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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  والشــــركات ")  الشــــركة("أمانات القابضــــة ش.م.ع. لشــ

سبتمبر ٣٠كما في الموحد المرحليالمجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي "بـــــــــــــــ (یشار إليها مجتمعة  التابعة لها 
ـــــــــامل األخرى ذات العالقة المرحلية والبيانات الموحدة ٢٠٢٠ ـــــــــائر وبنود الدخل الشــ ـــــهرلفترتي الثالثة لألرباح أو الخســ ــ ــ أشــ

لفترة  والتدفقات النقدیة لتغيرات في حقوق الملكية لوالبيانات الموحدة المرحلية في ذلك التاریخ تينوالتســــــــــــــعة أشــــــــــــــهر المنتهي
ــعة ــيریةأشــــهر المنتهية في ذلك التاریخ التســ ــاحات التفســ . إن اإلدارة مســــؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية  واإلیضــ

التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســبي الدولي  ، إعداد ٣٤لمعيار المحاســبي الدولي رقم لوفقًا الموحدة الموجزة المرحلية
اسـتنادًا إلى أعمال المراجعة  الموحدة الموجزة المرحلية"). إن مسـؤوليتنا هي إعطاء اسـتنتاج حول هذه البيانات المالية ٣٤رقم 

التي قمنا بها.

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

المنجزة من قبل مدقق حســابات المنشــأة المســتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســتفســارات بصــورة  
ـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإج  ـــؤولين عن األمور المالية والمحاسـ ـــية من األشــــخاص المسـ راءات المراجعة األخرى.  رئيسـ

إن مجـال عملـية المراجعـة أقـل بكثير من مجـال الـتدقيق اـلذي یتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق اـلدولـية وبنـاء عليـه فـإنهـا ال تمكننـا من 
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
ـــــــــــــــا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية  المرفقة لم یتم الموحدة الموجزة المرحليةاســتنادًا إلى مراجعتنـ

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

رنست ویونغانع

:موقعة من
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠رقم القيد : 

٢٠٢٠نوفمبر٨
بي، اإلمارات العربية المتحدةد



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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في التسعة أشهر لفترة 

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

المنتهية في التسعة أشهر الثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

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

٣٦٬٢٦٦١١٬٦٧٩٩٩٬٢٢٩١٠٠٬٠٢٤من عقود العمالءإیرادات
)٥٠٬٤٦٦()٥١٬٢٨٩()٩٬٢٨٨()١٣٬٢٥٩(تكاليف مباشرة

٢٬٣٩١٤٧٬٩٤٠٤٩٬٥٥٨)٦٬٩٩٣(األرباح(الخسائر)/إجمالي 

)٩٠٬٠٠٥()٩٤٬٧٨٤()٣١٬٠٦٥()٢٥٬٦٤٢(٣مصاریف عمومية وإداریة
٣٤٦٩٧٬٥٠٣١٬٥٥٩٩٬٧٦٠دخل تشغيلي آخر

)٣٠٬٦٨٧()٤٥٬٢٨٥()٢١٬١٧١()٣٢٬١٦٦(الخسائر التشغيلية
٢٩٬٩٩٣)٨٢٧(٥٨٬٣٠٨٧٬٤٢٣شقيقةاتشركنتائجالحصة من 
٩٬٩٩٩١٠٬٥٠٨٢٩٬٩٥٥٣٢٬٣٥٨دخل تمویل

)٢٬٢٦٧()٣٬٧٢٥()٣٣٠()١٬٣٠٨(تمویلتكلفة

٢٩٬٣٩٧)١٩٬٨٨٢()٣٬٥٧٠()١٥٬١٦٧(األرباح للفترة(الخسائر)/ 

العائدة إلى:
٣٣٬٤٣٤)١١٬٨٩٠()١٬٦٦٤()١٢٬٤٧٦(الشركةمساهمي

)٤٬٠٣٧()٧٬٩٩٢()١٬٩٠٦()٢٬٦٩١(حصص غير مسيطرة

)٢٩٬٣٩٧)١٩٬٨٨٢()٣٬٥٧٠()١٥٬١٦٧

١٣٠٠٬٠)٠٬٠٠٤٨()٠٧٠٠٬٠()٥٠٠٠٬٠(١٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)



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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في التسعة أشهر لفترة 

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

التسعة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٢٩٬٣٩٧)١٩٬٨٨٢()٣٬٥٧٠()١٥٬١٦٧(للفترةاألرباح(الخسائر)/

األخرى الخسائر الشاملةبنود 
البنود التي لن یتم إعادة تصنيفها إلى األرباح  

:في الفترات الالحقةأو الخسائر

للموجودات الماليةالقيمة العادلة التغير في 
الدخلمن خالل بنودبالقيمة العادلة 

)٤٤١٬٣()٥٬٤٥٩(٦٢٨)٩٩٢(الشامل األخرى 

(الخسائر الشاملة)/ إجمالي 
٩٥٦٬٢٥)٢٥٬٣٤١()٩٤٢٬٢()١٦٬١٥٩(الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
٢٩٬٩٩٣)١٧٬٣٤٩()١٬٠٣٦()١٣٬٤٦٨(الشركةمساهمي

)٠٣٧٬٤()٧٬٩٩٢()٩٠٦٬١()٢٬٦٩١(حصص غير مسيطرة

)٩٥٦٬٢٥)٢٥٬٣٤١()٩٤٢٬٢()١٦٬١٥٩





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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في التسعة أشهر لفترة 

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

العائدة إلى مساهمي الشركة 
غير الحصصمجموع الخسائر احتياطي القيمة االحتياطي عالوةخصمرأس
اإلجمالي المسيطرةحقوق الملكية المتراكمة العادلة القانوني اصدار أسهم األسهمالمال 

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 

)١٩٬٨٨٢()٧٬٩٩٢()١١٬٨٩٠()١١٬٨٩٠(-----للفترةالخسائر 

)٥٬٤٥٩(-)٥٬٤٥٩(-)٥٬٤٥٩(----بنود الخسائر الشاملة األخرى 

)٢٥٬٣٤١()٧٬٩٩٢()١٧٬٣٤٩()١١٬٨٩٠()٥٬٤٥٩(----إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

)٥٬٩٤٩(-)٥٬٩٤٩(---)٦٬٢٠٠(٢٥١-)٨أسهم الخزینة (إیضاح 

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

٨٥٬٦٠٣٬٤٢٨٬٨٧٢٤٩٤٬٤٧٥٢٬)١١٬١٠٠()٢٦٬٤٩٢(١٤٤٬٢٩)٢٠٠٬٦(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٥١غير مدققة–٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 



أمانات القابضة ش.م.ع.
(تتمة)التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحليبيان 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في التسعة أشهر لفترة 

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

العائدة إلى مساهمي الشركة
الحصص غيرمجموعاألرباح غيراحتياطي القيمةاالحتياطيرأس
اإلجماليالمسيطرةحقوق الملكيةالموزعةالعادلةالقانونيالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٨٬٦٣٥٢٬٥٤٦٬٣٠٢٣٠٬٢٤٤٢٬٥٧٦٬٥٤٦)١٥٬٤٧٥(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٣٬١٤٢مدققة–٢٠١٩ینایر ١في 

٢٩٬٣٩٧)٤٬٠٣٧(٣٣٬٤٣٤٣٣٬٤٣٤---للفترةاألرباح

)٣٬٤٤١(-)٣٬٤٤١(-)٣٬٤٤١(--بنود الخسائر الشاملة األخرى 

٢٥٬٩٥٦)٤٬٠٣٧(٣٣٬٤٣٤٢٩٬٩٩٣)٣٬٤٤١(--للفترةإجمالي الدخل الشامل

)٣٨٬٢٧٠()٧٧٠()٣٧٬٥٠٠()٣٧٬٥٠٠(---)٩توزیعات األرباح المعلنة (إیضاح 

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

٣٦٬٦٨٩٥٤٠٬٩١٥٬٢٢٥٬٤٣٧٥٦٦٬٣٥٢٢٬)٩١٦٬١٨(٢٬٥٠٠٬٠٠٠١٤٢٬٢٣غير مدققة–٢٠١٩سبتمبر٣٠في 



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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في التسعة أشهر لفترة 

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

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم
غير مدققةغير مدققة 

األنشطة التشغيلية
٢٩٬٣٩٧)١٩٬٨٨٢(األرباح للفترة(الخسائر)/

التعدیالت للبنود التالية:
)٢٩٬٩٩٣(٨٢٧نتائج الشركات الشقيقةالحصة من 

١٦٬٢٧٥٢١٬١٨٣ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخداماستهالك
-٣٬٣٧٥إطفاء موجودات غير ملموسة

١٬٥٧٦٥١٨للموظفينمكافأة نهایة الخدمة مخصص 
)١١٬٧٢٢()٧٬٢٠٨(دخل الفوائد من الودائع
)١٬٨٩١()٣٥٠(دخل توزیعات األرباح

)٢٠٬٦٣٦()٢٢٬٦٦٩(الفوائد من عقود اإلیجار التمویليدخل 
٩٦٨١٬٣١٤تكاليف التمویل على مطلوبات عقود اإلیجار

٣٬٧٢٥٢٬٢٦٢على التمویل من البنوكتكاليف التمویل
)٦٬٥٠٠(-عكس المبلغ الطارئ 

)١٦٬٠٦٨()٢٣٬٣٦٣(
٢٥٬٣٣١١٧٬٧٠٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

١٠٬٩٣٨١١٬٨١٣مدینون تجاریون وآخرون 
)٦٬٨٦٧(٧٬٦٢٣ومطلوبات العقوددائنون تجاریون وآخرون 

-)٢٬٦١٨(طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة 
١٧٬٩١١٦٬٥٨٥العملياتالناتج منالنقد 

)٨٩٢()٤١٩(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين
٢٬٢٧٨٨٤٢تقليدیةالودائع تحت الطلب والودائع ألجل لدى بنوك عنمقبوضةأرباح
٤٬٩٣٠١٠٬٨٨٠اإلسالميةالودائع ألجل المتوافقة مع أحكام الشریعةعنمقبوض دخل

٢٤٬٧٠٠١٧٬٤١٥من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدیةصافي 

األنشطة االستثماریة
)١٥٬٠٣١()٥٬١٠٥(ممتلكات ومعداتاستحواذ على

-)١٧٬٩٦٠(استثمار في عقود اإلیجار التمویلي
-٦٬٩٨٥دفعات عقود ایجار مستلمة

الوكالة والودائع ألجلودائع التغيرات في 
١٣٤٬٧٦٩٤١٬٢٧٤أشهر٣التي تستحق في األصل بعد أكثر من 

-)٢٧٬٨٥٠(تسویة بند مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
دخل توزیعات األرباح المقبوض من الشركات المستثمر فيها 

٦٬٧٩٥١٣٬٣٨٨المحتسبة بطریقة حقوق الملكية
توزیعات األرباح المستلمة من االستثمار بالقيمة العادلة من خالل

٣٥٠١٬٨٩١بنود الدخل الشامل األخرى 
٩٨٤٩٧٬٤١٬٥٢٢األنشطة االستثماریةمنالتدفقات النقدیةصافي 

األنشطة التمویلية
)٣٨٬٢٧٠()٥٥٬٠٠٠(توزیعات األرباح المدفوعة

٢٬٨١٥٨٬٨١٢السلفيات من البنوكمبالغ محصلة من 
)٩٬٨١٦()٤٬٤٤٩(دفع مطلوبات عقود اإلیجار

-)١٥٬٢٩٥(التغير في األرصدة النقدیة األخرى 
-)٥٬٩٤٩(استحواذ على أسهم خزانة، بالصافي

)٢٬٢٦٢()٣٬٧٢٥(تكاليف تمویل مدفوعة

)٤١٬٥٣٦()٨١٬٦٠٣(األنشطة التمویليةالمستخدمة فيالتدفقات النقدیةصافي 

٤١٬٠٨١١٧٬٤٠١صافي الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة
١٢٧٬٤٣٨٤٦٨٦٦٬الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في بدایة 

١٦٨٬٥١٩٨٣٬٨٦٩النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة
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-٨-

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

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

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.

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

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

٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعة 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 
.٢٠١٩دیسمبر  ٣١إلى جنب مع البيانات المالية السنویة للمجموعة كما في 

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

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 . ٢٠٢٠ینایر ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في ٢٠١٩دیسمبر 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.٢٠٢٠تطبق العدید من التعدیالت والتفسيرات ألول مرة في سنة  

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

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

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

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

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

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

الفائدة.

: تعریف األمور الجوهریة٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
امها أو التعتيم عنها قد یؤثر تقدم التعدیالت تعریفًا جدیدًا لألمور الجوهریة ینص على أن "المعلومات جوهریة إذا كان حذفها أو إساءة استخد

بشكل معقول على القرارات التي یتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيانات المالية، والتي
تقدم معلومات مالية حول منشأة محددة تقوم بإعداد التقاریر المالية".
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-٩-

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

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة (تتمة) ٢-٢

تعریف األمور الجوهریة (تتمة) :٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
یعتمد على طبيعة ودرجة أهمية المعلومات، سواًء منفردة أو باالقتران مع معلومات أخرى، في توضح التعدیالت أن حد اإلفصاح سوف 

خدمون سياق البيانات المالية. یعنبر الخطأ في المعلومات جوهریًا إذا كان من المتوقع أن یؤثر بشكٍل معقول على القرارات التي یتخذها المست
ر على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة وال یتوقع أن یكون لها أي تأثير على المجموعة في الرئيسيون. لم یكن لهذه التعدیالت أي تأثي

المستقبل.

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

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

اإلطار التصوري المعدل بعض المفاهيم الجدیدة، ویقدم تعریفات محّدثة ومعایير تثبيت للموجودات والمطلوبات ویوضح بعض یتضمن 
المفاهيم الهامة.

ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة.

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 جوهریة التي یتم قياسها بالقيمة العادلة. ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بصورةوالمبلغ الطارئ األخرى الشامل 

تسلسل من ١ضمن المستوى األخرى بنود الدخل الشامل من خالل بالقيمة العادلةقيمها الدفتریة في تاریخ التقریر. یتم تصنيف االستثمار
لقياس القيمة العادلة خالل الفترة.٣والمستوى ٢والمستوى ١. لم تكن هناك أي تحویالت بين المستوى العادلةالقيمة 

سة المحاسبية الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة   السيا٤-٢

، استحوذت الشركة، خالل الفترة الحالية، على أدوات حقوق الملكية الخاصة بها والتي بخصوصها طبقت ٢-٨كما ذكرنا في اإلیضاح 
السياسة المحاسبية المذكورة أدناه:

شراؤها (أسهم الخزینة) بالتكلفة ویتم خصمها من حقوق الملكية. ال یتم تثبيت أیة  یتم تثبيت أدوات حقوق الملكية الخاصة التي یتم إعادة 
أرباح أو خسائر في بيان األرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية للمجموعة. یتم تثبيت أي فرق بين

وة أو خصم إصدار األسهم.القيمة الدفتریة والمبالغ، في حالة إعادة إصدارها، في عال

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) ٩٨٬٢٣٣–٢٠١٩ألف درهم (٩١٬٢٨٧

 اإلیرادات المحققة من خدمات الرعایة الصحية والخدمات األخرى ذات العالقة التي تقدمها الشركة التابعة للشركة، رویال ماتيرنيتي
)، والتي تمثل الخدمات المحولة في وقٍت معين.ألف درهم١٬٧٩١–٢٠١٩ألف درهم (٧٬٩٤٢البالغة هوسبيتال، 
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-١٠-

(تتمة)األرباح أو الخسائر -٣
المصاریف العمومية واإلداریة ٢-٣

المنتهية أشهر التسعة 
سبتمبر ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٤٤٬٩٥١٤٣٬٦٣٧)١(مصاریف مرتبطة بالموظفين
١١٬٠١٩٧٬٨٠٣)٢(تكاليف مرتبطة بالمعامالت

٣٨٬٨١٤٣٨٬٥٦٥)٣(مصاریف أخرى 

٩٤٬٧٨٤٩٠٬٠٠٥

).ألف درهم١٩٬٣٠٧–٢٠١٩ألف درهم (٢٦٬٧٢٩یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ )١(
التكاليف المتعلقة بالمعامالت المتكبدة في شركة أمانات القابضة ش.م.ع فقط.) یتضمن هذا المبلغ ٢(
).ألف درهم٢٥٬٧١٥–٢٠١٩ألف درهم (٢٥٬٥٩٣یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ ) ٣(

الدخل التشغيلي اآلخر ٣-٣
أشهر المنتهية التسعة 
سبتمبر ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٦٦٦١٬٣١٠لطالبدخل متنوع ل
٣٥٠١٬٨٩١القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى من االستثمارات بدخل توزیعات األرباح

٥٤٣٥٩دخل آخر متعلق بأنشطة الرعایة الصحية
٦٬٥٠٠-للمبلغ الطارئ التغيير في القيمة العادلة 

١٬٥٥٩٩٬٧٦٠

والموجودات غير الملموسةالشهرة-٤

الشهرة١-٤

تنشأ الشهرة عن عمليات دمج األعمال التي تتعلق بالوحدات المنتجة للنقد التالية:
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٧٦٬٧٧٠٢٧٦٬٧٧٠مدلسكسجامعة 
٨٢٬٠١٢٨٢٬٠١٢رویال ماتيرنيتي هوسبيتال

٧٨٢٬٣٥٨٧٨٢٬٥٨٣
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-١١-

والموجودات غير الملموسة (تتمة)الشهرة-٤

الشهرة (تتمة) ١-٤

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

٣١ي البيانات المالية الموحدة السنویة للسنة المنتهية في لتحدید المبلغ القابل للتحصيل لمختلف الوحدات المنتجة للنقد تم اإلفصاح عنها ف
.٢٠١٩دیسمبر 

، لم تحدد اإلدارة الظروف التي قد تشير إلى أن القيمة المدرجة للشهرة قد تنخفض.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 

الموجودات غير الملموسة٢-٤

ألف درهم) من الموجودات ١٢٧٬٠٦٧-٢٠١٩ألف درهم (دیسمبر  ١٢٣٬٦٩٢تتألف الموجودات غير الملموسة بصافي قيمة مدرجة بمبلغ  
غير الملموسة المستحوذ عليها من خالل دمج أعمال جامعة مدلسكس وتمثل القيمة العادلة التفاقية طویلة األجل ذات عمر استخدام مدته  

االستحواذ.عامًا من تاریخ ٣٠

في شركات شقيقةاالستثمارات-٥

فيما یلي القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة:

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

١٥٨٬٥٣٢١٨٢٬٣٤٧شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
١٩١٬٣٣٣١٨٦٬٧٣٤تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)

٣٨٢٬٩٧١٣٨٣٬٢٨٦المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)
٣٦٧٬٣١٦٤٠٧٬٣٥٥جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")

١٠٠٬١٥٢١٬٧٧٤٬١٠٧١٬
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٢٠٢٠سبتمبر٣٠

-١٢-

االستثمارات في شركات شقيقة (تتمة)-٥

:الشقيقةالشركات من نتائج فيما یلي حصة المجموعة 

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

)٢٬٣٢٦()٢٣٬٨١٢(شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
٤٬٥٩٦١١٬٦٥٤تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)

١١٬٨٥٢)٣١٥(المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)
١٨٬٧٠٤٨١٣٬٨جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")

)٩٩٣٬٢٩)٢٧٨

إن الحركة في االستثمارات في الشركات الشقيقة كما یلي:

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(مدققة)مدققة) (غير 

٧٧٤٬١٠٧٬١٠٢٩٬١٧١٬١بدایة الفترةفي 

٣٬٨٨٩٤٩٬٨٠٨حصة النتائج
)٢٩٨٬٦()٤٬٧١٦(إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

٥١٠٬٤٣)٨٢٧(حصة النتائج في األرباح أو الخسائر

١٬٣٦٦-الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى 
)٣٩٬٦٤١()٦٬٧٩٥(توزیعات األرباح

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

١٥٢٬٠١٠٬١٧٧٤٬٬١٠٧١في نهایة الفترة



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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠

-١٣-

الموجودات المالية والمطلوبات المالية -٦

٣٠فيما یلي نظرة عامة على الموجودات المالية، بخالف األرصدة النقدیة والودائع قصيرة األجل، المحتفظ بها لدى المجموعة كما في 
:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠سبتمبر 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

المطفأة:أدوات الدین بالتكلفة 
٨٬٩٦٤١٠٬٥٩٤مدینون تجاریون 

٣٬٣٠١١٠٬٤٣٧ومصاریف مدفوعة مقدماً ودائع
٧٬٨٣٦١٠٬٥٢٠موجودات متداولة أخرى 

٣٩٩٬٣٧٩٣٦٥٬٢٢٣ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمویلي
١٬٢٢٧٢٦٬٥٥٨مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أدوات الدین بالقيمة 
٬٢٥٧١٠٧١٦٬١٥أدوات الدین المتداولة

٣٠٬٩٦٤٤٠٤٨٬٤٣٩اإلجمالي

٥١٬٩٢٦٨٦٬٩١٥إجمالي المتداول
٩٬٠٣٨٣٧١٣٣٬٣٥٢إجمالي غير المتداول

:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠فيما یلي نظرة عامة على المطلوبات المالية المحتفظ بها لدى المجموعة كما في 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

:المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٢٧٬٨٥٠-الطارئ المبلغ 

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
٤٩٬٤٥٢٣٠٬٥٣١دائنون تجاریون وآخرون 

٤٬٠١٣٣٬٩١٦ذمم دائنة أخرى طویلة األجل
٦٢٩٣٬٢٤٧مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
قروض وسلفيات تترتب عليها فوائد

١٨٬٢٤٦٢١٬٧٢٧عقود اإلیجارمطلوبات
٥٩٬٩٦٧٥٧٬١٥٢تسهيل إجارة ألجل غير متجدد

-١٠٬٩٩٢سحوبات على المكشوف من البنوك

١٤٣٬٢٩٩٤٢٣٬١٤٤اإلجمالي

٦١٬٣٩٦٦٥٬١٢٨إجمالي المتداول
٨١٬٩٠٣٢٩٥٬٧٩إجمالي غير المتداول



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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠

-١٤-

النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك-٧
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٧٨١٢٢النقد في الصندوق 
٥٤٬١٢٨١٢٧٬٣١٣البنوكلدىةجاریاتحساب

٣-ودائع تحت الطلب لدى البنوك
-١٥٬٢٩٥)٨أرصدة نقدیة محتفظ بها لدى طرف ثالث (إیضاح 

٣١٥٬٤٨٧٣٨٢٬٣٦٩الشریعة اإلسالميةودائع ألجل متوافقة مع أحكام 
١١٩٬٣١٣٦١٬٨٩٥متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالميةغير ودائع ألجل 

٥٠٤٬٣٠١٥٧١٬٧٠٢النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

)٣٨٢٬٣٦٩()٢٠٠٬٢٣٣(اإلسالميةودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعةناقصًا: 
)٦١٬٨٩٥()١٠٩٬٢٦٢(ألجل غير متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالميةناقصًا: ودائع 

-)١٥٬٢٩٥()٨أرصدة نقدیة محتفظ بها لدى طرف ثالث (إیضاح ناقصًا: 
-)١٠٬٩٩٢(ناقصًا: سحوبات على المكشوف من البنوك

١٦٨٬٥١٩٤٣٨٬١٢٧النقدیة وشبه النقدیة

ــبتمبر ٣٠المنتهيـة في الفترةخالل  ودائع ألجـل متوافقـة مع أحكـام  من ألف درهم٧٬٢٠٨بمبلغ مجمع ، حققـت المجموعـة ربح٢٠٢٠ســــــــــــ
).ألف درهم١١٬٥٥٦–٢٠١٩والودائع تحت الطلب (وودائع ألجل غير متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالميةالشریعة اإلسالمية

وأسهم الخزینةرأس المال-٨
رأس المال١-٨

رأس المال المصرح به
مليار درهم).٥: ٢٠١٩مليار درهم (٥مبلغ بلغ رأس المال المصرح به للشركة 

رأس المال الُمصدر
.  مدفوعة بالكاملدرهم للســهم الواحد١ســهمًا عادیًا قيد اإلصــدار بقيمة ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠، كان لدى الشــركة  ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠كما في 

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

أسهم الخزینة٢-٨

، اســتعانت الشــركة بأحد صــناع الســوق المرخصــين الخارجيين في ســوق دبي المالي والذي یقدم ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
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، ٧٬٨٧٧٬٨٨٧ســوق بعدد  ، احتفظ صــانع ال٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠التقلبات في الســعر والحجم. في 
ـــهم خزینة في ٦٬٢٠٠والتي قد تم شــــــراؤها بتكلفة قدرها  . تم تثبيت  ٢٠٢٠ســــــبتمبر ٣٠ألف درهم وتم تصــــــنيفها ضــــــمن حقوق الملكية كأســـ

إصــدار األســهم ضــمن حقوق الملكية. وفي نهایة مدة العقد مع كعالوةألف درهم من اســتبعاد األســهم خالل الفترة ٢٥١بمبلغ  أرباحصــافي 
صانع السوق، یكون للشركة الخيار إما بتحویل األسهم القائمة تحت اسمها أو استبعاد األسهم في السوق.

توزیعات األرباح -٩
من ) درهم للســــــــهم العادي٠٬٠١٥-٢٠١٩(درهم للســــــــهم العادي٠٬٠٢یع أرباح نقدیة بواقع ، تمت الموافقة على توز ٢٠٢٠أبریل ٢٨في 

.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 الموجزة المرحلية

٢٠٢٠سبتمبر٣٠

-١٥-

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

أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
٣٣٬٤٣٤)١١٬٨٩٠((باأللف درهم)الشركةمساهميأرباح الفترة العائدة إلى (خسائر)/

٢٬٤٩٤٬٢٨٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠(باأللف سهم)*عدد األسهم العادیةالمتوسط المرجح ل

٣٠١٠٬٠)٤٨٠٠٬٠(الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

االعتبار المتوسط المرجح ألثر التغيرات في أسهم الخزینة خالل الفترة.یضع في ٢٠٢٠* إن المتوسط المرجح لعدد األسهم في سنة 

االلتزامات - ١١
٣٢٬٥كجزء من اتفاقية الشراء وإعادة التأجير الخاصة بالمجموعة لمجمع مباني مدرسة مع طرف ثالث، أبرمت المجموعة اتفاقية تمویل بمبلغ  

. ٢٠١٩مليون درهم منها في سنة ١٠مليون درهم تم االتفاق على منحها للمجموعة لتوسيع بند الموجودات المؤجر، والتي تم دفع مبلغ 
مليون درهم إضافي كجزء من اتفاقية التمویل، ومن المتوقع أن یتم منح الجزء ١٧٬٥، حصلت المجموعة على مبلغ ٢٠٢٠وخالل سنة 

.٢٠٢٠من سنة الرابعمليون درهم خالل النصف ٥المتبقي من االلتزام بمبلغ 

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

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

األرصدة القائمة لدى األطراف ذات العالقة 
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
الشركات الشقيقة

٧٩٨٧٩٨سكون 
٢١٨١٦٬٤٦٨تعليم

١١٤٬٨٣٥المركز الطبي العالمي
٤٬٣٣٩-القابضةجامعة أبوظبي 

٠٠٢١١٨أطراف أخرى ذات عالقة

٢٧٢٬١٥٥٨٬٢٦

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٦٢٩٢٤٧٬٣أطراف أخرى ذات عالقة



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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠

-١٦-

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)- ١٢

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

أشهر المنتهية في التسعةأشهر المنتهية في الثالثة
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٦١---مصاریف مدفوعة بالنيابة عن المركز الطبي العالمي
٥٬٢٥٠٨٬١٨٤٦٬٧٩٥٨٬١٨٤مستلمة من جامعة أبوظبي القابضةتوزیعات أرباح 

١٧٬٨٧٦---توزیعات أرباح مستلمة من تعليم
٥٬٢٠٨-٧٧٤-المركز الطبي العالميتوزیعات أرباح مستلمة من 

تتألف تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا مما یلي:

أشهر المنتهية في التسعةالمنتهية في أشهر الثالثة
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
١٬٩٦٣٢٬٣٥٤٨٬٣٨٣١٤٬٣٤٤مزایا قصيرة األجل

٨٣٣٩٣٢٨٤٩٢٧مكافأة نهایة الخدمة

المعلومات القطاعية- ١٣

٢٠١٩و٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةیعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة  
على التوالي:

غير مدققة -٢٠٢٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعة

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

٩٩٬٢٢٩-٩١٬٢٨٧٧٬٩٤٢-اإلیرادات

)١٩٬٨٨٢(١٬٥٦٤)٢٦٬٠٨٢(١٦٬٥٢٦)١١٬٨٩٠(القطاع(خسائر)/أرباح

غير مدققة–٢٠١٩سبتمبر ٣٠التسعة أشهر المنتهية في 

اإلجماليالحذف/التعدیلالرعایة الصحيةالتعليماالستثمار
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠٠٬٠٢٤-٩٨٬٢٣٢١٬٧٩٢-اإلیرادات

٢٩٬٣٩٧)٣٬٩٧٨()١٩٬٧٩٧(٣٣٬٤٣٥١٩٬٧٣٧أرباح/(خسائر) القطاع



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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠

-١٧-

(تتمة)المعلومات القطاعية- ١٣
٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات الموجودات والمطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

على التوالي:

اإلجمالي الحذف/التعدیل الرعایة الصحية التعليم االستثمار 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف الموجودات 

–٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
٢٬٦٦٦٬٨٠٥)٢٤٬٦٦٤(٢٬٤٩٩٬٤٩٧٤٣٬٩٤٩١٤٨٬٠٢٣غير مدققة 

٧٦٤٬٤٥٧٢٬)٧٢٬٣١٧(٨٥٠٬٢٢٬٦٠٦٩٬١٤٢١٦٤٬٧٨٢مدققة–٢٠١٩دیسمبر ٣١

المطلوبات 

–٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
)١٧٢٬٣٣٠(١٣٬٥٨٩)١٢٠٬٧٥٠()٥٠٬٢٥٨()١٤٬٩١١(غير مدققة 

١٨٣٬٦٩٢)١٩٬١٢٦(٤٠٬٠١٤٥٣٬٠٦١١٠٩٬٧٤٣مدققة–٢٠١٩دیسمبر ٣١

أرقام المقارنة - ١٤

إن إعادة . الفترة الحاليةالمتبع في عرض الحتى تتوافق مع المرحلي بيان األرباح أو الخسائر الموحدرقام في األإعادة تصنيف بعض تتم
أشهر المنتهية التسعةلفترة  ونتائج المجموعة  ٢٠١٩دیسمبر ٣١التصنيف هذه ليس لها أي تأثير على صافي الموجودات المعلنة سابقًا في  

:نلخصها فيما یلي، و ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيفسابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

بيان األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي
٨٩٬٣٧٠١٠٬٦٥٤١٠٠٬٠٢٤اإلیرادات من عقود العمالء

)٥٠٬٤٦٦()١٧٬٣٥٧()٣٣٬١٠٩(تكاليف مباشرة
)٩٠٬٠٠٥(٢٠٬٤١٠)١١٠٬٤١٥(مصاریف عمومية وإداریة

٩٬٧٦٠)١٢٬٧٥٤(٢٢٬٥١٤دخل تشغيلي آخر
)٢٬٢٦٧()٩٥٣()١٬٣١٤(تكاليف تمویل

واختارت عرض بند إضافي المرحليوعالوة على ما سبق، قامت المجموعة بإجراء تغييرات في عرض بيان األرباح أو الخسائر الموحد
لإلفصاح عن األرباح التشغيلية.



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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠

-١٨-

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.)Covid-19(فيروس كورونا المستجد 

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


