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 الموحدة الموجزة المرحليةمراجعة البيانات المالية  مدقق الحســــــابات المســــــتقل حول تقریر 
أمانات القابضة ش.م.ع. إلى السادة مجلس إدارة

المقدمة
ــركةالمرفقة  الموحدة الموجزة المرحليةالبيانات المالية  قمنا بمراجعةلقد  ــة ش.م.ع. ("  لشــ ــركةأمانات القابضــ والشــــركات ")  الشــ

ــار إليها مجتمعة   التابعة لها  مارس  ٣١كما في  الموحد المرحليالمجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي بـــــــــــــــــ "(یشـ
ــامـل األخرى ذات العالقـة المرحليـة والبيـاـنات الموحـدة  ٢٠٢١ والتغيرات في حقوق لألربـاح أو الخســــــــــــــائر وبنود اـلدخـل الشــــــــــــ
. إن اإلدارة مســــؤولة عن إعداد یضــــاحات التفســــيریةواإللفترة الثالثة أشــــهر المنتهية في ذلك التاریخ والتدفقات النقدیة الملكية 

، إعداد التقاریر المالية المرحلية  ٣٤لمعيار المحاسبي الدولي رقم لوفقًا  الموحدة الموجزة المرحليةوعرض هذه البيانات المالية 
  الموحدة الموجزة المرحلية "). إن مسـؤوليتنا هي إعطاء اسـتنتاج حول هذه البيانات المالية٣٤("المعيار المحاسـبي الدولي رقم 

استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

مجال المراجعة
الــذي ینطبق على مهــام المراجعــة "مراجعــة المعلومــات المــاليــة المرحليــة   ٢٤١٠لقــد تمــت مراجعتنــا وفقــًا للمعيــار الــدولي رقم 

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســتفســارات بصــورة  المنجزة من قبل مدقق حســابات المنشــأة المســتقل". تتألف 
ـــؤولين عن األمور المالية والمحاســــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى.   رئيســــية من األشــــخاص المسـ

وبـناء علـيه فـإنهـا ال تمكننـا من  إن مجـال عملـية المراجعـة أقـل بكثير من مجـال الـتدقيق اـلذي یتم وفقـًا لمعـایير الـتدقيق الـدولـية
على ذلك،  الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـــق. بناءً 

فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.

االستنتاج
المرفقة لم یتم  الموحدة الموجزة المرحليةاســتنادًا إلى مراجعتنــــــــــــــــا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية 

.٣٤النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كافةإعدادها، من 

رنست ویونغا نع

:موقعة من
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠رقم القيد : 

٢٠٢١ مایو ١٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



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

٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

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

أشهر المنتهية الثالثة  فترة 
مارس ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمإیضاح

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٣٧٣٬٦٧٢٤٦٬١٦٠من عقود العمالءإیرادات
)٧٢٩٬٢٤()٦٥٧٬٧٣(تكاليف مباشرة

٣٦٬٠١٥٢١٬٤٣١إجمالي األرباح

)٣٠٬٣١٨()٣٠٬٩٥٠(٣مصاریف عمومية وإداریة
٥٠٠٩٣٢دخل تشغيلي آخر

)٧٬٩٥٥(٥٬٥٦٥التشغيلية)الخسائراألرباح/ (

٥١٧٬٢٤٥٢٬٠١٥شقيقةاتشركنتائجالحصة من 
٨٬٧٧٢١٠٬٠٢٤دخل تمویل

)١٩٠٬١()٣٤٧٬٢(تكاليف تمویل

٢٣٥٬٢٩٨٩٤٬٢األرباح للفترة

العائدة إلى:
٣١٬٥١٤٥٬٧٣٦الشركةمساهمي

)٢٬٨٤٢()٢٧٩٬٢(حصص غير مسيطرة

٢٣٥٬٢٩٨٩٤٬٢

١٠١٣٠٬٠٠٠٢٠٬الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)



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

٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

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

أشهر المنتهية الثالثة  فترة 
مارس ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٢٩٬٢٣٥٢٬٨٩٤للفترةاألرباح 

األخرى الخسائر الشاملةبنود 
تصنيفها إلى  ُیعاد التي لن بنود الخسائر الشاملة األخرى 

:في الفترات الالحقةاألرباح أو الخسائر

للموجودات المالية بالقيمة العادلة  القيمة العادلة التغير في 
)٢٠٢٬٤()١٣٢(الدخل الشامل األخرى من خالل بنود

)٣٠٨٬١(١٠٣٬٢٩للفترة(الخسائر الشاملة)/الدخل الشامل إجمالي

العائد إلى:
٣١٬٣٨٢١٬٥٣٤الشركةمساهمي

)٢٬٨٤٢()٢٧٩٬٢(حصص غير مسيطرة

٣٠٨٬١(١٠٣٬٢٩(





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

٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر فترة ل

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

العائدة إلى مساهمي الشركة 
احتياطي القيمة العادلة 

للموجودات المالية بالقيمة 
الحصص غير مجموع األرباح غير العادلة من خالل بنود االحتياطي أسهمعالوة إصداررأس
اإلجمالي المسيطرةحقوق الملكية الموزعة الدخل الشامل األخرى 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 

٢٩٬٢٣٥)٢٬٢٧٩(٣١٬٥١٤٣١٬٥١٤-----للفترة(الخسائر) /األرباح

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

٢٩٬١٠٣)٢٬٢٧٩(٣١٬٥١٤٣١٬٣٨٢)١٣٢(----إجمالي الدخل الشامل/ (الخسائر الشاملة) للفترة

٩٢٢-٩٢٢---٨٦٨٣٦-)٨أسهم الخزینة (إیضاح 

٠١١٬٤٢٣٨٤٬٥٤٤٢٬٠٦٦٬٤٤٥٠٬٥٤٨٢٬)٥٢٢٬٢٢(١٥٢٬٣٠)٨٦٦٬٥(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٦٠٩غير مدققة –٢٠٢١مارس ٣١في 



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

٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر فترة ل

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

العائدة إلى مساهمي الشركة
احتياطي القيمة العادلة
للموجودات المالية بالقيمة

الحصص غيرمجموعاألرباح غيرالعادلة من خالل بنوداالحتياطيأسهم عالوة إصداررأس
اإلجماليالمسيطرةحقوق الملكيةالموزعةالدخل الشامل األخرى القانونيالخزینةاألسهمالمال

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 

٢٬٨٩٤)٢٬٨٤٢(٥٬٧٣٦٥٬٧٣٦-----للفترة(الخسائر) /األرباح

)٤٬٢٠٢(-)٤٬٢٠٢(-)٤٬٢٠٢(----بنود الخسائر الشاملة األخرى 

)١٬٣٠٨()٢٬٨٤٢(٥٬٧٣٦١٬٥٣٤)٤٬٢٠٢(----إجمالي الدخل الشامل/ (الخسائر الشاملة) للفترة

)٧٬٥٥٢(-)٥٥٢٬٧(---)٥٠٥٬٦()٠٤٧٬١(-)٨أسهم الخزینة (إیضاح 

٦١٬٥٢٦٢٬٥٥٧٬٨٨٣١٤٬٠٢٢٢٬٥٧١٬٩٠٥)٢٥٬٢٣٥(١٤٤٬٢٩)٦٬٥٠٥()١٬٠٤٧(٢٬٥٠٠٬٠٠٠غير مدققة–٢٠٢٠مارس ٣١في 



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

٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

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

أشهر المنتهية الثالثة  فترة 
مارس ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
األنشطة التشغيلية

٢٩٬٢٣٥٢٬٨٩٤للفترةاألرباح 
التعدیالت للبنود التالية:

)٢٬٠١٥()١٧٬٢٤٥(نتائج الشركات الشقيقةالحصة من 
٤٬٥١٩٦٬٥٨٠ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخداماستهالك

١٬٦٢٥١٬١٢٥إطفاء موجودات غير ملموسة
١٬٢٠٠٨١٠مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)٩٬٩٧٩()٨٬٧٧٢(التمویلدخل 
٣٤٧٬٢١٩٠٬١تكاليف التمویل

١٢٬٩٠٩٦٠٥
٧٬٩٠١٢٥٬٢٦٠مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

١٬٧٥١)٢٥٬٣٢٠(مدینون تجاریون وآخرون 
١٬٩٢٦٧٬٣٨٤ومطلوبات العقوددائنون تجاریون وآخرون 

)٨٧٠٬٢()٢٥٣(طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة 
٣٢٬١٣٠)٢٬٨٣٧(العملياتالناتج منالنقد 

)٢١٣()٥٠(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين
٩١٧٬٣١)٨٨٧٬٢(من األنشطة التشغيلية(المستخدمة في)/التدفقات النقدیةصافي 

األنشطة االستثماریة
)٨١٨()٢٬٣٦٧(ممتلكات ومعداتاستحواذ على

-)٨٥٣٬١٦٦(استحواذ على شركة تابعة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه
)١٣٬٠٣٥()٣٠٢(استثمار في عقود اإلیجار التمویلي

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

١٠٦٬٥٩٠٤٢٦٬٢٣٥والودائع ألجل لدى البنوك
٢٬٣١٥٢٬٥٢٠اإلسالميةالودائع ألجل المتوافقة مع أحكام الشریعةمقبوض عندخل

٢٬٥٦٣٥٨٠فائدة مقبوضة على الودائع لدى البنوك
)٢٧٬٨٥٠(-العادلة من خالل األرباح أو الخسائرتسویة بند مطلوبات مالية بالقيمة 

٧٥٠٬٨٥٤٥٬١الشقيقةمن الشركات ةتوزیعات األرباح المقبوض
١٧٧٬٩٣٨)٩١٣٬٧٣١(األنشطة االستثماریةمن(المستخدمة في)/التدفقات النقدیةصافي 

األنشطة التمویلية
٤٠٥٬٠٠٠٢٬٤١٢التمویالت من البنوكمبالغ محصلة من 

-)٤٬٢٨٧(التمویالت من البنوكسداد 
)٣٬٧٦٨()٣٤١(دفع مطلوبات عقود اإلیجار

)١٣٬٩٤٤(٩٬٣٢٧التغير في األرصدة النقدیة األخرى 
)٧٬٥٥٢(٩٢٢استحواذ على أسهم خزانة، بالصافي

)٨٦٧()١٠(تكاليف تمویل مدفوعة
)٧١٩٬٢٣(٦١١٬٤١٠األنشطة التمویلية)المستخدمة في(من/النقدیةالتدفقات صافي 
٣٩٧٬٣٧٥)٣٢٤٬١٨٩(الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة(النقص)/ صافي 

١١٦٬٣٩١٤٣٨٬١٢٧النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة
٩٢٧٬٦٦٨١٣٬٥٢٤النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة



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

٢٠٢١مارس ٣١

-٨-

نبذة عن الشركة واألنشطة الرئيسية١
مساهمة عامة في سوق دبي المالي. تشتمل ، وتم تسجيلها كشركة ٢٠١٤نوفمبر ١٧تأسست أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بتاریخ 

ـ "المجموعة").هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية على األداء المالي والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة (ُیشار إليها مجتمعًة ب

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

العربية المتحدة.

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

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

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

السياسات المحاسبيةوالتغيرات في أسس إعداد البيانات المالية -٢
أسس إعداد البيانات المالية ١-٢

٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢١مارس ٣١البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 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  ٣١إلى جنب مع البيانات المالية السنویة للمجموعة كما في 

مدلسكس اسوشيتس منطقة للمجموعة:  على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات التابعة  المرحلية تشتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة  
ومركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة ) 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- ٤ل الفترة الحالية (راجع إیضاح التأهيل الذي تم االستحواذ عليه خال

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.٢٠٢١تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة 

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

١٦ية رقم إلعداد التقاریر المال 
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.
تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة بين البنوك على تعيينات التحوط ووثائق السماح بالتغييرات المطلوب إجراؤها بموجب إعادة

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 

٢٠٢١مارس ٣١

-٩-

سبية (تتمة) أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحا-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
ا الدفتریة في عن قيمهجوهریة  التي یتم قياسها بالقيمة العادلة. ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بصورة األخرى الشامل  

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

الخسائروأاألرباح -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) ٤٤٬١٦١-٢٠٢٠ألف درهم (٤٤٬٠٥٧

  ،لمستشفى الملكي ااإلیرادات المحققة من خدمات الرعایة الصحية والخدمات األخرى ذات العالقة التي تقدمها الشركة التابعة للشركة
)، والتي تمثل الخدمات المحولة في وقٍت معين.ألف درهم١٬٩٩٩-٢٠٢٠ألف درهم (٤٬٦٨٤، البالغة للنساء واألطفال

مات الرعایة الصحية والخدمات األخرى ذات العالقة المقدمة من الشركة التابعة للشركة، مركز  بلغت اإلیرادات المحققة من خد
ألف درهم من تاریخ االستحواذ وحتى تاریخ التقریر المالي، والتي تمثل ٢٤٬٩٣١كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل، مبلغ 

الخدمات المقدمة في وقٍت معين.

العمومية واإلداریة المصاریف ٢-٣

المنتهية الثالثة أشهر فترة 
مارس ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
١٣٬٥٨١١١٬٨٦٢)١(مصاریف مرتبطة بالموظفين
٢٬٠١٣٢٬٩٣٢تكاليف مرتبطة بالمعامالت

٣٥٦٬١٥٥٢٤٬١٥)٢(مصاریف أخرى 

٩٥٠٬٣٠٣١٨٬٣٠

).ألف درهم٤٬٥٠٥–٢٠٢٠ألف درهم (٧٬٩٨٥یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ )١(
).ألف درهم١١٬٥٧١–٢٠٢٠ألف درهم (١٢٬٦٩٩) یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ ٢(



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

٢٠٢١مارس ٣١

-١٠-

دمج األعمال-٤

االستحواذ على مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل ١-٤

من األسهم المؤهلة للتصویت في مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة ٪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  ١ایه أكویزیشن ، وشركة تي في إم كيه اسالمملكة العربية السعودیةالسعودیة التي تقدم خدمات الرعایة الصحية في 

ركز . یتم معالجة االستحواذ محاسبيًا باستخدام طریقة االستحواذ المحاسبية. تتضمن البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية نتائج مقابضة
كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل لفترة شهر واحد من تاریخ االستحواذ. 

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لمركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل كما في تاریخ االستحواذ:فيما یلي 

القيمة العادلة 
المثبتة عند 
االستحواذ*
ألف درهم
غير مدققة 

الموجودات 
٧١٬٦٢٣ممتلكات ومعدات

١٬٧٢٤موجودات غير ملموسة
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(المبلغ المؤجل (المشمول في المطلوبات المتداولة وغير المتداولة)

٨٦٣٬٩٥٣مبلغ الشراء المحول

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

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

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

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

حسب تقييمهم أعضاء مجلس إدارة الشركة یرى ، ٢٠٢١مارس ٣١محاسبة االستحواذ. كما في طریقة حواذ، فسيتم تعدیل بتاریخ االست
القيم الدفتریة المقابلة لها.تساوي تقریباً أن القيمة العادلة لجميع موجودات ومطلوبات مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل المبدئي 



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

٢٠٢١مارس ٣١

-١١-

(تتمة)األعمالدمج -٤

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

ألف ٦٬٧٣٠ألف درهم في اإلیرادات ومبلغ ٢٤٬٩٣١اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، أسهم مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل بمبلغ 
ألف درهم، ولبلغت أرباح الفترة ٧١٬٦٠١درهم في أرباح المجموعة. ولو أن االستحواذ كان قد جرى في بدایة الفترة، لبلغت اإلیرادات مبلغ 

ألف درهم.١٥٬٨١١مبلغ 

إن الشهرة المثبتة تعود بشكٍل رئيسي إلى التحالفات المتوقعة والمزایا األخرى المحققة من دمج موجودات وأنشطة مركز كامبریدج للرعایة
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
.٢٠٢٠وكجزء من التدفقات النقدیة التشغيلية في بيان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتهية في  ٢٠٢٠الخسائر الموحد للسنة المنتهية في 

موسة الشهرة والموجودات غير المل٢-٤

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

الموجودات 
المجموع غير الملموسة الشهرة
ألف درهمألف درهمألف درهم

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

٧٥٥٬٣١٠-٧٥٥٬٣١٠استحواذ على شركة تابعة

١٬١١٤٬٠٩٢١٣٣٬٣٠٠١٬٢٤٧٬٣٩٢(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

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

١٬٦٢٥١٬٦٢٥-اإلطفاء للفترة

١٢٬٣٥٨١٢٬٣٥٨-(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

صافي القيمة الدفتریة 
١٬١١٤٬٠٩٢١٢٠٬٩٤٢١٬٢٣٥٬٠٣٤(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

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



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

٢٠٢١مارس ٣١

-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 أجرت
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.٢٠٢١مارس٣١كما في 

في شركات شقيقةاالستثمارات-٥

فيما یلي القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة:

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٢٩٬٤٧١١٢٩٬٤٧٤)١(شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
١٨٨٬٠٧٩١٨٤٬١٧٤)٢(تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)

٣٨٦٬٢٥٥٣٨١٬٧٠٠المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)
٤٤٥٬٣٧٤٤٠٧٬٣٧٤جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")

٢٥٠٬٠٧٨١٬٧٥٥٬٠٦٩١٬

، انتهت رخصة شركة سكون الصادرة عن وزارة الصحة، وتم تقدیم طلب تجدید الرخصة من قبل شركة سكون، التقاریر الماليةالحقًا لفترة  )١(
جزة والذي ال یزال قيد اإلجراء من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودیة كما في تاریخ إصدار هذه البيانـات الماليـة الموحدة المو 

الرخص وحقيقة أن شركة سكون لدیها كافة الوثائق تجدیداًء على التجارب السابقة لعمليات المرحلية. حددت إدارة الشركة بأنه بن
من الثانيالرخصة، والتي من المتوقع أن یتم تجدیدها خالل الربع  تجدیدالمطلوبة، فإنه ال یتوقع أن تكون هناك أي تعقيدات في عملية  

.٢٠٢١سنة 

مجموعة اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة صندوق المعرفة لبيع كامل حصة المجموعة في شركة تعليم الحقًا لفترة التقاریر المالية، وقعت ال)٢(
ألف درهم، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاریخ ٣٤٩٬٤٠٣القابضة نظير مبلغ نقدي إجمالي قدره 

، حيث تم الحقًا استبعاد استثمار المجموعة في تعليم وتم ٢٠٢١أبریل ٢٨. وقد اكتملت صفقة البيع والشراء بتاریخ ٢٠٢١أبریل ٢٢
تسجيل الفرق بين القيمة الدفتریة لالستثمار بتاریخ االستبعاد ومبلغ البيع الحقًا كربح ضمن األرباح أو الخسائر.



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

٢٠٢١مارس ٣١

-١٣-

االستثمارات في شركات شقيقة (تتمة)-٥

:الشقيقةالشركات من نتائج فيما یلي حصة المجموعة 

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
مارس ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

)٤٬٣٩٤()٣(شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
٣٬٩٠٥٤٬٤٥٧تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)

)٥٤٦(٤٬٥٥٤المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)
٧٨٩٬٨٤٩٨٬٢جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")

٥٢٤٬١٧٠١٥٬٢

إن الحركة في االستثمارات في الشركات الشقيقة كما یلي:

السنةالثالثة أشهر 
المنتهية فيالمنتهية في 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٧٥٥٬٠٦٩٬١٧٧٤٬١٠٧٬١/ السنةبدایة الفترةفي 

١٨٬٨٤٢٢٨٬٧١٣حصة النتائج
)٢٨٧٬٦()٥٩٧٬١(إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

٥٢٤٬١٧٤٢٦٬٢٢حصة النتائج في األرباح أو الخسائر

٦٣٣-بنود الدخل الشامل األخرى الحصة في 
)٣٣٬٨٨١()٨٬٧٥٠(توزیعات األرباح

)١٩٧٬٢٧(-تخفيض رأس المال

٢٥٠٬٠٧٨٬١٧٥٥٬٠٦٩٬١/ السنةفي نهایة الفترة



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

٢٠٢١مارس ٣١

-١٤-

الموجودات المالية والمطلوبات المالية -٦
مارس ٣١فيما یلي نظرة عامة على الموجودات المالية، بخالف األرصدة النقدیة والودائع قصيرة األجل، المحتفظ بها لدى المجموعة كما في  

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

المطفأة:أدوات الدین بالتكلفة 
٩٦٬٥٧٣١١٬٩٩١مدینون تجاریون 

١٤٬٢٤٢٦٬٩٥٠ومصاریف مدفوعة مقدماً ودائع
١٦٬٠٧٥١٢٬١٧٢موجودات متداولة أخرى 

٤١٠٬٢٨٠٤٠٥٬٣٢٢ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمویلي
١١٬٧٥٢١٩٬٦٥٣مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أدوات الدین 
٨٣٥٬٣٢٩٦٨٬٣٢أدوات الدین المتداولة

٧٥٧٬٥٨١٠٥٦٬٤٨٩اإلجمالي

١٥٥٬٥٧٤٧١٬٥٥٩إجمالي المتداول
١٨٣٬٤٢٦٤٩٧٬٤١٧إجمالي غير المتداول

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١مارس ٣١فيما یلي نظرة عامة على المطلوبات المالية المحتفظ بها لدى المجموعة كما في 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

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

٨٨٬١٩٠٥٧٬٨١٥دائنون تجاریون وآخرون 
٨٬٦٩٧٣٬٨٢١ذمم دائنة أخرى طویلة األجل

٥٤٨٨٠١مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
٩٤٬١٦٨٢٢٬٦٣١عقود اإلیجارمطلوبات

تمویالت من البنوك
٦٣٬١٩٠٦٢٬٣٧٤تسهيل إجارة ألجل غير متجدد

-٦٠١٬٤٠١تمویل مشاركة *تسهيل 

٣٩٤٬٦٥٦٤٤٢٬١٤٧اإلجمالي

١٣٦٬٢٠٦٦٦٬٦١٨إجمالي المتداول
١٨٨٬٥٢٠٨٢٤٬٨٠إجمالي غير المتداول

٤٠٥٬٠٠٠، حصلت المجموعة على تسهيل مشاركة ألجل من بنك محلي بمبلغ ٢٠٢١مارس ٣١* خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
). ُیستحق سداد التسهيل فورًا عقب الصرف ١-٤ألف درهم لتمویل االستحواذ على مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل (إیضاح 

سنویًا، على مدى فترة سبع  ٪٢.٢٥ألف درهم، بما في ذلك ربح بسعر إیبور زائدًا ١٢٬٨٦١یة قيمة كٍل منها في شكل أقساط ربع سنو 
یتم سدادها مع القسط األخير. إن التسهيل مضمون مقابل ضمانات مؤسسية مقدمة  ٪٣٠سنوات، باإلضافة إلى دفعة كبيرة نهائية بنسبة 

على أسهم مركز كامبریدج ٪١٠٠وإعادة التأهيل والشركات التابعة له، باإلضافة إلى رهن بنسبة  من الشركة ومركز كامبریدج للرعایة الطبية
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 

٢٠٢١مارس ٣١

-١٥-

النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك-٧
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
٦٤٢٤٥٢النقد في الصندوق 

٨٥٬٤٧٦٨٧٬٣٥١حسابات جاریة لدى البنوك
٥٬٥٢١١٤٬٨٤٨)٨رصيد نقدي محتفظ به لدى طرف ثالث (إیضاح 

٣٬٨٩٦٣٬٨٩٦ودیعة مرهونة
٣٠٦٬٠٤٠-أحكام الشریعةودائع ألجل متوافقة مع 

١١٧٬٩٦٨-ودائع ألجل غير متوافقة مع أحكام الشریعة

٩٥٬٥٣٥٥٣٠٬٥٥٥نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

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

٩٥٬٥٣٥٥٣٠٬٥٥٥نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
ناقصًا:

)١٤٬٨٤٨()٥٬٥٢١()٨رصيد نقدي محتفظ به لدى طرف ثالث (إیضاح 
)٣٬٨٩٦()٣٬٨٩٦(ودیعة مرهونة

)١٠٦٬٥٩٠(-ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة
)١٤٬١٠٥()١٩٬١٩١(سحب على المكشوف من البنوك

٦٦٬٩٢٧٣٩١٬١١٦نقدیة وشبه نقدیة

).ألف درهم٣٬١٠٠-٢٠٢٠ألف درهم على ودائعها (٦٩٧بمبلغ  مجمع  ، حققت المجموعة ربح٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في  الفترةخالل  

وأسهم الخزینةرأس المال-٨
رأس المال ١-٨

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

رأس المال الُمصدر
. مدفوعة بالكاملدرهم للسهم الواحد١سهمًا عادیًا قيد اإلصدار بقيمة ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠، كان لدى الشركة ٢٠٢١مارس٣١كما في 

التصویت في الجمعية یحق لحاملي هذه األسهم العادیة الحصول على توزیعات األرباح التي یتم اإلعالن عنها من حين ألخر كما یحق لهم  
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
ر العرض والطلب، إلى جانب الحد من التقلبات في السعر والحجم. في أوامر شراء وبيع على أسهم الشركة بهدف تقليل الفروق بين أسعا

سهم من أسهم أمانات بالنيابة عن الشركة، والتي قد تم شراؤها بتكلفة قدرها ٧٬٠٩٠٬٩٦٤، احتفظ صانع السوق بعدد ٢٠٢١مارس ٣١
ألف درهم  ٦٠٩تم تثبيت أرباح تراكمية بمبلغ . ٢٠٢١مارس ٣١ألف درهم وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية كأسهم خزینة في ٥٬٨٦٦

من استبعاد األسهم خالل الفترة ألف درهم ٨٦كعالوة إصدار أسهم ضمن حقوق الملكية، منها صافي أرباح بمبلغ ٢٠٢١مارس ٣١في 
ع صانع السوق، یكون للشركة الخيار إما بتحویل األسهم القائمة تحت اسمها أو استبعاد األسهم في السوق.. وفي نهایة مدة العقد مالحالية



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

٢٠٢١مارس ٣١

-١٦-

توزیعات األرباح-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 

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
مارس ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
٥١٤٬٣١٧٣٦٬٥(باأللف درهم)الشركةمساهميأرباح الفترة العائدة إلى 

٤٨٩٬٤٩٩٢٬٠٩٨٬٤٩٥٢٬(باأللف سهم)*عدد األسهم العادیةالمتوسط المرجح ل

١٣٠٬٠٢٠٬٠٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

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

والمطلوبات الطارئةااللتزامات- ١١
المجموعة كمستأجر 

، كانت دفعات عقود اإلیجار المستقبلية بالحد األدنى لعقود اإلیجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء والمستحقة الدفع من  ٢٠٢١مارس ٣١في 
یلي:قبل المجموعة كما 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

٢٬٤٧٦٤٬٩٢٥مستحقة خالل أقل من سنة واحدة

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

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

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

المجموعة في المطلوبات الطارئة لشركاتها الشقيقة في تاریخ التقریر المالي.

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

٣٦٬٥٣٨٣٥٬٧٥٨ضمانات بنكية



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

٢٠٢١مارس ٣١

-١٧-

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

). یتم االتفاق على أحكام وشروط هذه المعامالت بشكل متبادل من قبل الشركة والطرف وتعدیالته(٢٤رقمفي المعيار المحاسبي الدولي
مع األطراف ذات العالقة.الجوهریة عامالت واألرصدة المبذي العالقة. فيما یلي قائمة 

األرصدة القائمة لدى األطراف ذات العالقة 
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
الشركات الشقيقة

٨٬٥٤٢٨٬٠٤٥سكون 
٢١٨١١٬٥٩٤تعليم

-٢٬٩٣٤المركز الطبي العالمي
٨٥١٤أطراف أخرى ذات عالقة

٧٥٢٬١١٦٥٣٬١٩

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٠١٣٬٤٠١٣٬٤غير متداولة–أطراف أخرى ذات عالقة 
٥٤٨٨٠١متداولة–أطراف أخرى ذات عالقة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

الثالثة أشهر المنتهية فترة 
مارس ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٧٥٠٬٨١٬٥٤٥توزیعات أرباح مستلمة من جامعة أبوظبي القابضة

تتألف تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا مما یلي:

المنتهية فترة الثالثة أشهر 
مارس ٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٣٬٦٥٣٤٬٤٨٥مزایا قصيرة األجل
٩٠٧٨مكافأة نهایة الخدمة



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

٢٠٢١مارس ٣١

-١٨-

المعلومات القطاعية - ١٣

٢٠٢٠و٢٠٢١مارس  ٣١یعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
على التوالي:

غير مدققة -٢٠٢١مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

٦٧٢٬٧٣-٠٥٧٤٤٬٦١٥٬٢٩-اإلیرادات

٢٣٥٬٢٩)٥٢٨٬١٥()٧٠٨(٥١٤٬٣١٩٥٧٬١٣أرباح / خسائر القطاع

غير مدققة–٢٠٢٠مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

اإلجماليالحذف/التعدیلالرعایة الصحيةالتعليماالستثمار
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٦٬١٦٠-٤٤٬١٦١١٬٩٩٩-اإلیرادات

٢٬٨٩٤)٧٬٧٠٦()٩٬٢٧٤(٥٬٧٣٦١٤٬١٣٨أرباح / خسائر القطاع

٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١مارس ٣١یعرض الجدول التالي معلومات الموجودات والمطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
على التوالي:

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

–٢٠٢١مارس ٣١
٣٠٤٬٢٧٧٬٣)٤٤٧٬١٣٨(٦٢٢٬٩٨٢٢٬٤٥٥٬٤٣٦٧٤٬٣٨٩غير مدققة 

٧٢٣٬٧٢٠٢٬)١٧٤٬٤٠(٩٤٥٬٥٤٣٢٬١٤٧٬٦٧٨٠٥٬١٤٩مدققة–٢٠٢٠دیسمبر ٣١

المطلوبات 

–٢٠٢١مارس ٣١
٨٥٣٬٧٢٨)٢٩٣٬١٤(٢٣٦٬٤٣٨٢٤١٬٥١٦٦٩٬٢٥٣غير مدققة 

٩٨٢٬٢٠٢)٤٨٧٬١٥(٨٦٥٬٣١٨٣٤٬٥٦٠٨٦٬١٢٩مدققة–٢٠٢٠دیسمبر ٣١



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

٢٠٢١مارس ٣١

-١٩-

إدارة المخاطر- ١٤

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.Covid-19فيروس كورونا المستجد (

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

أرقام المقارنة - ١٥

إن إعادة . الفترة الحاليةالمتبع في عرض الحتى تتوافق مع بيان األرباح أو الخسائر الموحدإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في تتم
:نلخصها فيما یلي، و التصنيف هذه ليس لها أي تأثير على صافي الموجودات المعلنة سابقًا ونتائج المجموعة

مرحلي بيان األرباح أو الخسائر الموحد ال
المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيفسابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

)٢٤٬٧٢٩()٤٬٩٥١()١٩٬٧٧٨(تكاليف مباشرة
٢١٬٤٣١)٤٬٩٥١(٢٦٬٣٨٢إجمالي األرباح

)٣٠٬٣١٨(٤٬٩٥١)٣٥٬٢٦٩(مصاریف عمومية وإداریة


