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

٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة 

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

أشهر المنتهية في الستةأشهر المنتهية في الثالثة
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

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

٣٤٦٬٨٠٣٤٤٬٢١٧٩٢٬٩٦٣٨٨٬٣٤٥من عقود العمالءإیرادات
)٤١٬١٧٨()٣٨٬٠٣٠()١٩٬٨٤١()١٨٬٢٥٢(تكاليف مباشرة

٢٨٬٥٥١٢٤٬٣٧٦٥٤٬٩٣٣٤٧٬١٦٧إجمالي األرباح

)٥٨٬٩٤٠()٦٩٬١٤٢()٣٠٬٨٧٨()٣٣٬٨٧٣(٣مصاریف عمومية وإداریة
٣١٥٨٢٣٠١٬٠٩٠٢٬٢٥٧دخل تشغيلي آخر

)٩٬٥١٦()١٣٬١١٩()٦٬٢٧٢()٥٬١٦٤(الخسائر التشغيلية

٢٢٬٥٧٠)٩٬١٣٥(٩٬٣٩٤)١١٬١٥٠(٥شقيقةاتشركنتائجالحصة من 
٩٬٩٣٢١٠٬٣٨٢١٩٬٩٥٦٢١٬٨٥٠دخل تمویل

)١٬٩٣٧()٢٬٤١٧()١٬٤٩٩()١٬٢٢٧(تكاليف تمویل

٣٢٬٩٦٧)٤٬٧١٥(١٢٬٠٠٥)٧٬٦٠٩(األرباح للفترة/)الخسائر(

العائدة إلى:
١٤٬٤٤٢٥٨٦٣٥٬٠٩٨)٥٬١٥٠(الشركةمساهمي

)٢٬١٣١()٥٬٣٠١()٢٬٤٣٧()٢٬٤٥٩(حصص غير مسيطرة

)٣٢٬٩٦٧)٤٬٧١٥(١٢٬٠٠٥)٧٬٦٠٩

٦٠٠٬٠٠٢٠٠٠٬١٤٠٬٠)٠٠٢٬٠(١٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)



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

٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في أشهر الستةلفترة 

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

أشهر المنتهية في الستةأشهر المنتهية في الثالثة
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٣٢٬٩٦٧)٤٬٧١٥(١٢٬٠٠٥)٧٬٦٠٩(األرباح للفترة(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 

)٠٦٩٬٤()٤٦٧٬٤()٥٨١٬٢()٢٦٥(الشامل األخرى 

(الخسائر الشاملة)/إجمالي 
٨٩٨٬٢٨)٩٬١٨٢(٤٢٤٬٩)٧٬٨٧٤(الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
٣١٬٠٢٩)٣٬٨٨١(١١٬٨٦١)٥٬٤١٥(الشركةمساهمي

)١٣١٬٢()٥٬٣٠١()٤٣٧٬٢()٢٬٤٥٩(حصص غير مسيطرة

)٨٩٨٬٢٨)٩٬١٨٢(٤٢٤٬٩)٧٬٨٧٤





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

٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة ل

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

العائدة إلى مساهمي الشركة
الحصص غيرمجموعاألرباح غيراحتياطي القيمةاالحتياطيعالوة إصدارخصمرأس
اإلجماليالمسيطرةحقوق الملكيةالموزعةالعادلةالقانونياألسهماألسهمالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

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

)٤٦٧٬٤(-)٤٦٧٬٤(-)٤٦٧٬٤(----بنود الخسائر الشاملة األخرى 

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

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

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

١٬٣٧٦٢٬٥٠٢٬٢٧٥١٬٥٦٣١٢٬٥١٣٬٨٣٨)٥٠٠٬٢٥(١٤٤٬٢٩)٣٬٤٧٢(٢٬٥٠٠٬٠٠٠٧٢٧غير مدققة–٢٠٢٠یونيو ٣٠في كما 



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

٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة ل

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 

٣٢٬٩٦٧)٢٬١٣١(٣٥٬٠٩٨٣٥٬٠٩٨---األرباح للفترة

)٠٦٩٬٤(-)٠٦٩٬٤(-)٠٦٩٬٤(--الخسائر الشاملة األخرى 

٢٨٬٨٩٨)٢٬١٣١(٣٥٬٠٩٨٣١٬٠٢٩)٤٬٠٦٩(--إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٣٨٬٢٧٠()٧٧٠()٣٧٬٥٠٠()٣٧٬٥٠٠(---)٩توزیعات أرباح معلنة (إیضاح 

أثر اتباع المعيار الدولي 
١٢٠٬٢-١٢٠٬٢١٢٠٬٢---١٦إلعداد التقاریر المالية رقم 

٣٥٣٬٣٨٩٥١٬٥٤١٢٬٣٤٣٬٢٧٢٩٤٬٥٦٩٢٬)٥٤٤٬١٩(٢٬٥٠٠٬٠٠٠١٤٢٬٢٣مدققة)(غير ٢٠١٩یونيو ٣٠في 



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

أشهر المنتهية الستة
یونيو ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
األنشطة التشغيلية

٣٢٬٩٦٧)٤٬٧١٥(األرباح للفترة(الخسار)/
التعدیالت للبنود التالية:

)٢٢٬٥٧٠(٩٬١٣٥نتائج الشركات الشقيقةالحصة من 
١١٬٦٥٩٨٬٢٨٥ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخداماستهالك

-٢٬٢٥٠إطفاء موجودات غير ملموسة
١٬٥٧٨١٣٥مكافأة نهایة الخدمة للموظفينمخصص 

)٧٬٩٢٥()٥٬٠٩٨(دخل الفوائد من الودائع
)١٬٢٥٤(-دخل توزیعات األرباح

)١٣٬٧٥٨()١٤٬٧٨٠(اإلیجار التمویليالفوائد من عقود دخل 
٦٤٦٨٧٦تكاليف التمویل على مطلوبات عقود اإلیجار

٢٬٣٥٠١٬٠٦١على التمویل من البنوكتكاليف التمویل
٢٬١٨٣(٣٬٠٢٥(

٢٥٬٢٩٥١٤٬٦٣٨مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٣٬٨٦١١٨٬٦٩٤مدینون تجاریون وآخرون 
)٢٤٬٨٥٢()١٣٬٥٩٨(ومطلوبات العقوددائنون تجاریون وآخرون 

-)٢٬٧٥٩(طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة 
١٥٬٨٢٤٦٬٢٩٧العملياتالناتج منالنقد 

)٨٩٢()٣٣٧(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين
١٬٣٩٧٧٬٠٨٣تقليدیةالودائع تحت الطلب والودائع ألجل لدى بنوك عنمقبوضةأرباح
٣٬٧٠١٨٤٢اإلسالميةالودائع ألجل المتوافقة مع أحكام الشریعةعنمقبوض دخل

٢٠٬٥٨٥١٣٬٣٣٠من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدیةصافي 
األنشطة االستثماریة

)٣٬٠٩٨()١٬٦١٠(ومعداتممتلكات استحواذ على
-)١٣٬٠٨٤(استثمار في عقود اإلیجار التمویلي

الوكالة والودائع ألجلودائع التغيرات في 
٤٠٠٬٨٢٩٢٦٬٢٧٤أشهر٣التي 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 

١٬٥٤٥١٣٬٣٨٨المحتسبة بطریقة حقوق الملكية
توزیعات األرباح المستلمة من االستثمار بالقيمة العادلة من خالل

١٬٢٥٤-بنود الدخل الشامل األخرى 
٣٥٩٬٨٣٠٣٧٬٨١٨األنشطة االستثماریةمنالتدفقات النقدیةصافي 

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

٢٬٨١٥٨٬٨٧٣مبالغ محصلة من التمویالت البنكية
)٥٬٥٦٠()٤٬١٠٩(دفع مطلوبات عقود اإلیجار

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

)١٬٠٦١()٢٬٣٥٠(تكاليف تمویل مدفوعة
)٣٦٬٠١٨()٨٠٬١٤٠(األنشطة التمویليةمنالتدفقات النقدیةصافي 

٣٠٠٬٢٧٥١٥٬١٣٠صافي الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة
٤٣٨٬١٢٧٤٦٨٦٦٬النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

٤٢٧٬٧١٣٨١٬٥٩٨النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-٨-

نبذة عن الشركة واألنشطة الرئيسية١
، وتم تسجيلها كشركة مساهمة عامة في سوق دبي المالي. تشتمل 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.

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

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

-٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢٠یونيو٣٠أشهر المنتهية في  الستة البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية لفترة  هذهتم 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 -٣المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم التعدیالت على 
أنه حتى تعتبر األنشطة أعماًال، یجب أن تتضمن مجموعة األنشطة ٣توضح التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

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

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

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

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

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

الفائدة.

: تعریف األمور الجوهریة٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١لمعيار المحاسبي الدولي رقم التعدیالت على ا 
د یؤثر تقدم التعدیالت تعریفًا جدیدًا لألمور الجوهریة ینص على أن "المعلومات جوهریة إذا كان حذفها أو إساءة استخدامها أو التعتيم عنها ق

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



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-٩-

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

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

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

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

المستقبل.

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

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

یقدم تعریفات محّدثة ومعایير تثبيت للموجودات والمطلوبات ویوضح بعض یتضمن اإلطار التصوري المعدل بعض المفاهيم الجدیدة، و 
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) ٨٧٬٩١٧–٢٠١٩ألف درهم (٨٨٬٣٩٢

 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 درهم٤٢٨–٢٠١٩ألف درهم (٤٬٥٧١البالغة هوسبيتال، 



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-١٠-

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

المنتهية أشهر الستة
یونيو ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٣٠٬٥٩٨٢٥٬٨٥٧)١(مصاریف مرتبطة بالموظفين
١١٬٠٥٦٣٬٩٦٥)٢(تكاليف مرتبطة بالمعامالت

٢٧٬٤٨٨٢٩٬١١٨)٣(مصاریف أخرى 

٦٩٬١٤٢٥٨٬٩٤٠

).ألف درهم٩٬٦١٣–٢٠١٩ألف درهم (١٧٬٥٦٠یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ )١(
).ال شيء–٢٠١٩ألف درهم (٣٬٦٠٣) یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ ٢(
).ألف درهم١٨٬٣٧٠–٢٠١٩ألف درهم (١٩٬٣٦٧یتضمن هذا المبلغ المصاریف المرتبطة بالشركات التابعة بمبلغ ) ٣(

الدخل التشغيلي اآلخر ٣-٣

أشهر المنتهية الستة
یونيو ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٧٥١١٬٠٠٣رسوم إقامة الطالب
٣٣٩١٬٢٥٤دخل متنوع

١٬٠٩٠٢٬٢٥٧

والموجودات غير الملموسةالشهرة-٤

الشهرة١-٤

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

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

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

٣٥٨٬٧٨٢٧٨٢٬٥٨٣



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-١١-

والموجودات غير الملموسة (تتمة)الشهرة-٤

الشهرة (تتمة) ١-٤

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

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

، لم تحدد اإلدارة الظروف التي قد تشير إلى أن القيمة المدرجة للشهرة قد تنخفض.٢٠٢٠یونيو٣٠كما في 

الموجودات غير الملموسة٢-٤

ألف درهم) من الموجودات ١٢٧٬٠٦٧-٢٠١٩ألف درهم (دیسمبر  ١٢٤٬٨١٧تتألف 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

البيع المحتمل لشركة تابعة ٣-٤

، اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة ستادي وورلد ادیوكيشن هولدینغ جروب بشأن البيع المحتمل لجامعة ٢٠٢٠یوليو  ٢وقعت المجموعة، بتاریخ  
دیر المبلغ النهائي، والتي لم یتم االنتهاء مدلسكس. تخضع الصفقة لإلتمام المرضي للشروط االعتيادیة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وتق

منها في تاریخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

في شركات شقيقةاالستثمارات-٥

فيما یلي القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة:

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف ألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

١٦٠٬١٩٠١٨٢٬٣٤٧شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
١٩١٬٦٤٣١٨٦٬٧٣٤تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)

٣٧٨٬٧٥٦٣٨٣٬٢٨٦المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)
٣٦٦٬٥٠٥٤٠٧٬٣٥٥القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")جامعة أبوظبي

٠٩٧٬٠٩٤١٬٧٧٤٬١٠٧١٬



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-١٢-

االستثمارات في شركات شقيقة (تتمة)-٥

:الشقيقةالشركات من نتائج فيما یلي حصة المجموعة 

أشهر المنتهية الستة
یونيو ٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

)٣٣٢()٢٢٬١٥٤(شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
٤٬٩٠٦٩٬٣٤١تعليم القابضة ش.م.خ (“تعليم”)

٧٬٢٨١)٤٬٥٤١(المركز الطبي العالمي (“المركز الطبي”)
١٢٬٦٥٤٨٠٢٬٦جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")

)٧٠٥٬٢٢)٩٬١٣٥

الحركة في االستثمارات في الشركات الشقيقة كما یلي:إن 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

٧٧٤٬١٠٧٬١٠٢٩٬١٧١٬١بدایة الفترةفي 

٤٩٬٨٠٨)٥٬٩٩١(حصة النتائج
)٢٩٨٬٦()٣٬١٤٤(إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

٥١٠٬٤٣)٩٬١٣٥(النتائج في األرباح أو الخسائرحصة 

١٬٣٦٦-الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى 
)٣٩٬٦٤١()١٬٥٤٥(توزیعات األرباح

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

٠٩٧٬٠٩٤٬١٧٧٤٬٬١٠٧١في نهایة الفترة

المحاسبة، انتهت رخصة شركة سكون الصادرة عن وزارة الصحة، وتم تقدیم طلب تجدید الرخصة من قبل شركة سكون، والذي الحقًا لفترة 
مرحلية. ال یزال قيد اإلجراء من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودیة كما في تاریخ إصدار هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة ال

بأنه بناًء على التجارب السابقة لعمليات إصدار الرخص وحقيقة أن شركة سكون لدیها كافة الوثائق المطلوبة، فإنه ال حددت إدارة الشركة
.٢٠٢٠یتوقع أن تكون هناك أي تعقيدات في عملية إصدار الرخصة، والتي من المتوقع أن یتم تجدیدها خالل الربع الثالث من سنة 



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-١٣-

والمطلوبات المالية الموجودات المالية -٦

یونيو٣٠فيما یلي نظرة عامة على الموجودات المالية، بخالف األرصدة النقدیة والودائع قصيرة األجل، المحتفظ بها لدى المجموعة كما في  
:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

الدین بالتكلفة المطفأة:أدوات 
١٥٬٩٠٩١٠٬٥٩٤مدینون تجاریون 

٤٬٤٨٣١٠٬٤٣٧ومصاریف مدفوعة مقدماً ودائع
٧٬٢٩٨١٠٬٥٢٠موجودات متداولة أخرى 

٣٩٣٬٠٨٧٣٦٥٬٢٢٣ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمویلي
١٬٢٦٣٢٦٬٥٥٨مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أدوات 
٢٤٩٬١١٧١٦٬١٥أدوات الدین المتداولة

٣٣٬٢٨٩٤٠٤٨٬٤٣٩اإلجمالي

٦٠٬٧٦٢٨٦٬٩١٥إجمالي المتداول
٢٬٥٢٧٣٧١٣٣٬٣٥٢إجمالي غير المتداول

:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠یونيو٣٠فيما یلي نظرة عامة على المطلوبات المالية المحتفظ بها لدى المجموعة كما في 

دیسمبر٣١یونيو 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:
٤٤٬٠٠١٣٠٬٥٣١دائنون تجاریون وآخرون 

٤٬٠١٣٣٬٩١٦ذمم دائنة أخرى طویلة األجل
٤٨٨٣٬٢٤٧مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
قروض وسلفيات تترتب عليها فوائد

١٨٬٢٦٤٢١٬٧٢٧عقود اإلیجارمطلوبات
٥٩٬٩٦٧٥٧٬١٥٢تسهيل إجارة ألجل غير متجدد

-٣٬٩٨١السحب على المكشوف من البنوك

٣٠٬٧١٤١٤٢٣٬١٤٤اإلجمالي

٤٩٬١٢٢٦٥٬١٢٨إجمالي المتداول
٨١٬٥٩٢٢٩٥٬٧٩إجمالي غير المتداول



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-١٤-

النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك-٧
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٥٥١٢٢النقد في الصندوق 
٣٣١٬٤٨١١٢٧٬٣١٣حسابات جاریة لدى البنوك

٣-بنوكاللدى تحت الطلبودائع 
-١٨٬٧٥١)٨أرصدة نقدیة محتفظ بها لدى طرف ثالث (إیضاح 

٦٥٬١٢٦٣٨٢٬٣٦٩الشریعة اإلسالميةودائع قصيرة األجل متوافقة مع أحكام 
٧٨٬٤٦٧٨٩٥٬٦١ودائع ألجل لدى بنوك تقليدیة

٤٩٣٬٨٨٠٧٠٢٬٥٧١النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

لغرض بيان التدفقات النقدیة الموحد، تتألف النقدیة وشبه النقدیة من البنود التالية:
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهمألف 

(مدققة)(غير مدققة) 

٥٥١٢٢النقد في الصندوق 
٣٣١٬٤٨١١٢٧٬٣١٣البنوكلدىةجاریاتحساب

٣-ودائع تحت الطلب لدى البنوك
-١٠٠٬١٥٨ودائع قصيرة األجل

-)٣٬٩٨١(السحب على المكشوف من البنوك

٤٢٧٬٧١٣١٢٧٬٤٣٨النقدیة وشبه النقدیة

من ودائع الوكالة والودائع ألجل والودائع ألف درهم٥٬٠٩٨بمبلغ مجمع ، حققت المجموعة ربح٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في الفترةخالل 
).ألف درهم٧٬٩٢٥–٢٠١٩تحت الطلب (

وأسهم الخزینةرأس المال-٨
رأس المال ١-٨

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

رأس المال الُمصدر
. یحق مدفوعة بالكاملدرهم للسهم الواحد١سهمًا عادیًا قيد اإلصدار بقيمة  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠، كان لدى الشركة  ٢٠٢٠یونيو٣٠كما في  

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

أسهم الخزینة ٢-٨

، استعانت الشركة بأحد صناع السوق المرخصين الخارجيين في سوق دبي المالي والذي یقدم ٢٠٢٠یونيو٣٠خالل الفترة المنتهية في 
خدمات توفير السيولة، لوضع أوامر شراء وبيع على أسهم الشركة بهدف تقليل الفروق بين أسعار العرض والطلب، إلى جانب الحد من 

سهم من أسهم أمانات بالنيابة عن الشركة، والتي ٤٬٠٥٦٬٠١٩ع السوق بعدد  ، احتفظ صان٢٠٢٠یونيو٣٠التقلبات في السعر والحجم. في  
أرباح. تم تثبيت صافي ٢٠٢٠یونيو٣٠ألف درهم وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية كأسهم خزینة في ٣٬٤٧٢قد تم شراؤها بتكلفة قدرها 

ضمن حقوق الملكية. وفي نهایة مدة العقد مع صانع السوق، عالوة إصدار األسهمكألف درهم من استبعاد األسهم خالل الفترة ٧٢٧بمبلغ 
یكون للشركة الخيار إما بتحویل األسهم القائمة تحت اسمها أو استبعاد األسهم في السوق.



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-١٥-

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

.  ٢٠١٩المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنویة وفقًا للمقترح المقدم من مجلس اإلدارة فيما یتعلق بسنة 

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

أشهر المنتهيةالستة
یونيو٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٥٨٦٣٥٬٠٩٨(باأللف درهم)الشركةمساهميأرباح الفترة العائدة إلى 

٤٬١١٠٤٩٢٬٢٬٥٠٠٬٠٠٠(باأللف سهم)*عدد األسهم العادیةالمتوسط المرجح ل

٢٠٠٠٬٠١٤٠٬٠الربح 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
ــة بالمجموعة لمجمع مباني مدرســـــــة مع طرف ثالث، أبرمت المجموعة اتفاقية تمویل بمبلغ  كجزء من اتفاقية الشـــــــراء وإعادة التأجير الخاصـــــ

مليون درهم منها في ســـــــــــــنة ١٠للمجموعة لتوســـــــــــــيع بند الموجودات المؤجر، والتي تم دفع مبلغ مليون درهم تم االتفاق على منحها ٣٢٬٥
ــنة  ٢٠١٩ ــ ــلت المجموعة على مبلغ ٢٠٢٠. وخالل ســ مليون درهم إضــــــافي كجزء من اتفاقية التمویل، ومن المتوقع أن یتم منح ١٣، حصــــ

.٢٠٢٠اني من سنة مليون درهم خالل النصف الث٩٬٥الجزء المتبقي من االلتزام بمبلغ 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١٢
تقوم المجموعة، في سـياق أعمالها االعتيادیة، بإبرام معامالت مع شـركات أخرى تقع ضـمن نطاق تعریف "األطراف ذات العالقة" المتضـمن  

). یتم االتفاق على أحكام وشــروط هذه المعامالت بشــكل متبادل من قبل الشــركة والطرف  وتعدیالته(٢٤رقمفي المعيار المحاســبي الدولي
مع األطراف ذات العالقة.الجوهریة المعامالت واألرصدة بذي العالقة. فيما یلي قائمة 

األرصدة القائمة لدى األطراف ذات العالقة
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

الشركات الشقيقة
٧٠٠٧٩٨سكون 
٢١٨١٦٬٤٦٨تعليم

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

٣٤٥١١٨أطراف أخرى ذات عالقة

٦٣٢٬١٥٥٨٬٢٦

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٤٨٨٢٤٧٬٣أطراف أخرى ذات عالقة



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-١٦-

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)- ١٢

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
أشهر المنتهية في الستةأشهر المنتهية في الثالثة

یونيو ٣٠یونيو 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
-١٬٥٤٥--توزیعات أرباح مستلمة من جامعة أبوظبي القابضة

١٧٬٨٧٦---توزیعات أرباح مستلمة من تعليم
٤٣٤٬٤-٤٬٤٣٤-المركز الطبي العالميتوزیعات أرباح مستلمة من 

تتألف تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا مما یلي:

أشهر المنتهية في الستةأشهر المنتهية في الثالثة
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
١٬٩٣٥٣٬١١١٦٬٤٢٠١١٬٩٩٠مزایا قصيرة األجل

١٢٣٤٣٠٢٠١٥٣٤مكافأة نهایة الخدمة

المعلومات القطاعية- ١٣

٢٠١٩و٢٠٢٠یونيو٣٠أشهر المنتهية في الستةیعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة 
على التوالي:

غير مدققة -٢٠٢٠یونيو٣٠أشهر المنتهية في الستة

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

٩٢٬٩٦٣-٨٨٬٣٩٢٤٬٥٧١-اإلیرادات

)٤٬٧١٥()١٧٬٨٨٧()١٧٬٢٩٩(٥٨٦٢٩٬٨٨٥القطاع(خسائر)/أرباح

غير مدققة–٢٠١٩یونيو٣٠أشهر المنتهية في الستة

اإلجماليالحذف/التعدیلالرعایة الصحيةالتعليماالستثمار
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨٨٬٣٤٥-٨٧٬٩١٧٤٢٨-اإلیرادات

٩٦٧٬٣٢)١٢٨٬١٩()١٥٠٬١٢(٠٩٨٬٣٥٢٩٬١٤٧أرباح/(خسائر) القطاع



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

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-١٧-

(تتمة)المعلومات القطاعية- ١٣
على ٢٠١٩دیسمبر  ٣١و٢٠٢٠یونيو٣٠یعرض الجدول التالي معلومات الموجودات والمطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في  

التوالي:

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

–٢٠٢٠یونيو٣٠
٢٬٦٥٧٬٨٩٧)٤٥٬٧٧٧(٢٬٥١٤٬٣٧١٤١٬٣٥٥١٤٧٬٩٤٨غير مدققة 

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

المطلوبات 

–٢٠٢٠یونيو٣٠
١٤٤٬٠٥٩)٧٬٢٢٧(١٣٬٠٥٠٣٤٬٣٠٥١٠٣٬٩٣١غير 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 الستةونتائج المجموعة لفترة ٢٠١٩دیسمبر ٣١التصنيف هذه ليس لها أي تأثير على صافي الموجودات المعلنة سابقًا في 

:نلخصها فيما یلي، و ٢٠٢٠یونيو٣٠في 

المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيفسابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

األرباح أو الخسائر الموحد المرحليبيان 
٨٥٬٦٠٨٢٬٧٣٧٨٨٬٣٤٥اإلیرادات من عقود العمالء

)٤١٬١٧٨()١٠٬٥٦٠()٣٠٬٦١٨(تكاليف مباشرة
)٥٨٬٩٤٠(١٢٬٦٩٣)٧١٬٦٣٣(مصاریف عمومية وإداریة

٢٬٢٥٧)٣٬٨٠٩(٦٬٠٦٦دخل تشغيلي آخر
)١٬٩٣٧()١٬٠٦١()٨٧٦(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.
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإیضاحات حول 

٢٠٢٠یونيو ٣٠

-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 

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




