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دبي 
العربیة المتحدة اإلمارات دولة 

اـنات المـالـية الموحـدة الموجزة  مـدقق الحســــــــــابـات المســـــــــتقـل حول  تقریر   مراجعـة البـي
أمانات القابضة ش.م.ع. مساهميالمرحلية إلى السادة 

المقدمة
ــركةالبيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة   قمنا بمراجعةلقد  ــــ ــ ــ ــة ش.م.ع. ("  لشــ ـــركةأمانات القابضــــــــــ ـــــــ ")  الشــ

ــ "(یشار إليها مجتمعة    والشركات التابعة لها  المجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما  بـــــــــــــ
والتغيرات في لألرباح أو الخســـائر وبنود الدخل الشـــامل  والبيانات الموحدة المرحلية ذات العالقة   ٢٠٢٢مارس  ٣١في  

. إن اإلدارة مســؤولة  واإلیضــاحات التفســيریةذلك التاریخ    حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة أشــهر المنتهية في
، إعــداد ٣٤لمعيــار المحــاســــــــــــــبي الــدولي رقم  لعن إعــداد وعرض هــذه البيــانــات المــاليــة الموحــدة الموجزة المرحليــة وفقــًا  

البيانات   "). إن مســـــؤوليتنا هي إعطاء اســـــتنتاج حول هذه٣٤التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســـــبي الدولي رقم 
المالية الموحدة الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

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

ــابات المنشـــــــــــأة المســـــــــــتقل". ـــــــ تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب   المرحلية المنجزة من قبل مدقق حســ
االســــتفســــارات بصــــورة رئيســــية من األشــــخاص المســــؤولين عن األمور المالية والمحاســــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية  
وإجراءات المراجعــة األخرى. إن مجــال عمليــة المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق  
ــوهریة التي یمكن   الدولية وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصـول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــــــــــــ

على ذلك، فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق. تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـق. بناءً 

االستنتاج
ــا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعت ــــــ قاد بأن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لم استنادًا إلى مراجعتنـ

.٣٤النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كافةیتم إعدادها، من 

رنست ویونغعن ا

:موقعة من
وردة إبراهيم

شریـك
١٢٥٨رقم القيد : 

٢٠٢٢ مایو ١١
المتحدةدبي، اإلمارات العربية  



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

٢٠٢٢  مارس ٣١للسنة المنتهية في  

.الموجزة المرحلية المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ١٦إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٢

أشهر المنتهية الثالثة  فترة 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١ *
ألف درهمألف درهمإیضاح 

(غير مدققة)(غير مدققة) 

١٣٠٬٧٥٨٧٣٬٦٧٢ ٣اإلیرادات
)٣٩٬٣٥٨()٦٩٬٢٨٥(٣تكاليف مباشرة

٣٤٬٣١٤ ٦١٬٤٧٣ إجمالي األرباح

)٢٩٬٢٤٩()٤٤٬١٠٨(٣مصاریف عمومية وإداریة
١٧٬٢٤٥ ٧٬٢٦٤ ٥الحصة من نتائج الشركات الشقيقة

٨٬٠٧٥ ٨٬٣٢٠ تمویليدخل من عقد ایجار  
٥٠٠ ٨٣٢ دخل تشغيلي آخر

٣٠٬٨٨٥ ٣٣٬٧٨١ التشغیلیة األرباح

٦٩٧ ٢٬٦٤٧ دخل التمویل
)٢٬٣٤٧()٦٬٠٠٤(تكاليف التمویل

٢٩٬٢٣٥ ٣٠٬٤٢٤ للفترةاألرباح 

العائدة إلى:
٣١٬٥١٤ ٣٢٬٠١٤ مساهمي الشركة  
)٢٬٢٧٩()١٬٥٩٠(الحصص غير المسيطرة  

 ٢٩٬٢٣٥ ٣٠٬٤٢٤

٠.٠١٣ ٠.٠١٣ ١٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

مقایيس األداء البدیلة
المنتهية أشهر الثالثة  فترة 

مارس  ٣١في 
٢٠٢١ ٢٠٢٢

ألف درهمألف درهمإیضاح 

١٦٤٨٬٥١٨٢٩٬٣٢٠الفائدة والضریبة واالستهالك واإلطفاء  احتساب  قبل األرباح المعدلة

العائدة لمساهمي الشركة
١٦٣٤٬٨٨٥٢٤٬١٩٥األرباح التشغيلية المعدلة

١٦٣٢٬١١٥٢٣٬٠٥٥األرباح المعدلة

للمعلومات المتعلقة بتغيير عرض معلومات المقارنة  ١٥راجع إیضاح  *



أمانات القابضة ش.م.ع.
المرحليالموجز  الموحدبيان الدخل الشامل 

٢٠٢٢  مارس ٣١للسنة المنتهية في  

.الموجزة المرحلية المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ١٦إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٣

أشهر المنتهية الثالثة  فترة 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٢٩٬٢٣٥ ٣٠٬٤٢٤ لفترةلاألرباح 

الشامل األخرى  الدخلبنود 
الشامل األخرى التي قد یتم إعادة  الدخل  بنود 

تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:  

- ١٬٨٠٨ تحوطات التدفقات النقدیة  أرباح

الشامل األخرى التي قد یتم إعادة الدخل بنود 
- ١٬٨٠٨ تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة  

بنود الخسارة الشاملة األخرى التي لن  
یتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:  

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة 
)١٣٢()٩٩٣(من خالل بنود الدخل الشامل األخرى   

بنود الخسارة الشاملة األخرى التي لن یتم إعادة تصنيفها
إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:  

)١٣٢()٩٩٣(

)١٣٢(٨١٥ )الخسائر الشاملةالدخل الشامل /(إجمالي 

٢٩٬١٠٣ ٣١٬٢٣٩ للفترةإجمالي الدخل الشامل 

العائدة إلى:
٣١٬٣٨٢ ٣٢٬٨٢٩ مساهمي الشركة  
)٢٬٢٧٩()١٬٥٩٠(حصص غير مسيطرة  

 ٢٩٬١٠٣ ٣١٬٢٣٩





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

٢٠٢٢  مارس ٣١للسنة المنتهية في  

.الموجزة المرحلية المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ١٦إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٥

العائدة إلى مساهمي الشركة
احتياطي القيمة 
احتياطيالعادلة للموجودات

الحصص تحوطاتالعادلة  المالية بالقيمةعالوة 
غيرغير األرباحاحتياطيالتدفقات من خالل بنود االحتياطيأسهم إصدار رأس 
اإلجماليالمسيطرةالمجموع الموزعة آخر النقدیةالدخل الشامل األخرى القانونيالخزینةاألسهم المال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٬٧٦٨٬٧٦٠)١٬٣٤٦(٢٬٧٧٠٬١٠٦ ٢٦٣٬٢٢٨ )١٨٬٣٤٧( )١٬٦٤٦()٢١٬٥٣٠(٥٨٬٢٣٥)١٢٬٧١١(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٨٧٧مدققة   -٢٠٢٢ینایر  ١كما في 

٣٠٬٤٢٤ )١٬٥٩٠(٣٢٬٠١٤ ٣٢٬٠١٤ - - - -- --للفترة األرباح/(الخسائر) 
٨١٥ - ٨١٥ - - ١٬٨٠٨ )٩٩٣(-- --(الخسائر الشاملة) األخرى الدخل الشامل /بنود 

٣١٬٢٣٩ )١٬٥٩٠(٣٢٬٨٢٩ ٣٢٬٠١٤ - ١٬٨٠٨ )٩٩٣(-- --للفترة  (الخسائر الشاملة)الدخل الشامل /إجمالي 

١٬٦٧٠ - ١٬٦٧٠ - - - - -١٬٥٩٨ ٧٢-) ٨أسهم الخزینة (إیضاح 

)١٥٠٬٠٠٠(- )١٥٠٬٠٠٠()١٥٠٬٠٠٠(- - - -- --)٩توزیعات األرباح (إیضاح 

٤٬٠٤٦ ٤٬٠٤٦ - - - - - --  --* الحصص غير المسيطرة مساهمة من

٢٬٦٥٥٬٧١٥ ١٬١١٠ ٢٬٦٥٤٬٦٠٥ ١٤٥٬٢٤٢ )٣٤٧٬١٨(١٦٢ )٢٢٬٥٢٣(٣٥٢٬٥٨)١١٬١١٣(٠٠٠٬٥٠٠٬٢٩٤٩٬٢غير مدققة  -٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في 

ألف درهم من رأس  ٤٬٠٤٦وفقًا لشروط زیادة رأس المال، ساهمت الحصص غير المسيطرة بمبلغ  .زیادة رأس المال المستشفى الملكي للنساء واألطفال ذ.م.م ،خالل الفترة، قررت شركة تابعة للمجموعة*

.في الشركة التابعة بشكل عامالمال مع االحتفاظ بنسبة الملكية 



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

٢٠٢٢  مارس ٣١للسنة المنتهية في  

.الموجزة المرحلية المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ١٦إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٦

العائدة إلى مساهمي الشركة
العادلة احتياطي القيمة 

للموجودات المالية بالقيمة
الحصص غير مجموعاألرباح غير العادلة من خالل بنود االحتياطي أسهم عالوة إصدار رأس 
اإلجمالي المسيطرة حقوق الملكية الموزعة الدخل الشامل األخرى القانوني الخزینةاألسهمالمال 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهملف درهمأألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٬٥١٨٬٤٢٥ ٦٬٣٤٥ ٢٬٥١٢٬٠٨٠ ١٠٬٤٩٧) ٢٢٬٣٩٠(٣٠٬١٥٢) ٦٬٧٠٢(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٢٣مدققة  – ٢٠٢١ینایر  ١في 

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

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

٢٩٬١٠٣ ) ٢٬٢٧٩(٣١٬٣٨٢ ٣١٬٥١٤) ١٣٢(     -    -      -     -إجمالي الدخل الشامل/ (الخسائر الشاملة) للفترة 

٩٢٢ - ٩٢٢      -     -     -٨٣٦ ٨٦     -) ٨أسهم الخزینة (إیضاح 

٢٬٥٤٨٬٤٥٠ ٤٬٠٦٦ ٢٬٥٤٤٬٣٨٤ ٤٢٬٠١١) ٢٢٬٥٢٢(١٥٢٬٣٠) ٥٬٨٦٦(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٦٠٩غير مدققة  – ٢٠٢١مارس   ٣١في 



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

٢٠٢٢  مارس ٣١للسنة المنتهية في  

.الموجزة المرحلية المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ١٦إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٧

أشهر المنتهية الثالثة  فترة 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

غير مدققة غير مدققة إیضاح 
األنشطة التشغيلية

٢٩٬٢٣٥ ٣٠٬٤٢٤ للفترةاألرباح  
التعدیالت للبنود التالية:

)١٧٬٢٤٥()٧٬٢٦٤(الحصة من نتائج الشركات الشقيقة  
٤٬٥١٩ ١١٬٧٤٩ موجودات حق االستخدامو  استهالك ممتلكات ومعدات  
١٬٦٢٥ ٢٬١٣٧ إطفاء موجودات غير ملموسة  
١٬٢٠٠ ١٬٨٤٧ مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين  
)٨٬٠٧٥()٨٬٣٢٠(عقود اإلیجار التمویليدخل   
)٦٩٧()٢٬٦٤٧(دخل التمویل  
٢٬٣٤٧ ٦٬٠٠٤ تكاليف التمویل  

 ١٢٬٩٠٩ ٣٣٬٩٣٠
  التغيرات في رأس المال العامل:

)٤٬٣٧٨()٣٦٨(المخزون 
)٢٠٬٩٤٢(١٧٬٤٨٨ مدینون تجاریون وآخرون 

٧٬٩٠١ )٥٨٨(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
١٬٩٢٦ )٢١٬٩٧٤(تجاریون وآخرون ومطلوبات العقوددائنون  

)٢٥٣(٢٧ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
)٢٬٨٣٧(٢٨٬٥١٥ العمليات )المستخدم فيمن/ (النقد  

)٥٠()٦٧٧(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين
)٢٬٨٨٧(٢٧٬٨٣٨ األنشطة التشغيلية  )المستخدمة فيمن/(صافي التدفقات النقدیة 
األنشطة االستثماریة

)٢٬٣٦٧()٢٬٦٥٩(ممتلكات ومعداتاالستحواذ على  
)٨٥٣٬١٦٦(- النقد المستحوذ عليه بعد خصماالستحواذ على شركة تابعة، 

)٣٠٢(- استثمار في عقود اإلیجار التمویلي
٣٬٧٠٤ ١٢٬٠٢٨ المقبوضةدفعات عقود اإلیجار  

١٠٦٬٥٩٠ ١٣٩٬١٠٧ الودائع ألجل لدى البنوكو  التغيرات في الودائع ألجل المتوافقة مع أحكام الشریعة
   ٢٬٣١٥ ١٬١٢٤ مقبوضة على الودائع ألجل المتوافقة مع أحكام الشریعة  ایرادات

٢٬٥٦٣ ٨٦٠ لدى البنوكالودائع ألجل  من  فوائد مقبوضة
٨٬٧٥٠     - توزیعات األرباح المستلمة من الشركات الشقيقة

)٧٣١٬٩١٣(١٥٠٬٤٦٠ األنشطة االستثماریة  (المستخدمة في) /من صافي التدفقات النقدیة
األنشطة التمویلية

)٤٬٢٨٧()١١٬٥٨٦(سداد التمویالت من البنوك
٤٠٥٬٠٠٠ - التمویالت من البنوكمبالغ محصلة من 

)٣٤١()٤٬٤١٤(دفع مطلوبات عقود اإلیجار
- ٤٬٠٤٦ مساهمة رأس مال من حصص غير مسيطرة

٩٬٣٢٧ )١٬٤٧٥(لدى طرف ثالث  ا محتفظ بهالالتغير في األرصدة النقدیة  
٩٢٢ ١٬٦٧٠ استحواذ على أسهم خزانة، بالصافي

)١٠()٣٬٦٨٠(مدفوعةتكاليف تمویل 
٤١٠٬٦١١ )١٥٬٤٣٩(األنشطة التمویلية من  /)المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

)٣٢٤٬١٨٩(١٦٢٬٨٥٩ في النقدیة وشبه النقدیة (النقص)/الزیادة صافي 
٣٩١٬١١٦ ٩٢٬٥٦٠ في بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة 

٦٦٬٩٢٧ ٢٥٥٬٤١٩ نهایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في 

معاملة غير نقدیة
- ٢٦٬٥٧٨ ٦إعادة قياس عقود االیجار
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٨

األنشطة الرئيسية عن الشركة  نبذة-١

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

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة    ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.١٠٨و  ١٠٧  ات، الوحدالطابق األول  –  ٥  رقم  المكاتببنایة  
"المجموعة"). المرحلية على األداء المالي والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة (ُیشار إليها مجتمعًة بـ 

  ٢٠١٥لسنة    ٢والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم    ٢٠٢١لسنة    ٣٢رقم  تم إصدار المرسوم بالقانون االتحادي  
 عملية الشركة    أكملت.  ٢٠٢٢ینایر  ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ    ٢٠٢١سبتمبر   ٢٧بشأن الشركات التجاریة بتاریخ  (وتعدیالته)  

نتج عنها تأثير جوهري  یولم  ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في متطلبات هذه األحكام   وطبقتمراجعة األحكام الجدیدة 
على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

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

العربية المتحدة.

إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية أسس -٢

أسس إعداد البيانات المالية ١-٢

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢٢مارس  ٣١تم إعداد هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
المرحلية.التقاریر المالية  - ٣٤

، وینبغي  ال تشتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة السنویة
نتائج فترة الثالثة  وعالوة على ذلك، إن    .٢٠٢١دیسمبر    ٣١أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنویة للمجموعة كما في  

. ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١ليست بالضرورة داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في    ٢٠٢٢مارس    ٣١أشهر المنتهية في  

ل تثبيت وقياس الموجودات عند إعداد البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية، تقوم اإلدارة بإجراء بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات حو 
وقد تختلف النتائج الفعلية عن األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي اتخذتها اإلدارة.  والمطلوبات والدخل والمصاریف.

كس  مدلس  :إن البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة تتضمن الموجودات والمطلوبات الناتجة عن عمليات الشركات التابعة للمجموعة
  مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل و ذ.م.م    الملكي للنساء واألطفال  ") والمستشفىذ.م.م ("جامعة مدلسكس  –اسوشيتس منطقة حرة  

(ُیشار إليها مجتمعًة بـ "المجموعة"). 

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة٢-٢

المرحلية مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة الموحدة الموجزة  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية  
لم تقم   . ٢٠٢٢ینایر  ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنویة للمجموعة للسنة المنتهية في 

المجموعة 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. ٢٠٢٢تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة 
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٩

(تتمة)  المالية والتغيرات في السياسات المحاسبيةأسس إعداد البيانات -٢

(تتمة)  المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة٢-٢

٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تكاليف الوفاء بعقد   –العقود المحملة بالتزامات 
تتجاوز فيه التكاليف التي ال یمكن تفادیها (أي التكاليف التي ال یمكن للمجموعة تفادیها بسبب العقد) إن العقد المحمل بالتزامات هو عقد  

المتعلقة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد المزایا االقتصادیة المتوقع الحصول عليها من العقد. 

أو یتسبب في خسائر، فإنه یتطلب من المنشأة تضمين التكاليف  بالتزامات  كان العقد محمل    إذاتحدد التعدیالت بأنه في حالة تقييم فيما  
من المتعلقة مباشرة بعقد لتقدیم البضائع والخدمات وتشتمل على كل من التكاليف اإلضافية (أي، تكاليف العمالة والمواد المباشرة) والجزء  

لعقد وكذلك تكاليف إدارة العقود واإلشراف عليها). التكاليف المرتبط مباشرًة بأنشطة العقد (أي، االستهالك المستخدم في تنفيذ ا 

ب العقد.إن التكاليف العمومية واإلداریة ال ترتبط مباشرًة بالعقد، ویتم استثنائها إال إذا كانت یتم تحميلها صراحًة على الطرف المقابل بموج 

تعتزم المجموعة استخدام االستثناءات في الفترات   المرحلية للمجموعة.ليس لهذا التعدیل أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة  
المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق. 

٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  –اإلشارة إلى اإلطار التصوري 
نسخة الشارة إلى  مجلس معایير المحاسبة الدولية باإلصادرة عن  اإلشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار التصوري    تستبدلهذه التعدیالت    إن

.في متطلباتها   كبيردون تغيير  ٢٠١٨الحالية الصادرة في مارس 

دمج األعمال لتفادي إصدار أرباح أو خسائر    ٣التعدیالت استثناًء لمبدأ التثبيت الوارد في المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم    تضيف
رقم   الدولي  المحاسبي  المعيار  نطاق  ضمن  تكون  قد  التي  الطارئة  والمطلوبات  للمطلوبات  الناتجة  المحتملة  الثاني"    م األحكا   ٣٧"اليوم 

الرسوم،    -) الصادر عن لجنة تفسيرات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية  ٢١لوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو التفسير رقم (والمط
والتفسير رقم   ٣٧في المعيار المحاسبي الدولي رقم    األحكام الواردةن تطبق  أاالستثناء من المنشآت    یستوجب  .إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل

تحدید ما اذا كان بغرض  الصادر عن لجنة تفسيرات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية، على التوالي، بدًال من اإلطار التصوري،    ٢١
.یوجد التزام حالي في تاریخ االستحواذ

الموجودات الطارئة غير مؤهلة    توضيح أنبغرض    ٣كما اضافت التعدیالت فقرة جدیدة إلى المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
.للتثبيت في تاریخ االستحواذ

نه ال یوجد موجودات ومطلوبات طارئة  نظرًا أل ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة،  
ضمن نطاق هذه التعدیالت التي نشأت خالل الفترة. 

١٦التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود  -عدات الممتلكات والمكائن والم
تحظر التعدیالت على المنشآت الخصم من تكاليف أي بند من بنود الممتلكات والمكائن والمعدات، أي مبالغ محصلة من بيع البنود والتي  

وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة    حالته الالزمة حتى یتسنى تشغيله بالشكل المقصود من قبل اإلدارة.تنتج أثناء إیصال بند الموجودات إلى موقعه و 
بتثبيت المبالغ المحصلة من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج هذه البنود، ضمن األرباح أو الخسائر. 

. الموجزة المرحليةلمالية الموحدة ال تنطبق هذه التعدیالت على المجموعة وبالتالي ليس لها تأثير على البيانات ا
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(تتمة)  أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية-٢

(تتمة)  المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة٢-٢

الشركة التابعة التي تقوم باتباع   – للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية االتباع ألول مرة  ١المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
المعيار ألول 

لقياس فروقات المعامالت   ١(أ) من المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم    ١٦-یسمح التعدیل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د
األم، بناًء على تاریخ انتقال الشركة األم إلى المعایير الدولية   في البينات المالية الموحدة للشركةالمتراكمة باستخدام المبالغ المعلن عنها  

تأثير دمج اإلعمال للشركات التابعة التي تستحوذ عليها  على و  التوحيدإجراءات  اء تعدیالت علىإجر لم یتم  في حالة ،إلعداد التقاریر المالية
(أ) من المعيار الدولي    ١٦-أو المشروع المشترك التي تختار تطبيق الفقرة د  الشقيقةكما یتم تطبيق هذا التعدیل على الشركة    .الشركة األم

. ١إلعداد التقاریر المالية رقم 

الموجزة المرحلية.  تنطبق هذه التعدیالت على المجموعة وبالتالي ليس لها تأثير على البيانات المالية الموحدةال 

بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات    ١٠الرسوم في اختبار نسبة    –األدوات المالية  -  ٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
المالية 

الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط بند المطلوبات المالية الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوهرًیا  یوضح التعدیل  
تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المقبوضة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم   عن شروط بند المطلوبات المالية األصلي.

ليس هناك تعدیل مماثل مقترح للمعيار المحاسبي    بوضة من قبل إما المقترض أو المقرض بالنيابة عن بعضهما البعض.المدفوعة أو المق
التثبيت والقياس.  األدوات المالية: ٣٩الدولي رقم 

دیالت على األدوات المالية  الموجزة المرحلية للمجموعة نظرًا لعدم وجود تع  ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة
للمجموعة خالل الفترة. 

الضرائب على قياسات القيمة العادلة  -الزراعة   ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم 
بأن تستثني المنشآت التدفقات النقدیة للضرائب    ٤١من المعيار المحاسبي الدولي رقم    ٢٢المذكورة في الفقرة    اتهذا التعدیل المتطلب  یلغي

. ٤١عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الموجزة المرحلية.  الموحدة ال تنطبق هذه التعدیالت على المجموعة وبالتالي ليس لها تأثير على البيانات المالية

قياس القيم العادلة ٣-٢

بنود الدخل   یتم بيان كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة أو التكلفة التاریخية باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
اآلخر،  األخرى الشامل   المالي  الموجودات  وبند  اآلخر  المالي  المطلوبات  العادلة   وبند  القيم  تختلف  ال  العادلة.  بالقيمة  قياسها  یتم  التي 

من خالل    بالقيمة العادلة  عن قيمها الدفتریة في تاریخ التقریر. یتم تصنيف االستثمارجوهریة  بصورة    األخرى   للموجودات والمطلوبات المالية
والمستوى   ١. لم تكن هناك أي تحویالت بين المستوى العادلةتسلسل القيمة من  ٢والمستوى  ١ضمن المستوى شامل األخرى بنود الدخل ال

لقياس القيمة العادلة خالل الفترة.  ٣والمستوى  ٢
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األرباح أو الخسائر  -٣

اإلیرادات ١-٣

معلومات اإلیرادات والتكاليف المفصلة ١-٣

ي  ترتبط إیرادات التعليم بـالخـدمـات المقـدمـة في دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة بينمـا ترتبط إیرادات الرعـایـة الصــــــــــــــحيـة بـالخـدمـات المقـدمـة ف
.والمملكة العربية السعودیة  مملكة البحریناإلمارات العربية المتحدة و 

غير مدققة  -٢٠٢٢ مارس  ٣١المنتهية في  للفترة
المجموع الرعایة الصحية التعليم القطاعات 

ألف درهمألف درهمألف درهم
نوع البضائع أو الخدمات 

٤٧٬٩١٧  ٤٧٬٩١٧ الرسوم الدراسية، بعد خصم المنح الدراسية الممنوحة
١٬١٩٨ - ١٬١٩٨ الرسوم اإلداریة ورسوم الخدمات األخرى من الطالب 

٨١٬٦٤٣ ٨١٬٦٤٣ - الصحية والخدمات الطبية خدمات الرعایة 

١٣٠٬٧٥٨ ٨١٬٦٤٣ ٤٩٬١١٥ إجمالي اإلیرادات 

توقيت تثبيت اإلیرادات 
١١٤٬٣٤٢ ٦٦٬٠١٦ ٤٨٬٣٢٦ خدمات تم تحویلها بمرور الوقت 

١٦٬٤١٦ ١٥٬٦٢٧ ٧٨٩ خدمات تم تحویلها في وقت معين 

١٣٠٬٧٥٨ ٨١٬٦٤٣ ٤٩٬١١٥ إجمالي اإلیرادات 

)٦٩٬٢٨٥()٤٨٬٢٤٥()٢١٬٠٤٠(تكاليف مباشرة

غير مدققة  -٢٠٢١مارس  ٣١للفترة المنتهية في  
المجموع الرعایة الصحية التعليم القطاعات 

ألف درهمألف درهمألف درهم
نوع البضائع أو الخدمات 

٤٣٬٨٢٣ - ٤٣٬٨٢٣ الممنوحةالرسوم الدراسية، بعد خصم المنح الدراسية 
٢٣٤ - ٢٣٤ الرسوم اإلداریة ورسوم الخدمات األخرى من الطالب 

٢٩٬٦١٥ ٢٩٬٦١٥ - خدمات الرعایة الصحية والخدمات الطبية 

٧٣٬٦٧٢ ٢٩٬٦١٥ ٤٤٬٠٥٧ إجمالي اإلیرادات 

توقيت تثبيت اإلیرادات 
٦٦٬٨٩٠ ٢٢٬٩٢٦ ٤٣٬٩٦٤ خدمات تم تحویلها بمرور الوقت 

٦٬٧٨٢ ٦٬٦٨٩ ٩٣ خدمات تم تحویلها في وقت معين 

٧٣٬٦٧٢ ٢٩٬٦١٥ ٤٤٬٠٥٧ إجمالي اإلیرادات 

) ٣٩٬٣٥٨() ١٩٬٥٩٠() ١٩٬٧٦٨(تكاليف مباشرة 



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

١٢

اإلیرادات (تتمة)-٣

واإلداریة والبيعية المصاریف العمومية ٢-٣

مارس  ٣١المنتهية في الثالثة أشهر 
٢٠٢٢٢٠٢١
 ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

٢٣٬٥٦٩١٣٬٨٧٥ المصاریف المتعلقة بالموظفين 
٣٬٥٢٩٢٬٦٢٧ استهالك الممتلكات والمعدات 

٢٬١٥٤٣٬٦٤٨   نيالتجاری المدینينالمتوقعة على   خسائر االئتمان
٢٬١٣٧١٬٦٢٥ ) ٤ اإلیضاحالملموسة (غير الموجودات إطفاء 

٢٬١١٥١٬٠٨٢ التسویق واالتصاالت
٣٨٥٣٨٨ مصاریف إدارة المحفظة

٢٦٠٢٢٨ استهالك موجودات حق االستخدام 
-١٠١ متعلقة بالمعامالت تكاليف

٩٬٨٥٨٥٬٧٧٦مصاریف أخرى 
٤٤٬١٠٨٢٩٬٢٤٩

المصاریف العمومية واإلداریة بشكٍل رئيسي ما یلي:  تكبدت

مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١
 ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

مصاریف الشركة القابضة 
١٠٬٦٥٣٨٬٢٥٣   مصاریف المكتب الرئيسي

٢٬١٣٧١٬٦٢٥ غير الملموسة الموجودات إطفاء 
٣٨٥٣٨٨ إدارة المحفظةمصاریف 

-١٠١ تكاليف متعلقة بالمعامالت
٣٠٬٨٣٢١٨٬٩٨٣مصاریف شركة تابعة

٤٤٬١٠٨٢٩٬٢٤٩



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

١٣

الشهرة والموجودات غير الملموسة -٤

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

االسم التجاري ذواالتفاقيات ذات ذات  االتفاقيات 
العمر المقدر العمر المقدر العمر المقدر 

المجموع المحدد غير المحددالمحدد الشهرة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة: 
٤٩٢٬٠٨٢     -     -٢٠٢١٣٥٨٬٧٨٢١٣٣٬٣٠٠ینایر  ١في   
شركة تابعةاالستحواذ على   

٥٦٠٬٨٦٧٣٩٬٦٦٨٧٥٧٬٠٣١     -١٥٦٬٤٩٦خالل السنة    

٢٠٢١٥١٥٬٢٧٨١٣٣٬٣٠٠٥٦٠٬٨٦٧٣٩٬٦٦٨١٬٢٤٩٬١١٣دیسمبر  ٣١في   

٢٠٢٢٢٧٨٬٥١٥٣٠٠٬١٣٣٨٦٧٬٥٦٠٦٦٨٬٣٩١١٣٬٢٤٩٬١ مارس ٣١في   

اإلطفاء وانخفاض القيمة: 
١٠٬٧٣٣     -     -١٠٬٧٣٣     -٢٠٢١ینایر  ١في   
٣٬٣٦٤٧٬٨٦٤     -٤٬٥٠٠     -للسنة اإلطفاء   
٩٦١٬١٩     -     -     -٩٦١٬١٩للسنة  انخفاض القيمة  

٣٬٣٦٤٣٨٬٥٥٨     -٢٠٢١١٩٬٩٦١١٥٬٢٣٣دیسمبر  ٣١في 
١٬٠١٤٢٬١٣٧-     ١٬١٢٣-) ٣اإلطفاء للفترة (إیضاح    

٤٬٣٧٨٤٠٬٦٩٥      -٢٠٢٢٩٦١٬١٩١٦٬٣٥٦ مارس ٣١في  

القيمة الدفتریة
٣١٧٬٤٩٥١١٦٬٩٤٤٨٦٧٬٥٦٠٣٥٬٢٩٠١٬٢٠٨٬٤١٨غير مدققة -٢٠٢٢ مارس  ٣١في    

٤٩٥٬٣١٧١١٨٬٠٦٧٥٦٠٬٨٦٧٣٦٬٣٠٤١٬٢١٠٬٥٥٥مدققة  -٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   

اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة

أجرت المجموعة اختبار االنخفاض في القيمة السنوي الخاص بها في نهایة السنة وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة المدرجة قد انخفضت 
المستخدمة. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحدید المبلغ القابل للتحصيل  قيمتها، حيث یستند اختبار االنخفاض في قيمة حسابات القيمة  

.٢٠٢١دیسمبر  ٣١لمختلف الوحدات المنتجة للنقد تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

رجة للشهرة قد تنخفض. ، لم تحدد اإلدارة الظروف التي قد تشير إلى أن القيمة المد٢٠٢٢ مارس ٣١كما في 



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

١٤

االستثمارات في شركات شقيقة -٥

فيما یلي القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة:

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

١٢٩٬٤٢٢١٢٩٬١٧٠)١( شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
٣٨٣٬٨٩٩٣٧٦٬٨٨٧جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")

   ٥١٣٬٣٢١٥٠٦٬٠٥٧

، انتهت رخصة شركة سكون الصادرة عن وزارة الصحة، وتم تقدیم طلب تجدید الرخصة من قبل شركة سكون، والذي ال ٢٠٢١خالل  )١(
لية. یزال قيد اإلجراء من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودیة كما في تاریخ إصدار هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرح 

اًء على التجارب السابقة لعمليات تجدید الرخص وحقيقة أن شركة سكون لدیها كافة الوثائق المطلوبة، فإنه حددت إدارة الشركة بأنه بن
.٢٠٢٢ال یتوقع أن تكون هناك أي تعقيدات في عملية تجدید الرخصة، والتي من المتوقع أن یتم تجدیدها خالل الربع الثاني من سنة 

:الشقيقةت الشركا من نتائج فيما یلي حصة المجموعة 

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

)٣(٢٥٢ شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
٨٬٧٨٩ ٧٬٠١٢ جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")

٣٬٩٠٥ - تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)
٥٥٤٬٤ - المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)

    ٢٤٥٬١٧ ٢٦٤٬٧

. ، على التوالي٢٠٢١تم استبعاد تعليم والمركز الطبي العالمي خالل الربعين الثاني والثالث لسنة 



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

١٥

االستثمارات في شركات شقيقة (تتمة)-٥

الشقيقة كما یلي: إن الحركة في االستثمارات في الشركات 
السنةالثالثة أشهر 
المنتهية في المنتهية في 

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

١٬٠٦٩٬٧٥٥ ٥٠٦٬٠٥٧ بدایة الفترة / السنةفي  

٥٧٬٢٩٩ ٨٬٠١٤ حصة النتائج
)٤٬٧٦٦()٧٥٠(إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

٥٢٬٥٣٣ ٧٬٢٦٤ حصة النتائج في األرباح أو الخسائر

)١٧(- الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى 
)٢٢٬٣٧٠(- توزیعات األرباح

)٥٧٥٬٤٩٧(- الشقيقةاستبعاد الشركات 
)١٨٬٣٤٧(- االستحواذ على الحصص غير المسيطرة

٥٠٦٬٠٥٧ ٥١٣٬٣٢١ في نهایة الفترة / السنة

الموجودات المالية والمطلوبات المالية -٦

الموجودات المالية  ١-٦

مارس   ٣١فيما یلي نظرة عامة على الموجودات المالية، بخالف األرصدة النقدیة والودائع قصيرة األجل، المحتفظ بها لدى المجموعة كما في  
: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٢

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة:
٦٨٬٨٩٣٨٥٬٨٩٨مدینون تجاریون   
١٬٩٤٧١٬٨٤٧ودائع  
٧٬٠٤٥٩٬٤٩٥موجودات متداولة أخرى   
٤١٧٬٤٩١٤٢٠٬٨١٨ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمویلي  

٨٬٦٦٧٨٬٠٧٩مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  ٥٠٤٬٠٤٣٥٢٦٬١٣٧

المشتقات المصنفة كأدوات تحوط 
-١٦٢مقایضات أسعار الفائدة  

أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
١٤٬٢٢٦١٥٬٢١٩أدوات حقوق الملكية المدرجة  
١٨٬٦٠٩١٨٬٦٠٩حقوق الملكية غير المتداولة أدوات  

٣٢٬٨٣٥٣٣٬٨٢٨
٥٣٧٬٠٤٠٥٥٩٬٩٦٥الموجودات المالية إجمالي

١٢١٬٦٦٦١٤٣٬٣٠٥إجمالي المتداول
٤١٥٬٣٧٤٤١٦٬٦٦٠إجمالي غير المتداول



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

١٦

(تتمة) الموجودات المالية والمطلوبات المالية-٦

المالية   المطلوبات ٢-٦

: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٢مارس   ٣١المالية، المحتفظ بها لدى المجموعة كما في  المطلوباتفيما یلي نظرة عامة على  

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

قروض وسلفيات تترتب عليها فوائد
١٤٩٬٧٥٢١٢٤٬٢٤١مطلوبات عقود اإلیجار  
٤٬٧٢٧٢١٬٠٧٢سحوب على المكشوف من البنوك  

٤٣١٬٧٩٣٤٤٣٬٤٢٨)٢(  التمویل من البنوك (بعد خصم رسوم الترتيبات)
  ٥٨٦٬٢٧٢٥٨٨٬٧٤١

المشتقات المصنفة كأدوات تحوط 
١٬٦٤٦-مقایضات أسعار الفائدة  

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
٩٦٬٥٥٨١١٩٬٣٥٦دائنون وآخرون   
٣٬٧٠٢٣٬٦٣٠ذمم دائنة أخرى طویلة األجل  

٥٬٢٥٧٥٬٢٣٠مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
-١٥٠٬٠٠٠توزیعات أرباح مستحقة الدفع  

٢٥٥٬٥١٧١٢٨٬٢١٦

٨٤١٬٧٨٩٧١٨٬٦٠٣المالية المطلوبات إجمالي 

٣١١٬١٨٩٢١٠٬٣٤٤إجمالي المتداول
٥٣٠٬٦٠٠٥٠٨٬٢٥٩إجمالي غير المتداول

اإلمارات العربية المتحدة، اتفاقية تعدیل   خالل الفترة، أبرمت شركة تابعة للمجموعة، مركز كامبریدج للرعایة الطبية وإعادة التأهيل)١(
 ١٥سنة بدًال من  ٣٠عقد اإلیجار فيما یتعلق بمرفق الرعایة الصحية الخاص بها في العين حيث تم تمدید فترة عقد اإلیجار إلى  

وعات اإلیجار  أعادت الشركة التابعة قياس بند مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس التغييرات في مدف  دفعات اإلیجار.تعدیل  سنة مع  
مليون درهم كبند مطلوبات عقد إیجار مع تعدیل مقابل على بند موجودات حق االستخدام.  ٢٦.٥وقامت بتثبيت مبلغ 

الملكي للنساء واألطفال، بتوقيع رسالة عرض تسهيل بنكي معدل   المستشفىخالل الفترة، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة،  )٢(
وفقًا للشروط المعدلة، تم تخفيض الدفعات    مع المقرض فيما یتعلق بالقروض البنكية وتسهيل السحب على المكشوف للشركة التابعة.

ت الرئيسية المتبقية مع تاریخ السداد مليون درهم، وتمت إعادة ترتيب الدفعا   ٥.٨مليون درهم إلى    ١٥.٦من    ٢٠٢٢الرئيسية لسنة  
، تمت تسویة السحب  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما في    .٢٠٢٦اعتبارًا من یونيو    ٢٠٢٧النهائي للقرض الذي تم تمدیده حتى سبتمبر  
مليون    ٤.٩مليون درهم من التسهيالت غير المستخدمة المتوفرة باإلضافة إلى    ١٥.٧على المكشوف من البنك بشكل جزئي بمبلغ  

باإلضافة إلى ذلك، تم االتفاق على تعليق اختياري الختبار التعهدات للسنتين الماليتين   هم من القروض البنكية غير المستخدمة.در 
. ٢٠٢٣و ٢٠٢٢



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

١٧

النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك -٧
دیسمبر ٣١مارس  ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

٧٩٣ ٦٣٥ الصندوق النقد في 
١١٢٬٨٣٩ ٢٥٩٬٥١١ حسابات جاریة لدى البنوك

١٠٬٢٠٦ ١١٬٦٣٠ )٨رصيد نقدي محتفظ به لدى طرف ثالث (إیضاح  
٨٬٠٩١ ٨٬١٤٢ البنكي  حساب احتياطي خدمة التمویل  

٦٢٧٬٠٠٠ ٥٠٧٬٠٠٠ ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة
١١٩٬١٠٧ ١٠٠٬٠٠٠ متوافقة مع أحكام الشریعةودائع ألجل غير  

٨٧٨٬٠٣٦ ٨٨٦٬٩١٨ نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

تتألف النقدیة وشبه النقدیة في بيان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي مما یلي: 
دیسمبر ٣١مارس  ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

٨٧٨٬٠٣٦ ٨٨٦٬٩١٨ الصندوق وأرصدة لدى البنوك نقد في 
ناقصًا: 

) ١٠٬٢٠٦()١١٬٦٣٠() ٨الرصيد النقدي المحتفظ به لدى طرف ثالث (إیضاح 
) ٨٬٠٩١()٨٬١٤٢(البنكي حساب احتياطي خدمة التمویل 

) ٦٢٧٬٠٠٠()٥٠٧٬٠٠٠(أشهر) ٣(والتي تستحق بعد أكثر من  االسالمية ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة
) ١١٩٬١٠٧()١٠٠٬٠٠٠(أشهر) ٣(والتي تستحق بعد أكثر من االسالمية ودائع ألجل غير متوافقة مع أحكام الشریعة 

) ٢١٬٠٧٢()٤٬٧٢٧(سحب على المكشوف من البنوك 

٩٢٬٥٦٠ ٢٥٥٬٤١٩ نقدیة وشبه نقدیة 

ألف   ٦٩٧  -  ٢٠٢١ألف درهم على ودائعها (  ٢٬٦٤٧المجموعة ربحًا مجمع بمبلغ  ، حققت  ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل الفترة المنتهية في  
درهم). 

رأس المال وأسهم الخزینة -٨

رأس المال ١-٨

مليار درهم). ٢٬٥ –  ٢٠٢١مليار درهم ( ٢٬٥یبلغ رأس المال المصرح به للشركة مبلغ 

مدفوعة بالكامل.   للسهم الواحددرهم    ١بقيمة  قيد اإلصدار    سهمًا عادیاً   ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠كان لدى الشركة  ،  ٢٠٢٢  مارس  ٣١كما في  
الجمعية   في لهم التصویت   حين ألخر كما یحقمن   عنها یتم اإلعالن   األرباح التيهذه األسهم العادیة الحصول على توزیعات    یحق لحاملي

.همبواقع صوت واحد لكل س العمومية للمجموعة



أمانات القابضة ش.م.ع.
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٢٠٢٢  مارس ٣١

١٨

رأس المال وأسهم الخزینة (تتمة)-٨

أسهم الخزینة٢-٨

، اســــتعانت الشــــركة بأحد صــــناع الســــوق المرخصــــين الخارجيين في ســــوق دبي المالي والذي یقدم خدمات توفير الســــيولة،  ٢٠٢٠في ســــنة  
ــعر   ــ ــعار العرض والطلب، إلى جانب الحد من التقلبات في الســ ــ ــركة بهدف تقليل الفروق بين أســ ــ ــهم الشــ ــ ــراء وبيع على أســ ــ لوضــــــع أوامر شــ

ســهم) من أســهم أمانات بالنيابة    ١١٬٠٣٦٬٧٣٤ -  ٢٠٢١ســهم (  ٩٬٦٩٢٬٨٧٢ق بعدد ، احتفظ صــانع الســو ٢٠٢٢ مارس  ٣١والحجم. في 
ـــراؤها بتكلفة قدرها  ـــركة، والتي قد تم شــــ ــمن حقوق الملكية    ١٢٬٧١١  -  ٢٠٢١ألف درهم (  ١١٬١١٣عن الشــــ ـــنيفها ضـــــ ألف درهم) وتم تصــــ

ــــهم  كعالوة  ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في  درهم  ألف  ٢٬٩٤٩  قدرها  تراكمية  أرباح تثبيت . تم٢٠٢٢ مارس  ٣١كأســــــهم خزینة في    حقوق  ضــــــمن أســ
الحالية.    الفترة  خالل  األســـهم اســـتبعادصـــافي    عن  ناتج)  درهم  ألف  ٨٦ -  ٢٠٢١مارس  ٣١( درهم  ألف ٧٢ یبلغ  ربح  صـــافي منها  الملكية،

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

توزیعات األرباح-٩

ال   -  ٢٠٢١ي (درهم لكـل ســــــــــــــهم عـاد  ٠.٠٦مليون درهم یعـادل   ١٥٠، تمـت الموافـقة على توزیع أرـباح نقـدـیة بمبلغ  ٢٠٢٢مـارس  ٢٤في  
ـــيء) من قبل المســــــــاهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية الســــــــنویة وفقًا للمقترح المقدم من مجلس اإلدارة. ـــویة توزیعات األرباح    شـــــ تم تســـــ

النقدیة الحقًا لنهایة الفترة.

الربح األساسي والمخفف للسهم - ١٠
لعدد األسهم العادیة المصدرة  المتوسط المرجحالفترة العائدة إلى مساهمي الشركة و یستند حساب الربح األساسي والمخفف للسهم على أرباح 

من قبل الشركة.

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

٠١٤٬٣٢٥١٤٬٣١(باأللف درهم) أرباح الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة

٠٦٤٬٥٠٠٢٬٤٨٩٬٤٩٩٢٬المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة * (باأللف سهم)

١٣٠٬٠٠١٣٠٬الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

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



أمانات القابضة ش.م.ع.
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٢٠٢٢  مارس ٣١

١٩

االلتزامات والمطلوبات الطارئة- ١١
كمؤجر المجموعة 

مليون    ٣٦٠، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء لالستحواذ على مجمع مباني مدرسة من طرف خارجي نظير مبلغ إجمالي قدره ٢٠١٨في  
سنة، قابلة    ٢٥لتأجير مبنى المدرسة لفترة  وبناًء عليه، أبرمت المجموعة (بصفتها مؤجر) اتفاقية أخرى مع نفس الطرف الخارجي    درهم.

قامت المجموعة بمعالجة هذه المعاملة محاسبيًا كعقد إیجار تمویلي وفقًا    سنوات بناًء على االتفاق المتبادل بين الطرفين.  ٥للتجدید لفترة  
ال تتغير بشكٍل جوهري    ١٦تقاریر المالية رقم نظرًا ألن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي إلعداد ال  .١٧للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

، تستمر المجموعة في تصنيف هذا العقد كعقد إیجار تمویلي باستخدام نفس المبادئ  ١٧عن المحاسبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  
. ١٧المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

مليون  ٠.٣وعة بتمدید التمویل اإلضافي إلى المستأجر لتوسيع بند موجودات المؤجر بمبلغ  خالل نفس الفترة في السنة السابقة، قامت المجم
  مليون درهم.  ٣٢.٩مليون درهم وفقًا التفاقية اإلیجار األصلية، استخدم المستأجر مبلغ    ٤٥من إجمالي حد التمویل التعاقدي البالغ    درهم.

أجر لتوسيع بند الموجودات المؤجر. ليس لدى اإلدارة حالًيا علم بأي نية من قبل المست

المطلوبات الطارئة 
ال شيء). فيما یلي تفاصيل حصة   - ٢٠٢١ليس لدى الشركة والشركات التابعة لها أي مطلوبات طارئة جوهریة في تاریخ التقریر المالي (

المجموعة في المطلوبات الطارئة لشركاتها الشقيقة في تاریخ التقریر المالي. 

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

١٨٬٤٠٥١٨٬٦٠٨ضمانات بنكية

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( ٢٤ رقم المعيار المحاسبي الدوليفي 
مع األطراف ذات العالقة. الجوهریة المعامالت واألرصدة بذي العالقة. فيما یلي قائمة 

األرصدة القائمة لدى األطراف ذات العالقة 
دیسمبر ٣١مارس  ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
الشركات الشقيقة

٨٬٥١٧٧٬٩٢٤سكون 
١٥٠١٥٥أطراف أخرى ذات عالقة

٨٬٦٦٧٨٬٠٧٩

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٠١٣٬٤٠١٣٬٤غير متداولة –أطراف أخرى ذات عالقة 
١٬٢٤٤١٬٢١٧متداولة –أطراف أخرى ذات عالقة 



أمانات القابضة ش.م.ع.
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٢٠٢٢  مارس ٣١

٢٠

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)- ١٢

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٨٬٧٥٠-توزیعات أرباح مستلمة من جامعة أبوظبي القابضة

موظفو اإلدارة العليا
٦٩٨٧٤٦أتعاب اإلدارة

یتم إدراج مصاریف أتعاب اإلدارة ضمن حصة نتائج الشركة الشقيقة للخدمات المقدمة من قبل موظفي اإلدارة العليا للشركة إلى الشركة  
اإلدارة المذكورة أعاله حصة المجموعة في المصاریف. تمثل أتعاب  الشقيقة.

.٢٠٢١و ٢٠٢٢مارس   ٣١لم تكن هناك أي معامالت جوهریة أخرى مع األطراف ذات العالقة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

تتألف تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا مما یلي: 

المنتهية فترة الثالثة أشهر 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٦٬٤٦٤٤٬٠٦٥مزایا قصيرة األجل
٢٣٩١١٦مكافأة نهایة الخدمة



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

٢١

المعلومات القطاعية - ١٣

یعرض الجدول التالي معلومات القطاعات التشغيلية: 

غير مدققة - ٢٠٢٢مارس  ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

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

١٣٠٬٧٥٨      - ١٣٠٬٧٥٨ ٨١٬٦٤٣ ٤٩٬١١٥      - اإلیرادات 
) ٦٩٬٢٨٥(٦٩٨ ) ٦٩٬٩٨٣() ٤٨٬٩٤٣() ٢١٬٠٤٠(     - تكاليف مباشرة

) ٤٤٬١٠٨(  ٥٧٦ )  ٤٤٬٦٨٤()  ٢٠٬٦٦٢()  ١٢٬٨٨٣() ١١٬١٣٩(  مصاریف عمومية وإداریة
٧٬٢٦٤      - ٧٬٢٦٤ ٢٥٢ ٧٬٠١٢      - الحصة من نتائج شركات شقيقة 

٨٬٣٢٠   - ٨٬٣٢٠   - ٨٬٣٢٠ -  تمویلي  دخل من عقد ایجار 
٨٣٢ )  ١٬٤٨٩(٢٬٣٢١   ٩٦٦ ٧٣٠ ٦٢٥ دخل تشغيلي آخر 

٢٬٦٤٧ )  ٢٬٥٢١(٥٬١٦٨ ٢٬٥٢١ -  ٢٬٦٤٧ دخل تمویل
) ٦٬٠٠٤(٢٬٧٣٦ ) ٨٬٧٤٠() ٥٬٦٢٩() ٥٤٨() ٢٬٥٦٣(تكاليف تمویل 

    ٣٠٬٤٢٤ -      ٣٠٬٤٢٤      ١٠٬١٤٨      ٣٠٬٧٠٦ ) ١٠٬٤٣٠(نتائج القطاع 

: أرباح/(خسائر) القطاع العائدة إلى
  ٣٢٬٠١٤ -  ٣٢٬٠١٤     ١١٬٧٣٨      ٣٠٬٧٠٦ ) ١٠٬٤٣٠(مساهمي الشركة 

) ١٬٥٩٠(-  ) ١٬٥٩٠() ١٬٥٩٠(      -       - حصص غير مسيطرة

غير مدققة  - ٢٠٢٢مارس  ٣١في كما 
٣٬٥٥٥٬٨٠٨ ) ٤٦٤٬٠٢٢(٤٬٠١٩٬٨٣٠ ١٬٧٧٦٬٧٠٢ ١٬٣١٦٬٩٢٤ ٩٢٦٬٢٠٤ إجمالي الموجودات 

) ٩٠٠٬٠٩٣(٤٤٨٬٥٨٩ ) ١٬٣٤٨٬٦٨٢() ٦٢٩٬٤٤٩() ١٠٩٬٣٣٩() ٦٠٩٬٨٩٤(إجمالي المطلوبات 

غير مدققة   - ٢٠٢١مارس  ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
الموحدة الحذوفات المجموع الرعایة الصحيةالتعليم االستثمارات 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٧٣٬٦٧٢      - ٧٣٬٦٧٢ ٢٩٬٦١٥ ٤٤٬٠٥٧      - اإلیرادات 
)٣٩٬٣٥٨(- )٣٩٬٣٥٨()١٩٬٥٩٠()١٩٬٧٦٨(     - تكاليف مباشرة

)٢٩٬٢٤٩(  ٦٢٥ ) ٢٩٬٨٧٤() ٩٬٤٥٩() ١١٬٧٧٦()٨٬٦٣٩(  مصاریف عمومية وإداریة
١٧٬٢٤٥      - ١٧٬٢٤٥ ٤٬٥٥١ ١٢٬٦٩٤      - الحصة من نتائج شركات شقيقة 

٨٬٠٧٥   - ٨٬٠٧٥   - ٨٬٠٧٥ - عقد ایجار تمویلي دخل من 
٥٠٠ )٦٢٥(١٬١٢٥   ١٨١ ٣١٩ ٦٢٥ دخل تشغيلي آخر 

٦٩٧ )  ٤٩٦(١٬١٩٣   ٤٩٦ - ٦٩٧ دخل تمویل
)٢٬٣٤٧(٤٩٦ )٢٬٨٤٣()١٬٩٥٥(- )٨٨٨(تكاليف تمویل 

٢٩٬٢٣٥ -     ٢٩٬٢٣٥       ٣٬٨٣٩     ٣٣٬٦٠١ )٨٬٢٠٥(نتائج القطاع 

: أرباح/(خسائر) القطاع العائدة إلى
٣١٬٥١٤ - ٣١٬٥١٤     ٦٬١١٨     ٣٣٬٦٠١ )٨٬٢٠٥(مساهمي الشركة 

)٢٬٢٧٩(- )٢٬٢٧٩()٢٬٢٧٩(      -       - حصص غير مسيطرة

مدققة - ٢٠٢١مارس  ٣١في كما 
٣٬٥٤٤٬٠٢٠ )٤٤٧٬٠٢٩(٣٬٩٩١٬٠٤٩ ١٬٧٤٨٬٥٥٨ ١٬٣٣٤٬٥٩١ ٩٠٧٬٩٠٠ إجمالي الموجودات 

)٬٢٦٠٧٥٧(٤٤٧٬٠٨٨ ) ٬٣٤٨٢٢١٬٢()٦٣٢٬٤٩٨()١١٤٬٠٦٣()٬٧٨٧٧٥٤(إجمالي المطلوبات 



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

٢٢

إدارة المخاطر- ١٤

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

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

وقد وضعت المجموعة في اعتبارها األثر المحتمل (استنادًا إلى أفضل المعلومات المتوفرة) للتقدیرات غير المؤكدة التي تسبب فيها وباء 
واستنتجت أنه ليس لهذه األحداث أي تأثير جوهري على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة كما  )  Covid-19المستجد (فيروس كورونا  

. ٢٠٢٢مارس  ٣١في وخالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

أرقام المقارنة - ١٥

األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي حيث تم إعادة تصنيف  ، قامت اإلدارة بتعدیل عرض بيان  ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل الفترة المنتهية في  
ضمن األرباح/ (الخسائر)   لتكون   البنود المتعلقة باألنشطة االستثماریة للشركة المعلن عنها سابقًا ضمن األرباح/ (الخسائر) غير التشغيلية

تتألف من استثمارات في شركات أخرى، فإن إعادة التصنيف هذه ستعزز وفقًا لتقييم اإلدارة، ونظرًا ألن األنشطة الرئيسية للشركة  التشغيلية.
 الشقيقةوفقًا لذلك، تم إعادة تصنيف حصة نتائج الشركات    فهم مستخدمي البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية ألداء المجموعة المعني.

أي تأثير على النتائج المعلن عنها   إلعادة التصنيفلم یكن  و يلية،  ودخل عقود اإلیجار التمویلي وإدراجها ضمن األرباح/ (الخسائر) التشغ
سابقًا وصافي موجودات المجموعة. 

یلخص الجدول أدناه تأثير إعادة التصنيف على أرقام المقارنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي: 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 

٢٠٢١مارس  ٣١
درهمألف 

(غير مدققة)

٥٬٥٦٥المعلن سابقاً  -ربح تشغيلي 
زائدًا:

١٧٬٢٤٥الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
٠٧٥٨٬التمویلي  عقود اإلیجارالدخل من 

٣٠٬٨٨٥المعلن حالياً  –ربح تشغيلي 

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

٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لموحد المرحليبيان األرباح أو الخسائر ا
المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيف سابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

) ٣٩٬٣٥٨() ١٬٧٠١() ٣٧٬٦٥٧(تكاليف مباشرة 
٣٤٬٣١٤ ) ١٬٧٠١(٣٦٬٠١٥ إجمالي األرباح 

) ٢٩٬٢٤٩(١٬٧٠١ ) ٣٠٬٩٥٠(مصاریف عمومية وإداریة 



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

٢٣

مقایيس األداء البدیلة-١٦

ــتخدام مقایيس األداء البدیلة غير التابعة للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية   ـــية لتعتبر اإلدارة أن اســـــــ ـــاســــــ فهم األداء  كأحد الركائز األســــــ
.المالي للمجموعة وكذلك المساعدة في التنبؤ باألداء في الفترات المستقبلية

حليليـة وال ینبغي أخـذهـا بمعزل عن غيرهـا أو كبـدیـل للمقـایيس المـاليـة ذات العالقـة  ینطوي عرض مقـایيس األداء البـدیلـة على قيود كـأدوات ت
.والتي تم إعدادها وفًقا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية

ــأنالفتراتعند تقدیم مقایيس األداء البدیلة، تقوم اإلدارة بتعدیل بعض البنود التي تختلف بين   إمكانية المقارنة    یســــهل التعدیل  ، وفي هذا الشــ
.بين الفترات

  ، المرحلي  بشـــكل مباشـــر في بيان األرباح أو الخســـائر الموحد  ذات الصـــلةمقایيس األداء البدیلة المســـتخدمة مع البنود  بين  فيما یلي مطابقة
.وقد تختلف عن المقایيس التي تحمل نفس االسم والمستخدمة من قبل منشآت أخرى 

المعدلة العائدة إلى مساهمي الشركة(أ) األرباح 

:یمثل مقياس األداء البدیل هذا الربح المعلن عنه والعائد لمساهمي الشركة والمعدل وفقًا للدخل / المصاریف المتعلقة بما یلي

و عملية االستحواذ على الشركات المستثمر فيها واستبعادها بما في ذلك مصاریف المعامالت ذات العالقة؛
الفترة السابقة.نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها خالل   حصة من

(ب) األرباح التشغيلية المعدلة العائدة إلى مساهمي الشركة

یمثل مقياس األداء البدیل هذا الربح المعدل المعلن عنه والعائد لمساهمي الشركة والمعدل وفقًا لتكاليف التمویل ودخل التمویل.

الفائدة والضریبة واالستهالك واإلطفاء احتساب  باح المعدلة قبلاألر (ج) 

:يیمثل مقياس األداء البدیل هذا األرباح التشغيلية المعدلة والعائدة لمساهمي الشركة والمعدل وفقًا للدخل / المصاریف المتعلقة بما یل

  مصاریف المعامالت ذات العالقة؛ وعملية االستحواذ على الشركات المستثمر فيها واستبعادها بما في ذلك
حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها خالل الفترة السابقة؛
استهالك وإطفاء
اطفاء سعر الشراء للشركات الشقيقة

التسویة)د(

:المرحلي الموجز مع المقایيس الواردة في بيان الدخل الشامل الموحد مطابقتها فيما یلي مقایيس األداء البدیلة و 

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

٣١٬٥١٤ ٣٢٬٠١٤ أرباح الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة
  معدلة وفقًا للبنود التالية:

- ١٠١)٢-٣(إیضاح   بالمعاملةمصاریف مرتبطة 

)٨٬٤٥٩(-)٥حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها بعد تنزیل االطفاء (إیضاح  
٢٣٬٠٥٥ ٣٢٬١١٥األرباح المعَدلة والعائدة إلى مساهمي الشركة



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

٢٠٢٢  مارس ٣١

٢٤

(تتمة)  مقایيس األداء البدیلة-١٦

التسویة)د(

الثالثة أشهر المنتهية فترة 
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

٢٣٬٠٥٥ ٣٢٬١١٥ األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة 
بإضافة/(اقتطاع): 

١٬٨٣٧ ٥٬٤١٧ * تكاليف التمویل   
) ٦٩٧()٢٬٦٤٧(دخل التمویل    

٢٤٬١٩٥ ٣٤٬٨٨٥ الشركة التشغيلية المعدلة العائدة إلى مساهمي   األرباح

بإضافة/(اقتطاع): 
- )١٠١(مصاریف مرتبطة بالمعاملة     

٨٬٤٥٩ - ) ٥حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها بعد تنزیل االطفاء (إیضاح    
٥١٠ ٥٨٧ تكاليف التمویل العائدة إلى الحصص غير المسيطرة    
) ٢٬٢٧٩()١٬٥٩٠(الحصص غير المسيطرة     

٣٠٬٨٨٥ ٣٣٬٧٨١ التشغيلية   األرباح

بإضافة/(اقتطاع): 
- ١٠١ ) ٢-٣(إیضاح  مصاریف مرتبطة بالمعاملة   
) ٨٬٤٥٩(- ) ٥حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها بعد تنزیل االطفاء (إیضاح    
٦٬١٤٤ ١٣٬٨٨٦ االستهالك واإلطفاء    
٧٥٠ ٧٥٠ إطفاء سعر الشراء للشركات الشقيقة   

٢٩٬٣٢٠ ٤٨٬٥١٨  قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة  األرباح

ألف درهم). ٥١٠ -٢٠٢١ألف درهم ( ٥٨٧تكاليف التمویل باستثناء الحصص غير المسيطرة بمبلغ *


