
أمانات القابضة ش.م.ع.
المرحلية غير المدققةالموجزة البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١یونيو٣٠





أمانات القابضة ش.م.ع.
بيان األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي

٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهر لفترة  

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية. ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢-

المنتهية في أشهر الستةأشهر المنتهية في الثالثة
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح 

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

٣١٢١٬٩٦٥٤٦٬٨٠٣١٩٥٬٦٣٧٩٢٬٩٦٣من عقود العمالءإیرادات
)٠٩١٬٤٦()٣٦٨٬٩٨()٠٠٦٬٢٢()٧١١٬٦٠(تكاليف مباشرة

٢٥٤٬٦١٧٩٧٬٢٤٢٦٩٬٩٧٨٧٢٬٤٦إجمالي األرباح

)٦١٬٠٨١()٧٢٬٥٣٠()٣٠٬١١٩()٤١٬٥٨٢(٣مصاریف عمومية وإداریة
٦٥٩١٥٨١٬١٥٨١٬٠٩٠دخل تشغيلي آخر

)١٣٬١١٩(٢٥٬٨٩٧)٥٬١٦٤(٢٠٬٣٣١التشغيلية)الخسائراألرباح/ (

)٩٬١٣٥(٣٤٬٣٥٦)١١٬١٥٠(٥١٧٬١١٠شقيقةاتشركنتائجالحصة من 
-١٦٠٬٢٥٥-٥١٦٠٬٢٥٥ربح من استبعاد شركة شقيقة

٩٬٠٨٩٩٬٩٣٢١٧٬٨٦١١٩٬٩٥٦دخل تمویل
)٢٬٤١٧()٢١١٬٧()١٬٢٢٧()٨٦٤٬٤(تكاليف تمویل

)٤٬٧١٥(١٥٨٬٢٣١)٧٬٦٠٩(٩٢١٬٢٠١للفترة(الخسائر)/األرباح

العائدة إلى:
٢٣٥٬٣٣٨٥٨٦)٥٬١٥٠(٢٠٣٬٨٢٢الشركةمساهمي

)٥٬٣٠١()١٨٠٬٤()٢٬٤٥٩()٩٠١٬١(حصص غير مسيطرة

٤٬٧١٥(١٥٨٬٢٣١)٧٬٦٠٩(٩٢١٬٢٠١(

٩٤٠٬٠٠٠٠٢٠٬)٠٠٢٠٬(١٠٨٢٠٠٬الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)



أمانات القابضة ش.م.ع.
بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي

٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهر لفترة  

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية. ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣-

أشهر المنتهية في الستةأشهر المنتهية في الثالثة
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

)٤٬٧١٥(٢٣١٬١٥٨)٧٬٦٠٩(٢٠١٬٩٢١للفترة(الخسائر)/األرباح

األخرى الخسائر الشاملةبنود 
تصنيفها  ُیعاد التي لن  بنود الخسائر الشاملة األخرى 

:في الفترات الالحقةإلى األرباح أو الخسائر

للموجودات الماليةالقيمة العادلة  التغير في  
الدخلمن خالل بنودبالقيمة العادلة  
)٤٦٧٬٤()١٣٢()٢٦٥(-الشامل األخرى 

/الدخل الشاملإجمالي 
)٩٬١٨٢(٠٢٦٬٢٣١)٧٬٨٧٤(٩٢١٬٢٠١للفترة(الخسائر الشاملة)

العائد إلى:
)٣٬٨٨١(٢٣٥٬٢٠٦)٥٬٤١٥(٢٠٣٬٨٢٢الشركةمساهمي

)٥٬٣٠١()١٨٠٬٤()٢٬٤٥٩()٩٠١٬١(حصص غير مسيطرة

٩٬١٨٢(٠٢٦٬٢٣١)٧٬٨٧٤(٩٢١٬٢٠١(



أمانات القابضة ش.م.ع.
بيان المركز المالي الموحد المرحلي

٢٠٢١یونيو٣٠في  

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية. ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٤-

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمإیضاح 
(مدققة)(غير مدققة) 

الموجودات 
غير ال متداولةالموجودات

١٩٦٬٣٦١١٢٨٬٣٠٢ممتلكات ومعدات
االستخدام حق ٨٧٬٣٨٩٢١٬٧٠٦موجودات

ملموسةشهرة غير ٤١٬٢٣٢٬٤٠٩٤٨١٬٣٤٩وموجودات
شرك في ٥٩٠١٬٣٤٥١٬٠٦٩٬٧٥٥شقيقةاتاستثمارات

التمویليذمم اإلیجار عقود عن ٦٣٩٠٬١٥٦٣٨٤٬٥٢٩مدینة
٦٨٣٥٬٣٢٩٦٨٬٣٢بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى موجودات مالية

٤٩٥٬٨٤٠٬٢٦٠٩٬١١٨٢٬إجمالي الموجودات غير المتداولة
متداولةالموجودات ال

٦٢٨٬٩٥٢٢٠٬٧٩٣ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمویلي
وآخرون تجاریون ٦١٠٦٬١٢٥٣١٬١١٣مدینون

١٢٨٬٦٠٠١٩٬٦٥٣مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 
البنوك لدى واألرصدة الصندوق في ٧٦٤٢٬٤٤٦٥٥٥٬٥٣٠النقد

٣١٩٬٦١٠١١٤٬٦٠٢إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات ٨١٤٬٤٥٠٬٣٧٢٣٬٧٢٠٢٬إجمالي

حقوق الملكية والمطلوبات 
الملكية حقوق

٨٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠رأس المال
إصدار ٨١٬٣٢٥٥٢٣أسهمعالوة
خزینة )٦٬٧٠٢()٨٬٦١٣(٨أسهم

قانوني ٣٠٬١٥٢٣٠٬١٥٢احتياطي
العادلة القيمة )٢٢٬٣٩٠()٢٢٬٥٢٢(احتياطي

موزعة غير ٨٣٥٬٢٤٥٤٩٧٬١٠أرباح
الملكية العائدة إلى  حقوق ٢٬٧٤٦٬١٧٧٢٬٥١٢٬٠٨٠الشركةمساهميإجمالي

١٦٥٬٢٣٤٥٬٦حصص غير مسيطرة
الملكية حقوق ٣٤٢٬٧٤٨٢٬٤٢٥٬٥١٨٢٬إجمالي

المطلوبات 
غير المتداولة المطلوبات

٦٤١١٬٩٩٦٥٤٬٥٨٢تمویالت من البنوك
أخرى دائنة األجلذمم ٦٦٬١٢٨٣٬٨٢١طویلة

٦٨٥٬٦٠٥٢٢٬٤٢١مطلوبات عقود اإلیجار
ذي عالقة لطرف مستحقة ١٢٤٬٠١٣٤٬٠١٣مبالغ

الخدمةمخصص نهایة ٣٧٢٬٢١٦٠٩٬٩للموظفينمكافأة
المتداولة غير المطلوبات ١١٤٬٥٢٩٤٤٦٬٩٤إجمالي

المطلوبات المتداولة
٧١٨٬٩٢٨١٤٬١٠٥المكشوف من البنوكسحب على 

البنوك من ٦٤٦٬٢٤١٧٬٧٩٢تمویالت
وآخرون  تجاریون ٦٩٠٬٠٧٣٥٧٬٨١٥دائنون

٣٬٧٨٣٢٧٬١٢٩مطلوبات العقود
ألطراف ذات عالقة مستحقة ١٢٧٬٤٨١٨٠١مبالغ

اإلیجار عقود ٦٨٥٢٬٦٢١٠مطلوبات
٣٥٨٬١٧٣٨٥٢٬١٠٧المتداولةالمطلوباتإجمالي

المطلوبات ٤٧٢٬٧٠٢٢٩٨٬٢٠٢إجمالي
الملكية والمطلوبات  حقوق ٨١٤٬٤٥٠٬٣٧٢٣٬٧٢٠٢٬إجمالي

، وُوقعت بالنيابة عن المجلس  ٢٠٢١أغسطس ١١تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  
من قبل: 

__________________________________________________
محمد حمادهحمد الشامسي

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة



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

٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهر فترة  ل

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية. ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥-

العائدة إلى مساهمي الشركة 
الحصص غير مجموع األرباح غير احتياطي االحتياطي أسهمعالوة إصداررأس
اإلجمالي المسيطرةحقوق الملكية الموزعة القيمة العادلة القانوني الخزینة األسهمالمال 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٬٤٩٧٢٬٥١٢٬٠٨٠٦٬٣٤٥٢٬٥١٨٬٤٢٥) ٢٢٬٣٩٠(٣٠٬١٥٢) ٦٬٧٠٢(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٢٣مدققة –٢٠٢١ینایر ١في 

٢٣١٬١٥٨) ٤٬١٨٠(٢٣٥٬٣٣٨٢٣٥٬٣٣٨-----للفترة (الخسائر) /األرباح

) ١٣٢(-) ١٣٢(-) ١٣٢(----بنود الخسائر الشاملة األخرى 

٢٣١٬٠٢٦) ٤٬١٨٠(٢٣٥٬٣٣٨٢٣٥٬٢٠٦) ١٣٢(----للفترة إجمالي الدخل الشامل/ (الخسائر الشاملة) 

) ١٬١٠٩(-) ١٬١٠٩(---) ١٬٩١١(٨٠٢-) ٨أسهم الخزینة (إیضاح 

٨٣٥٬٢٤٥١٧٧٬٧٤٦٢٬١٦٥٬٢٣٤٢٬٧٤٨٢٬)٥٢٢٬٢٢(١٥٢٬٣٠)٦١٣٬٨(٢٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٣٢٥غير مدققة –٢٠٢١یونيو٣٠في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
(تتمة)بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي

٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهر فترة  ل

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية. ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦-

العائدة إلى مساهمي الشركة
الحصص غير مجموعاألرباح غير احتياطي االحتياطي أسهم عالوة إصدار رأس 
اإلجمالي المسيطرة حقوق الملكية الموزعة القيمة العادلة القانوني الخزینةاألسهمالمال 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٥٬٧٩٠٢٬٥٦٣٬٩٠١١٦٬٨٦٤٢٬٥٨٠٬٧٦٥) ٢١٬٠٣٣(٢٩٬١٤٤--٢٬٥٠٠٬٠٠٠مدققة –٢٠٢٠ینایر ١في 

) ٤٬٧١٥() ٥٬٣٠١(٥٨٦٥٨٦-----للفترة (الخسائر) /األرباح

) ٤٦٧٤٬(-) ٤٦٧٤٬(-) ٤٦٧٤٬(----بنود الخسائر الشاملة األخرى 

) ٩٬١٨٢() ٥٬٣٠١() ٣٬٨٨١(٥٨٦) ٤٬٤٦٧(----للفترة الدخل الشامل/إجمالي (الخسائر الشاملة)

) ٢٬٧٤٥(-) ٢٬٧٤٥(---)٣٬٤٧٢(٧٢٧-) ٨أسهم الخزینة (إیضاح 

) ٠٠٠٬٥٥(-) ٠٠٠٬٥٥() ٥٥٬٠٠٠(-----) ٩(إیضاح توزیعات أرباح معلنة

٣٧٦٬١٢٧٥٬٥٠٢٢٬٥٦٣٬١١٨٣٨٬٥١٣٢٬) ٥٠٠٢٥٬(١٤٤٬٢٩) ٤٧٢٬٣(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٧٢٧غير مدققة –٢٠٢٠یونيو٣٠في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي

٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهر لفترة  

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية. ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٧-

المنتهية الستة أشهرفترة 
یونيو ٣٠في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
األنشطة التشغيلية

)٤٬٧١٥(٢٣١٬١٥٨للفترة(الخسائر)/األرباح
التعدیالت للبنود التالية:

٩٬١٣٥)٣٤٬٣٥٦(نتائج الشركات الشقيقةالحصة من 
-)١٦٠٬٢٥٥(ربح من استبعاد شركة شقيقة

١٢٬٥١٨١١٬٦٥٩ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخداماستهالك
٤٬٢٥٠٢٬٢٥٠إطفاء موجودات غير ملموسة

٣٬٠٥٢١٬٥٧٨مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
)١٩٬٩٥٦()١٧٬٨٦١(التمویلدخل 

٢١١٬٧٩٩٦٬٢تكاليف التمویل
٤٥٬٧١٧٢٬٩٤٧

١١٬٠٥٣٢٥٬٢٩٥مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٣٬٨٦١)٤٬٥٩٠(مدینون تجاریون وآخرون 

)١٣٬٥٢٠()٢٣٬٤٢٩(ومطلوبات العقودوآخرون دائنون تجاریون  
)٧٥٩٬٢(٦٬٦٨٠طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة 

٣٥٬٤٣١١٥٬٨٢٤العملياتالناتج منالنقد  
)٣٣٧()١٬٣١٧(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين

١١٤٬٣٤٤٨٧٬١٥من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدیةصافي 
األنشطة االستثماریة

)١٬٦١٠()٤٬٢٤٥(ممتلكات ومعداتاستحواذ على
-)٨٥٣٬١٦٦(استحواذ على شركة تابعة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه

-٣٤٩٬٤٠٢مبالغ محصلة من استبعاد شركة شقيقة
)١٣٬٠٨٤()٣٠٢(استثمار في عقود اإلیجار التمویلي

-٣٬٧٠٤المقبوضةدفعات اإلیجار  
اإلسالميةالمتوافقة مع أحكام الشریعةالتغيرات في الودائع ألجل

٤٠٠٬٨٢٩)٢٥٩٬٢٠٧(والودائع ألجل لدى البنوك
٢٬٢٩٤٣٬٧٠١اإلسالميةالودائع ألجل المتوافقة مع أحكام الشریعةمقبوض عندخل

٢٬٥٨٧١٬٣٩٧فائدة مقبوضة على الودائع لدى البنوك
)٢٧٬٨٥٠(-تسویة بند مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٦١٩٬١٣٥٤٥٬١الشقيقةمن الشركات ةتوزیعات األرباح المقبوض
٩٢٨٬٣٦٤)٣١٤٬٧٤٥(األنشطة االستثماریةمن(المستخدمة في)/التدفقات النقدیةصافي 

التمویليةاألنشطة 
٤٠٧٬٢٦٤٢٬٨١٥التمویالت من البنوكمبالغ محصلة من 

-)١٦٬٣٥٠(التمویالت من البنوكسداد 
)٤٬١٠٩()٦٬١٩٤(دفع مطلوبات عقود اإلیجار

)١٨٬٧٥١(١٬٦٠٦التغير في األرصدة النقدیة األخرى 
)٢٬٧٤٥()١٬١٠٩(استحواذ على أسهم خزانة، بالصافي

)٥٥٬٠٠٠(-توزیعات أرباح مدفوعة
)٢٬٣٥٠()٣٥٤(تكاليف تمویل مدفوعة

)١٤٠٬٨٠(٨٦٣٬٣٨٤األنشطة التمویلية)المستخدمة في(من/التدفقات النقدیةصافي 
٣٠٠٬٢٧٥)٣٢٦٬٣٣٧(الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة(النقص)/ صافي 

١١٦٬٣٩١٤٣٨٬١٢٧بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في  
٧٧٩٬٦٤٧١٣٬٧٢٤النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-٨-

واألنشطة الرئيسية نبذة عن الشركة ١
، وتم تسجيلها كشركة مساهمة عامة في سوق دبي المالي. تشتمل ٢٠١٤نوفمبر  ١٧تأسست أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بتاریخ  

عًة بـ "المجموعة"). هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية على األداء المالي والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة (ُیشار إليها مجتم

ومشاریع في  للشركةتشتمل األنشطة الرئيسية   وتشغيل تلك  قطاعات  على االستثمار في شركات  وتطویر  التعليم والرعایة الصحية وإدارة 
بأي شكٍل من األشكال في شركات أو منشآت أو مؤسسات أخرى خارج دولة اإلماراتالشركةالشركات والمشاریع. قد تشارك أو تساهم  

العربية المتحدة.

مالي. تعتزم الشركة أن تلتزم أسهمها بالشریعة اإلسالمية بغرض االستثمار والتداول وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمية التي یحددها سوق دبي ال

بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦إن المرسوم بالقانون االتحادي رقم   بشأن ٢٠١٥لسنة  ٢والذي ینص على تعدیل 
. تقوم الشركة حاليًا بمراجعة ٢٠٢١ینایر  ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧الشركات التجاریة قد تم إصداره بتاریخ  

األحكام الجدیدة وسوف تطبق متطلباتها في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت حيز التنفيذ. 

السياسات المحاسبية والتغيرات في اد البيانات المالية أسس إعد-٢
أسس إعداد البيانات المالية ١-٢

-٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢١یونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية لفترة هذه تم إعداد 
.التقاریر المالية المرحلية

أن تقرأ جنبًا ال تشتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنویة، وینبغي 
.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في إلى جنب مع البيانات المالية السنویة للمجموعة كما 

مدلسكس اسوشيتس منطقة للمجموعة:  على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات التابعة  تشتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية 
كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة ومركز  ) رویال ماتيرنيتي هوسبيتال ( القابضة ذ.م.م رویال ماتيرنيتي هوسبيتالو (جامعة مدلسكس) ذ.م.م – حرة  

لمزید من التفاصيل)، (ُیشار إليها مجتمعًة بـ "المجموعة").١- ٤التأهيل الذي تم االستحواذ عليه خالل الفترة الحالية (راجع إیضاح 

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة٢-٢

ية الموحدة السنویة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المال 
لم تقم المجموعة .  ٢٠٢١ینایر  ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في  

باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولم یسر مفعولها بعد.

، إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة.٢٠٢١ألول مرة في سنة  والتفسيراتتطبق العدید من التعدیالت

المعي المقارنة  تشكيل  لسعر الفائدة  إعادة  رقم  ٢المرحلة  -اریة  المالية  التقاریر  الدولي إلعداد  المعيار  على  التعدیالت  والمعيار  ٩: 
والمعيار الدولي  ٤والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٧والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٣٩المحاسبي الدولي رقم  

١٦المالية رقم إلعداد التقاریر 
المخاطر  توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقاریر المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك (إیبور) بمعدل فائدة بدیل خاٍل من

تقریبًا. 

التالية التي تسمح بها المعایير: االستثناءات تتضمن التعدیالت 
تغييرات تعاقدیة أو تغييرات على التدفقات النقدیة المطلوبة مباشرًة بموجب إعادة تشكيل المقارنة المعياریة، من متطلبات إجراءاستثناء

والتي یتم التعامل معها على أنها تغييرات على معدل فائدة متغير، والتي تعادل تغيرًا في معدل الفائدة في السوق. 
بموجب إعادة بالتغييرات المطلوب إجراؤها  ووثائق السماح  تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة بين البنوك على تعيينات التحوط 

التحوط دون إیقاف عالقة التحوط. 
 تقدیم إعفاء مؤقت للمنشآت من استيفاء المتطلبات القابلة للتحدید بشكٍل منفصل عند تخصيص إحدى أدوات معدل الفائدة الخالي من

اطر. المخاطر كتحوط من أحد عناصر المخ 

التي تسمح االستثناءاتليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة. تنوي المجموعة استخدام  
بها المعایير في الفترات المستقبلية إذا أصبحت ساریة المفعول. 



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-٩-

السياسات المحاسبية (تتمة) أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في -٢

قياس القيم العادلة ٣-٢

بنود الدخل  یتم بيان كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة أو التكلفة التاریخية باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
عن قيمها الدفتریة في  جوهریة  ة للموجودات والمطلوبات المالية بصورة التي یتم قياسها بالقيمة العادلة. ال تختلف القيم العادلاألخرى الشامل  

تسلسل القيمة من  ٢والمستوى  ١ضمن المستوى  من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  بالقيمة العادلةتاریخ التقریر. یتم تصنيف االستثمار
لقياس القيمة العادلة خالل الفترة. ٣والمستوى ٢ى والمستو ١. لم تكن هناك أي تحویالت بين المستوى ، على الترتيبالعادلة

الخسائر وأاألرباح -٣

االیرادات ١-٣

ما یلي: تتألف اإلیرادات م
،بمبلغ  مدلسكس،  جامعةالرسوم المحققة من الخدمات األكادیمية والخدمات األخرى ذات العالقة المقدمة من الشركة التابعة للشركة

والتي تمثل الخدمات المحولة بمرور الوقت. ألف درهم) ٨٨٬٣٩٢-٢٠٢٠ألف درهم (٨٧٬٩٦١

  ،رویال ماتيرنيتي  اإلیرادات المحققة من خدمات الرعایة الصحية والخدمات األخرى ذات العالقة التي تقدمها الشركة التابعة للشركة
)، والتي تمثل الخدمات المحولة في وقٍت معين.ألف درهم٤٬٥٧١-٢٠٢٠ألف درهم (١٢٬٢١٨، البالغة هوسبيتال

  بلغت اإلیرادات المحققة من خدمات الرعایة الصحية والخدمات األخرى ذات العالقة المقدمة من الشركة التابعة للشركة، مركز
ألف درهم من تاریخ االستحواذ وحتى تاریخ التقریر المالي، والتي تمثل  ٩٥٬٤٥٨كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل، مبلغ  

معين.الخدمات المقدمة في وقٍت 

المصاریف العمومية واإلداریة ٢-٣

المنتهية الستة أشهرفترة 
یونيو ٣٠في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
٣٢٬٩٣٧٢٢٬٣١٦)١(مصاریف مرتبطة بالموظفين
٥٬٢٠٨٧٬٤٥٢تكاليف مرتبطة بالمعامالت

٣٨٥٬٣٤٣١٣٬٣١)٢(مصاریف أخرى 

٥٣٠٬٧٢٠٨١٬٦١

). ألف درهم٩٬٢٧٩–٢٠٢٠ألف درهم (٢٢٬٨١٠یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ )١(

).ألف درهم٢٣٬١٨٩–٢٠٢٠ألف درهم (٢٨٬٨٤٧) یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ ٢(



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٠-

دمج األعمال -٤

االستحواذ على مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل ١-٤

المؤهلة للتصویت في مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة  من األسهم  ٪ ١٠٠على نسبة  ٢٠٢١فبرایر  ٢٨استحوذت المجموعة بتاریخ  
في ثالث شركات تابعة، هي: مركز كامبریدج ٪١٠٠التأهيل، وهو شركة قابضة غير مدرجة یقع مقرها في قبرص لدیها حصة ملكية بنسبة  

وشركة سي إم آر سي العربية ،اإلمارات العربية المتحدةةالتي تقدم خدمات الرعایة الصحية في دولللرعایة الطبية وإعادة التأهيل ذ.م.م
ليمتد وهي شركة  ١، وشركة تي في إم كيه اس ایه أكویزیشن  المملكة العربية السعودیةالسعودیة التي تقدم خدمات الرعایة الصحية في  

يانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية نتائج مركز . یتم معالجة االستحواذ محاسبيًا باستخدام طریقة االستحواذ المحاسبية. تتضمن البقابضة
من تاریخ االستحواذ.  أربعة أشهركامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل لفترة 

ذ: افيما یلي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لمركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل كما في تاریخ االستحو 

القيمة العادلة 
المثبتة عند 
االستحواذ* 
ألف درهم
غير مدققة 

الموجودات 
٧٣٬٣٤٧ممتلكات ومعدات

٦٥٬٧٩٥موجودات حق االستخدام  
١٠٬٧٨٧نقدیة

٤٬٣٢٩مخزون 
٧٠٬٣٠٢مدینون تجاریون وآخرون 

٢٢٤٬٥٦٠
المطلوبات 

)٢٧٬٢٩٠(دائنون وآخرون 
)٧١٬٢٥٠(مطلوبات عقود اإلیجار

)١٠٬٠٢٧(مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
)١٠٨٬٥٦٧(

١١٥٬٩٩٣مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة
٧٥٥٬٣١٠الشهرة الناتجة عن االستحواذ (مرحلية)*

)٧٬٣٥٠(المطلوبات المتداولة وغير المتداولة)المبلغ المؤجل (المشمول في 
٨٦٣٬٩٥٣مبلغ الشراء المحول

تحليل التدفقات النقدیة عند االستحواذ:
١٠٬٧٨٧صافي النقد المستحوذ عليه من شركة تابعة (مشمول في التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة)

)٨٦٣٬٩٥٣(النقد المدفوع
)٨٥٣٬١٦٦(التدفقات النقدیة عند االستحواذصافي 

المجموعة بإشراك خبير  قامت.  مؤقتبشكل* تم قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل  
ار مستقل لتقدیم الدعم فيما یتعلق بتخصيص سعر الشراء وتحدید القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة وفقًا للمعي

ریخ االستحواذ، حول  . إذا حددت المعلومات الجدیدة التي تم الحصول عليها خالل سنة واحدة من تا ٣الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
الحقائق والظروف الموجودة بتاریخ االستحواذ، وجود تعدیالت على المبالغ المذكورة أعاله، أو أي مخصصات إضافية كانت موجودة بتاریخ  

أن  ئي  حسب تقييمهم المبدأعضاء مجلس إدارة الشركة  یرى ،  ٢٠٢١یونيو٣٠محاسبة االستحواذ. كما في  طریقة  االستحواذ، فسيتم تعدیل  
القيم الدفتریة المقابلة لها. تساوي تقریباً القيمة العادلة لجميع موجودات ومطلوبات مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل 



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١١-

(تتمة)دمج األعمال -٤

االستحواذ على مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل (تتمة) ١-٤

٢٣٬٧٧٧ألف درهم في اإلیرادات ومبلغ  ٩٥٬٤٥٨اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، أسهم مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل بمبلغ  
ألف درهم، ١٤٢٬١٢٨مبلغ  المساهم بها  درهم في أرباح المجموعة. ولو أن االستحواذ كان قد جرى في بدایة الفترة، لبلغت اإلیرادات  ألف  

ألف درهم.٣٢٬٠١٠لفترة مبلغ المساهم بها لرباح األولبلغت 

قة من دمج موجودات وأنشطة مركز كامبریدج للرعایة  إن الشهرة المثبتة تعود بشكٍل رئيسي إلى التحالفات المتوقعة والمزایا األخرى المحق
الطبية وإعادة التأهيل مع تلك الخاصة بالمجموعة.

وتم تضمينها في المصاریف اإلداریة في بيان األرباح أو ٢٠٢٠ألف درهم كمصروف في سنة  ٢٬٦٢٨البالغة  لةتم تحميل تكاليف المعام
. ٢٠٢٠ء من التدفقات النقدیة التشغيلية في بيان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتهية في  وكجز ٢٠٢٠الخسائر الموحد للسنة المنتهية في 

الشهرة والموجودات غير الملموسة ٢-٤

فيما یلي تسویة القيمة الدفتریة للشهرة والموجودات غير الملموسة في بدایة ونهایة فترة التقاریر المالية: 

الموجودات 
المجموع الملموسة غير الشهرة
ألف درهمألف درهمألف درهم

إجمالي القيمة الدفتریة 
٣٥٨٬٧٨٢١٣٣٬٣٠٠٤٩٢٬٠٨٢(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١في 

٧٥٥٬٣١٠-٧٥٥٬٣١٠) ١-٤(إیضاح استحواذ على شركة تابعة

١٬١١٤٬٠٩٢١٣٣٬٣٠٠١٬٢٤٧٬٣٩٢(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو٣٠في 

اإلطفاء المتراكم
١٠٬٧٣٣١٠٬٧٣٣-مدققة-٢٠٢١ینایر ١في 

٢٥٠٬٤٢٥٠٬٤-اإلطفاء للفترة 

٩٨٣٬١٤٩٨٣٬١٤-(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو٣٠في 

صافي القيمة الدفتریة 
١٬١١٤٬٠٩٢٣١٧٬١١٨٤٠٩٬٢٣٢١٬(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو٣٠في 

٣٥٨٬٧٨٢١٢٢٬٥٦٧٤٨١٬٣٤٩(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٢-

دمج األعمال (تتمة)-٤

اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة٣-٤

المجموعة اختبار االنخفاض في القيمة السنوي الخاص بها في دیسمبر وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة المدرجة قد انخفضت تجري 
قيمتها. یستند اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة الخاص بالمجموعة إلى حسابات القيمة المستخدمة. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة 

٣١ل للتحصيل لمختلف الوحدات المنتجة للنقد تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة السنویة للسنة المنتهية في  لتحدید المبلغ القاب
. ٢٠٢٠دیسمبر 

، لم تحدد اإلدارة الظروف التي قد تشير إلى أن القيمة المدرجة للشهرة قد تنخفض. ٢٠٢١یونيو٣٠كما في 

في شركات شقيقة االستثمارات-٥

فيما یلي القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة:

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٢٩٬٢٩٦١٢٩٬٤٧٤)١(شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
١٨٤٬١٧٤-)٢(تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)

٣٨٣٬٨٧١٣٨١٬٧٠٠المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)
١٧٨٬٣٨٨٤٠٧٬٣٧٤جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")

٣٤٥٬٩٠١٧٥٥٬٠٦٩١٬

، انتهت رخصة شركة سكون الصادرة عن وزارة الصحة، وتم تقدیم طلب تجدید الرخصة من قبل شركة سكون، والذي خالل الفترة الحالية)١(
مرحلية. ال یزال قيد اإلجراء من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودیة كما في تاریخ إصدار هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة ال

الرخص وحقيقة أن شركة سكون لدیها كافة الوثائق المطلوبة، فإنه تجدید اًء على التجارب السابقة لعمليات  حددت إدارة الشركة بأنه بن
. ٢٠٢١من سنة لثالثاالرخصة، والتي من المتوقع أن یتم تجدیدها خالل الربع تجدیدال یتوقع أن تكون هناك أي تعقيدات في عملية 

المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة صندوق المعرفة لبيع كامل حصة المجموعة في شركة تعليم القابضة ، وقعت  خالل الفترة الحالية)٢(
أبریل ٢٢ألف درهم، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاریخ ٣٤٩٬٤٠٢نظير مبلغ نقدي إجمالي قدره 

، حيث تم استبعاد استثمار المجموعة في تعليم وتم تسجيل الفرق بين ٢٠٢١أبریل ٢٨خ . وقد اكتملت صفقة البيع والشراء بتاری٢٠٢١
كما یلي: القيمة الدفتریة لالستثمار بتاریخ االستبعاد ومبلغ البيع كربح ضمن األرباح أو الخسائر

الستة أشهر المنتهية 
٢٠٢١یونيو٣٠في 

ألف درهم
(غير مدققة) 

٣٤٩٬٤٠٢المقبوضالمبلغ 
)١٤٧٬١٨٩(صافي القيمة الدفتریة لالستثمار بتاریخ االستبعاد

٢٥٥٬١٦٠



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٣-

االستثمارات في شركات شقيقة (تتمة)-٥

:الشقيقةالشركات من نتائج فيما یلي حصة المجموعة 

المنتهية الستة أشهرفترة 
یونيو ٣٠في 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف ألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

)٢٢٬١٥٤()١٧٨(شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
٤٬٩٧٣٤٬٩٠٦تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)

)٤٬٥٤١(٧٬٠٤٠المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)
٥٢١٬٢٢٦٥٤٬١٢القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")جامعة أبوظبي

١٣٥٬٩(٣٥٦٬٣٤(

إن الحركة في االستثمارات في الشركات الشقيقة كما یلي: 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٧٥٥٬٠٦٩٬١٧٧٤٬١٠٧٬١بدایة الفترةفي  

٣٧٬٢٥١٢٨٬٧١٣النتائجحصة 
)٢٨٧٬٦()٨٩٥٬٢(إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

٣٥٦٬٣٤٤٢٦٬٢٢حصة النتائج في األرباح أو الخسائر

٦٣٣-الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى 
)٣٣٬٨٨١()١٣٬٦١٩(توزیعات األرباح

)٢٧٬١٩٧(-تخفيض رأس المال
-)١٨٩٬١٤٧(شقيقةاستبعاد شركة 

٣٤٥٬٩٠١٧٥٥٬٠٦٩٬١في نهایة الفترة



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٤-

الموجودات المالية والمطلوبات المالية -٦
یونيو ٣٠فيما یلي نظرة عامة على الموجودات المالية، بخالف األرصدة النقدیة والودائع قصيرة األجل، المحتفظ بها لدى المجموعة كما في  

: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

المطفأة:أدوات الدین بالتكلفة 
٧٥٬٢٦٠١١٬٩٩١مدینون تجاریون 

١٢٬٣٦٩٦٬٩٥٠ومصاریف مدفوعة مقدماً ودائع
١٨٬٤٩٦١٢٬١٧٢موجودات متداولة أخرى 

٤١٩٬١٠٨٤٠٥٬٣٢٢ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمویلي
٨٬٦٠٠١٩٬٦٥٣مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أدوات الدین 
١٤٬٢٢٧١٤٬٣٥٩أدوات دین متداولة-ليمتدشركة اإلمارات دبي الوطني ریت

BEGiN- ٦٠٨٬١٨٦٠٩٬١٨متداولةغير  أدوات دین

٦٦٨٬٥٦٦٠٥٦٬٤٨٩اإلجمالي

١٤٣٬٦٧٧٧١٬٥٥٩إجمالي المتداول
٩٩١٬٤٢٢٤٩٧٬٤١٧المتداولإجمالي غير 

: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١یونيو٣٠فيما یلي نظرة عامة على المطلوبات المالية المحتفظ بها لدى المجموعة كما في 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:

٩٠٬٠٧٣٥٧٬٨١٥دائنون تجاریون وآخرون 
٦٬١٢٨٣٬٨٢١ذمم دائنة أخرى طویلة األجل

٧٬٤٨١٨٠١مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
٩٢٬٤٥٧٢٢٬٦٣١عقود اإلیجارمطلوبات

تمویالت من البنوك
٦٤٬٦٣٨٦٢٬٣٧٤تسهيل إجارة ألجل غير متجدد

-٥٩٩٬٣٩٣مشاركة *تمویل تسهيل 

٣٧٦٬٦٥٤٤٤٢٬١٤٧اإلجمالي

١٥٠٬٦٤٧٦٦٬٦١٨إجمالي المتداول
٧٢٩٬٠٣٥٨٢٤٬٨٠إجمالي غير المتداول

٤٠٥٬٠٠٠، حصلت المجموعة على تسهيل مشاركة ألجل من بنك محلي بمبلغ  ٢٠٢١یونيو٣٠أشهر المنتهية في  الستة* خالل فترة  
). ُیستحق سداد التسهيل فورًا عقب الصرف  ١-٤ألف درهم لتمویل االستحواذ على مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل (إیضاح  

سنویًا، على مدى فترة سبع  ٪٢.٢٥ربح بسعر إیبور زائدًا  ألف درهم، بما في ذلك١٢٬٨٦١في شكل أقساط ربع سنویة قيمة كٍل منها  
یتم سدادها مع القسط األخير. إن التسهيل مضمون مقابل ضمانات مؤسسية مقدمة  ٪٣٠سنوات، باإلضافة إلى دفعة كبيرة نهائية بنسبة  

على أسهم مركز كامبریدج ٪١٠٠ة إلى رهن بنسبة  من الشركة ومركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل والشركات التابعة له، باإلضاف
للرعایة الطبية وإعادة التأهيل والشركات التابعة له وتنازل عن توزیعات أرباح شركة سي إم آر سي العربية السعودیة ذ.م.م.



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٥-

النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك -٧
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
٦١٠٤٥٢النقد في الصندوق 

٨٣٬٠٩٧٨٧٬٣٥١حسابات جاریة لدى البنوك
١٣٬٢٤٢١٤٬٨٤٨)٢-٨رصيد نقدي محتفظ به لدى طرف ثالث (إیضاح  

٣٬٨٩٦٣٬٨٩٦ودیعة مرهونة
٣١٦٬٠٠٠٣٠٦٬٠٤٠ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة

٧٩٧٬٤٩١١٧٬٩٦٨متوافقة مع أحكام الشریعةودائع ألجل غير  

٦٤٢٬٤٦٦٥٣٠٬٥٥٥نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

تتألف النقدیة وشبه النقدیة في بيان التدفقات النقدیة الموحد مما یلي:
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
٤٦٦٬٦٤٢٥٣٠٬٥٥٥الصندوق وأرصدة لدى البنوكنقد في 
ناقصًا:

)١٤٬٨٤٨()١٣٬٢٤٢()٢-٨رصيد نقدي محتفظ به لدى طرف ثالث (إیضاح  
)٣٬٨٩٦()٣٬٨٩٦(ودیعة مرهونة

)١٠٦٬٥٩٠()٣١٦٬٠٠٠(ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة
-)٤٩٬٧٩٧(متوافقة مع أحكام الشریعةغيرودائع ألجل

)١٤٬١٠٥()٩٢٨٬١٨(على المكشوف من البنوكاتبو سح 

٧٧٩٬٦٤٣٩١٬١١٦نقدیة وشبه نقدیة

متوافقة مع أحكام  ألجل الألف درهم على ودائعها ١٬٤٩٩بمبلغ  مجمع  ، حققت المجموعة ربح ٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الفترة خالل  
). ألف درهم٥٬٠٩٨-٢٠٢٠(متوافقة مع أحكام الشریعةوغير الالشریعة

وأسهم الخزینة رأس المال-٨
رأس المال ١-٨

رأس المال المصرح به 
مليار درهم).٥: ٢٠٢٠مليار درهم (٥مبلغ بلغ رأس المال المصرح به للشركة 

رأس المال الُمصدر 
. یحق مدفوعة بالكامل درهم للسهم الواحد١سهمًا عادیًا قيد اإلصدار بقيمة  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠الشركة  ، كان لدى  ٢٠٢١یونيو٣٠كما في  

لحاملي هذه األسهم العادیة الحصول على توزیعات األرباح التي یتم اإلعالن عنها من حين ألخر كما یحق لهم التصویت في الجمعية 
العمومية للمجموعة بواقع صوت واحد لكل سهم.

أسهم الخزینة ٢-٨
، استعانت الشركة بأحد صناع السوق المرخصين الخارجيين في سوق دبي المالي والذي یقدم خدمات توفير السيولة، لوضع ٢٠٢٠في سنة

أوامر شراء وبيع على أسهم الشركة بهدف تقليل الفروق بين أسعار العرض والطلب، إلى جانب الحد من التقلبات في السعر والحجم. في 
سهم من أسهم أمانات بالنيابة عن الشركة، والتي قد تم شراؤها بتكلفة قدرها  ٨٬٦١٢٬٦٨٣، احتفظ صانع السوق بعدد  ٢٠٢١یونيو٣٠

ألف درهم  ١٬٣٢٥تم تثبيت أرباح تراكمية بمبلغ  .  ٢٠٢١یونيو٣٠ألف درهم وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية كأسهم خزینة في  ٨٬٦١٣
من استبعاد األسهم خالل الفترة  ألف درهم  ٨٠٢كعالوة إصدار أسهم ضمن حقوق الملكية، منها صافي أرباح بمبلغ  ٢٠٢١یونيو٣٠في  

. وفي نهایة مدة العقد مع صانع السوق، یكون للشركة الخيار إما بتحویل األسهم القائمة تحت اسمها أو استبعاد األسهم في السوق.الحالية



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٦-

األرباحتوزیعات -٩
درهم لكل سهم عادي).٠٬٠٢-٢٠٢٠لم یتم اإلعالن عن أي توزیعات أرباح خالل الفترة الحالية (

الربح األساسي والمخفف للسهم - ١٠
الشركة. من قبلالشركة وعدد األسهم العادیة المصدرة مساهميیستند حساب الربح األساسي والمخفف للسهم على أرباح الفترة العائدة إلى 

المنتهية الستة أشهرفترة 
یونيو ٣٠في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
٣٣٨٬٢٣٥٥٨٦(باأللف درهم)الشركةمساهميأرباح الفترة العائدة إلى  

٥٤٨٬٤٩٩٢٬١١٠٬٤٩٤٢٬(باأللف سهم)*عدد األسهم العادیةالمتوسط المرجح ل

٩٤٠٬٠٠٢٠٬٠٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

المرجح ألثر التغيرات في أسهم الخزینة خالل الفترة. * إن المتوسط المرجح لعدد األسهم یضع في االعتبار المتوسط 

االلتزامات - ١١
المجموعة كمستأجر 

، كانت دفعات عقود اإلیجار المستقبلية بالحد األدنى لعقود اإلیجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء والمستحقة الدفع من  ٢٠٢١یونيو٣٠في 
قبل المجموعة كما یلي: 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

١٦٠٬١٤٬٩٢٥مستحقة خالل أقل من سنة واحدة

المجموعة كمؤجر 
أبرمت المجموعة عقد إیجار تمویلي بصفتها مؤجر. وفقًا لشروط العقد، شریطة استيفاء معایير معينة، قد ُتطالب المجموعة بتمویل مبلغ 

المتفق  مليون درهم) لتوسعة وتحسين بند الموجودات المعني ضمن اإلطار الزمني  ١٢٬٤-٢٠٢٠مليون درهم (٠٬٢إضافي یصل إلى  
عليه بموجب العقد.

المطلوبات الطارئة 
ال شيء). فيما یلي تفاصيل حصة -٢٠٢٠ليس لدى الشركة والشركات التابعة لها أي مطلوبات طارئة جوهریة في تاریخ التقریر المالي (

المجموعة في المطلوبات الطارئة لشركاتها الشقيقة في تاریخ التقریر المالي. 

ردیسمب٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

٢٦١٬٢٠٣٥٬٧٥٨ضمانات بنكية



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٧-

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - ١٢
تقوم المجموعة، في سياق أعمالها االعتيادیة، بإبرام معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعریف "األطراف ذات العالقة" المتضمن 

). یتم االتفاق على أحكام وشروط هذه المعامالت بشكل متبادل من قبل الشركة والطرف وتعدیالته(٢٤رقمالمعيار المحاسبي الدوليفي 
مع األطراف ذات العالقة. الجوهریة المعامالت واألرصدة بذي العالقة. فيما یلي قائمة 

األرصدة القائمة لدى األطراف ذات العالقة 
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
الشركات الشقيقة

٨٬٥١٧٨٬٠٤٥سكون 
١١٬٥٩٤-تعليم

٨٣١٤أطراف أخرى ذات عالقة

٦٠٠٬٨٦٥٣٬١٩

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٠١٣٬٤٠١٣٬٤غير متداولة–أطراف أخرى ذات عالقة 
٧٬٤٨١٨٠١متداولة–أطراف أخرى ذات عالقة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

أشهر المنتهية في الستةأشهر المنتهية في الثالثة
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
الشركات الشقيقة

٨٬٧٥٠١٬٥٤٥--توزیعات أرباح مستلمة من جامعة أبوظبي القابضة
-٤٬٨٦٩-٤٬٨٦٩المركز الطبي العالميتوزیعات أرباح مستلمة من 

وموظفي اإلدارة العليا مما یلي: تتألف تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة 

أشهر المنتهية في الستةأشهر المنتهية في الثالثة
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
٣٬٦٥٢١٬٩٣٥٨٬٣٧٦٦٬٤٢٠مزایا قصيرة األجل
١٣٢١٢٣٢٤١٢٠١مكافأة نهایة الخدمة



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٨-

المعلومات القطاعية - ١٣

٢٠٢٠و ٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهریعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة 
على التوالي: 

غير مدققة -٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهرفترة 

اإلجمالي الحذف/التعدیل الرعایة الصحية التعليم االستثمار 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٦٣٧٬١٩٥-٩٦١٬٨٧٦٧٦٬١٠٧-اإلیرادات

١٥٨٬٢٣١-٧٨٥٬٢٣٢١٤٬٩٩٦)٦٢٣٬١٦(القطاع أرباح)/ خسائر(

(خسائر)/ أرباح القطاع العائدة إلى: 

٢٣٥٬٣٣٨-٢٣٢٬٧٨٥١٩٬١٧٦)١٦٬٦٢٣(الشركة مساهمي

)١٨٠٬٤(-)٤٬١٨٠(--حصص غير مسيطرة 

غير مدققة –٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهرفترة 

اإلجمالي الحذف/التعدیل الرعایة الصحية التعليم االستثمار 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٩٦٣٬٩٢-٣٩٢٬٨٨٥٧١٬٤-*اإلیرادات

) ٧١٥٬٤() ٧٣١() ٠٠٦٬٤٤(٨٨٦٬٥٩) ٨٦٤٬١٩(* القطاع أرباح)/ خسائر(

(خسائر)/ أرباح القطاع العائدة إلى: 

٥٨٦) ٧٣١() ٣٨٬٧٠٥(٥٩٬٨٨٦) ١٩٬٨٦٤(الشركة مساهمي

) ٣٠١٬٥(-) ٣٠١٬٥(--حصص غير مسيطرة 

على  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١یونيو٣٠یعرض الجدول التالي معلومات الموجودات والمطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في  
التوالي: 

اإلجمالي الحذف/التعدیل الرعایة الصحية التعليم االستثمار 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمالموجودات 

–٢٠٢١یونيو٣٠
٨١٤٬٤٥٠٬٣)١٩٧٬٤٢٣(١٩١٬٤٦٧٩٣٧٬١٬٢٦٥٨٨٣٬٢٬١٤٠غير مدققة 

٧٢٣٬٧٢٠٢٬) ١٤٦٬٨(٦٦٦٬٥٤٢٩٤٠٬١٬٤٤٨٢٦٣٬٧٣٧*مدققة–٢٠٢٠دیسمبر ٣١

المطلوبات 

–٢٠٢١یونيو٣٠
٤٧٢٬٧٠٢)٢٤٨٬٤٢٣(٠٤٥٬٤٣٩٧٧٥٬٣٣٩٠٠٬٦٥٢غير مدققة 

٩٨٢٬٢٠٢) ٧١٨٬١٣(٣٠٤٬٣٠٨٣٤٬٥٦٨٧٨٬١٢٨*مدققة–٢٠٢٠دیسمبر ٣١

"االستثمار" إلى قطاعي  * قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض االستثمارات والمطلوبات ذات العالقة بها والدخل والمصاریف من قطاع  
"التعليم" و"الرعایة الصحية" حتى تتوافق مع اإلفصاح الوارد في الفترة الحالية.



أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠

-١٩-

أرقام المقارنة - ١٤

عرض الحتى تتوافق مع  المرحلي، حيثما كان ذلك مناسبًا،بيان األرباح أو الخسائر الموحدإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في  تتم
: نلخصها فيما یلي، و المعلنة سابقاً عادة التصنيف هذه أي تأثير على صافي الموجودات ونتائج المجموعةلم یكن إل.  الفترة الحاليةالمتبع في  

٢٠٢٠یونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيف سابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

) ٤٦٬٠٩١() ٨٬٠٦١() ٣٨٬٠٣٠(تكاليف مباشرة 
٤٦٬٨٧٢) ٨٬٠٦١(٥٤٬٩٣٣إجمالي األرباح 

) ٦١٬٠٨١(٨٬٠٦١) ٦٩٬١٤٢(مصاریف عمومية وإداریة 

٢٠٢٠یونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيف سابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

) ٢٢٬٠٠٦() ٣٬٧٥٤() ١٨٬٢٥٢(تكاليف مباشرة 
٢٤٬٧٩٧) ٣٬٧٥٤(٢٨٬٥٥١إجمالي األرباح 

) ٣٠٬١١٩(٣٬٧٥٤) ٣٣٬٨٧٣(مصاریف عمومية وإداریة 

إدارة المخاطر- ١٥

یستمر الوضع الراهن لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك استجابة الحكومة والجمهور للتحدیات، في التقدم ویتطور بسرعة.  لذلك، 
یظل مدى ومدة تأثير هذه الظروف غير مؤكد ویعتمد على التطورات المستقبلية التي ال یمكن التنبؤ بها بشكٍل دقيق في هذه المرحلة، وال 

راء تقدیر موثوق لمثل هذا التأثير في تاریخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.  یمكن إج 

وقد وضعت المجموعة في اعتبارها األثر المحتمل (استنادًا إلى أفضل المعلومات المتوفرة) للتقدیرات غير المؤكدة التي تسبب فيها وباء 
كما وضعت في اعتبارها الدعم االقتصادي واإلجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومات. )،١٩- كوفيدفيروس كورونا المستجد (

وبصرف النظر عن ذلك، یمكن لهذه التطورات أن تؤثر بشكٍل أكبر على النتائج المالية والتدفقات النقدیة والمركز المالي للمجموعة في 
المستقبل. 


