
 

 

 الســـــــــالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يسرني باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن زمالئي الموقرين أعضاء مجلس اإلدارة الكرام  أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة 

 .2021)"المجموعة"(  وأن استعرض النتائج التي حققتها المجموعة خالل العام عليم قيادة السيارات  تاإلمارات ل

 ينالتي أثرت ومازالت على االقتصاد 19كوفيد   بتقلبات حادة في السوق بسبب جائحة 2021على الصعيد الدولي ، تميز عام 

اثيرها السلبي على األسواق المحلية على عدة مستويات اقتصادية من خالل ت19كوفيد  المحلي واإلقليمي ، استمرت تحديات

 .واإلقليمية خالل العام الماضي ، مما يؤثر على القوة الشرائية للمستخدم النهائي

في ظل هذه المتغيرات ، عملت الشركة على تطوير استراتيجيتها لتكييف البيئة المتغيرة لتنويع إيراداتها من خالل إدخال نظام 

 مات آمنة وعالية الجودة للعمالء وتحسين الكفاءة التشغيلية التي أثرت بالفعل على النتائج المالية.التعليم عبر اإلنترنت لضمان خد

 من البيانات المالية الموحدة 8البيانات المالية مبينة في الصفحة 

  مقارنة بعام    مليون درهم 168.00م بمبلغ ومقداره 2021سجلت مجموعة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات أرباحاً صافية لعام

 م2020% مقارنة بنفس الفترة من عام 32.53م بنسبة 2021مليون درهم . حيث زاد الربح في سنة  126.76ومقدارة 2020

  عن الفترة % 33.93( نسبة زيادة قدرها 1.397)  2020(  مقارنة بعام  1.871م  )2021بلغ العائد على سهم الشركة في عام

 م2020نفسها من عام 

  مليون  240.96م مبلغ  2020مليون درهم  مقارنة بعام 260.09م مبلغ وقدره 2021بلغ مجموع إيرادات المجموعة عن عام

 م.2020% عن عام 7.94درهم بنسبة زيادة قدرها 

  م مبلغ 2021بلغ مجموع مصروفات المجموعة )متضمنة المصاريف المباشرة والمصاريف اإلدارية والعمومية( عن عام

 م.2020% عن عام 7.48قدرهــا  زيادة مليون درهم بنسـبة  110.64م   2020مليون  درهم  مقارنة بعام  118.92وقدره 

  مقارنة بالعام المنتهي في  2021ديسمبر  31% في العام المنتهي في 19.49% إلى 15.76ارتفع ا العائد على األصول من

 .2020ديسمبر  31

 

 مبدأ االستمرارية

اإلدارة توقعات معقولة بأن المجموعة لديها الموارد الكافية والدعم لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبل المنظور. لدى مجلس 

 .2021ديسمبر  31لهذا السبب تم  تبني مبدأ االستمرارية في إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

. يتم تنفيذ جميع المعامالت 21انات المالية الموحدة عن المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة في إيضاح رقم تفصح البي

 كجزء من سير أعمالنا العادية وبما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

 مدققي الحسابات

عن  كي بي أم جي. وقد أعربت 2021ية في ديسمبر كمدقق حسابات خارجي للمجموعة للسنة المنته كي بي أم جيتم تعيين 

 استعدادها لالستمرار في عملها.

 

 نيابة عن مجلس اإلدارة
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