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دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

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

المقدمة
")  الشــــــــــــركة. ("ع.م.ش  القابضــــــــــــة  أمانات لشــــــــــــركة  المرفقة المرحلية  الموجزة الموحدة  المالية  البيانات بمراجعة  قمنا  لقد

 كما   المرحلي  الموحد  المالي المركز  بيان  من  تتألف  والتي  ،")المجموعة"  بـــــــــــــــ   مجتمعة  إليها  یشار(  لها   التابعة والشركات
 أشـهر  الثالثة  لفترتي الشـامل  والدخل  الخسـائر أو  لألرباح العالقة ذات المرحلية  الموحدة  والبيانات  ٢٠٢٢ یونيو ٣٠  في

  لفترة   النقدیة  والتدفقات الملكية  حقوق  في  للتغيرات  المرحلية الموحدة  والبيانات  التاریخ ذلك  في  المنتهيتين أشـــــهر  والســـــتة
  المالية   البيانات  هذه وعرض إعداد عن  مسؤولة  اإلدارة إن. التفسيریة  واإلیضاحات  التاریخ  ذلك  في المنتهية  أشهر الستة

  المحاســــبي   المعيار("  المرحلية  المالية  التقاریر إعداد  ،٣٤ رقم  الدولي  المحاســــبي  للمعيار وفقاً   المرحلية  الموجزة الموحدة
ــتنتاج إعطاء هي  مســـــؤوليتنا  إن").  ٣٤ رقم  الدولي ــتناداً  المرحلية  الموجزة الموحدة  المالية  البيانات هذه حول  اســـ   إلى   اســـ
.بها  قمنا   التي المراجعة  أعمال

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

ــابات المنشـــــــــــأة المســـــــــــتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب  ـــــــ المرحلية المنجزة من قبل مدقق حســ
االســــتفســــارات بصــــورة رئيســــية من األشــــخاص المســــؤولين عن األمور المالية والمحاســــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية  

ن مجــال عمليــة المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق  وإجراءات المراجعــة األخرى. إ
الدولية وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصـول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــــــــــــــوهریة التي یمكن 

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

االستنتاج
ــــــــا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لم   استنادًا إلى مراجعتنـ

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

رنست ویونغعن ا

مسودة
:موقعة من
وردة إبراهيم

شریـك
١٢٥٨رقم القيد : 

٢٠٢٢ أغسطس ٣
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



أمانات القابضة ش.م.ع.
المرحلي الموحدبيان األرباح أو الخسائر 

٢٠٢٢یونيو  ٣٠المنتهية في   لفترة الستة أشهر

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

أشهر المنتهية في  الستةأشهر المنتهية في  الثالثة
یونيو  ٣٠یونيو  ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١* ٢٠٢٢٢٠٢١ *

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح 
(غير مدققة)(غير مدققة) مدققة)(غير (غير مدققة) 

١٩٥٬٦٣٧ ٢٥٧٬١١١ ١٢١٬٩٦٥ ١٢٦٬٣٥٣ ٣اإلیرادات
)١٠٥٬٢٠١()١٣٧٬٩١٠()٦٥٬٨٤٣()٦٨٬٦٢٥(تكاليف مباشرة

٩٠٬٤٣٦ ١١٩٬٢٠١ ٥٦٬١٢٢ ٥٧٬٧٢٨ إجمالي األرباح

)٦٥٬٦٩٧()٨٣٬١٦٥()٣٦٬٤٤٩()٣٩٬٠٥٧(٣مصاریف عمومية وإداریة
٣٤٬٣٥٦ ١٥٬١٥٢ ١٧٬١١٠ ٧٬٨٨٨ ٥شقيقة شركات  نتائج من  الحصة

١٦٠٬٢٥٥ - ١٦٠٬٢٥٥ - ٥شقيقة شركة استبعاد من ربح
١٦٬٣٦١ ١٦٬٧٧١ ٨٬٢٨٦ ٨٬٤٥١ دخل من عقد إیجار تمویلي

١٬١٥٨ ١٬٦٢٠ ٦٥٨ ٧٨٨ دخل تشغيلي آخر

٢٣٦٬٨٦٩ ٦٩٬٥٧٩ ٢٠٥٬٩٨٢ ٣٥٬٧٩٨ ربح تشغيلي

١٬٥٠٠ ٥٬٢٩٢ ٨٠٣ ٢٬٦٤٥ دخل تمویل
)٧٬٢١١()١١٬٥٠٤()٤٬٨٦٤()٥٬٥٠٠(تكاليف تمویل

٢٣١٬١٥٨ ٦٣٬٣٦٧ ٢٠١٬٩٢١ ٣٢٬٩٤٣ األرباح للفترة

العائدة إلى:
٢٣٥٬٣٣٨ ٦٦٬٦٤٥ ٢٠٣٬٨٢٢ ٣٤٬٦٣١ مساهمي الشركة  
)٤٬١٨٠()٣٬٢٧٨()١٬٩٠١()١٬٦٨٨(حصص غير مسيطرة  

 ٢٣١٬١٥٨ ٦٣٬٣٦٧ ٢٠١٬٩٢١ ٣٢٬٩٤٣

٠٩٤٬٠ ٠٢٧٬٠ ٠٨٢٬٠ ٠١٤٬٠ ١٠)درهم( للسهم والمخفف األساسي الربح

مقایيس األداء البدیلة
أشهر المنتهية في  الستةأشهر المنتهية في  الثالثة

یونيو  ٣٠یونيو  ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

الفائدة  احتساباألرباح المعدلة قبل  
٩٢٥٨٢٬ ٩٩٬٨١٣ ٦٠٥٥٣٬ ٢٩٥٥١٬ ١٦والضریبة واالستهالك واإلطفاء 

 الشركة لمساهمي  العائدة
٦٧٬٨٢٩ ٧٢٬٤٩٠ ٤٣٬٦٣٤ ٣٧٬٦٠٥ ١٦المعدلة  التشغيلية  األرباح
١٢٦٦٣٬ ٦٧٬٤٣٤ ٠٧١٤٠٬ ٣٥٬٣١٩ ١٦المعدلة  األرباح

للمعلومات المتعلقة بتغيير عرض معلومات المقارنة  ١٥راجع إیضاح  *



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

٢٠٢٢یونيو  ٣٠المنتهية في   الستة أشهرلفترة  

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

أشهر المنتهية في  الستةأشهر المنتهية في  الثالثة
یونيو  ٣٠یونيو  ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٢٣١٬١٥٨ ٦٣٬٣٦٧ ٢٠١٬٩٢١ ٣٢٬٩٤٣ للفترة األرباح

األخرى  الشامل الدخل بنود
  إعادة یتم قد  التي  األخرى   الشامل  الدخل بنود
:الالحقة  الفترات في  الخسائر أو  األرباح  إلى  تصنيفها   

- ٢٬٨٩١ - ١٬٠٨٣ النقدیة  التدفقات  تحوطات  أرباح

 إعادة یتم قد التي األخرى  الشامل الدخل بنود
- ٢٬٨٩١ - ١٬٠٨٣ الالحقة الفترات  في الخسائر أو األرباح إلى تصنيفها  

یتم لن  التي  األخرى   الشاملة)  الشامل/(الخسارةالدخل   بنود
:الالحقة  الفترات  في  الخسائر أو  األرباح  إلى  تصنيفها   إعادة 

  بالقيمة  المالية للموجودات  العادلة القيمة  في  التغير
)١٣٢()٩٨٣(- ١٠ األخرى   الشامل  الدخل بنود  خالل من العادلة  

یتم لن التي األخرى  الشاملة) الشامل/(الخسارةالدخل  بنود
)١٣٢()٩٨٣(- ١٠ :الالحقة الفترات  في الخسائر أو األرباح إلى تصنيفها إعادة
)١٣٢(١٬٩٠٨ - ١٬٠٩٣ األخرى  )الشاملة الخسائر/( الشامل الدخلبنود  إجمالي

٢٣١٬٠٢٦ ٦٥٬٢٧٥ ٢٠١٬٩٢١ ٣٤٬٠٣٦ للفترة الشامل الدخل إجمالي

:إلى العائدة
٢٣٥٬٢٠٦ ٦٨٬٥٥٣ ٢٠٣٬٨٢٢ ٣٥٬٧٢٤ مساهمي الشركة  
)٤٬١٨٠()٣٬٢٧٨()١٬٩٠١()١٬٦٨٨(حصص غير مسيطرة  

 ٢٣١٬٠٢٦ ٦٥٬٢٧٥ ٢٠١٬٩٢١ ٣٤٬٠٣٦





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

٢٠٢٢یونيو  ٣٠المنتهية في   لفترة الستة أشهر

.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(٢٬٨٧٧ ٢٬٥٠٠٬٠٠٠مدققة   -٢٠٢٢ینایر  ١كما في 

٦٣٬٣٦٧ )٣٬٢٧٨(٦٦٬٦٤٥ ٦٦٬٦٤٥ - - - - - - -األرباح/(الخسائر) للفترة 

١٬٩٠٨ - ١٬٩٠٨ - - ٢٬٨٩١ )٩٨٣(- - - -بنود الدخل الشامل /(الخسائر الشاملة) األخرى 

٦٥٬٢٧٥ )٣٬٢٧٨(٦٨٬٥٥٣ ٦٦٬٦٤٥ - ٢٬٨٩١ )٩٨٣(- - - -إجمالي الدخل الشامل /(الخسائر الشاملة) للفترة 

)٨٬٧٤٨(- )٨٬٧٤٨(- - - - - )٧٬٤٥١()١٬٢٩٧(-) ٨الخزینة (إیضاح أسهم 

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

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

٢٬٦٧٩٬٣٣٣ )٥٧٨(٢٬٦٧٩٬٩١١ ١٧٩٬٨٧٣ )١٨٬٣٤٧(١٬٢٤٥ )٢٢٬٥١٣(٥٨٬٢٣٥ )٢٠٬١٦٢(١٬٥٨٠ ٢٬٥٠٠٬٠٠٠غير مدققة  -٢٠٢٢یونيو  ٣٠كما في 

ألف درهم من رأس    ٤٬٠٤٦وفقًا لشــروط زیادة رأس المال، ســاهمت الحصــص غير المســيطرة بمبلغ   .زیادة رأس المال  المســتشــفى الملكي للنســاء واألطفال ذ.م.م  ،خالل الفترة، قررت شــركة تابعة للمجموعة*
.في الشركة التابعة بشكل عامالمال مع االحتفاظ بنسبة الملكية 



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

٢٠٢٢یونيو  ٣٠المنتهية في   لفترة الستة أشهر

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

العائدة إلى مساهمي الشركة
احتياطي القيمة العادلة 

بالقيمةللموجودات المالية 
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 درهمألف درهمألف 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 كما 

٢٣١٬١٥٨ ) ٤٬١٨٠(٢٣٥٬٣٣٨ ٢٣٥٬٣٣٨- -- --للفترة (الخسائر)  /األرباح
) ١٣٢(- ) ١٣٢(-) ١٣٢(-- --بنود الخسائر الشاملة األخرى 

٢٣١٬٠٢٦ ) ٤٬١٨٠(٢٣٥٬٢٠٦ ٢٣٥٬٣٣٨) ١٣٢(-- --إجمالي الدخل الشامل/ (الخسائر الشاملة) للفترة 

) ١٬١٠٩(- ) ١٬١٠٩(-- -) ١٬٩١١(٨٠٢-) ٨أسهم الخزینة (إیضاح 

٢٬٧٤٨٬٣٤٢ ٢٬١٦٥ ٢٬٧٤٦٬١٧٧ ٢٤٥٬٨٣٥) ٢٢٬٥٢٢(٣٠٬١٥٢) ٨٬٦١٣(٢٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٣٢٥غير مدققة  – ٢٠٢١ یونيو ٣٠في كما 



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

٢٠٢٢یونيو  ٣٠المنتهية في   لفترة الستة أشهر

.الموجزة المرحلية المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة ١٦إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٧
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غير مدققة غير مدققة إیضاح  
األنشطة التشغيلية

٢٣١٬١٥٨ ٦٣٬٣٦٧األرباح للفترة
:التعدیالت للبنود التالية
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)١٦٠٬٢٥٥(- استبعاد شركة شقيقة أرباح من  
١٢٬٥١٨ ٢٣٬٦٧٢ ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخداماستهالك   
٤٬٢٥٠ ٤٬٢٧٣ ات غير ملموسةإطفاء موجود  
٣٬٠٥٢ ٥٬٠٩٢ مكافأة نهایة الخدمة للموظفينمخصص   
)١٦٬٣٦١()١٦٬٧٧١(دخل التمویل  
)١٬٥٠٠()٥٬٢٩٢(دخل من عقد اإلیجار التمویلي  
٧٬٢١١ ١١٬٥٠٤ التمویلتكاليف    

 ٤٥٬٧١٧ ٧٠٬٦٩٣
)٥٬٤٦٠()٧٠٦(المخزون 

١١٬٠٥٣ ٦٬٩٣٠ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٨٧٠ ١٣٬٧٠٦ مدینون تجاریون وآخرون 

)٢٣٬٤٢٩()٤٩٬٧١٩(دائنون تجاریون وآخرون ومطلوبات العقود
٦٬٦٨٠ ٤٢٠ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٣٥٬٤٣١ ٤١٬٣٢٤ النقد من العمليات
)١٬٣١٧()١٬٩٢٨(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين  

٣٤٬١١٤ ٣٩٬٣٩٦ صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثماریة

)٤٬٢٤٥()٧٬٣٧١(االستحواذ على ممتلكات ومعدات
)٨٥٣٬١٦٦(- االستحواذ على شركة تابعة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه

٣٤٩٬٤٠٢ - مبالغ محصلة من استبعاد شركة شقيقة
)٣٠٢(- استثمار في عقود اإلیجار التمویلي

٣٬٧٠٤ ١٢٬٩٧٨ دفعات عقود اإلیجار المقبوضة
)٢٥٩٬٢٠٧(١٣٦٬٤٨٩ أحكام الشریعة والودائع ألجل لدى البنوكالتغيرات في الودائع ألجل المتوافقة مع 

٢٬٢٩٤ ٣٬٤٩١ ایرادات مقبوضة على الودائع ألجل المتوافقة مع أحكام الشریعة
٢٬٥٨٧ ١٬٢٩٦ فوائد مقبوضة من الودائع لدى البنوك

١٣٬٦١٩ - توزیعات األرباح المستلمة من الشركات الشقيقة
)٧٤٥٬٣١٤(١٤٦٬٨٨٣ التدفقات النقدیة من/ (المستخدمة في) األنشطة االستثماریةصافي  

األنشطة التمویلية
)١٦٬٣٥٠()٢٣٬٣٥٧(سداد التمویالت من البنوك
)٦٬١٩٤()١٢٬٢٤٦(دفع مطلوبات عقود اإلیجار

١٬٦٠٦ ٨٬٨٨٩ في األرصدة النقدیة األخرى التغير  
)١٬١٠٩()٨٬٧٤٨(، بالصافيخزینةاستحواذ على أسهم 

٤٠٧٬٢٦٤ ٤٬٨٧٠ مبالغ محصلة من التمویل البنكي
- ٤٬٠٤٦ مساهمة رأس مال من حصص غير مسيطرة

- )١٥٠٬٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة
)٣٥٤()٧٬١٧٢(تكاليف تمویل مدفوعة

٣٨٤٬٨٦٣ )١٨٣٬٧١٨((المستخدمة في)/ من األنشطة التمویليةصافي التدفقات النقدیة 
)٣٢٦٬٣٣٧(٢٬٥٦١ صافي الزیادة /(النقص) في النقدیة وشبه النقدیة

٣٩١٬١١٦ ٩٢٬٥٦٠ النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة
٦٤٬٧٧٩ ٩٥٬١٢١ النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة

نقدیةمعاملة غير 
- ٢٦٬٥٧٨ ٦إعادة قياس عقود االیجار
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األنشطة الرئيسية و  عن الشركة  نبذة-١

، وتم تسجيلها كشركة مساهمة عامة في سوق دبي المالي وفقًا  ٢٠١٤نوفمبر    ١٧("الشركة") بتاریخ  تأسست أمانات القابضة ش.م.ع.  
وان . إن عنوان المقر المسجل للشركة هو  (وتعدیالته)  في دولة اإلمارات العربية المتحدة٢٠٢١لسنة    ٣٢لقانون االتحادي رقم  لمرسوم با ل

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

بشأن الشركات  (وتعدیالته)  ٢٠١٥لسنة  ٢القانون االتحادي رقم یستبدل والذي   ٢٠٢١لسنة  ٣٢رقم تم إصدار المرسوم بالقانون االتحادي 
مراجعة األحكام الجدیدة    عمليةالشركة    أكملت.  ٢٠٢٢ینایر    ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ    ٢٠٢١سبتمبر    ٢٠التجاریة بتاریخ  

نتج عنها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة ی ولم    ٢٠٢٢  یونيو  ٣٠  أشهر المنتهية في  ستةخالل فترة المتطلبات هذه األحكام    وطبقت
الموجزة المرحلية.

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

العربية المتحدة.

أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية -٢

أسس إعداد البيانات المالية ١-٢

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم   ٢٠٢٢  یونيو  ٣٠أشهر المنتهية في    ستة المرحلية لفترة التم إعداد هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة  
التقاریر المالية المرحلية. - ٣٤

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

. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ليست داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠٢٢ یونيو  ٣٠أشهر المنتهية في 

ودات داد البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية، تقوم اإلدارة بإجراء بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات حول تثبيت وقياس الموج عند إع
وقد تختلف النتائج الفعلية عن األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي اتخذتها اإلدارة.  والمطلوبات والدخل والمصاریف.

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

مجتمعًة بـ "المجموعة"). (ُیشار إليها 

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  ٣١المنتهية في السنویة للمجموعة للسنة 

المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولم یسر مفعولها بعد. 

ثر على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة. ، إال أنها ال تؤ ٢٠٢٢تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة 
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(تتمة)  أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية-٢

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

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

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

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

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

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

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

٣الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم التعدیالت على المعيار  –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    ٣الوارد في المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم    التعدیالت استثناًء لمبدأ التثبيت  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  ٢١أو التفسير رقم (والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة  
والتفسير رقم   ٣٧في المعيار المحاسبي الدولي رقم    األحكام الواردةن تطبق  أاالستثناء من المنشآت    یستوجب  .إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل

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

توضيح أن الموجودات الطارئة غير مؤهلة  بغرض    ٣كما اضافت التعدیالت فقرة جدیدة إلى المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
.بيت في تاریخ االستحواذللتث

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  –االستخدام المقصود المبالغ المحصلة قبل  -الممتلكات والمكائن والمعدات 
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    يله بالشكل المقصود من قبل اإلدارة.تنتج أثناء إیصال بند الموجودات إلى موقعه وحالته الالزمة حتى یتسنى تشغ
بتثبيت المبالغ المحصلة من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج هذه البنود، ضمن األرباح أو الخسائر. 

. حليةالموجزة المر ال تنطبق هذه التعدیالت على المجموعة وبالتالي ليس لها تأثير على البيانات المالية الموحدة 
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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   – التقاریر المالية االتباع ألول مرة للمعایير الدولية إلعداد  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   موحدة للشركةفي البينات المالية الالمتراكمة باستخدام المبالغ المعلن عنها  

تأثير دمج اإلعمال للشركات التابعة التي تستحوذ عليها  على و  التوحيدإجراءات  إجراء تعدیالت علىلم 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 

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

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

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

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

نتيجة  ك رسوم مدفوعة أو مستلمة    الموجزة المرحلية للمجموعة نظرًا لعدم وجود  ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة
خالل الفترة. األخرى  المالية  المطلوباتتعدیالت على  لم یكن هناككما  ،اإلیجار المعدلةلمطلوبات عقود 

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



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

١١

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 یونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر  لفترة
المجموع الرعایة الصحية التعليم القطاعات 

ألف درهمألف درهمألف درهم
نوع البضائع أو الخدمات 

٩٢٬٥٤٣ - ٩٢٬٥٤٣ الرسوم الدراسية، بعد خصم المنح الدراسية الممنوحة
٢٬٣٦٢ - ٢٬٣٦٢ األخرى  رسوم الطالب

١٦٢٬٢٠٦ ١٦٢٬٢٠٦ - خدمات الرعایة الصحية والخدمات الطبية 

٢٥٧٬١١١ ١٦٢٬٢٠٦ ٩٤٬٩٠٥ إجمالي اإلیرادات 

توقيت تثبيت اإلیرادات 
٢٢٥٬٥٩٦ ١٣٢٬٥٠١ ٩٣٬٠٩٥ خدمات تم تحویلها بمرور الوقت 

٣١٬٥١٥ ٢٩٬٧٠٥ ١٬٨١٠ خدمات تم تحویلها في وقت معين 

٢٥٧٬١١١ ١٦٢٬٢٠٦ ٩٤٬٩٠٥ إجمالي اإلیرادات 

)١٣٧٬٩١٠()٩٦٬٧١٦()٤١٬١٩٤(تكاليف مباشرة

١١٩٬٢٠١ ٤٩٠٬٦٥ ٧١١٥٣٬ إجمالي األرباح 

غير مدققة -٢٠٢١یونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
المجموع الرعایة الصحية التعليم القطاعات 

ألف درهمألف درهمألف درهم

نوع البضائع أو الخدمات 
٨٧٬٤٩١ - ٨٧٬٤٩١ الدراسية، بعد خصم المنح الدراسية الممنوحةالرسوم 

٤٧٠ - ٤٧٠ األخرى  رسوم الطالب
١٠٧٬٦٧٦ ١٠٧٬٦٧٦ - خدمات الرعایة الصحية والخدمات الطبية 

١٩٥٬٦٣٧ ١٠٧٬٦٧٦ ٨٧٬٩٦١ إجمالي اإلیرادات 

توقيت تثبيت اإلیرادات 
١٧٦٬٨٤٥ ٨٩٬١٠٥ ٨٧٬٧٤٠ بمرور الوقت خدمات تم تحویلها  

١٨٬٧٩٢ ١٨٬٥٧١ ٢٢١ خدمات تم تحویلها في وقت معين 

١٩٥٬٦٣٧ ١٠٧٬٦٧٦ ٨٧٬٩٦١ إجمالي اإلیرادات 

) ١٠٥٬٢٠١() ٦٦٬٠٧٥() ٣٩٬١٢٦(تكاليف مباشرة 

٩٠٬٤٣٦ ٤١٬٦٠١ ٤٨٬٨٣٥ إجمالي األرباح 



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

١٢

(تتمة)اإلیرادات -٣

واإلداریة والبيعية المصاریف العمومية ٢-٣

یونيو   ٣٠أشهر المنتهية في  ستةال
٢٠٢٢٢٠٢١
 ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

٣٤٬٠٧٢  ٤٥٬٥٤١المصاریف المتعلقة بالموظفين 
٤٬١٦٤  ٦٬١٣٦التسویق واالتصاالت

٤٬٦٥٩  ٦٬٠٤٢استهالك الممتلكات والمعدات
٤٬٢٥٠  ٤٬٢٧٣) ٤ اإلیضاحغير الملموسة (الموجودات إطفاء 

٢٬٦١٢  ٤٬٠٦٩أتعاب قانونية ومهنية
١٬٨٥٦  ٢٬٦٤٧نظام تخطيط الموارد المؤسسيةقسم دعم تقنية المعلومات ومصاریف 

١٬١٥٥  ١٬٢١٣) ١٢(إیضاح مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
٣٬٩٠٤  ١٬٢٤٨المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة خسائر االئتمان  

٥٦  ٧٨٩تكاليف متعلقة بالمعامالت
٢١٥  ٥٥٦استهالك موجودات حق االستخدام 

٩٠١  ٣٥٧مصاریف إدارة المحفظة
٧٬٨٥٣  ١٠٬٢٩٤مصاریف أخرى 

٦٥٬٦٩٧  ٨٣٬١٦٥

المصاریف العمومية واإلداریة بشكٍل رئيسي ما یلي:  تكبدت

یونيو   ٣٠أشهر المنتهية في  ستةال
٢٠٢٢٢٠٢١
 ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

مصاریف الشركة القابضة 
٢١٬٤٥٢١٥٬٦٦٣مصاریف المكتب الرئيسي   
٤٬٢٧٣٤٬٢٥٠) ٤(إیضاح  غير الملموسةالموجودات إطفاء   
٣٥٧٩٠١مصاریف إدارة المحفظة   
٧٨٩٥٦تكاليف متعلقة بالمعامالت   

٥٦٬٢٩٤٤٤٬٨٢٧مصاریف شركة تابعة

٨٣٬١٦٥٦٥٬٦٩٧



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

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   
االستحواذ على شركة تابعة  

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

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

٢٠٢٢٢٧٨٬٥١٥٣٠٠٬١٣٣٨٦٧٬٥٦٠٦٦٨٬٣٩١١٣٬٢٤٩٬١ یونيو ٣٠في   

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 
٠٢٦٬٢٢٧٣٬٤-٢٤٧٬٢-اإلطفاء للفترة    

٣٩٠٬٥٨٣١٬٤٢-٢٠٢٢٩٦١٬١٩٤٨٠٬١٧ یونيو ٣٠في  

القيمة الدفتریة
٣١٧٬٤٩٥٨٢٠٬١١٥٨٦٧٬٥٦٠٢٧٨٬٣٤٢٨٢٬٢٠٦١٬غير مدققة - ٢٠٢٢ یونيو ٣٠في    

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

المحددة المقَدرة غير الموجودات غير الملموسة ذات األعمار و 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 
االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحدید المبلغ القابل للتحصيل  قيمتها، حيث یستند اختبار االنخفاض في قيمة حسابات القيمة المستخدمة. إن  

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

لموجودات غير الملموسة ذات األعمار  وا، لم تحدد اإلدارة الظروف التي قد تشير إلى أن القيمة المدرجة للشهرة  ٢٠٢٢  یونيو  ٣٠كما في  
قد تنخفض. المقَدرة غير المحددة 



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

١٤

االستثمارات في شركات شقيقة -٥

فيما یلي القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة:

دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

١٢٩٬٧٧٩١٢٩٬١٧٠)١( العالمية القابضة ("سكون")شركة سكون 
٤٣٠٬٣٩١٣٧٦٬٨٨٧)٢") (نما (" شركة نما القابضة ذ.م.م

   ٢٠٩٬٥٢١٥٠٦٬٠٥٧

، 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
. ٢٠٢٢الثاني من سنة    النصفال یتوقع أن تكون هناك أي تعقيدات في عملية تجدید الرخصة، والتي من المتوقع أن یتم تجدیدها خالل  

اسمها القانوني بتغيير    جامعة أبوظبي القابضة ذ.م.م ("جامعة أبوظبي")قامت  ،  ٢٠٢٢یونيو    ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  )٢(
.شركة نما القابضة ذ.م.مإلى 

:الشقيقةالشركات من نتائج فيما یلي حصة المجموعة 

أشهر المنتهية  ستةفترة ال
یونيو  ٣٠في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

)١٧٨(٦٠٨ شركة سكون العالمية القابضة ("سكون")
٢٢٬٥٢١ ١٤٬٥٤٤ شركة نما القابضة ذ.م.م
٧٬٠٤٠ - )"المركز الطبي"المركز الطبي العالمي (
٩٧٣٬٤ - )"تعليم"تعليم القابضة ش.م.خ (

 ٣٥٦٬٣٤ ١٥٢٬١٥

. ، على التوالي٢٠٢١استبعاد تعليم والمركز الطبي العالمي خالل الربعين الثاني والثالث لسنة تم 



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

١٥

االستثمارات في شركات شقيقة (تتمة)-٥

إن الحركة في االستثمارات في الشركات الشقيقة كما یلي: 
السنةأشهر  ستةال

المنتهية في المنتهية في 
دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

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

٥٧٬٢٩٩ ١٦٬٦٥٢ حصة النتائج
)٤٬٧٦٦()٥٠٠٬١(إطفاء موجودات تخصيص سعر الشراء

٥٢٬٥٣٣ ١٥٢٬١٥ حصة النتائج في األرباح أو الخسائر

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

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

٥٠٦٬٠٥٧ ٢٠٩٬٥٢١ في نهایة الفترة / السنة

الموجودات المالية والمطلوبات المالية -٦

الموجودات المالية ١-٦

 یونيو   ٣٠فيما یلي نظرة عامة على الموجودات المالية، بخالف األرصدة النقدیة والودائع قصيرة األجل، المحتفظ بها لدى المجموعة كما في  
: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٢

دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة:
٧٢٬٣٦٦٨٥٬٨٩٨مدینون تجاریون   
١٬٨٥٦١٬٨٤٧ودائع  
١٠٬٦٥٦٩٬٤٩٥موجودات متداولة أخرى   
٤٢٤٬٥٦٣٤٢٠٬٨١٨ذمم مدینة عن عقود اإلیجار التمویلي  

١٤٩٬١٨٬٠٧٩مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ٥٩٠٬٥١٠٥٢٦٬١٣٧



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

١٦

(تتمة) والمطلوبات الماليةالموجودات المالية -٦

(تتمة)  الموجودات المالية ١-٦
دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

المشتقات المصنفة كأدوات تحوط 
-٢٤٥٬١مقایضات أسعار الفائدة  

أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
١٤٬٢٣٦١٥٬٢١٩أدوات حقوق الملكية المدرجة  
١٨٬٦٠٩١٨٬٦٠٩حقوق الملكية غير المتداولة أدوات  

٨٤٥٣٢٬٣٣٬٨٢٨
٦٨٠٬٥٤٤٥٥٩٬٩٦٥الموجودات المالية إجمالي

١٢٥٬٤١٠١٤٣٬٣٠٥إجمالي المتداول
٢٧٠٬٤١٩٤١٦٬٦٦٠إجمالي غير المتداول

المالية  المطلوبات ٢-٦

: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٢ یونيو ٣٠المالية، المحتفظ بها لدى المجموعة كما في  المطلوباتفيما یلي نظرة عامة على  

دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

قروض وسلفيات تترتب عليها فوائد
١٤٣٬٨٧٨١٢٤٬٢٤١مطلوبات عقود اإلیجار  
٢٬٣١١٢١٬٠٧٢سحوب على المكشوف من البنوك  

٢١٤٬٤٢٥٤٤٣٬٤٢٨)٢(  التمویل من البنوك (بعد خصم رسوم الترتيبات)
  ٤٠٣٬٥٧١٥٨٨٬٧٤١

المشتقات المصنفة كأدوات تحوط 
١٬٦٤٦-مقایضات أسعار الفائدة  

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
٩٤٬٨٣٤١١٩٬٣٥٦دائنون وآخرون   
٣٬٥٨٢٣٬٦٣٠ذمم دائنة أخرى طویلة األجل  

٦٥٠٥٬٥٬٢٣٠مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٠٦٦٬١٠٤١٢٨٬٢١٦

٤٦٩٬٦٧٥٧١٨٬٦٠٣المالية المطلوبات إجمالي 

١٦١٬٠١٣٢١٠٬٣٤٤إجمالي المتداول
٤٥٦٬٥١٤٥٠٨٬٢٥٩إجمالي غير المتداول



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

١٧

(تتمة) الموجودات المالية والمطلوبات المالية-٦

(تتمة)  المالية  المطلوبات ٢-٦

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    روض البنكية وتسهيل السحب على المكشوف للشركة التابعة.مع المقرض فيما یتعلق بالق

مليون درهم، وتمت إعادة ترتيب الدفعات الرئيسية المتبقية مع تاریخ السداد   ٥٬٨مليون درهم إلى  ١٥٬٦من  ٢٠٢٢الرئيسية لسنة 
، تمت تسویة السحب على  ٢٠٢٢ یونيو ٣٠كما في  .٢٠٢٦من یونيو  الً بد ٢٠٢٧النهائي للقرض الذي تم تمدیده حتى سبتمبر 

القروض  في حين أن تسهيل  مليون درهم من التسهيالت غير المستخدمة المتوفرة    ١٨٬١المكشوف من البنك بشكل جزئي بمبلغ  
  ٢٠٢٢الختبار التعهدات للسنتين الماليتين  باإلضافة إلى ذلك، تم االتفاق على تعليق اختياري    .قد تم استخدامه بالكاملالبنكية  

. ٢٠٢٣و

النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك -٧

دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

٧٩٣ ٦٣٦ النقد في الصندوق 
١١٢٬٨٣٩ ٩٦٬٧٩٦ حسابات جاریة لدى البنوك

١٠٬٢٠٦ ٩٦٢ )٨طرف ثالث (إیضاح  رصيد نقدي محتفظ به لدى 
٨٬٠٩١ ٨٬٤٤٦ البنكي  حساب احتياطي خدمة التمویل  

٦٢٧٬٠٠٠ ٥٤٠٬٣٠٨ ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة
١١٩٬١٠٧ ٣١٠٬٦٩ ودائع ألجل غير متوافقة مع أحكام الشریعة

٨٧٨٬٠٣٦ ٤٥٨٬٧١٦ نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

تتألف النقدیة وشبه النقدیة في بيان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي مما یلي: 
دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

٨٧٨٬٠٣٦ ٧١٦٬٤٥٨ نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 
ناقصًا: 

) ١٠٬٢٠٦()٩٦٢() ٨(إیضاح الرصيد النقدي المحتفظ به لدى طرف ثالث 
) ٨٬٠٩١()٨٬٤٤٦(البنكي حساب احتياطي خدمة التمویل 

) ٦٢٧٬٠٠٠()٥٤٠٬٣٠٨(أشهر) ٣(والتي تستحق بعد أكثر من  االسالمية ودائع ألجل متوافقة مع أحكام الشریعة
) ١١٩٬١٠٧()٦٩٬٣١٠(أشهر) ٣(والتي تستحق بعد أكثر من االسالمية ودائع ألجل غير متوافقة مع أحكام الشریعة 

) ٢١٬٠٧٢()٣١١٬٢(سحب على المكشوف من البنوك 

٩٢٬٥٦٠ ١٢١٬٩٥ نقدیة وشبه نقدیة 

  ٢٠٢١یونيو  ٣٠ألف درهم على ودائعها (  ٥٬٢٧٣، حققت المجموعة ربحًا مجمع بمبلغ  ٢٠٢٢  یونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهر  خالل فترة  
ألف درهم). ١٬٥٠٠ –



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

١٨

رأس المال وأسهم الخزینة -٨

رأس المال ١-٨

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

یحق مدفوعة بالكامل.    للسهم الواحددرهم    ١بقيمة  قيد اإلصدار    سهمًا عادیاً   ٢٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠كان لدى الشركة  ،  ٢٠٢٢  یونيو  ٣٠كما في  
الجمعية   في لهم التصویت    حين ألخر كما یحقمن    عنها یتم اإلعالن    األرباح التي هذه األسهم العادیة الحصول على توزیعات    لحاملي

.بواقع صوت واحد لكل سهم العمومية للمجموعة

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 (  ١٩٬٥٣٧٬٨٠٤، احتفظ صــانع الســوق بعدد ٢٠٢٢ یونيو  ٣٠والحجم. في 
ـــراؤها بتكلفة قدرها  ـــركة، والتي قد تم شــــ ــمن حقوق الملكية    ١٢٬٧١١  -  ٢٠٢١ألف درهم (  ٢٠٬١٦٢عن الشــــ ـــنيفها ضـــــ ألف درهم) وتم تصــــ

  حقوق  ضــــــــمن أســــــــهم  كعالوة  ٢٠٢٢ یونيو  ٣٠  في  درهم  ألف  ١٬٥٨٠  قدرها  ةتراكمي  أرباح تثبيت . تم٢٠٢٢ یونيو  ٣٠كأســــــــهم خزینة في 
ــتبعادصــــــافي    عن  ناتج)  درهم  ألف  ٨٠٢ صــــــافي ربح یبلغ –  ٢٠٢١ یونيو  ٣٠(  درهم  ألف  ١٬٢٩٧  بلغخســــــارة ت  صــــــافي منها  الملكية، ــ  اســ
الخيار إما بتحویل األسـهم القائمة تحت اسـمها أو اسـتبعاد الحالية. وفي نهایة مدة العقد مع صـانع السـوق، یكون للشـركة    الفترة  خالل  األسـهم

األسهم في السوق.

توزیعات األرباح-٩

ال   -  ٢٠٢١درهم لكـل ســــــــــــــهم عـادي (  ٠٬٠٦مليون درهم یعـادل    ١٥٠، تمـت الموافـقة على توزیع أرـباح نقـدـیة بمبلغ  ٢٠٢٢مـارس   ٢٤في  
ــاهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية ــنویة وفقًا للمقترح المقدم من مجلس اإلدارة شـــــيء) من قبل المســـ وقد تمت تســـــویتها بالكامل في    الســـ

.٢٠٢٢أبریل  

الربح األساسي والمخفف للسهم - ١٠

لعدد األسهم العادیة المصدرة  المتوسط المرجحیستند حساب الربح األساسي والمخفف للسهم على أرباح الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة و 
من قبل الشركة.

أشهر المنتهية  ستةفترة ال
یونيو  ٣٠في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

٦٤٥٬٦٦٣٣٨٬٢٣٥(باأللف درهم) أرباح الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة

٧١١٬٤٩٧٢٬٥٤٨٬٤٩٩٢٬(باأللف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة * 

٠٢٧٠٬٠٩٤٠٬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.
المرحليةالموجزة  إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

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    ٢٥وبناًء عليه، أبرمت المجموعة (بصفتها مؤجر) اتفاقية أخرى مع نفس الطرف الخارجي لتأجير مبنى المدرسة لفترة    درهم.

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

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

  ٠٬٣لمؤجر بمبلغ  ، قامت المجموعة بتمدید التمویل اإلضافي إلى المستأجر لتوسيع بند موجودات ا٢٠٢١النصف األول من سنة  خالل  
مليون   ٣٢٬٩مليون درهم وفقًا التفاقية اإلیجار األصلية، استخدم المستأجر مبلغ    ٤٥من إجمالي حد التمویل التعاقدي البالغ    مليون درهم.

ليس لدى اإلدارة حالًيا علم بأي نية من قبل المستأجر لتوسيع بند الموجودات المؤجر. درهم.

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

المجموعة في المطلوبات الطارئة لشركاتها الشقيقة في تاریخ التقریر المالي. 

دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم
مدققةغير مدققة 

٣٩٠١٨٬١٨٬٦٠٨ضمانات 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 في المعيار المحاسبي الدولي
مع األطراف ذات العالقة. الجوهریة المعامالت واألرصدة بذي العالقة. فيما یلي قائمة 

األرصدة القائمة لدى األطراف ذات العالقة 
دیسمبر ٣١یونيو  ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

مدققةمدققة غير 
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

الشركات الشقيقة
١٬٠٧٥٧٬٩٢٤سكون 

٧٤١٥٥أطراف أخرى ذات عالقة

١٤٩٬١٨٬٠٧٩

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٤٩٥٬٥٠١٣٬٤غير متداولة –عالقة  يذ  طرف آخر

١٥٥١٬٢١٧متداولة –أطراف أخرى ذات عالقة 



أمانات القابضة ش.م.ع.
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٢٠٢٢  یونيو ٣٠

٢٠

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)- ١٢

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

أشهر المنتهية  ستةفترة ال
یونيو  ٣٠في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٨٬٧٥٠-نما توزیعات أرباح مستلمة من 
٨٦٩٬٤-المركز الطبيتوزیعات أرباح مستلمة من 

موظفو اإلدارة العليا
٣٨٧٬١٦٤١٬١أتعاب اإلدارة

ـــة نتائج الشــــــركة الشــــــقيقة للخدمات المقدمة من قبل  موظفي اإلدارة العليا للشــــــركة إلى  أحد  یتم إدراج مصــــــاریف أتعاب اإلدارة ضــــــمن حصـــ
تمثل أتعاب اإلدارة المذكورة أعاله حصة المجموعة في المصاریف. الشركة الشقيقة.

. ٢٠٢١و ٢٠٢٢ یونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةالعالقة خالل فترة اللم تكن هناك أي معامالت جوهریة أخرى مع األطراف ذات 

مما یلي: لدى المجموعة تتألف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
أشهر المنتهية  ستةفترة ال

یونيو  ٣٠في 
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

١٣٬٠٥٠٨٬٣٧٦مزایا قصيرة األجل
٦٣٩٢٤١مكافأة نهایة الخدمة

١٬٢١٣١٬١٥٥)٢-٣(إیضاح  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  
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٢٠٢٢  یونيو ٣٠

٢١

المعلومات القطاعية - ١٣
یعرض الجدول التالي معلومات القطاعات التشغيلية: 

غير مدققة  - ٢٠٢٢ یونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل

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

٢٥٧٬١١١ -  ٢٥٧٬١١١ ١٦٢٬٢٠٦ ٩٤٬٩٠٥ -  اإلیرادات 
) ١٣٧٬٩١٠(١٬٣٩٦ ) ١٣٩٬٣٠٦() ٩٦٬٩٧٤() ٤١٬١٩٤() ١٬١٣٨(تكاليف مباشرة

) ٨٣٬١٦٥(١٬٣٨٠ ) ٨٤٬٥٤٥() ٤١٬١٠٧() ٢٠٬٨٣٤() ٢٢٬٦٠٤(مصاریف عمومية وإداریة
١٥٬١٥٢ -  ١٥٬١٥٢   ٦٠٨ ١٤٬٥٤٤ -  الحصة من نتائج شركات شقيقة 

١٦٬٧٧١ -  ١٦٬٧٧١ -  ١٦٬٧٧١ -  دخل من عقد ایجار تمویلي 
١٬٦٢٠ ) ٣٬١٨٨(٤٬٨٠٨   ٦٤٧ ٩٧٤ ٣٬١٨٧ دخل تشغيلي آخر 

٥٬٢٩٢ ) ٧٦٩(٦٬٠٦١   - -  ٦٬٠٦١ دخل تمویل
) ١١٬٥٠٤(١٬١٨١ ) ١٢٬٦٨٥() ٦٬٢٥٧() ١٬٠٧٠() ٥٬٣٥٨(تكاليف تمویل 

٦٣٬٣٦٧ -  ٦٣٬٣٦٧   ١٩٬١٢٣ ٦٤٬٠٩٦ ) ١٩٬٨٥٢(نتائج القطاع 

أرباح/(خسائر) القطاع العائدة إلى: 
٦٦٬٦٤٥ -  ٦٦٬٦٤٥ ٢٢٬٤٠١ ٦٤٬٠٩٦ ) ١٩٬٨٥٢(مساهمي الشركة 
) ٣٬٢٧٨(-  ) ٣٬٢٧٨() ٣٬٢٧٨(-  -  طرةيحصص غير مس

غير مدققة  - ٢٠٢٢ یونيو  ٣٠في كما 

٣٬٣٨٩٬٧٨٠ ) ٤٦٧٬٢١٠(٣٬٨٥٦٬٩٩٠ ١٬٧٥٨٬١٧٦ ١٬٣٢٧٬٠٣٤   ٧٧١٬٧٨٠ إجمالي الموجودات 

) ٧١٠٬٤٤٧(٤٥١٬٧٨٠ ) ١٬١٦٢٬٢٢٧() ٦٢٠٬٥٦٦() ٨٧٬٤٢٨() ٤٥٤٬٢٣٣(المطلوبات إجمالي 

غير مدققة - ٢٠٢١یونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

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

١٩٥٬٦٣٧ - ١٩٥٬٦٣٧ ١٠٧٬٦٧٦ ٨٧٬٩٦١ - اإلیرادات 
)١٠٥٬٢٠١(- )١٠٥٬٢٠١()٦٦٬٠٧٥()٣٩٬١٢٦(- تكاليف مباشرة

)٦٥٬٦٩٧(١٬٢٤٩ )٦٦٬٩٤٦()٢٩٬٣٠٢()٢١٬٠٢٣()١٦٬٦٢١(مصاریف عمومية وإداریة
٣٤٬٣٥٦ - ٣٤٬٣٥٦ ٦٬٨٦٢ ٢٧٬٤٩٤ - الحصة من نتائج شركات شقيقة 

١٦٠٬٢٥٥ - ١٦٠٬٢٥٥ - ١٦٠٬٢٥٥ - الربح من بيع شركات شقيقة 
١٦٬٣٦١ - ١٦٬٣٦١ - ١٦٬٣٦١ - عقد ایجار تمویلي دخل من 

١٬١٥٨ )١٬٢٤٩(٢٬٤٠٧ ٢٩٤ ٨٦٣ ١٬٢٥٠ دخل تشغيلي آخر 
١٬٥٠٠ )٨٥٠(٢٬٣٥٠ - - ٢٬٣٥٠ دخل تمویل

)٧٬٢١١(٨٥٠ )٨٬٠٦١()٤٬٤٦١(- )٣٬٦٠٠(تكاليف تمویل 

٢٣١٬١٥٨ - ٢٣١٬١٥٨ ١٤٬٩٩٤ ٢٣٢٬٧٨٥ )١٦٬٦٢١(نتائج القطاع 

أرباح/(خسائر) القطاع العائدة إلى: 
٢٣٥٬٣٣٨ - ٢٣٥٬٣٣٨ ١٩٬١٧٤ ٢٣٢٬٧٨٥ )١٦٬٦٢١(مساهمي الشركة 

)٤٬١٨٠(- )٤٬١٨٠()٤٬١٨٠(- - حصص غير مسيطرة

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

)٧٧٥٬٢٦٠(٤٤٧٬٠٨٨ ) ١٬٢٢٢٬٣٤٨()٦٣٢٬٤٩٨()١١٤٬٠٦٣()٤٧٥٬٧٨٧(إجمالي المطلوبات 



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

٢٢

إدارة المخاطر- ١٤

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

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

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

. ٢٠٢٢ یونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةفي وخالل فترة ال

أرقام المقارنة - ١٥

، قامت اإلدارة بتعدیل عرض بيان األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي حيث تم إعادة  ٢٠٢٢ یونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر خالل فترة 
ضمن األرباح/    لتكون   تصنيف البنود المتعلقة باألنشطة االستثماریة للشركة المعلن عنها سابقًا ضمن األرباح/ (الخسائر) غير التشغيلية

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

لم یكن  و ل عقود اإلیجار التمویلي وإدراجها ضمن األرباح/ (الخسائر) التشغيلية،  ودخ   واألرباح من استبعاد شركة شقيقة   الشقيقةالشركات  
أي تأثير على النتائج المعلن عنها سابقًا وصافي موجودات المجموعة. إلعادة التصنيف

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

ستة فترة الالثالثة فترة 
أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في 

٢٠٢١ یونيو ٢٠٢١٣٠ یونيو ٣٠
ألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة 

٢٠٬٣٣١٢٥٬٨٩٧المعلن سابقاً  -ربح تشغيلي 

زائدًا:
١٧٬١١٠٣٤٬٣٥٦الحصة من نتائج الشركات الشقيقة

١٦٠٬٢٥٥١٦٠٬٢٥٥استبعاد شركة شقيقةأرباح من 
٨٬٢٨٦١٦٬٣٦١التمویلي  عقد اإلیجارالدخل من 

٢٠٥٬٩٨٢٢٣٦٬٨٦٩المعلن 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



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

٢٣

(تتمة) أرقام المقارنة- ١٥

٢٠٢١ یونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال بيان األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي

المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيف سابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

) ١٠٥٬٢٠١() ٦٬٨٣٣() ٩٨٬٣٦٨(تكاليف مباشرة 
٩٠٬٤٣٦ ) ٦٬٨٣٣( ٩٧٬٢٦٩ إجمالي األرباح 

) ٦٥٬٦٩٧(٦٬٨٣٣ ) ٧٢٬٥٣٠(مصاریف عمومية وإداریة 

٢٠٢١یونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  المرحليبيان األرباح أو الخسائر الموحد 

المعلنةالمعلنة
حالياً إعادة التصنيف سابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم

) ٦٥٬٨٤٣() ٥٬١٣٢() ٦٠٬٧١١(تكاليف مباشرة 
٥٦٬١٢٢ ) ٥٬١٣٢( ٦١٬٢٥٤ إجمالي األرباح 

) ٣٦٬٤٥٠(٥٬١٣٢ ) ٤١٬٥٨٢(مصاریف عمومية وإداریة 

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
.المستقبليةالمالي للمجموعة وكذلك المساعدة في التنبؤ باألداء في الفترات  

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

ــأنالفتراتبعض البنود التي تختلف بين    عند تقدیم مقایيس األداء البدیلة، تقوم اإلدارة بتعدیل یســــهل التعدیل إمكانية المقارنة    ، 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 

(أ) األرباح المعدلة العائدة إلى مساهمي الشركة

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

  المعامالت ذات العالقة؛  تكاليفعملية االستحواذ على الشركات المستثمر فيها واستبعادها بما في ذلك
و أرباح من استبعاد شركة شقيقة تم استبعادها خالل الفترة السابقة؛
  الفترة السابقة.حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها خالل



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

٢٤

(تتمة)  األداء البدیلةمقایيس -١٦

(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  األرباح المعدلة قبل(ج) 

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

  المعامالت ذات العالقة؛ و  تكاليفعملية 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 مع المقایيس الواردة في بيان الدخل الشامل الموحد مطابقتها البدیلة و   فيما یلي مقایيس األداء

أشهر المنتهية  ستةفترة ال
یونيو  ٣٠في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

٢٣٥٬٣٣٨ ٦٦٬٦٤٥  أرباح الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة
  معدلة وفقًا للبنود التالية:

٥٦ ٧٨٩ )٢-٣(إیضاح   مرتبطة بالمعاملة  تكاليف
)١٢٬٠١٣(- اإلطفاء*حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها بعد تنزیل  

)٢٥٥٬١٦٠(- أرباح من استبعاد شركة شقيقة

٦٣٬١٢٦ ٦٧٬٤٣٤ األرباح المعَدلة والعائدة إلى مساهمي الشركة

بإضافة/(اقتطاع): 
٦٬٢٠٣ ١٠٬٣٤٨ ** تكاليف التمویل   
) ٥٠٠٬١()٢٩٢٬٥(دخل التمویل    

٦٧٬٨٢٩ ٧٢٬٤٩٠ التشغيلية المعدلة العائدة إلى مساهمي الشركة   األرباح

بإضافة/(اقتطاع): 
)٥٦()٧٨٩(مرتبطة بالمعاملة تكاليف  

١٢٬٠١٣ - اإلطفاء* حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها بعد تنزیل   
١٦٠٬٢٥٥ - أرباح من استبعاد شركة شقيقة   
١٬٠٠٨ ١٬١٥٦ تكاليف التمویل العائدة إلى الحصص غير المسيطرة   
) ١٨٠٬٤()٢٧٨٬٣(الحصص غير المسيطرة    

٢٣٦٬٨٦٩ ٦٩٬٥٧٩ التشغيلية   األرباح



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

٢٠٢٢  یونيو ٣٠

٢٥

(تتمة)  مقایيس األداء البدیلة-١٦

(تتمة) التسویة)د(

أشهر المنتهية  ستةفترة ال
یونيو  ٣٠في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

بإضافة/(اقتطاع): 
٥٦ ٧٨٩ ) ٢-٣(إیضاح   مرتبطة بالمعاملة تكاليف  
) ١٢٬٠١٣(- اإلطفاء* حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها والتي تم استبعادها بعد تنزیل   
) ١٦٠٬٢٥٥(- أرباح من استبعاد شركة شقيقة   
١٦٬٧٦٨ ٢٧٬٩٤٥ االستهالك واإلطفاء   
٥٠٠٬١ ٥٠٠٬١ إطفاء سعر الشراء للشركات الشقيقة  

٩٢٥٬٨٢ ٨١٣٬٩٩قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة  األرباح

دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  استبعادها والتي تم  ٢٠٢١یونيو  ٣٠ستة أشهر المنتهية في  فترة التتعلق بنتائج الشركات الزميلة ل* 
٢٠٢١

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


