغة  ـــتثمار في عقد ١٥وتمت رســــ ــافي االســــ ـــتثمار في عقد مليون درهم كجزء من صـــــ ــافي االســــ اإلیجار. یمثل صـــــ
اإلیجار القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإلیجار المخصــومة بســعر اإلیجار الضــمني، وُیدرج بعد خصــم أي اقســاط إیجار مدفوعة مقدمًا 

حصلت عليها المجموعة.

ي، حيث تمنح المؤجر خيار البيع وتمنح المســــــتأجر خيار  تحتوي اتفاقية اإلیجار على خيارات البيع والشــــــراء للمؤجر والمســــــتأجر على التوال
شراء العقار المعني بسعر ممارسة محدد مسبقًا خالل إطار زمني متفق عليه تعاقدیًا.

ـــيع بند ١٠-٢٠١٩مليون درهم (٢٢٬٦خالل الســــــــنة، قامت المجموعة بمنح مبلغ   مليون درهم) كتمویل إضــــــــافي للمســــــــتأجر وذلك لتوســـــ
.مليون درهم ووفًقا التفاقية اإلیجار األصلية٤٥جر، من إجمالي حد التمویل التعاقدي البالغ الموجودات المؤ 

ــــــنة   دیســــــــمبر ٢٦حول إعادة جدولة مدفوعات اإلیجار اعتباًرا من المســــــــتأجر، وافقت الشــــــــركة على طلب ٢٠٢٠خالل الربع الرابع من ســ
وعلى صـــافي القيمة الحالية لدفعات اإلیجار التعاقدیة المســـتقبلية في  ئدة الفعلي ومعدل الفا دون إجراء أي تغييرات على مدة اإلیجار ٢٠٢٠

ویونيو ٢٠٢٠التاریخ الفعلي إلعادة الجدولة. وبناًء عليه، اتفق الطرفان على تأجيل الدفعات التي كانت مســــــــــــــتحقة في كل من دیســــــــــــــمبر  
ــبتمبر ٢٠٢١ ــتئناف دفعات اإلیجار اعتباًرا من ســــــ ــيتم اســــــ ــداد ٢٠٢١، حيث ســــــ . تم التوقيع على االتفاقية المعدلة، بما في ذلك جدول الســــــ

ـــســــ  ية المعدل، من قبل األطراف بعد نهایة الســــنة. وفًقا لشــــروط االتفاقية المعدلة، یتم تأمين الذمم المدینة لعقد اإلیجار مقابل ضــــمانات مؤسـ
.٪٢٥٬١م المستأجر إلى حد بنسبة وفردیة لمساهمي المستأجر والمساهمين النهائيين باإلضافة إلى رهن أسه

ــمبر ٣١بتاریخ  ، قامت المجموعة بإجراء تقييم للخســـائر االئتمانية المتوقعة عن ذمم اإلیجار المدینة الخاصـــة بها وخلصـــت إلى  ٢٠٢٠دیسـ
).٢٥أنه ال یلزم تثبيت مخصص لخسائر االئتمان (راجع اإلیضاح رقم 

الذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمویلي:یوضح الجدول التالي الحركات في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٣٦٥٬٢٢٣٣٢٨٬٥٣١ینایر١في 
٢٢٬٦٣٣١٠٬٠٠٠التمویل اإلضافي بهدف توسيع بند الموجودات المؤجر

-) ١٣٬٩٠٥( دفعات عقود اإلیجار المستلمة
٣٧١٬٣١٢٦٬٦٩٢)٧دخل عقود اإلیجار التمویلي (إیضاح 

٣٢٢٬٤٠٥٣٦٥٬٢٢٣



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٤

عقود اإلیجار (تتمة) - ٩

المجموعة كمؤجر (تتمة) ٢- ٩

فيما یلي ملف استحقاق إجمالي وصافي الذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمویلي:

إجمالي االستثمار في الذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمویلي 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٢٢٬٠١٥٣٠٬٥٨٠أقل من سنة واحدة 
١٦٥٬٠٢٤١٣٠٬٩٤٢بين سنة إلى خمس سنوات

٥٣٣٬٧٤٨٦٩٦٬٠٧٠أكثر من خمس سنوات

٩٣٥٬٥٧٢٨٥٧٬٥٩٢
)٤٩٢٬٣٦٩() ٢٥٠٬٥٣٠( دخل التمویل غير المحقق

٣٢٢٬٤٠٥٣٦٥٬٢٢٣صافي االستثمار في الذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمویلي

صافي االستثمار في الذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمویلي 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٢٠٬٧٩٣٢٨٬٨٠٦أقل من سنة واحدة 
١٢٨٬٦٤٧١٠١٬٢٦٦بين سنة إلى خمس سنوات

٨٨٢٬٢٥٥٢٣٥٬١٥١أكثر من خمس سنوات

٣٢٢٬٤٠٥٣٦٥٬٢٢٣

٢٠٬٧٩٣٢٨٬٨٠٦متداولة
٥٢٩٬٣٨٤٤١٧٬٣٣٦غير متداولة



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٤٥

دمج األعمال - ١٠

فيما یلي الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها من خالل عمليات دمج األعمال:

المجموع االتفاقيات الشهرة التجاریة 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

التكلفة:
٢٠١٩٣٥٨٬٧٨٢١٣٣٬٣٠٠٤٩٢٬٠٨٢ینایر ١في 

٢٠١٩٣٥٨٬٧٨٢١٣٣٬٣٠٠٤٩٢٬٠٨٢دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠٣٥٨٬٧٨٢١٣٣٬٣٠٠٤٩٢٬٠٨٢دیسمبر  ٣١في  

اإلطفاء
---٢٠١٩ینایر ١في 

٦٬٢٣٣٦٬٢٣٣-)٥للسنة (إیضاح 

٦٬٢٣٣٦٬٢٣٣-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
٤٬٥٠٠٤٬٥٠٠-)٥للسنة (إیضاح 

١٠٬٧٣٣١٠٬٧٣٣- ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  

القيمة الدفتریة
٢٠٢٠٣٥٨٬٧٨٢١٢٢٬٥٦٧٤٨١٬٣٤٩دیسمبر  ٣١في  

٢٠١٩٣٥٨٬٧٨٢١٢٧٬٠٦٧٤٨٥٬٨٤٩دیسمبر ٣١في 

تنشأ الشهرة التجاریة عن عمليات دمج األعمال التي تتعلق بالوحدات المنتجة للنقد التالية:

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف ألف درهم 

٢٧٦٬٧٧٠٢٧٦٬٧٧٠) ١جامعة مدلسكس (
٨٢٬٠١٢٨٢٬٠١٢)٢رویال ماتيرنيتي هوسبيتال (

٣٥٨٬٧٨٢٧٨٢٬٣٥٨

ذ.م.م – مدلسكس اسوشيتس منطقة حرة  ) ١( 

–من األسهم وحقوق التصویت في شركة مدلسكس اسوشيتس منطقة حرة ٪١٠٠، استحوذت المجموعة على نسبة ٢٠١٨أغسطس ٢في 
ألف درهم.٤١٨٬٩٠٢ذ.م.م ("جامعة مدلسكس") نظير مبلغ إجمالي قدره 
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٤٦

دمج األعمال (تتمة) - ١٠

المبلغ المحول 

ألف ٤٨٬٠٠٠ذ.م.م على مبلغ طارئ بقيمة عادلة إجمالية مقدرة بمبلغ –منطقة حرة اشتملت تكلفة االستحواذ على مدلسكس اسوشيتس
درهم تم تثبيته في تاریخ االستحواذ على أساس مرحلي، والذي جرى تصنيفه كبند مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

عين، یتعين على الشركة دفع مبلغ ثابت عن كل طالب إضافي یسجل في جامعة الخسائر. وفقًا لالتفاق التعاقدي مع المساهمين السابقين البائ
مليون درهم.٧٣، بحد أقصى مبلغ ٢٠١٩سبتمبر ٣٠مدلسكس خالل الفترة من تاریخ االستحواذ وحتى 

ة مدلسكس ومعدالت تسجيل قامت المجموعة في البدایة بتقدیر القيمة العادلة للمبلغ الطارئ المستحق الدفع بعد دراسة خطط أعمال جامع
الطالب السابقة والسوق الخارجية والعوامل االقتصادیة.

، تمت إعادة تقييم القيمة العادلة لبند المطلوبات الطارئ بناًء على العدد الفعلي للطالب اإلضافيين الذین تم تسجيلهم ٢٠١٩دیسمبر  ٣١في  
ألف درهم كأرباح ٢٠٬١٥٠، وبناًء عليه، تم تثبيت مبلغ ٢٠١٩سبتمبر ٣٠ى لدى جامعة مدلسكس خالل الفترة من تاریخ االستحواذ وحت

ألف ٢٧٬٨٥٠). تمثل القيمة العادلة المعلنة لبند المطلوبات البالغة  ٦ضمن األرباح أو الخسائر المدرجة في الدخل التشغيلي اآلخر (إیضاح  
.الحاليةالسنةفي السابقين البائعين، والذي تم تسویته مبلغ التسویة المتفق عليه مع المساهمين٢٠١٩دیسمبر ٣١في درهم 

قياس القيمة العادلة 

، استعانت ٢٠١٩. خالل سنة ٢٠١٨دیسمبر ٣١تم قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات جامعة مدلسكس على أساس مرحلي في 
عيار الدولي اإلدارة بخبير مستقل لتقدیم دعم التقييم فيما یتعلق بتحدید القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة وفقًا للم

أبرمتها الشركة  ، حيث تم تحدید بند موجودات غير ملموسة قابل للتحدید بشكٍل منفصل فيما یخص اتفاقية ٣إلعداد التقاریر المالية رقم 
٣٠ألف درهم في تاریخ االستحواذ وعمر استخدام قدره  ١٣٣٬٣٠٠التابعة مع مدلسكس المملكة المتحدة، والذي تم تحدید قيمته العادلة بمبلغ  

نتج عنه شهرة  ألف درهم من المبلغ المدرج في البدایة للشهرة التجاریة، ما ١٣٣٬٣٠٠سنة من تاریخ االستحواذ. وبناًء عليه، تم خصم مبلغ 
ألف درهم في تاریخ االستحواذ تتألف من قيمة التعاون المشترك المتوقع أن ینتج عن االستحواذ.٢٧٦٬٧٧٠معاد إدراجها بمبلغ 

كما لو ، یتم تثبيت التعدیالت على المبالغ المرحلية التي تمت خالل فترة القياس٣وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
وإعادة ٢٠١٨لسنة  كانت محاسبة دمج األعمال قد اكتملت في تاریخ االستحواذ. وبناًء عليه، قامت المجموعة بإعادة إدراج معلومات المقارنة  

ابل ألف درهم من الشهرة التجاریة إلى االتفاقية. ومع ذلك، لم یكن تأثير إطفاء بند الموجودات غير الملموسة الق١٣٣٬٣٠٠تصنيف مبلغ 
.٢٠١٩سنة ، ومن ثم تم تعدیله خالل ٢٠١٨سنة للتحدید جوهریًا خالل 

رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة ذ.م.م ) ٢( 

من األسهم وحقوق التصویت في شركة رویال ماتيرنيتي هوسبيتال٪٦٩٬٣٦، استحوذت المجموعة على نسبة ٢٠١٨أغسطس ١٦في 
ألف درهم.١٤٢٬١٠٧القابضة ذ.م.م ("رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة") نظير مبلغ نقدي إجمالي قدره 

قياس القيمة العادلة 

، استعانت ٢٠١٩. خالل سنة ٢٠١٨دیسمبر ٣١تم قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات رویال هوسبيتال على أساس مرحلي في 
لتقدیم دعم التقييم فيما یتعلق بتحدید القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة وفقًا للمعيار الدولي اإلدارة بخبير مستقل 

، حيث لم یتم تحدید أي موجودات قابلة للتحدید بشكٍل منفصل وتمت معالجة إجمالي الفرق بين المبلغ اإلجمالي ٣إلعداد التقاریر المالية رقم  
ألف درهم محاسبيًا كشهرة تتألف من قيمة التعاون المشترك المتوقع ٨٢٬٠١٢وجودات القابلة للتحدید في تاریخ االستحواذ البالغ وصافي الم

أن ینتج عن االستحواذ.
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دمج األعمال (تتمة) - ١٠

تقييم االنخفاض في قيمة الشهرة التجاریة ) ٣( 

ذ.م.م – منطقة حرة  مدلسكس اسوشيتس 
. تم تحدید المبلغ القابل للتحصيل للوحدة المنتجة للنقد ٢٠٢٠دیسمبر ٣١أجرت اإلدارة تقييمًا لالنخفاض في قيمة الشهرة التجاریة كما في 

ن الموازنات المالية استنادًا إلى حساب القيمة المستخدمة باستخدام توقعات التدفقات النقدیة ممليون درهم  ٢٨٧بمبلغ  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  
و، المعتمدة من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي فترة خمس سنوات. ویتم استقراء التدفقات النقدیة بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نم

للنقد.والذي تعتقد اإلدارة أنه یعادل تقریبًا متوسط معدل النمو على المدى الطویل للقطاع الذي تعمل فيه الوحدة المنتجة 

. وإن معدل النمو المستخدم الستقراء )٪١٢٬٥-٢٠١٩(٪١١٬٠إن معدل الخصم قبل الضریبة المطبق على توقعات التدفقات النقدیة هو 
بتحدید أي ونتيجًة للتحليل، توجد زیادة كافية ولم تقم اإلدارة . )٪٢٬٥–٢٠١٩(٪٢٬٠التدفقات النقدیة للوحدة بعد فترة الخمس سنوات هو 

.انخفاض في قيمة الشهرة

رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة ذ.م.م 
٣١. تم تحدید المبلغ القابل للتحصيل للوحدة المنتجة للنقد في ٢٠٢٠دیسمبر ٣١أجرت اإلدارة تقييمًا لالنخفاض في قيمة الشهرة كما في 

ة المستخدمة باستخدام توقعات التدفقات النقدیة من الموازنات المالية مليون درهم استنادًا إلى حساب القيم٩٥٬٢بمبلغ ٢٠٢٠دیسمبر 
و، المعتمدة من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي فترة خمس سنوات. ویتم استقراء التدفقات النقدیة بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نم

دى الطویل للقطاع الذي تعمل فيه الوحدة المنتجة للنقد.والذي تعتقد اإلدارة أنه یعادل تقریبًا متوسط معدل النمو على الم

. وإن معدل النمو المستخدم الستقراء التدفقات النقدیة للوحدة ٪١٢٬٣إن معدل الخصم قبل الضریبة المطبق على توقعات التدفقات النقدیة هو  
ونتيجًة للتحليل، توجد زیادة كافية ولم تقم اإلدارة بتحدید أي انخفاض في قيمة الشهرة التجاریة.. ٪١بعد فترة الخمس سنوات هو 

وقد أظهر حساب قيمة االستخدام حساسيًة شدیدة لالفتراضات التالية:

اإلیرادات 
ذ.م.م –مدلسكس اسوشيتس منطقة حرة 

یتم تحدید اإلیرادات في األساس استنادًا إلى عدد الطالب المسجلين في الجامعة. وقد وضعت اإلدارة في اعتبارها الزیادة في عدد الطالب
عروض وبرامج الجامعة، على خالل السنوات الثالث الماضية، وطبقت تقدیرات لحاالت التسجيل المستقبلية بناًء على الطلب المتوقع على 

في عدد الطالب المتوقع ال یتوقع أن ینتج عنه أي انخفاض في قيمة ٪١٠إلى ٪٥الصعيدین المحلي والدولي. وإن النقص المعقول بنسبة 
الشهرة التجاریة.

رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة ذ.م.م
والعمليات الجراحية في المستشفى. أخذت اإلدارة في االعتبار ةالوالدعمليات ارات و االستشعدد یتم تحدید اإلیرادات في األساس استنادًا إلى 

باإلضافة إلى أبحاث السوق األولية والتوقعات المستقبلية للقطاع ٢٠١٩في عدد الخدمات التي قدمتها منذ بدء العمليات في أبریل الزیادة
٪٥إلى ٪٢قع على خدمات المستشفى، محليًا وإقليميًا. وإن النقص المعقول بنسبة في البحرین والتقدیرات المطبقة بناًء على الطلب المتو 

والعمليات الجراحية ال یتوقع أن ینتج عنه أي انخفاض في قيمة الشهرة.وعمليات الوالدة الستشارات المتوقع لعدد الفي 

معدل الخصم 
هوسبيتال القابضة ذ.م.مذ.م.م و رویال ماتيرنيتي –مدلسكس اسوشيتس منطقة حرة 

یمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بالوحدة المنتجة للنقد، مع مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر الموجودات 
اتها التشغيلية، المعنية التي لم یتم دمجها في تقدیرات التدفقات النقدیة. یستند حساب معدل الخصم على الظروف الخاصة بالمجموعة وقطاع

كلفة وُیشتق من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لدیها. ویراعي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال كًال من الدین وحقوق الملكية. وًتشتق ت
تب عليها فوائد حقوق الملكية من العائد المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري المجموعة. وتعتمد تكلفة الدین على السلفيات التي یتر 

والتي تلتزم المجموعة بخدمتها. ویتم دمج المخاطر الخاصة بالقطاعات عن طریق تطبيق معامالت بيتا الفردیة. وإن أي ارتفاع معقول في 
معدل الخصم ال یتوقع أن ینتج عنه أي انخفاض في قيمة الشهرة التجاریة.
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هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  
رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة ذ.م.م

إن هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء تم تحدیدها بشكل رئيسي بناًء على المعلومات المتوفرة حول 
٥مت اإلدارة بمقارنة هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء على مدى المستشفيات المماثلة في المنطقة. قا 

زیادة النشاط سنوات من توقعات التدفقات النقدیة مع المستشفيات اإلقليمية المتميزة والمتخصصة بصحة المرأة، مع األخذ في االعتبار فترة 
في هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المتوقع ال ٪١٠إلى ٪٥المستشفى. وإن النقص المعقول بنسبة في

یتوقع أن ینتج عنه أي انخفاض في قيمة الشهرة.

استبعاد شركة تابعة ) ٤( 

للتجارة المحدودة، والتي في شركة لؤي رضا حكيم وشركاه ٪٨٥.٢٠، باستبعاد حصة ملكيتها البالغة ٢٠١٩سنة قامت المجموعة، خالل 
في المركز الطبي العالمي، وهو شركة شقيقة للمجموعة، في حين تحتفظ المجموعة ٪١٥.٤٧تمتلك المجموعة من خاللها حصة ملكية بنسبة  
كية دون . وقد نتج عن الصفقة استبعاد الموجودات والمطلوبات وأدوات حقوق المل٪١٣.١٨بحصة ملكية فعلية في الشركة الشقيقة بنسبة 

أي أرباح أو خسائر أو تدفقات نقدیة ناتجة عن االستبعاد. وفيما یلي الموجودات والمطلوبات وأدوات حقوق الملكية المحذوفة عند استبعاد
الشركة التابعة:

٢٠١٩
ألف درهم

٦٥٬٦٣٨)١١المركز الطبي العالمي (إیضاح –االستثمار في شركة شقيقة 
)٦١٬٩٤٤(شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودةمبالغ مستحقة لمساهمي الحصص غير المسيطرة في

)٣٬٦٩٤()٢٩الحصص غير المسيطرة (إیضاح 

-صافي الموجودات المستبعدة

االستثمارات في الشركات الشقيقة - ١١

دیسمبر:٣١فيما یلي استثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٢٩٬٤٧٤١٨٢٬٣٤٧)١شركة سكون العالمية القابضة (
١٨٤٬١٧٤١٨٦٬٧٣٤)٢تعليم القابضة ش.م.خ (
٣٨١٬٧٠٠٣٨٣٬٢٨٦)٣المركز الطبي العالمي (

٤٠٧٬٣٧٤٣٥٥٬٤٠٧)٤القابضة ذ.م.م (جامعة أبوظبي

٧٥٥٬٠٦٩٬١٧٧٤٬١٬١٠٧
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االستثمارات في الشركات الشقيقة (تتمة) - ١١

إن الحركة في االستثمارات في الشركات الشقيقة خالل السنة كانت كما یلي:

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١السنة المنتهية في  
المجموعجامعة أبوظبيالمركز الطبي العالميتعليمسكون 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠١٨٢٬٣٤٧١٨٦٬٧٣٤٣٨٣٬٢٨٦٣٥٥٬٤٠٧١٬١٠٧٬٧٧٤ینایر ١في 

١٠٬٣١٦٤٬٤٠٤٣٩٬٧٠٤٢٨٬٧١٣) ٢٥٬٧١١( الحصة من النتائج
إطفاء موجودات تخصيص 

) ٦٬٢٨٧( ) ٣٬٠٠٠( ) ١٬٧٨٧( ) ١٬٥٠٠( - سعر الشراء

الحصة من النتائج في 
٨٬٨١٦٢٬٦١٧٣٦٬٧٠٤٢٢٬٤٢٦) ٢٥٬٧١١( األرباح أو الخسائر

الحصة من بنود الدخل 
٦٣٣- ٥٩٨- ٣٥الشامل األخرى 
) ٣٣٬٨٨١( ) ١٧٬٧٠٤( ) ٤٬٨٠١( ) ١١٬٣٧٦( - توزیعات األرباح

) ٢٧٬١٩٧( - - - ) ٢٧٬١٩٧( (راجع أدناه)تخفيض رأس المال 

٢٠٢٠١٢٩٬٤٧٤١٨٤٬١٧٤٣٨١٬٧٠٠٣٧٤٬٤٠٧١٬٠٦٩٬٧٥٥دیسمبر ٣١في  

٢٠١٩دیسمبر ٣١السنة المنتهية في 
المجموعجامعة أبوظبيالمركز الطبي العالميتعليمسكون 

درهمألف ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٩١٩٢٬١١١١٨٨٬٤٧٩٤٤٣٬٤٢٩٣٤٧٬٠١٠١٬١٧١٬٠٢٩ینایر ١في 

١٦٬٠٠٦١٧٬٢٠٢٢٣٬٩٢٠٤٩٬٨٠٨)٧٬٣٢٠(الحصة من النتائج
إطفاء موجودات تخصيص 

)٦٬٢٩٨()٣٬٠٠٠()١٬٧٩٨()١٬٥٠٠(-سعر الشراء

الحصة من النتائج في 
١٤٬٥٠٦٤٠٤٬١٥٢٠٬٩٢٠٤٣٬٥١٠)٧٬٣٢٠(األرباح أو الخسائر

الحصة من بنود الدخل 
١٬٣٦٦-٩٥٨-٤٠٨الشامل األخرى 
)٣٩٬٦٤١()١٢٬٥٢٣()١٠٬٨٦٧()١٦٬٢٥١(-توزیعات األرباح

)٢٬٨٥٢(---)٢٬٨٥٢(تعدیالت حقوق الملكية األخرى 
)٦٥٬٦٣٨(-)٦٥٬٦٣٨(--)١٠االستبعادات (إیضاح 

٢٠١٩٣٤٧٬١٨٢١٨٦٬٧٣٤٣٨٣٬٢٨٦٣٥٥٬٤٠٧٧٧٤٬١٬١٠٧دیسمبر ٣١في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٠

االستثمارات في الشركات الشقيقة (تتمة) - ١١

شركة سكون العالمية القابضة ("سكون") ) ١( 

شركة سكون العالمية القابضة، والتي تعمل في مجال تقدیم الخدمات الطبية وخدمات الرعایة في ٪٣٣٬٢٥تمتلك المجموعة حصة بنسبة 
الصحية في جدة بالمملكة العربية السعودیة. إن سكون هي منشأة خاصة وغير مدرجة في أي سوق مالي عام. یتم معالجة حصة المجموعة 

بيانات المالية الموحدة.في شركة سكون محاسبيًا باستخدام طریقة حقوق الملكية في ال

یوضح الجدول التالي المعلومات المالية الملخصة حول استثمار المجموعة في سكون:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٧٣٬٣٠٤٣١٣٬٣٦٢الموجودات المتداولة
١٣٣٬١٧٥١٣٢٬٩٦٦الموجودات غير المتداولة

)٣٣٬٣٢٤() ٥٦٬٨٩٩( المطلوبات المتداولة
)٨٤٥٬١٣() ٤٣٨٬٩( المطلوبات غير المتداولة

١٤٢٬٢٤٠١٥٩٬٣٩٩حقوق الملكية

٧٩٬٨٤٩١٣٢٬٧٢٢)٪٣٣٬٢٥-٢٠١٩(٪٣٣٬٢٥حصة المجموعة في صافي الموجودات بنسبة 
٦١٬٦٩٢٦١٬٦٩٢الشهرة التجاریة والموجودات غير الملموسة وتعدیالت القيمة العادلة األخرى 

)١٩٬٨٥١() ١٩٬٨٥١( أرباح بيع أسهم المركز الطبي العالميحذف 
٥٬٠٦٤٥٬٠٦٤تكاليف االستحواذ المرسملة

)١٬٥٧٦() ١٬٥٧٦( إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء
٤٬٢٩٦٤٬٢٩٦التعدیالت األخرى 

٤٧٤٬١٢٩٣٤٧٬١٨٢المبلغ المدرج الستثمارات المجموعة 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥١

االستثمارات في الشركات الشقيقة (تتمة) - ١١

شركة سكون العالمية القابضة ("سكون") (تتمة) ) ١( 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٨٥٬٦٠٦١١٠٬٣٣٠اإلیرادات
)٠١٥٬٢٢() ٣٢٦٬٧٧( األرباح وبنود الدخل الشامل األخرى للسنة

)٣٢٠٬٧() ٧١١٬٢٥( ) ٪ ٢٥٬٣٣– ٢٠١٩( ٪ ٢٥٬٣٣بنسبة  ة الشامل الخسارة  حصة المجموعة من إجمالي  

مليون درهم دون تغيير ١٧٠٬١، قامت شركة سكون العالمية القابضة بخفض رأس مالها بمقدار  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
٨١٬٧المتراكمة للشركة الشقيقة، أما بالنسبة للمبلغ المتبقي وهو  الستيعاب الخسائر  مليون درهم٨٤٬٧تم استخدام مبلغ  منه  في بنية ملكيتها،  

ألف درهم ضمن المبالغ ٢٧٬١٩٧مليون درهم، فقد تم إرجاعه إلى المساهمين. قامت المجموعة بتصنيف حصتها في عائد رأس المال بمبلغ  
استالمه الحقًا.مليون درهم قد قامت المجموعة ب١٩٬٢المستحقة من أطراف ذات عالقة، ومنها مبلغ 

تعليم القابضة ش.م.خ ("تعليم") ) ٢( 

في شركة تعليم القابضة ش.م.خ، والتي تعمل في مجال تقدیم الخدمات التعليمية في دولة اإلمارات ٪٢١٬٦٧تمتلك المجموعة حصة بنسبة 
معالجة حصة المجموعة في شركة تعليم محاسبيًا العربية المتحدة. إن تعليم هي منشأة خاصة وغير مدرجة في أي سوق مالي عام. یتم 

باستخدام طریقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة. یوضح الجدول التالي المعلومات المالية الملخصة حول استثمار المجموعة في
تعليم:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٢١٢٬٨٥٦١٨٤٬٤١٣الموجودات المتداولة
١٬٠٣٦٬٢٧٣١٬٠٦٧٬٠٥٩الموجودات غير المتداولة، باستثناء الشهرة

)٣٢١٬٣٠٤() ٢٧٦٬٨٧٨( المطلوبات المتداولة
)٠٤١٬٢٧٣() ٠١٢٬٣٢٠( المطلوبات غير المتداولة

٢٣٩٬٦٥٢١٢٧٬٦٥٧حقوق الملكية

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٤١٬٣٤٠١٤٢٬٤٠٠)٪٢١٬٦٧-٢٠١٩(٪٢١٬٦٧الموجودات بنسبة حصة المجموعة في صافي 
٤٥٬٠٧١٤٥٬٠٧١الشهرة التجاریة والموجودات غير الملموسة عند االستحواذ

٤٬٦٧٠٤٬٦٧٠تكاليف االستحواذ المرسملة
)٤٠٧٬٥() ٩٠٧٬٦( إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

١٧٤٬١٨٤٧٣٤٬١٨٦المجموعة المبلغ المدرج الستثمارات  

٤٧٨٬٦٩٩٥٠٩٬٨٤٩اإلیرادات
٦٠٥٬٤٧٨٦٢٬٧٣األرباح

٣١٦٬١٠٠٠٦٬١٦) ٪ ٦٧٬٢١- ٢٠١٩( ٪ ٦٧٬٢١حصة المجموعة من األرباح بنسبة  



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٢

االستثمارات في الشركات الشقيقة (تتمة) - ١١

المركز الطبي العالمي )  ٣( 

) في المركز الطبي العالمي، والذي یعمل في تقدیم خدمات الرعایة الصحية ٪١٣٬١٣–٢٠١٩(٪١٣٬١٣بنسبة تمتلك المجموعة حصة 
خالل سنة في جدة بالمملكة العربية السعودیة. إن المركز الطبي العالمي هو شركة مساهمة مقفلة غير مدرجة في أي سوق مالي عام.

، قامت المجموعة باستبعاد شركتها التابعة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة، في حين احتفظت بحصة ملكية مباشرة بنسبة ٢٠١٩
نظرًا ألن المجموعة لم تكتتب ٪١٣٬١٣في المركز الطبي العالمي. عالوًة على ذلك، فقد تم تخفيف حصة ملكية المجموعة إلى ٪١٣٬١٨
.٢٠١٩سهم إضافية صادرة عن المركز الطبي العالمي في سنة في أي أ

ذًا بناًء على حصة الملكية هذه وتمثيل المجموعة في مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذیة للمركز الطبي العالمي، ترى المجموعة أنها تمارس نفو 
ه فقد صنفت المركز الطبي العالمي كمنشأة شقيقة.جوهریًا على السياسات التشغيلية والمالية للمركز الطبي العالمي، وبناًء علي

یتم معالجة حصة المجموعة في المركز الطبي العالمي محاسبيًا باستخدام طریقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة. یوضح الجدول
التالي المعلومات المالية الملخصة حول استثمار المجموعة في المركز الطبي العالمي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٦١٦٬٠٩١٥٣٠٬٧٠٠الموجودات المتداولة
٨٦١٬٨٠٦٨٦٢٬٥٣٩الموجودات غير المتداولة

)٢٨١٬٨٨٧() ٣٣٥٬٨٣٥( المطلوبات المتداولة
)٩٤٧٬١٧٤() ٣٩٨٬٢٠٤(المطلوبات غير المتداولة

٦٦٤٬٩٣٧٤٠٥٬٩٣٦حقوق الملكية

١٢٣٬١٥١١٢٢٬٩٥٠)٪١٣٬١٣-٢٠١٩(٪١٣٬١٣صافي الموجودات بنسبة حصة المجموعة في 
٢٦٢٬٤٢٥٢٦٢٬٤٢٥الشهرة التجاریة والموجودات غير الملموسة وتعدیالت القيمة العادلة األخرى 

٣٬٢٨٣٣٬٢٨٣تكاليف االستحواذ المرسملة
)٥٬٣٧٢() ١٥٩٬٧( إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

٧٠٠٬٣٨١٢٨٦٬٣٨٣المبلغ المدرج الستثمارات المجموعة 

١٬٢٠٢٬٩٤١١٬٠٢١٬٠٦١اإلیرادات
٥٤٢٬٣٣٩٧٠٬١٢٤األرباح وبنود الدخل الشامل األخرى 

٤٠٤٬٤٢٠٢٬١٧) ٪ ١٣٬١٣– ٢٠١٩( ٪ ١٣٬١٣حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل بنسبة  



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٣

الشركات الشقيقة (تتمة) االستثمارات في  - ١١

جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي") )  ٤( 

. تعمل جامعة أبوظبي في ٢٠١٨مارس ٦في جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م، تم االستحواذ عليها في ٪٣٥تمتلك المجموعة حصة بنسبة 
عربية المتحدة. إن جامعة أبوظبي هي منشأة خاصة وغير مدرجة في تقدیم الخدمات التعليمية الجامعية في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات ال

أي سوق مالي عام. یتم معالجة حصة المجموعة في جامعة أبوظبي محاسبيًا باستخدام طریقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة. 
أبوظبي:یوضح الجدول التالي المعلومات المالية الملخصة حول استثمار المجموعة في جامعة

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٢١١٬٥٦٨٢٦٠٬٢٧٥الموجودات المتداولة
٩٣٢٬١٥٥٨٧٠٬٣١٢الموجودات غير المتداولة

)٢٣٦٬٠٠٩() ١٨٠٬٥٧١( المطلوبات المتداولة
)٢٧٧٬٦٠٠() ٢٨٤٬٥٩٥( المطلوبات غير المتداولة
٤٨٧٬١٢١١٬٢١٠الحصص غير المسيطرة

٠٤٤٬٦٩١٦٢٨٬١٨٨حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي جامعة أبوظبي

٢٤١٬٨٦٥٢١٩٬٨٦٥)٪٣٥-٢٠١٩(٪٣٥حصة المجموعة في صافي الموجودات بنسبة 
١٣١٬١٩٤١٣١٬١٩٤الشهرة التجاریة والموجودات غير الملموسة عند االستحواذ

٩٬٣٨٠٩٬٣٨٠تكاليف االستحواذ المرسملة
)٥٬٠٣٢() ٬٠٣٢٨( إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

٤٠٧٬٣٧٤٣٥٥٬٤٠٧المبلغ المدرج الستثمارات المجموعة 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٤٦٨٬٨٠٠٤٠٦٬٦١٨اإلیرادات
٤٤٠٬١١٣٦٨٬٣٤١األرباح

٧٠٤٬٣٩٢٣٬٩٢٠) ٪ ٣٥- ٢٠١٩( ٪ ٣٥حصة المجموعة من األرباح بنسبة  



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٤

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى - ١٢

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٤٬٣٥٩١٥٬٧١٦)١متداولة (–شركة اإلمارات دبي الوطني "ریت" المحدودة 
BEGiN–) ١٨٬٦٠٩)٢غير متداولة-

٣٢٬٩٦٨١٥٬٧١٦دیسمبر٣١في 

في استثمار في حقوق الملكية المتداولة قامت به المجموعة في شركة اإلمارات دبي ٪٣٬٥٤تتألف االستثمارات من حصة ملكية بنسبة ) ١(
الوطني "ریت" المحدودة المدرجة في بورصة ناسداك وسوق دبي لألوراق المالية.

.األمریكيةمقرها الوالیات المتحدةو تعليم ومتخصصة في تقنيات ال٪ في شركة رائدة ٠٬٠٠٧٣یتكون االستثمار من حصة قدرها )٢(

خالل السنة كما یلي:األخرى الدخل الشامل بنود كانت الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٥٬٧١٦٢١٬٢٧٤ینایر١في 
-١٨٬٦٠٩المستحوذ عليها خالل السنة

)٥٥٨٬٥() ٣٥٧٬١( صافي التغير في القيمة العادلة
٩٦٨٬٣٢٧١٦٬١٥دیسمبر ٣١في 

المدینون التجاریون واآلخرون - ١٣

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٢٠٬٧٨٣١٥٬٢٩٨ذمم مدینة تجاریة
)٤٬٧٠٤() ٧٩٢٬٨( ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١١٬٩٩١١٠٬٥٩٤
٦٬٩٥٠٨٬٦١١مصاریف مدفوعة مقدماً 

٤٬٦٩٢٣٬٨٧٢األرباح/ الفوائد المستحقة على الودائع ألجل
٢٬٠٠٠١٬٨٢٦ودائع قابلة لالسترداد

٩٤٣٢٬٣٦٧دفعات مقدمة إلى الموردین
٣٢٥- توزیعات األرباح المستحقة

٥٣٧٬٤٣٬٩٥٦ذمم مدینة أخرى 
١١٣٣١٬٣١٬٥٥١



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٥

المدینون التجاریون واآلخرون (تتمة) - ١٣

فيما یلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٤٬٧٠٤٤٬٠٧٢ینایر١في 
٤٬٠٨٨٣٬٢٢١)٥(إیضاح للسنة 

) ٢٬٥٨٩( - المشطوبات

٧٩٢٬٨٧٠٤٤٬

.٢٥تم اإلفصاح عن المعلومات حول التعرضات االئتمانية في اإلیضاح 

المعامالت مع الطرف ذي العالقة - ١٤

للمجموعة والشركات التي تحت السيطرة أو السيطرة إن األطراف ذات العالقة تمثل المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا  
المشتركة أو تحت تأثير جوهري من المجموعة وتلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة المجموعة على األسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه 

المعامالت.

األرصدة لدى األطراف ذات عالقة 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

مستحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ  
الشركات الشقيقة

٨٬٠٤٥٧٩٨سكون 
١١٬٥٩٤١٦٬٤٦٨تعليم

٤٬٨٣٥- المركز الطبي العالمي
٤٬٣٣٩- جامعة أبوظبي

١٤١١٨أطراف أخرى ذات عالقة 

٦٥٣٬١٩٢٦٬٥٥٨



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٦

المعامالت مع الطرف ذي العالقة (تتمة) - ١٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
-٠١٣٬٤غير متداولة–أطراف أخرى ذات عالقة 

٨٠١٢٤٧٬٣متداولة–أطراف أخرى ذات عالقة 

* یمثل هذا الرصيد المبلغ المستحق الدفع من قبل شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة إلى مساهمي الحصص غير المسيطرة 
فيما یتعلق بملكيتهم ألسهم المركز الطبي العالمي. إن المبلغ المستحق ال تترتب عليه أي فائدة وليس له أي أجل استحقاق محدد. خالل 

، تمت تسویة المبلغ عقب استبعاد الشركة التابعة.٢٠٢٠سنة 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
. تم اإلفصاح عن ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١العالقة خالل السنتين المنتهيتين في لم تكن هناك أي معامالت جوهریة مع األطراف ذات

.١١توزیعات األرباح المستلمة من الشركات الشقيقة في اإلیضاح 

أتعاب موظفي اإلدارة العليا 
یلي:، مما ٥تتألف مكافآت موظفي اإلدارة العليا للشركة، بخالف مكافآت مجلس اإلدارة الموضحة في اإلیضاح رقم 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٠٬٨٩٠١٦٬٨٩٣مزایا قصيرة األجل
٤٩٠٨٠٢مزایا الحقة النتهاء الخدمة

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك - ١٥

إن النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي الموحد تتضمن ما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهم ألف  

٤٥٢١٢٢نقد في الصندوق 
٨٧٬٣٥١١٢٧٬٣١٣حسابات جاریة لدى البنوك

٣- ودائع تحت الطلب لدى البنوك
-١٤٬٨٤٨)٢-١٦رصيد نقدي محتفظ به لدى طرف ثالث (إیضاح 

٣٬٨٩٦٣٬٨٩٦ودائع مرهونة 
٣٠٦٬٠٤٠٣٨٢٬٣٦٩ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة

١١٧٬٩٦٨٥٧٬٩٩٩ودائع ألجل غير متوافقة مع أحكام الشریعة

٥٥٥٬٥٣٠٥٧١٬٧٠٢نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٧

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك (تتمة) - ١٥

تتألف النقدیة وشبه النقدیة في بيان التدفقات النقدیة الموحد مما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف ألف درهم 

٥٣٠٬٥٥٥٥٧١٬٧٠٢نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
ناقصًا:

-) ١٤٬٨٤٨( )٢-١٦الرصيد النقدي المحتفظ به لدى طرف ثالث* (إیضاح 
)٣٬٨٩٦() ٣٬٨٩٦( ودائع مرهونة 

)٣٨٢٬٣٦٩() ١٠٦٬٥٩٠( أشهر)٣ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة (والتي تستحق بعد أكثر من 
)٥٧٬٩٩٩(- أشهر)٣ودائع ألجل غير متوافقة مع أحكام الشریعة (والتي تستحق بعد أكثر من 

-) ١٠٥٬١٤( )١٨سحب على المكشوف من البنوك (إیضاح 

١١٦٬٣٩١١٢٧٬٤٣٨نقدیة وشبه نقدیة 

-٢٠١٩ألف درهم على ودائعها (٩٬٤٩٨ربحًا / فائدة مجمعة بمبلغ المجموعة، حققت ٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
.)١-٧(إیضاح ألف درهم)١٥٬٤٠٦

وأسهم الخزینة رأس المال- ١٦

رأس المال ١- ١٦

رأس المال المصرح به 
مليار درهم.٥المال المصرح به للشركة مبلغ ، بلغ رأس ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

رأس المال المصدر 
سهم عادي قيد اإلصدار قيمة كل منها درهم واحد. ویحق لحملة ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠، كان لدى الشركة  ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  

آلخر، ویحق لهم التصویت بصوت واحد مقابل كل هذه األسهم العادیة الحصول على توزیعات أرباح وفقًا لما یتم اإلعالن عنه من وقٍت 
سهم خالل اجتماعات الجمعية العمومية للمجموعة.

أسهم الخزینة٢-١٦

، اسـتعانت الشـركة بأحد صـناع السـوق المرخصـين الخارجيين في سـوق دبي المالي والذي یقدم ٢٠٢٠دیسـمبر ٣١المنتهية في السـنةخالل 
ــهم الشـــركة بهدف تقليل الفروق بين أســـعار العرض والطلب، إلى جانب الحد من  ــع أوامر شـــراء وبيع على أسـ خدمات توفير الســـيولة، لوضـ

ســهم من أســهم أمانات بالنيابة عن الشــركة، ٨٬١٧٢٬٦٨٩، احتفظ صــانع الســوق بعدد  ٢٠٢٠دیســمبر ٣١التقلبات في الســعر والحجم. في 
ـــهم خزینة في ٦٬٧٠٢والتي قد تم شــــــراؤها بتكلفة قدرها  . تم تثبيت  ٢٠٢٠ســــــبتمبر ٣٠ألف درهم وتم تصــــــنيفها ضــــــمن حقوق الملكية كأســـ

فترة كعالوة إصــدار األســهم ضــمن حقوق الملكية. وفي نهایة مدة العقد مع ألف درهم من اســتبعاد األســهم خالل ال٥٢٣صــافي أرباح بمبلغ  
صانع السوق، یكون للشركة الخيار إما بتحویل األسهم القائمة تحت اسمها أو استبعاد األسهم في السوق.



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٨

االحتياطي القانوني - ١٧

من أرباح السنة ٪١٠في دولة اإلمارات العربية المتحدة، یلزم تحویل ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي رقم (٢٣٩طبقًا ألحكام المادة 
من القيمة اإلسمية  ٪٥٠إلى االحتياطي القانوني. یمكن للشركة أن تقرر التوقف عن إجراء هذه التحویالت السنویة عندما یساوي االحتياطي 

ألف درهم) إلى االحتياطي القانوني.٦٬٠٠٢–٢٠١٩ألف درهم (١٬٠٠٨، تم تحویل مبلغ ٢٠٢٠المال المدفوع. خالل سنة لرأس

التمویالت البنكية - ١٨
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم 
قرض بنكي ألجل 

-٧٬٧٩٢متداول
٥٨٢٬٥٤١٥٢٬٥٧غير متداول

٣٧٤٬٦٢١٥٢٬٥٧

مليون دینار بحریني (ما ٥٬٩، حصلت الشركة التابعة للمجموعة في البحرین على قرض ألجل من بنك محلي بمبلغ ٢٠١٩خالل سنة 
ألف درهم) لتسویة تسهيالت اإلجارة التي تمت الحصول عليها خالل السنوات السابقة جزئيًا واالستفادة من التمویل اإلضافي ٥٧٬١٥٢یعادل  

ویًا. ُیستحق سداد سن٪٢٬٥+بنسبةأشهر٣سعر ليبور لمدة للمصاریف الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل. تترتب على القرض فائدة 
شهرًا. إن القرض ألجل ٢٤القرض على أقساط ربع سنویة للفائدة والمبلغ األساسي، حيث یبدأ سداد المبلغ األساسي بعد فترة سماح قدرها 

ألف دینار بحریني ٥٠٠السنة، حصلت الشركة التابعة على تمویل إضافي بمبلغ خاللمضمون مقابل ضمان مؤسسي مقدم من الشركة. 
ألف درهم).٤٬٨٧٠(ما یعادل 

الذمم الدائنة األخرى طویلة األجل - ١٩

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٨٢١٣٬٩١٦٬٣الجزء غير المتداول–خصومات إیجار غير مطفأة 

مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين - ٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٧٬٩٥٩٧٬٦٨٥ینایر١الرصيد في 
٢٬٨٨٦٢٬١٣٤للسنة

)١٬٨٦٠() ٢٣٦١٬( الدفعات التي تمت خالل السنة

٦٠٩٬٩٧٬٩٥٩دیسمبر٣١الرصيد في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٩

الدائنون التجاریون واآلخرون  - ٢١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٩٬٤٢٥٧٬٩٢١ذمم دائنة
٥٬٥٠٤٧٬٠٠٣مرتبطة بالموظفينمستحقات

٣٩٬١٦٨١١٬٣٥٦مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
٢٬١٧٨٢٬١٠٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة الدفع

٥٤٠٬١٢٬١٥١ودائع العمالء

٨١٥٬٥٧٣٠٬٥٣١

األرباح األساسية والمخففة للسهم - ٢٢

. یستند حساب األرباح األساسية والمخففة للسهم على األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة للسنة وعدد األسهم العادیة القائمة خالل السنة

٢٠٢٠٢٠١٩

٠٨٢٬١٠٠٢٣٬٦٠أرباح السنة العائدة إلى حاملي أسهم الشركة (باأللف درهم)

٧٠٧٬٤٩٣٢٬٢٬٥٠٠٬٠٠٠عدد األسهم العادیة (باأللف)

٠٠٤٠٬٠٠٢٤٠٬٠األرباح األساسية والمخففة للسهم (درهم) 

السنة.یضع في االعتبار المتوسط المرجح ألثر التغيرات في أسهم الخزینة خالل٢٠٢٠إن المتوسط المرجح لعدد األسهم في سنة 

توزیعات األرباح - ٢٣

من درهم للسهم العادي)  ٠٬٠١٥-٢٠١٩(درهم للسهم العادي  ٠٬٠٢تمت الموافقة على توزیع أرباح نقدیة بواقع  ،  ٢٠٢٠أبریل  ٢٨بتاریخ  
.٢٠١٩قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنویة وفقًا للمقترح المقدم من مجلس اإلدارة فيما یتعلق بسنة 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٦٠

االلتزامـات والمطلوبات الطارئة - ٢٤

المجموعة كمستأجر 

، كانت دفعات عقود اإلیجار المستقبلية بالحد األدنى لعقود اإلیجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء والمستحقة الدفع ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
من قبل المجموعة كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٩٢٥٬٤١٩٥٬٥مستحقة خالل أقل من سنة واحدة

المجموعة كمؤجر 

، أبرمت المجموعة عقد إیجار تمویلي بصفتها مؤجر. وفقًا لشروط العقد، شریطة استيفاء معایير معينة، قد ٩كما هو مذكور في اإلیضاح 
المعني لتوسعة وتحسين بند الموجودات مليون درهم) ٣٥–٢٠١٩(مليون درهم ١٢٬٤ُتطالب المجموعة بتمویل مبلغ إضافي یصل إلى 
ضمن اإلطار الزمني المتفق عليه بموجب العقد.

المطلوبات الطارئة 
ال شيء). فيما یلي تفاصيل حصة -٢٠١٩ليس لدى الشركة والشركات التابعة لها أي مطلوبات طارئة جوهریة في تاریخ التقریر المالي (

مالي.المجموعة في المطلوبات الطارئة لشركاتها الشقيقة في تاریخ التقریر ال

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٧٥٨٬٣٥٩٤٣٬٢٨ضمانات بنكية

إدارة المخاطر المالية - ٢٥

. إن الهدف الرئيسي من هذه  السلفيات ومطلوبات عقود اإلیجارو تتألف المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الدائنين التجاریين واآلخرین
تمویل عمليات المجموعة. تشتمل الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة على الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة عن المطلوبات المالية هو  

عقود اإلیجار التمویلي والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك والتي تنتج بشكٍل مباشر عن عملياتها. كما تحتفظ 
بند موجودات مالية.المجموعة باستثمار في 

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة إلنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة مخاطر المجموعة. إن اإلدارة العليا للمجموعة مسؤولة عن تطویر
جموعة وتقدیم تقاریر دوریة بأنشطتها إلى مجلس اإلدارة.ومراقبة سياسات إدارة مخاطر الم

تم وضع سياسات إدارة مخاطر المجموعة لتحدید وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر 
مة إدارة المخاطر بصورة دوریة إلدراج التغيرات ومراقبتها ولمتابعة المخاطر ومراقبة االلتزام بالحدود الموضوعة. یتم مراجعة سياسات وأنظ

في أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
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یعرض هذا اإلیضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله، وأهداف وسياسات وعمليات المجموعة لقياس وإدارة 
لرأس المال.المخاطر وإدارة المجموعة

مخاطر االئتمان 

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف مقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عمالء، مما یؤدي إلى خسارة مالية. تتعرض 
التمویلية، بما في ذلك الودائع المحتفظ المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية (الذمم المدینة التجاریة في األساس) ومن أنشطتها  

بها لدى البنوك والمؤسسات المالية، والذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمویلية واألدوات المالية األخرى.

المؤسسات أو مجموعة تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل تنویع استثماراتها وودائعها لتفادي تركيز المخاطر لدى 
المؤسسات في موقع أو قطاع معين.

هو المبالغ ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي الموحد كما في 
المدرجة للموجودات المالية كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

٢٣٬٢٢٠١٧٬٢٤٩تجاریون وآخرون مدینون 
٤٠٥٬٣٢٢٣٦٥٬٢٢٣ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمویلي
١٩٬٦٥٣٢٦٬٥٥٨مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٣٢٬٩٦٨١٥٬٧١٦استثمار في بند موجودات مالية
١٠٣٬٥٣٠٥٧١٬٥٨٠أرصدة نقدیة لدى البنوك

٢٦٦٬٠١١٬١٩٩٦٬٣٢٦

المالية والودائع النقدیة األدوات  
.تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بواسطة إدارة الخزینة في كل وحدة أعمال وفقًا للسياسات المحددة

اني وتتم مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان بصفة مستمرة. یتم االحتفاظ باألرصدة النقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالية ذات التصنيف االئتم
A+  إلىBBB- بناًء على تصنيفات ستاندرد آند بورز االئتمانية. یقع الجزء األكبر من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في دولة اإلمارات

لعربية المتحدة.ا

ذات مخاطر ائتمان منخفضة.وغير متداولة في حقوق ملكية متداولة اتإن المجموعة لدیها استثمار 

الذمم المدینة التجاریة 
عةتتعلق الذمم المدینة التجاریة بشكٍل رئيسي بالمبالغ المستحقة لجامعة مدلسكس من الطالب نظير تقدیم الخدمات األكادیمية. ال تقدم جام

.مدلسكس فترة ائتمان لمدینيها وال تقوم بتحصيل أي فائدة على الذمم المدینة المتأخرة. تتم مراقبة الذمم المدینة القائمة بصفة منتظمة

یتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في كل تاریخ تقریر مالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. یعكس الحساب 
ف جة األكثر احتماًال وقيمة الوقت مقابل المال ومعقولية المعلومات الداعمة المتاحة في وقت التقریر المالي عن األحداث السابقة والظرو النتي

الحالية وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلية. وبوجٍه عام، یتم شطب الذمم المدینة التجاریة عندما تعتبر غير ممكن تحصيلها.
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(تتمة) الذمم المدینة التجاریة 

یومًا، ٦٠تتعلق الذمم المدینة التجاریة بالشركات التابعة ویتم تصنيفها إلى حد كبير في مجموعات ذات تواریخ استحقاق متأخرة وألقل من 
٪ ٩٦٪ إلى ٠معدالت خسارة االئتمان المتوقعة بين تتراوحیومًا.٣٦٥یومًا وأكثر من ٣٦٥إلى ١٢١یومًا، ومن ١٢٠إلى ٦١و 

ألف درهم) مقابل ١٥.٢٩٨-٢٠١٩ألف درهم (٢٠.٧٨٣في تاریخ التقریر، بلغ إجمالي الذمم المدینة التجاریة للمجموعات المختلفة.
ال یوجد إفصاح إضافي ذو عالقة ترى اإلدارة أنه ألف درهم).٤.٧٠٤-٢٠١٩ألف درهم (٨.٧٩٢الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 

بالبيانات المالية الموحدة حيث أن هذه األعمال تعتمد إلى حد كبير على النقد وأن إجمالي المبالغ مستحقة القبض ومخصصات الخسائر 
االئتمانية المتوقعة ليست جوهریة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة ككل.

یلي الذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمو 
، أبرمت المجموعة عقد إیجار تمویلي بصفتها مؤجر. إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ٩كما هو مذكور في اإلیضاح 

جموعة على الذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمویلي تتمثل بشكٍل أفضل بقيمتها المدرجة في تاریخ المحاسبة. وقبل إبرام هذا العقد، قامت الم
عة راء الفحص النافي للجهالة الالزم على المالءة االئتمانية للطرف المقابل (المستأجر) وجودة وأداء بند الموجودات المعني. تقوم المجمو بإج 

بصفة مستمرة بمراقبة مخاطر االئتمان على الذمم المدینة عن عقود اإلیجار التمویلي لدیها.

، تمكنها في حالة أي تعثر من فسخ العقد وإعادة حيازة العقار بصورة فعلية. تحد هذه الحقوق الوقائيةتمنح االتفاقية المجموعة حقوق وقائية 
من مخاطر االئتمان في حال التعرض لها حيث تتم تغطيتها بالقيمة العادلة ، ٩باإلضافة لضمانات أخرى كما هو موضح في اإلیضاح 

للعقار المعني.

ذات عالقة المبالغ المستحقة من أطراف  
تتعلق األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة بشكٍل رئيسي بتوزیعات األرباح المستحقة من الشركات الشقيقة، والتي تتم تسویتها في 

حينها، وبالتالي تعتبر المجموعة هذه األرصدة قابلة للتحصيل بالكامل.

مخاطر السيولة 
لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها الُمتعلقة بمطلوبات مالية تتم تسویتها من خالل الدفع تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة

مكان، نقدًا أو من خالل موجودات مالية أخرى. تتمثل منهجية المجموعة عند إدارة السيولة في ضمان امتالكها دائمًا للسيولة الكافية، قدر اإل
العادیة والحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعریض سمعة المجموعة للخطر.للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في الظروف

إن الجدول المشار إليه أدناه یلخص استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة استنادًا الى الدفعات التعاقدیة غير المخصومة.

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
٥بعد  ٥إلى ١٢١إلى ٣أقل من 

المجموع سنوات سنوات شهراً أشهر ٣عند الطلب 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٥٦٬٢٧٥- - ٥٠٬٧٧١٥٬٥٠٤- دائنون تجاریون وآخرون 
١٩٣١٧٢٠٬٢٩٢٢٬٦٧٦٢٣٬٣٠٤- مطلوبات عقد اإلیجار

٧٧٬٠٣٢- ٧٣٣٩٬٩٩١٦٦٬٣٠٨- تمویالت بنكية
عمليات السحب على المكشوف 

١٤٬١٠٥- - - - ١٤٬١٠٥من البنوك
٨١٤٬٤- ١٣٠٬٤- - ٨٠١مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

١٤٬٩٠٦٥٢٣٬٥١١٥٬٨١٢٦١٣٬٩٠٢٬٦٧٦٥٣٠٬١٧٥
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(تتمة) مخاطر السيولة 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
٥بعد ٥إلى ١٢١إلى ٣أقل من

المجموعسنواتسنواتشهراً أشهر٣عند الطلب
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٨٬٣٨٠--٢١٬٣٧٧٧٬٠٠٣-دائنون تجاریون وآخرون 
٣٬٨٨٩١٬٠٢٣٥٬٤٥٤٥٠٬١١٢٦٠٬٤٧٨-مطلوبات عقد اإلیجار

٧١٤٢٬١٤٢٤٦٬٨٩٢١٩٬٤٨٤٦٩٬٢٣٢-تمویالت بنكية
٣٬٢٤٧----٣٬٢٤٧مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
بند مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
٢٧٬٨٥٠---٢٧٬٨٥٠-من خالل األرباح أو الخسائر

٣٬٢٤٧٥٣٬٨٣٠١٠٬١٦٨٥٢٬٣٤٦٦٩٬٥٩٦١٨٧٬١٨٩

مخاطر السوق 
ات تتعرض المجموعة لمخاطر السوق التي تتمثل في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية بسبب التغير 

واستثمارات األسهم، وتتعرض  في متغيرات السوق. تنشأ مخاطر السوق من المنتجات بالعمالت األجنبية والمنتجات التي تترتب عليها فائدة 
جميع هذه المنتجات لحركات السوق العامة والخاصة والتغيرات في مستوى تقلب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار العمالت ونسب الفائدة 

وأسعار األسهم وفروقات االئتمان.

مخاطر العمالت األجنبية 
القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار إن مخاطر أسعار العمالت األجنبية هي مخاطر تغير 

ر تحویل العمالت األجنبية. ینشأ تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية بصورة رئيسية من المعامالت التي تتم بالریال السعودي والدینا
دي والدینار البحریني والدرهم اإلماراتي أمام الدوالر األمریكي، فإن المجموعة ال البحریني. نظرًا لثبات سعر صرف كل من الریال السعو 

تتعرض لمخاطر عمالت جوهریة.

مخاطر أسعار الفائدة 
شأ ق. تنتنتج مخاطر أسعار الفائدة عن التقلبات في قيمة التدفقات النقدیة المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسو 

مخاطر أسعــار الفائدة التي تواجهها المجموعة بصورة رئيسية من ودائعها المحتفظ بها لدى البنوك والقروض. نظرًا ألن ودائع المجموعة 
ة.موعتحقق فائدة / ربح بمعدالت ثابتة، فإن أي تغيرات في معدالت الفائدة / الربح لن یكون لها تأثير على األرباح أو الخسائر الموحدة للمج

یوضح الجدول التالي نبذة موجزة عن أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

موجودات-األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
٠٠٨٬٤٢٤٢٦٤٬٤٤٤ودائع وكالة وودائع ألجل لدى البنوك

مطلوبات-الفائدة المتغيراألدوات ذات سعر 
)٥٧٬١٥٢() ٦٢٬٣٧٤( تمویالت بنكية

-) ١٤٬١٠٥( عمليات سحب على المكشوف من البنوك

 )٥٧٬١٥٢() ٧٦٬٤٧٩(

الموحدة.إن أي تغير محتمل بصورة معقولة في أسعار الفائدة في تاریخ المحاسبة لن یكون له أي تأثير جوهري على البيانـات الماليـة 
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(تتمة) مخاطر السوق 

مخاطر أسعار األسهم 
أسعار إن مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناتجة عن تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في 

أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت األجنبية)، سواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل محددة لألداة السوق (عدا تلك الناتجة عن مخاطر 
المالية الفردیة أو المصّدر لها، أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة المتاجر بها في السوق. تنشأ مخاطر أسعار

حقوق الملكية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم التي تنشأ من السندات بالقيمة العادلة األسهم من التغير في القيمة العادلة ألدوات
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

٪ في مؤشر األسهم  ٥إن استثمار المجموعة في أسهم شركة اإلمارات دبي الوطني "ریت" مدرج في بورصة ناسداك دبي. إن الزیادة بنسبة 
ألف درهم ٧١٨سبة كان ليؤدي إلى زیادة بنود الدخل الشامل األخرى وحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بمبلغ في تاریخ المحا 

درهم)، كما أن أي تغير مساوي في المقدار لكن في االتجاه العكسي كان ليؤدي إلى انخفاض بنود الدخل الشامل ألف ٧٨٦-٢٠١٩(
.األخرى وحقوق الملكية بنفس المبلغ

درهم.١٨٬٦٠٩في تاریخ إعداد التقاریر، كان التعرض لمخاطر االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة هو 

المخاطر التشغيلية 

تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر تكبد خسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة عدة أسباب مختلفة ترتبط بعمليات المجموعة وموظفيها 
والتكنولوجيا المطبقة والبنية التحتية وتنتج أیضًا عن عوامل خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل 
تلك المخاطر التي تنتج عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعایير السلوك المؤسسي المتعارف عليها. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع

لمجموعة وتواجه جميع وحدات األعمال تلك المخاطر.عمليات ا

إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية لتحقيق التوازن بين تفادي الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة المجموعة وبين
إلبداع.فعالية التكلفة بوجه عام، باإلضافة إلى تجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة وا

ارة قامت المجموعة بوضع إطار عام من السياسات واإلجراءات لتحدید المخاطر وتقييمها ومراقبتها وإدارتها وإعداد التقاریر عنها. تقوم اإلد
واإلجراءات العليا للمجموعة بتحدید وإدارة المخاطر التشغيلية لتقليل احتمال حدوث أي خسائر تشغيلية. یتم التأكد من االلتزام بالسياسات 

الموضوعة من خالل إجراء مراجعة دوریة من قبل إدارة وحدة األعمال ذات الصلة، مع تقدیم تقاریر موجزة إلى لجنة التدقيق ومجلس إدارة 
المجموعة.

إدارة رأس المال 

ارة رأس المال هي التأكد من قدرة یقوم مجلس إدارة الشركة بوضع ومراقبة سياسة إدارة رأس المال لدى المجموعة. إن أهداف الشركة من إد
نين الشركة على مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االستمراریة وزیادة صافي الموجودات وحقوق المساهمين بغرض الحفاظ على ثقة المستثمرین والدائ

رأس المال عالوة إصدار األسهم وأسهم الخزینة وجميع احتياطيات من  رأس المال  هيكل  یتضمن  والسوق واستمرار التطویر المستقبلي لألعمال.
لم یتم إجراء أیة تغييرات في األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنوات .إلى حملة األسهم في الشركةالعائدة حقوق الملكية األخرى 

.٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتهية في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٦٥

العادلة قياس القيم  - ٢٦

باستثناء یتم إدراج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي یمكن مقابله استبدال أداة في معاملة حالية بين أطراف راغبة، 
تلك المتعلقة بالبيع اإلجباري أو التصفية.

بناًء على تقييم ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١تقریبًا قيمها العادلة كما في إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تساوي 
اإلدارة وكما یلي:

حددت اإلدارة بأن القيم العادلة للنقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والمدینين التجاریين واآلخرین والدائنين التجاریين واآلخرین
ساوي تقریبًا مبالغها المدرجة إلى حٍد كبير نظرًا لالستحقاقات قصيرة األجل لهذه والمبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات عالقة ت

األدوات.

 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ُیدرج بالقيمة العادلة باستخدام السعر المدرج.المتداول إن بند الموجودات المالية

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ُیدرج بالقيمة العادلة باستخدام أحدث سعر إن بند الموجودات المالية غير المتداولة ب
لمعامالت السوق.



  تساوي تقریبًا قيمها العادلة نظرًا لحقيقة أنها تترتب ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١حددت اإلدارة بأن القيمة المدرجة للسلفيات طویلة األجل كما في
بأسعار متغيرة تعكس أسعار الفائدة الحالية في السوق للسلفيات المماثلة. ونتيجًة لذلك، فإن قيم التدفقات النقدیة المستقبلية عليها فائدة 

المخصومة على هذه السلفيات ال تختلف بشكٍل جوهري عن قيمها المدرجة الحالية.

لتمویلي وبند المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  حددت اإلدارة بأن القيمة المدرجة للذمم المدینة عن عقود اإلیجار ا
الخسائر تساوي تقریبًا قيمها العادلة المعنية نظرًا ألن هذه األرصدة تم خصمها باستخدام عوامل الخصم المناسبة.

ُیدرج بالقيمة العادلة باستخدام طریقة التقييم من إن بند الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
إن بند الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ُیدرج بالقيمة العادلة باستخدام المستوى األول. 

م خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.لم یتم إجراء أي إعادة تصنيف بين مستویات التقييطریقة التقييم من المستوى الثاني. 



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٦٦

المعلومات القطاعية - ٢٧

تشتمل األنشطة الرئيسية للمجموعة على االستثمار في شركات ومشاریع في مجاالت التعليم والرعایة الصحية وإدارة وتطویر وتشغيل تلك 
وأخرى في مجال الرعایة الصحية.الشركات والمشاریع. تتضمن المجموعة شركة تابعة في مجال التعليم 

فيما یلي التفاصيل الخاصة بإیرادات القطاعات ونتائج القطاعات وموجودات القطاعات ومطلوبات القطاعات:

الموحدة الحذوفات المجموع الرعایة الصحية التعليم االستثمارات 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
١٤٣٬٥٦٥-١٣١٬٥٥٦١٢٬٠٠٩١٤٣٬٥٦٥-اإلیرادات 

)٨٠٬٨٨٤(-)٨٠٬٨٨٤()٢١٬٢٥٠()٥٩٬٦٣٤(-التكاليف المباشرة 
)١٢٢٬٩١٤()٢٬٠٠٠()١٢٠٬٩١٤()١٩٬٣٣٨()٤٣٬١٧٦()٥٨٬٤٠٠(المصاریف العمومية واإلداریة

١٬٨٢٣)٢٬٥٠٠(٣٬٤٩٣١٣٨٦٩٢٤٬٣٢٣الدخل التشغيلي اآلخر 
٢٢٬٤٢٦-٢٢٬٤٢٦--٢٢٬٤٢٦الحصة من نتائج شركات شقيقة
-)٦٦١(٦٦١--٦٦١الحصة من نتائج شركات تابعة 

٤٠٬٨٦٩)١٬١٦٤(٤٢٬٠٣٣-٤١٬٩٤٤٨٩دخل التمویل
)٥٬٣٢٢(١٬١٦٤)٦٬٤٨٦()٦٬٤٤٤(-) ٤٢(تكاليف التمویل 

) ٤٣٧( ) ١٦١٬٥( ٧٢٤٬٤) ٣٤٬٣٣١( ٠٨٢٬١٠٩٧٣٬٢٨نتائج القطاع 

٢٬٧٢٠٬٧٢٣) ١٧٤٬٤٠( ٩٤٥٬٥٤٣٢٬١٤٧٦٧٬٨٠٥٬١٤٩٨٩٧٬٧٦٠٢٬إجمالي الموجودات 

) ٢٩٨٬٢٠٢( ٤٨٧٬١٥) ٧٨٥٬٢١٧( ) ٠٨٦٬١٢٩( ) ٥٦٬٨٣٤( ) ٨٦٥٬٣١( إجمالي المطلوبات 

) ٦٬٢٩١( - ) ٦٬٢٩١( ) ٤٬٩٥٥( ) ١٬٠٤٧( ) ٢٨٩( المصاریف الرأسمالية 



أمانات القابضة ش.م.ع.
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٦٧

المعلومات القطاعية (تتمة) - ٢٧

الموحدة الحذوفات المجموع الرعایة الصحيةالتعليم االستثمارات 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
١٤٢٬١٠٣-١٣٨٬٠٦٩٤٬٠٣٤١٤٢٬١٠٣-اإلیرادات 

)٦٩٬٦٩٠(-)٦٩٬٦٩٠()١١٬٣٦٦()٥٨٬٣٢٤(-التكاليف المباشرة 
)١٢٣٬٩٠٩()٢٬٧٩٠()١٢١٬١١٩()١٧٬٥٩١()٥١٬٨٥١()٥١٬٦٧٧(المصاریف العمومية واإلداریة

٢٢٬٧٠٠)٣٬٤٦٦(٢٣٬٨٢٥٢٬٢٣٢١٠٩٢٦٬١٦٦التشغيلي اآلخر الدخل 
٤٣٬٥١٠-٤٣٬٥١٠--٤٣٬٥١٠الحصة من نتائج شركات شقيقة
-)٢٬٩٣٩(٢٬٩٣٩--٢٬٩٣٩الحصة من نتائج شركات تابعة 

٤٢٬٠٩٨)٧٢٥(٤٢٬٨٢٣-٤٢٬٦١١٢١٢دخل التمویل
)٤٬٦٣٢(٧٥٤)٥٬٣٨٦()٤٬٦٥١()٧٣٥(-تكاليف التمویل 

٥٢٬١٨٠)١٦٦٩٬(٣٤٦٦١٬)٢٩٬٤٦٥(٢٠٨٦١٬٦٠٣٢٩٬نتائج القطاع 

٢٬٧٦٤٬٤٥٧)٩٤٦٬٦٨(١٣١٬٦٠٥٢٬١٩٨٦٩٬٠٧٤٬١٥٩٤٠٣٬٨٣٣٢٬إجمالي الموجودات 

)١٨٣٬٦٩٢(٤٢٠٬٣١)١١٢٬١٩٧()٠٢٤٬١٠٤()٨٥٨٬١٥()٢٣٠٬٤١(إجمالي المطلوبات 

)١١٬٠٣٣(-)١١٬٠٣٣()٧٬٢١٨()٣٬٤٤٩()٣٦٦(المصاریف الرأسمالية 

األحداث الالحقة - ٢٨
ما ولكن ليس هناك محتملة، والتي تعتبر جوهریة في طبيعتها أبرمت المجموعة اتفاقيات مشروطة الستثمارات في سياق األعمال العادیة،

.وف تكتملسأن هذه االستثمارات یؤكد

الشركة التابعة الجوهریة المملوكة جزئياً - ٢٩
إن المعلومات المالية للشركة التابعة التي لها حصص جوهریة غير مسيطرة قد تم عرضها أدناه:

المملوكة للحصص غير المسيطرة: نسبة حصة الملكية  )  ١( 

الحصة غير المسيطرة الشركة التابعة 
٢٠٢٠٢٠١٩

٪٣٠٬٦٤٪ ٣٠٬٦٤رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة ذ.م.م 

األرصدة المتراكمة للحصة غير المسيطرة:
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم 
٣٤٥٬٦١٦٬٨٦٤رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة ذ.م.م



أمانات القابضة ش.م.ع.
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٦٨

الشركة التابعة الجوهریة المملوكة جزئيًا (تتمة) - ٢٩

المعلومات المالية الموجزة للشركة التابعة قبل الحذوفات بين الشركات )  ٢( 

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١بيان األرباح أو الخسائر الموحد الموجز للسنة المنتهية في  

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٢٬٠٠٩٤٬٠٣٤اإلیرادات من عقود العمالء والدخل اآلخر
)٢٨٬٩٥٧() ٤٠٬٥٨٨( التكاليف والمصاریف

٦٩٢١٠٩الدخل اآلخر
)٤٬٦٥١() ٤٤٤٬٦( تكاليف التمویل

)٢٩٬٤٦٥() ٣٣١٬٣٤( الخسارة للسنة 

)٩٬٠٢٨() ٥١٩٬١٠( العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المالي الموحد الموجز كما في  بيان المركز  

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

١٣٩٬٠٤٩١٤٢٬١٦٢الموجودات غير المتداولة
١٠٬٧٥٦١٦٬٩١٢الموجودات المتداولة

)٩٥٬١٣٧() ٩٢٬٥٦٩( المطلوبات غير المتداولة
)٨٨٧٬٨() ٥١٧٬٣٦( المطلوبات المتداولة

٧١٩٬٢٠٠٥٠٬٥٥الملكية إجمالي حقوق  

٣٤٥٬٦٨٦٤٬١٦العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١معلومات التدفقات النقدیة الموجزة للسنة المنتهية في  

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم 

)١٦٬٠٧٤() ١٦٬٥٧٢( التشغيلية
)٧٬١٢٤() ٤٬٩٥٥( االستثماریة

٨٣٩٩٧٤٬٣٠التمویلية

٧٧٦٬٧) ٦٨٨٬٢٠( صافي النقص في النقدیة وشبه النقدیة
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٦٩

الشركة التابعة الجوهریة المملوكة جزئيًا (تتمة) - ٢٩

الحركات في الحصص غير المسيطرة ) ٣( 

یلخص الجدول التالي المعلومات الخاصة بالحركات في الحصة غير المسيطرة للفترة:

الحصة غير المسيطرة 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم 

١٦٬٨٦٤٣٠٬٢٤٤ینایر١الرصيد في 

األرباح/ (الخسائر) للسنة 
)٩٬٠٢٨() ١٠٬٥١٩( رویال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة ذ.م.م
١٬١٨٥- لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة

توزیعات األرباح المدفوعة
)١٬٨٤٣(- لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة

استبعاد شركة تابعة 
)٣٬٦٩٤(- لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة

٣٤٥٬٦١٦٬٨٦٤دیسمبر ٣١الرصيد في  

) ١٩- (كوفيد كورونا  تأثير جائحة - ٣٠

ــتوى العالم، بما في  ١٩-كورونا (كوفيدجائحةإن األزمة االقتصــــــــــادیة الناجمة عن  ) واإلجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات على مســــــــ
ود  فرض قيانتشــار الوباء، مثل اإلغالق و للحد منالبحرین، مملكة  ذلك حكومات دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودیة و 

ـــفر و حركةعلى  ــ ـــهر اتخاذ إجراءاتالســ ـــًة خالل الفترة من شــــ ـــطرابات في العمليات التجاریة للمجموعة، خاصــــ أخرى أدت إلى بعض االضــــ
. بدأ مجلس اإلدارة واإلدارة بالقيام بعدة إجراءات داخل الشركة وبين موظفيها للحفاظ على مستویات عالية  ٢٠٢٠مارس إلى شهر أغسطس 

.تشار الوباءانللحد من من الصحة والسالمة 

ــتمرار ازدیاد تأثير الجائحة، فإن المجموعة قد تواجه مخاطر وشــــــــكوكًا إضــــــــافية، وذلك في حال اتخاذ  ٢٠٢٠دیســــــــمبر ٣١عد ب ، ومع اســــــ
.إجراءات أخرى من قبل البلدان التي تعمل فيها المجموعة

ــكٍل دقيق في الوقت الحالي، مثل ال یزال مدى هذه التأثيرات ومدتها غير مؤكد ویعتمد على التطورات المســــــــتقبلية التي ال یمكن توقعها بشــــــ
ة، ال معدل انتقال اإلصابة بفيروس كورونا ونطاق إجراءات االحتواء التي تم اتخاذها ومدى فعاليتها. نظًرا للتقدیرات االقتصادیة غير المؤكد

المـاليـة الموحـدة. وبصــــــــــــــرف النظر عن ذلـك، یمكن لهـذه التطورات أن  جراء تقـدیر موثوق لهـذا التـأثير في تـاریخ اعتمـاد هـذه البيـاـنات إیمكن 
.٢٠٢١تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدیة والوضع المالي للمجموعة في سنة 

ـــــــــــية المتعلقة  ـــــــــــر الرئيســ تباًرا من ) اع١٩-كورونا (كوفيدبجائحةلبيانات المالية الموحدة للمجموعة والتي من المحتمل أن تتأثر با إن العناصــ
:موضحة تفصيًال أدناه٢٠٢٠دیسمبر ٣١وللسنة المنتهية في 

مساعدة الحكومة
ـــكل ١٩-(كوفيدكورونا جائحةللتخفيف من تأثير  ــــــــ ـــــــــــاعدة من حكومة البحرین على شــ )، تلقت الشـــــــــــــركة التابعة للمجموعة في البحرین مســ

.ألف درهم٤٥١مدفوعات نقدیة تغطي رواتب الموظفين البحرینيين بمبلغ یعادل 

أدت المساعدة الحكومية التي تلقتها المجموعة إلى تخفيض المصاریف المعنية.



أمانات القابضة ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٧٠

أرقام المقارنة - ٣١

عرض الفترة الحالية. إن إعادة التصنيف لتأكيد الموحد، حيثما أمكن، األرباح أو الخسائرتمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في بيان 
ونتائج المجموعة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ، وهي  ٢٠١٩دیسمبر ٣١تأثير على صافي الموجودات المعلنة سابقًا في هذه ليس لها أي 
ملخصة فيما یلي.

الموحد األرباح أو الخسائر  بيان 
المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيفسابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

)٦٩٬٦٩٠()٩٬٦١٧()٦٠٬٠٧٣(تكاليف مباشرة
٧٢٬٤١٣)٩٬٦١٧(٨٢٬٠٣٠إجمالي األرباح

)١٢٣٬٩٠٩(٩٬٥٢١)١٣٣٬٤٣٠(مصاریف عمومية وإداریة
٢٢٬٦٠٤٩٦٢٢٬٧٠٠دخل تشغيلي آخر


