
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أمانات القابضة ش.م.ع. 
 

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

   ش.م.ع.أمانات القابضة 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  
  

  ١    الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

  ٢    المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
  

  ٣    الموحد األخرى الموجزواإليرادات الشاملة  ألرباح أو الخسائرا بيان
  

   ٤    المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  ٥    المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  

    ١٦ – ٦    البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 







٣ 

   أمانات القابضة ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز الموحد ألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىا بيان
  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  

    

لفترة الستة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

  لفترة الثالثة أشھر
 ٣٠المنتھية في 

 ٢٠١٥يونيو 

 ١٧للفترة من 
إلى  ٢٠١٤نوفمبر 

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم إيضاح 

        اإليرادات 
  ١٦٫١٦٤  ٦٫٤٥١ ١٤٫٦٤٠ ١٠  إيرادات الفوائد 

    ---------  --------  ---------  
    ١٦٫١٦٤  ٦٫٤٥١  ١٤٫٦٤٠  
          

          المصروفات 
  )١٢٫٥١٥(  -  -  ١١  مصروفات ما قبل التأسيس 

  )٩٫٨٤٩(  )٤٫٦٢٨(  )٨٫٨٠٥(  ١٢  المصروفات المتعلقة بالموظفين 
  )٦٫٧٠٣(  )١٫٦٩٩(  )٤٫٢٣٩(  ١٣  المصروفات العمومية واإلدارية 

    ----------  ----------  -----------  
  )٢٩٫٠٦٧(  )٦٫٣٢٧(  )١٣٫٠٤٤(     ةإجمالي المصروفات التشغيلي

          
    --------  ------  ------------  

  )١٢٫٩٠٣(  ١٢٤  ١٫٥٩٦     الفترة )خسائرأرباح /( صافي
  =======  ===  ====    (منسوبة إلى مساھمي الشركة)

          
          اإليرادات الشاملة األخرى 

  ١٣٫٥٠٥  ١٣٫٥٠٥  ١٣٫٥٠٥    عللبي ةمتاح اتأرباح غير محققة من استثمار
    ---------  ---------  ----------  

  ٦٠٢  ١٣٫٦٢٩  ١٥٫١٠١    الشاملة للفترة  اإليرادات إجمالي
  ===  =====  =====    الشركة) مساھميمنسوبة إلى (
          

األساسية ربحية / (خسارة) السھم 
  )٠٫٠٠٥٢(  ٠٫٠٠٠٠  ٠٫٠٠٠٦  ١٤  والمخفضة (درھم للسھم) 

    =====  =====  =======  
  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٦إلى  ٦ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١ مدرج على الصفحةالموحدة  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
   



٤ 

  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  

   
  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٦إلى  ٦ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  .١ مدرج على الصفحةالموحدة  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االحتياطي  رأس المال    

احتياطي 
تقييم 

االستثمارات 
بالقيمة 
  العادلة

  الخسائر 
  المتراكمة 

  
  

  اإلجمالي 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  إيضاح  
              
              

  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  -  - - ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  المتحصالت من االكتتاب في األسھم
        

  صدار أسھمإلالمتحصالت المستلمة 
  -  ٥٠٫٠٠٠  -    ومصروفات الطرح العام األولي  

  
-  

  
٥٠٫٠٠٠  

              
سھم األناقصاً: مصروفات إصدار 

  -    األولي  الطرح العامو
  
)٤٧٫٠٠٤(  -  

  
-  

  
)٤٧٫٠٠٤(  

        
  )١٤٫٤٩٩(  )١٤٫٤٩٩(  -  -  -    الخسائر الشاملة للفترة إجمالي 

    -------------  -------- ------ ----------- -------------- 
  ٢٫٤٨٨٫٤٩٧  )١٤٫٤٩٩(  -  ٢٫٩٩٦ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

    =======  ====  ===  ======  ========  
              

  ٢٫٤٨٨٫٤٩٧  )١٤٫٤٩٩(  -  ٢٫٩٩٦  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٥يناير  ١كما في 
              

  ناقصاً: عكس إصدار األسھم
  ٢٫٧٢٢  -  -  ٢٫٧٢٢  -  ١٧  والطرح العام األولي

              
  ١٫٥٩٦  ١٫٥٩٦  -  -  -    أرباح الفترة

              
  اتأرباح غير محققة من استثمار

  ١٣٫٥٠٥  -  ١٣٫٥٠٥  -  -    للبيع ةمتاح
    -------------  --------- --------- ------------ -------------- 

  ٢٫٥٠٦٫٣٢٠  )١٢٫٩٠٣(  ١٣٫٥٠٥  ٥٫٧١٨ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٥يونيو  ٣٠كما في 
    =======  =====  =====  =======  ========  



٥ 

  ش.م.ع.أمانات القابضة 
  

    المرحلي الموجز الموحد بيان التدفقات النقدية
  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  

    

أشھر  الستةلفترة 
  المنتھية في

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠

 ١٧للفترة من 
إلى  ٢٠١٤نوفمبر 

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم   ألف درھم إيضاح 
      

        األنشطة التشغيلية
  )١٢٫٩٠٣(  ١٫٥٩٦   الفترة  )خسائرأرباح/ (

       تسويات لـ:
  )١٦٫١٦٤(  )١٤٫٦٤٠(   ناقصاً: إيرادات الفوائد 

  ٢٣  ٢٣   : االستھالك زائداً
  -----------  -----------  
  )٢٩٫٠٤٤(  )١٣٫٠٢١(  

      وفقاً للتغيرات في: تسويات
  ٣٫٥٦٤  )٢٫١٩٩(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
ً   )١٫٦٣٨(  ٨٦ ٤ الودائع والمبالغ المدفوعة مقدما

  )٤٫١١٥(  )٣٫٦٣١( ٥  الموجودات األخرى
  ------------  ------------  

  )٣١٫٢٣٣(  )١٨٫٧٦٥(  األنشطة التشغيليةالمستخدم فيصافي النقد 
  =======  =======  
      

        األنشطة االستثمارية 
  )٤٨٨(  )٤٤٨(    االستحواذ على ممتلكات ومعدات

  ٤٫٠٨٨  ٤٫٠٧٧    الفوائد المستلمة 
  )٢٤٩٫٩٩٨(  )٢٤٩٫٩٩٨(    متاح للبيع الستثمارالثمن المدفوع 

  )١٫٨٣٥٫٠٠٠(  ٦٣٧٫٥٠٠  ٦  صافي الحركة في ودائع الوكالة والمرابحة والودائع ألجل
    -----------  ----------------  

األنشطة  )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد 
  )٢٫٠٨١٫٣٥٨(  ٣٩١٫١٣١    االستثمارية 

    ======  =========  
        

        األنشطة التمويلية
  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  -    إصدار أسھم رأس المال 

  صدار األسھم ومصروفات الطرحإلالمتحصالت المستلمة 
  ٥٠٫٠٠٠  -    العام األولي 

  )٤٤٫٢٨٢(  )١٧٫٩٤٢(  ١٧  المدفوعةاألولي  الطرح العاموسھم األمصروفات إصدار 
    ------------  --------------  

  ٢٫٥٠٥٫٧١٨  )١٧٫٩٤٢(  التمويليةالناتج من األنشطة(المستخدم في)/صافي النقد 
  =======  ========  

        
  ٣٩٣٫١٢٧  ٣٥٤٫٤٢٤    الزيادة في النقد وما يعادلهصافي 

  -  ٣٨٫٧٠٣    النقد وما يعادله في بداية الفترة
    -----------  -----------  

  ٣٩٣٫١٢٧  ٣٩٣٫١٢٧  ٦ صافي رصيد النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    ======  ======  
  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٦إلى  ٦ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١ مدرج على الصفحةالموحدة  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين

   



٦ 

   أمانات القابضة ش.م.ع.
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  والنشاط الرئيسي  الشركة نبذة عن  ١

  
القانون  بموجب مساھمة عامةكشركة وتم تسجيلھا  ٢٠١٤نوفمبر  ١٧بتاريخ ") الشركة(" تأسست أمانات القابضة ش.م.ع.

أكتوبر  ٢٠عقب الطرح العام األولي الذي بدأ بتاريخ  (وتعديالته). ١٩٨٤لسنة  ٨االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
تشتمل ھذه البيانات المالية الموحدة على ، تم إدراج الشركة في سوق دبي المالي. ٢٠١٤نوفمبر  ٤وانتھى بتاريخ  ٢٠١٤

  بـ "المجموعة" وبشكل فردي "شركات المجموعة"). مجتمعةاتھا التابعة (يشار إليھم الشركة وشرك
  

في مجاالت التعليم والرعاية الصحية وإدارة وتطوير  ومشاريعشركات ئيسية للشركة على االستثمار في األنشطة الرتشتمل 
 خرىأ في شركات أو منشآت أو مؤسساتبأي شكل من األشكال قد تشارك أو تساھم الشركة  .والمشاريعوتشغيل تلك الشركات 

في مجاالت بإنجاز أي استثمارات طويلة األجل  ، لم تقم الشركة٢٠١٥يونيو  ٣٠خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما في 
    التعليم والرعاية الصحية وتقوم حالياً بتقييم فرص االستثمار المختلفة. 

  
شركات المجموعة"). فيما يلي حصص ملكية الشركة محدودة (" ةبتأسيس ثالث شركات ذات مسؤوليقامت الشركة خالل الفترة 

  شركات التابعة واألنشطة الرئيسية لھم:في تلك ال
  

  االسم
حصة الملكية 

  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  القانونية
        

  ٪٩٩  ذ.م.مش.أمانات لالستثمارات 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
المشروعات التجارية االستثمار في 

  إدارتھا.تأسيسھا و
        

  ٪٩٩  .مذ.مالتعليمية ش.أمانات لالستثمارات 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
مية التعليفي المشروعات  االستثمار
  .وتأسيسھا وإدارتھا والتجارية

        

  ٪٩٩ أمانات لالستثمارات الصحية ش. ذ.م.م.
اإلمارات العربية 

  المتحدة
ة الصحيفي المشروعات  االستثمار
  .وتأسيسھا وإدارتھا والتجارية

        

  ٪١٠٠  إنفستمنتس ليمتدايه.اتش.اتش. 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
ة الصحيفي المشروعات  االستثمار
  .وتأسيسھا وإدارتھا والتجارية

        

  ٪١٠٠  إنفستمنتس ليمتدايه.اتش.إي. 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
ة الصحيفي المشروعات  االستثمار
  .وتأسيسھا وإدارتھا والتجارية

  
في كل شركة  ٪١البالغة  المتبقية االحتفاظ بنسبة الملكية، يتم ٪٩٩بحصة ملكية *إن الشركات أعاله التي تحتفظ فيھا المجموعة 

  ية للشركة. من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة لغرض المصلحة النفع
  

  .٢٠١٥يونيو  ٣٠لم تبدأ شركات المجموعة أعاله أي عمليات حتى 
  
  السياسات المحاسبية الھامة   ملخص   ٢

  
طبيق ھذه تم ت .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةالمطبقة عند إعداد ھذه  الرئيسية السياسات المحاسبية يتم أدناه بيان

  المبينة، ما لم يذكر خالف ذلك.  السياسات بصورة متسقة خالل الفترة
  
  أساس اإلعداد   )أ

  
، التقارير المالية المرحلية. ٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم الموجزة الموحدة المالية المرحلية  البياناتتم إعداد ھذه 

قاً وف مالية كاملةبيانات  إلعداد على كافة المعلومات الالزمةالموجزة الموحدة المالية المرحلية  البياناتال تشتمل ھذه 
فھم األحداث والمعامالت الھامة لض بيان لمعايير التقارير المالية الدولية. إال أنه تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة بغر

  . للمجموعةواألداء المالي  المالي المركز
  

  .٢٠١٤نوفمبر  ١٧قررت المجموعة أن تبدأ أول فترة محاسبية لھا في 
  

   



٧ 

  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الھامةملخص   ٢
     

 (تابع)أساس اإلعداد   )أ
  

  المعايير الصادرة ولم يتم تفعيلھا بعد
  

عتزم المجموعة تتفعيلھا حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة. التي لم يتم مبين أدناه المعايير والتفسيرات الصادرة و
  .أمكن ذلك، عند تصبح سارية المفعول، حيثما تطبيق تلك المعايير

  

  تاريخ التفعيل  المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير
  ٢٠١٧يناير  ١   من العقود مع العمالء اإليرادات الدوليةمن معايير التقارير المالية  ١٥المعيار رقم 
  ٢٠١٨يناير  ١  األدوات المالية من معايير التقارير المالية الدولية ٩المعيار رقم 

  
  فيما يلي تفاصيل حول المعايير والتعديالت المذكورة عاله.

  

   من معايير التقارير المالية الدولية: اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار رقم 
  

ادات. باإليرمن معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل واحد لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف  ١٥يضع المعيار رقم 
من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك  ١٥يحل المعيار رقم 

الصادر  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨المعيار المحاسبي الدولي رقم 
من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥". يسري المعيار رات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج والء العمالءعن لجنة تفسي

أو بعد ذلك التاريخ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ. تقوم المجموعة بتقييم  ٢٠١٧يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في 
  .من معايير التقارير المالية الدولية ١٥رقم نتيجة لتطبيق المعيار ياناتھا المالية على ب التأثير المحتمل

  

  "األدوات المالية" من معايير التقارير المالية الدولية ٩المعيار رقم 
  

المعيار  ، محل التوجيھات الحالية الواردة في٢٠١٤ مايومن معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في  ٩يحل المعيار رقم 
من معايير التقارير المالية الدولية توجيھات  ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب  األدواتمعدلة حول تصنيف وقياس 
انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة 

من معايير  ٩يسري المعيار  .٣٩لمحاسبي الدولي رقم باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار ا
  أو بعد ذلك التاريخ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ. ٢٠١٨يناير  ١التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في 

  .ن معايير التقارير المالية الدوليةم ٩رقم تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل على بياناتھا المالية نتيجة لتطبيق المعيار 
  
   التقديراتو استخدام األحكام  )ب

  
وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي باإلدارة  ، قامتالموجزة الموحدة المالية المرحلية البيانات ھذه إعداد عند

 واإليرادات والمصروفات. وقد تختلفتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات 
  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  )ج

  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية 
  

ألساسية اباستخدام عملة البيئة االقتصادية الموجزة الموحدة للمجموعة  المالية المرحلية في البياناتيتم قياس البنود المدرجة 
درھم بالموجزة الموحدة  المرحليةتم عرض ھذه البيانات المالية الرسمية"). يالعملة (" انشاطھ المجموعةزاول فيھا التي ت

  .  للمجموعةاإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھو العملة الرسمية 
  

  المعامالت واألرصدة 
  

تحويل  تميسائدة في تاريخ المعاملة. وفقاً ألسعار الصرف ال الدرھم اإلماراتييتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 
لميزانية ا وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الدرھم اإلماراتيالموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى 

رباح أو بيان األ ضمنويتم االعتراف بكافة األرباح والخسائر من تسوية وتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  .العمومية
   الخسائر.  
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  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة ملخص   ٢

  
  المالية  األدوات  )د

  
  االعتراف

  
تقوم المجموعة مبدئياً باالعتراف باألدوات المالية في تاريخ نشأتھا/االستحواذ عليھا. تتألف الموجودات المالية من النقد 

عالقة. تتألف المطلوبات المالية من وما يعادله والمبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى والمستحق من أطراف ذات 
االستحقاقات والذمم الدائنة والمستحق إلى طرف ذي عالقة. يتم مبدئياً قياس األصل المالي أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة 

رة إلى شزائداً (للبنود التي ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مبا
  االستحواذ أو اإلصدار. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المالية المشتقة كما ھو موضح أدناه.

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  
ديدھا أو إذا ما تم تحلمتاجرة ل محتفظ بھاكان إذا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر األدوات المالية يتم تصنيف 

. يتم تحديد األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كانت المجموعة بهكذلك عند االعتراف المبدئي 
استراتيجية ق افبما يتو قيمھا العادلة استناداً إلىتقوم بإدارة تلك االستثمارات وتقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالبيع والشراء 

 خسائراألرباح أو اللمعامالت ضمن لتكاليف المنسوبة ال. يتم االعتراف باالستثمار أو إدارة المخاطر الموثقة لدى المجموعة
المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف  الموجوداتعند تكبدھا. يتم قياس 

  .األرباح أو الخسائرضمن رأ عليھا التي تطبالتغيرات 
  

  المحتفظ بھا لالستحقاق الموجودات
  

 حتى تاريخ االستحقاق، يتم تصنيف ھذهبالموجودات المالية على االحتفاظ االيجابية النية والقدرة  المجموعةإذا كان لدى 
ً محتفظ بھا لالستحقاق. يتم  كموجوداتالمالية  الموجودات  المالية المحتفظ بھا لالستحقاق بالموجوداتاالعتراف مبدئيا

ً لالعتراف المبدئي يتم قياس  المالية  الموجوداتبالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقا
 المحتفظ بھا لالستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة.

 
  لقروض والذمم المدينةا

  
تتمثل القروض والذمم المدينة في الموجودات المالية ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد غير المدرجة في سوق نشط. 
ً لالعتراف  ً باالعتراف بتلك الموجودات بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة. الحقا يتم مبدئيا

  ، يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة.المبدئي
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع
  
من ضتمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع بالموجودات المالية غير المشتقة المصنفة كمتاحة للبيع والتي لم يتم تصنيفھا ت

ً بقياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة . للموجودات المالية أي من الفئات السابقة تقوم المجموعة مبدئيا
ً لالعتراف المبدئي، يتم قياسھا بالقيمة العادلة مع االعتراف زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة.  الحقا

ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانھا في احتياطي بالتغيرات التي تطرأ عليھا، باستثناء خسائر انخفاض القيمة 
التي  المالية المتاحة للبيعفيما يتعلق بفروق صرف العمالت األجنبية من الموجودات حقوق الملكية.  القيمة العادلة ضمن

 اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانھا في احتياطي القيمة العادلة ضمن ، يتم االعتراف بھا ضمنحقوق ملكيةتمثل أدوات 
. فيما يتعلق بفروق صرف العمالت األجنبية من الموجودات المالية المتاحة للبيع التي تمثل أدوات دين، يتم حقوق الملكية

 يفتصن، تتم إعادة الموجودات المالية المتاحة للبيععند إيقاف االعتراف بأحد األرباح أو الخسائر.  اف بھا ضمناالعتر
  إلى األرباح أو الخسائر.اإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر المتراكمة في 

  
  إيقاف االعتراف

  
التعاقدية في الحصول على التدفقات  الشركةبإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي حقوق تقوم المجموعة 

بالتنازل عن الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من تقوم الشركة النقدية من ھذه الموجودات أو عندما 
مخاطر وامتيازات ملكية ھذه الموجودات المالية بصورة  الموجودات المالية من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة

 بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم المجموعةقوم ت.  الماليةبسيطرة على الموجودات تحتفظ لم  افعلية، أو أنھ
  التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا. اتسوية التزاماتھ
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  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةت حول إيضاحا
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة ملخص   ٢

  
  (تابع)األدوات المالية   )د

  
  مقاصة األدوات المالية 

  
قابل  قحھناك يكون الميزانية العمومية عندما ضمن  المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 

ً قانوني للتنفيذ  رغبة في تسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو تحصيل ھناككون يو المعترف بھا بمقاصة المبالغ ا
  الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. 

  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية 

  
ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرضه النخفاض في القيمة. م للتحققمالي بتاريخ كل تقرير الصل األيتم تقييم 

تأثير ه كان لحدث أو أكثر  أنُيعتبر األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي يشير إلى 
  سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لھذا األصل. 

  
 تهبين قيم فة المطفأة على أنھا الفرقبالتكل الذي يتم قياسهباألصل المالي احتساب خسائر انخفاض القيمة فيما يتعلق  يتم

  الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. 
  

لفردية للتحقق من تعرض كل أصل على حدة النخفاض في القيمة. ويتم يتم اختبار الموجودات المالية الھامة في حالتھا ا
  تقييم الموجودات المالية المتبقية بصورة جماعية في مجموعات لھا سمات مخاطر ائتمان مماثلة.  

  
ائر خس يتم عكسو. واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر بيان خسائر انخفاض القيمة ضمن بكافةيتم االعتراف 

ثناء ، باستد االعتراف بخسائر انخفاض القيمةانخفاض القيمة إن أمكن ربط العكس بصورة موضوعية بحدث وقع بع
فيما يتعلق بالموجودات المالية  أدوات الملكية المتاحة للبيع، التي يتم االعتراف بھا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

  .واإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر بيانعكس ضمن يتم االعتراف بال ،المقاسة بالتكلفة المطفأة
  

عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تعتمد المجموعة على معلومات سابقة مثل توقيت االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة، 
إلى أن الخسائر الفعلية قد تكون مع مراعاة أحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير 

  أكبر أو أقل مما تشير إليه التجارب السابقة.
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع
  

يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع من خالل إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في 
القيمة العادلة و مثل الفرق بين تكلفة االستحواذيتصنيفه  المبلغ المعادئر. إن احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسا

ً ضمن األرباح أو الخسائر. إذا زادت ً خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا سابقا ن القيمة العادلة لسند دي الحالية، ناقصا
بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر  متاح للبيع تعرض النخفاض في القيمة وأمكن ربط ھذه الزيادة بصورة موضوعية

أو يتم عكسھا من خالل اإليرادات الشاملة  األرباح أو الخسائر من خاللانخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة 
 األخرى.

 
  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  
اض القابلة لالسترداد بقيمته الدفترية. يتم االعتراف بخسائر انخفيتم قياس انخفاض القيمة من خالل مقارنة قيمة االستثمار 

القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان ھناك تغير إيجابي في التقديرات المستخدمة 
  لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
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  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   المالية المرحلية الموجزة الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة ملخص   ٢

  
  (تابع)األدوات المالية   )د

  
  مبادئ قياس القيمة العادلة 

  

في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين  القيمة العادلةتتمثل 
 مجموعةتكون متاحة للأو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق  ةالمشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي

   وفاء بااللتزام.في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم ال
  

ألداة. لتلك ا ةبقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشطتقوم المجموعة عندما يكون ذلك متاحاً، 
في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى  ةالسوق نشط وتعتبر

 تستخدم المجموعة، ةعندما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشطعار بصورة مستمرة. لومات عن األسالحصول على مع
أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير 

لسوق عتبار األطراف المشاركة في االملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعھا باال
  عند تسعير المعاملة.

  

 أي القيمة العادلة للمبلغ -يكون سعر المعاملة عادًة ھو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي
 سعر المعاملة، ال يتمأن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن تقرر المجموعة المدفوع أو المقبوض. عندما 

لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى  ةاالستدالل على القيمة العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط
ً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة،  أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق الملحوظة، وفي ھذه الحالة يتم مبدئيا

لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن ويتم تعديلھا 
ً بصورة األرباح أو الخسائر  على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوما

  كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنھاء المعاملة.
  

بقياس تقوم المجموعة الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، عندما يكون ألحد 
الموجودات والمراكز المالية طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز المالية قصيرة األجل 

  بسعر الطلب
  

تي تنطوي عليھا أداة ما وتشتمل على تعديالت لمراعاة مخاطر االئتمان التي تتعرض تعكس القيم العادلة مخاطر االئتمان ال
لھا المجموعة والطرف المقابل، حيثما يكون مناسباً. يتم تعديل تقديرات القيمة العادلة التي يتم الحصول عليھا من خالل 

نموذج التقييم، إلى الحد الذي ترى فيه ھذه النماذج نتيجة أي عوامل أخرى، مثل مخاطر السيولة أو عدم اليقين في 
  المجموعة أن المشارك في السوق قد يأخذھا بعين االعتبار عند تحديد سعر المعاملة.

  

إلنھاء ھا المجموعة تدفعحصل عليھا أو المتاجرة بھا بالقيمة التي كان لتيتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المشتقة التي ال يتم 
  العقد في تاريخ بيان المركز المالي مع األخذ باالعتبار ظروف السوق الحالية والجدارة االئتمانية الحالية للطرف المقابل.  

  

  العادلة ةالنظام المتدرج للقيم
  

لمستخدمة ا خالتالمدالعادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة التالي الذي يعكس أھمية  ةبقياس القيم تقوم المجموعة
  :في وضع القياسات

  

   ألداة مطابقة. ةسعر السوق المدرج (غير معدل) في سوق نشط :١المستوى 
  

األسعار)  مثلالتي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة ( ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 
من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق  مشتقةأو بصورة غير مباشرة (أي 

المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل 
 معطياترة مباشرة أو غير مباشرة من نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصو

 السوق.
  

: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على ٣المستوى 
ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة  معطياتمدخالت ال ترتكز على 

على األدوات التي يتم تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير 
  الملحوظة مطلوبة إلظھار االختالفات بين األدوات.

  

  



١١ 

  ش.م.ع.  أمانات القابضة
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة ملخص   ٢

  
  (تابع)األدوات المالية   )د

  
  (تابع) العادلة ةالنظام المتدرج للقيم

  
ً لمتطلبات اإلفصاح الخاصة بالمعيار رقم  معايير التقارير المالية الدولية "األدوات المالية": فإن اإلفصاحات  من ٧وفقا

ا في المعلومات ذات الصلة ممن معايير التقارير المالية الدولية، تم اإلفصاح عنھ ١٣وقياس القيمة العادلة بموجب المعيار 
  .٣ضمن اإليضاح 

  
  إيرادات الفائدة   ھـ)

  
 "ة الفعليمعدل الفائد"يتمثل . الفائدة الفعلية طريقةالفائدة ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام يتم االعتراف بإيرادات 

و على أالعمر المتوقع لألصل المالي (المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل  يتم من خالله تخفيضبالمعدل الذي 
ً دم لي، معدل الفائدة الفع حساب. عند لذلك األصل المالي ريةصافي القيمة الدفتإلى  )ى فترة أقصر، حيثما يكون مالئما

خسائر االئتمان  باستثناءلألداة المالية الشروط التعاقدية  كافةباالعتبار  الوضعبتقدير التدفقات النقدية مع  تقوم المجموعة
  المستقبلية. 

  
   النقد وما يعادله  و)  

  
تحقاق ذات تاريخ اسلغرض بيان التدفقات النقدية، يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة المصرفية 

  أصلي أقل من ثالثة أشھر. 
  

  تعويضات الموظفين   )ز
  

  قصيرة األجل  الموظفين تعويضات
  

قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة. ويتم االعتراف بااللتزام المتعلق  الموظفين يتم بيان تعويضات
التزام حالي قانوني أو ضمني بدفع ھذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي  المجموعةبالمبلغ المتوقع دفعه عندما يكون لدى 

  قدمھا الموظف وعندما يمكن تقدير االلتزام بصورة موثوقة. 
  

  التزامات المعاشات 
  

يتم دفع مساھمات المعاشات المتعلقة بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الھيئة العامة للمعاشات 
لسنة  ٧والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

  أن المعاشات والتأمينات االجتماعية.  بش ١٩٩٩
  

  برامج تعويضات نھاية الخدمة 
  

برنامج خاص بتعويضات نھاية الخدمة يشمل جميع  المجموعةطبقاً لقانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لدى 
   خالل بيان الدخل. الموظفين الوافدين الذين يتقاضون رواتب. ويتم االعتراف بمخصص تعويضات نھاية الخدمة من

  
  عقود اإليجار التشغيلية  )ح
  

لى مدى فترة عبأقساط متساوية يتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية ضمن األرباح أو الخسائر 
ترة مدى فعلى  اإليجار مصروفات عقدكجزء ال يتجزأ من إجمالي  المستلمة اإليجارويتم االعتراف بحوافز عقد اإليجار. 
  . عقد اإليجار

   



١٢ 

  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  

  االستثمارات المتاحة للبيع  ٣
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  -  - الرصيد االفتتاحي
  -  ٢٤٩٫٩٩٨ خالل الفترةعليه المستحوذ 

  -  ١٣٫٥٠٥ أرباح غير محققة
  -----------  --------  

  -  ٢٦٣٫٥٠٣ االستثمارات المتاحة للبيع
  ======  =====  

  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة  ١-٣
  

درج بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتيقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسھا 
  للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

  

  اإلجمالي  ١المستوى   ١المستوى  ١المستوى  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
        

       (غير مدققة)٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
        

  ٢٦٣٫٥٠٣  - - ٢٦٣٫٥٠٣ االستثمارات المتاحة للبيع
  ====== ====  =====  ======  

  
٤   ً   الودائع والمبالغ المدفوعة مقدما

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

 ً   ٧٤٢  ٦٢٢ المبالغ المدفوعة مقدما
  ٩٨٢  ١٫٠١٦  الودائع

  --------  --------  
  ١٫٧٢٤  ١٫٦٣٨  
  =====  =====  

  
  الموجودات األخرى  ٥

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٫٥١٣  ١٢٫٠٧٦  الفائدة المستحقة
  ٤٨٤  ٤٫١١٥ الذمم المدينة األخرى

  --------  --------  
  ١٫٩٩٧  ١٦٫١٩١  
  =====  =====  

  
   



١٣ 

  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  

  واألرصدة المصرفيةالنقد   ٦
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  -  ٣٨٧٫٩٤٥ ودائع تحت الطلب
  ٣٨٫٧٠٣  ٥٫١٥٧  جاري حساب

  -  ٢٥ النقد في الصندوق
  ----------  ---------  

  ٣٨٫٧٠٣  ٣٩٣٫١٢٧  النقد وما يعادله
  ١٫٣٢٥٫٠٠٠  ١٫٥٧٥٫٠٠٠  الوكالةودائع 
  ١٫١٤٧٫٥٠٠  -  المضاربةودائع 

  -  ٢٦٠٫٠٠٠  ودائع ألجل
  --------------  -------------  
  ٢٫٥١١٫٢٠٣  ٢٫٢٢٨٫١٢٧  
  ========  =======  

  

إلى  ٢٠١٤نوفمبر  ١٧سنوياً (الفترة من  ٪١فائدة بمعدل  ٢٠١٥يونيو  ٣٠في  المنتھيةحققت الشركة خالل فترة الستة أشھر 
مبر  ٣١ يء) ٢٠١٤ديس افة إلى فائدة بمعدل  على: ال ش نوياً على ودائع الوكالة  ٪١٫٦٣ودائعھا تحت الطلب باإلض س

  ).٪٠٫٨١: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٤نوفمبر  ١٧والمضاربة والودائع تحت الطلب سوياً (الفترة من 
  
  النقد وما يعادله   ١-٦

  

للغرض بيان التدفقات النقدية، يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق  تحقاق أًص ية األرصدة المصرفية ذات تواريخ اس
  عن ثالثة أشھر. تقل

 

  رأس المال   ٧
  

درھم للسھم وتم دفع قيمتھا بالكامل.  ١بقيمة سھماً عادياً  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠، تم التصريح بإصدار ٢٠١٥يونيو  ٣٠كما في   
رباح التي يتم اإلعالن عنھا من حين ألخر كما يحق لھم التصويت األالعادية الحصول على توزيعات  يحق لحاملي ھذه األسھم

   بواقع صوت واحد لكل سھم.  للمجموعةفي الجمعية العمومية 
  

   االحتياطي     ٨
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

      

 المبالغ التي تم تحصيلھا خالل الطرح العام األولي فيما يتعلق
  ٥٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠  درھم للسھم)  ٠٫٠٢(بالتكاليف ذات الصلة 

  )٤٧٫٠٠٤(  )٤٧٫٠٠٤( ناقصاً: مصروفات إصدار األسھم والطرح العام األولي المتكبدة
  -  ٢٫٧٢٢ زائداً: عكس اصدار األسھم ومصروفات الطرح العام األولي

  ---------  --------  
  ٢٫٩٩٦  ٥٫٧١٨  
  =====  =====  

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى   ٩

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٢٥٫٣٦٢  ١٫٨٩١ ذمم دائنة متنوعة
  ٩٠  ٨١٢ مخصصات متعلقة بالموظفين

  ٨٤٢  ٨٦١ مصروفات مستحقة
  --------  ---------  
  ٢٦٫٢٩٤  ٣٫٥٦٤  
  =====  =====  



١٤ 

  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  

  إيرادات الفائدة  ١٠
  

فترة الستة أشھر  
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

 ١٧للفترة من 
إلى  ٢٠١٤نوفمبر 

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  
       

  ١٥٫١٩٤  ٥٫٤٨١ ١٣٫٦٧٠ أرباح من ودائع الوكالة
  ٩٧٠  ٩٧٠ ٩٧٠ الفائدة على ودائع تحت الطلب

  --------- --------  ---------  
  ١٦٫١٦٤  ٦٫٤٥١ ١٤٫٦٤٠  
  ===== ====  =====  

  
  مصروفات ما قبل التأسيس    ١١

  
روفات المعتمدة من قبل لجنة  يس في المص روفات ما قبل التأس ينتتمثل مص س الفترة  خالل، والمتكبدة المجموعة لدى المؤس

بتمبر  ١من  لحة  ٢٠١٣س يس لمص تثمارية المقترح تنفيذھا من قبل  المجموعةحتى تاريخ التأس طة االس والتي تتعلق باألنش
  على الرغم أنھا ال تتعلق بالطرح العام األولي ألسھمھا.  المجموعة

   
  المصروفات المتعلقة بالموظفين    ١٢

  
  
  

فترة الستة أشھر
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

 ١٧للفترة من 
إلى  ٢٠١٤نوفمبر 

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  
       

  ٨٫٢٧٢  ٣٫٧١٣ ٧٫٤٣١ رواتب وأجور وامتيازات أخرى
  ٨١٢  ٤٧٢ ٧٢٢ مخصص تعويضات نھاية الخدمة وبدل اإلجازات

  ٧٦٥  ٤٤٣ ٦٥٢ تكاليف موظفين أخرى
  --------- -------  -------  
  ٩٫٨٤٩  ٤٫٦٢٨ ٨٫٨٠٥  
  ===== ====  ====  

  
  المصروفات العمومية واإلدارية   ١٣

  
  
  

فترة الستة أشھر
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

 ١٧للفترة من 
إلى  ٢٠١٤نوفمبر 

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة) مدققة)(غير  
       

  ٤٫٥١٥  ١٫٦٩٩ ٣٫٤٥٥ المصروفات العمومية واإلدارية
  ٢٫١٨٨  - ٧٨٤ تكاليف متعلقة بالمعامالت

  --------- -------  -------  
  ٦٫٧٠٣  ١٫٦٩٩ ٤٫٢٣٩  
  ===== ====  ====  

    
   

   



١٥ 

  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   المرحلية الموجزة الموحدةالبيانات المالية إيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  خسارة السھم األساسية والمخفضة   ١٤

  

  . جموعةالموعدد األسھم العادية التي أصدرتھا على أرباح / (خسائر) الفترة استند احتساب خسارة السھم األساسية والمخفضة   
  

  
  

فترة الستة أشھر
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥ يونيو

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

 ١٧للفترة من 
إلى  ٢٠١٤نوفمبر 

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  
       

  )١٢٫٩٠٣(  ١٢٤ ١٫٥٩٦ أرباح / (خسائر) الفترة (ألف درھم)
  ======== ========  =======  
       

  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ األسھم العادية (ألف) عدد
  ======= =======  =======  
       

  )٠٠٥٢.٠(  ٠٠٠٠.٠ ٠٠٠٦.٠ ربحية / (خسارة) السھم (درھم)
  ===== =====  ======  
          

      عقود اإليجار التشغيلية   ١٥
  

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لدفعات االيجار المستقبلية مستحقة الدفع فيما يتعلق بعقود االيجار التشغيلية كما في فيما يلي الحد األدنى 
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٣٫٨٤٥  ٣٫٩٥٢ المستحق خالل أقل من سنة واحدة
  ٦٫٤٨٣  ٤٫٥١٩ المستحق خالل الفترة من سنة إلى خمس سنوات

  ---------  ---------  
  ١٠٫٣٢٨  ٨٫٤٧١ دفعات اإليجارالحد األدنى لإجمالي 

  =====  =====  
  

    المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ١٦
  

ياق المجموعةتقوم  من نطاق تعريف  بإبراماالعتيادية،  ھاأعمال، في س ركات أخرى تقع ض األطراف ذات "معامالت مع ش
بي الدولي  "العالقة من في المعيار المحاس دة مع األطراف .(المعدل) ٢٤المتض ذات  فيما يلي قائمة بكافة المعامالت واألرص

  العالقة.
  

  طبيعة العالقة   اسم المنشأة 
    

  المجموعةإدارة مشتركة ومساھم في   إثمار كابيتال 
  

  
  

فترة الستة أشھر
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

 ١٧للفترة من 
إلى  ٢٠١٤نوفمبر 

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  
       

      المعامالت مع إثمار كابيتال
 مدفوعات لسداد المصروفات التي دفعتھا

  ٢٨٫٢١٠  -  -  إثمار كابيتال بالنيابة عن المجموعة
  ===== ====  =====  
  
  
  



١٦ 

  أمانات القابضة ش.م.ع. 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٥يونيو  ٣٠للفترة المنتھية في 

  

    (تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ١٦
  

دفوعة إلى إثمار كابيتال  تتعلق الغ الم روفات معتكبدتھا باإلنابة التكاليف التي بالمب ا قبل ن المجموعة، والتي تتألف من مص
والمصروفات  مليون درھم ١٢٫١البالغة ومصروفات اصدار األسھم والطرح العام األولي مليون درھم  ١٢٫٥ البالغةالتأسيس 

     مليون درھم. ٣٫٦العمومية واإلدارية البالغة 
  

  األرصدة القائمة لدى طرف ذي عالقة  
  

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٣٣  - المستحق إلى إثمار كابيتال
  ===  ===  

  

   مكافآت كبار موظفي اإلدارة
  

  مكافآت كبار موظفي اإلدارة مما يلي:تتألف 
  

  
  

فترة الستة أشھر
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

فترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

 ١٧للفترة من 
إلى  ٢٠١٤نوفمبر 

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة)  
        

  ٢٫٧٨٧  ١٫١٩٤ ٢٫٣٨٩ تعويضات الموظفين قصيرة األجل
  ٦٠  ٢٦ ٥١ تعويضات ما بعد الخدمة

  === ===  ===  
  

     ال توجد معامالت أخرى مع كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة.    
  

  المصروفات المتعلقة بإصدار األسھم والطرح العام األولي       ١٧
  

تةخالل فترة  ھر المنتھية في  الس روفات لم تعد ، ٢٠١٥يونيو  ٣٠أش ھم والطرح العام األوليإمص دار األس البالغة  ص
  الدفع وعليه، فقد تم عكسھا.مطلوبة  درھم ٢٫٧٢٢٫٠٠٠

  

  إدارة المخاطر المالية      ١٨
  

دد المجموعةإن  ات وإجراءات إدارة المخاطر. يتم إيداع  حالياً بص ياس ع س ياغة ووض اربةص  ودائع الوكالة وودائع المض
  لدى مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة ويترتب عليھا فائدة.  ٦المفصح عنھا في اإليضاح  والودائع تحت الطلب الودائع ألجلو

  

  القطاعات التشغيلية      ١٩
  

تثمار في تشتمل األنشطة الر ية للشركة على االس شركات ومشاريع في مجاالت التعليم والرعاية الصحية وإدارة وتطوير ئيس
 ٣٠قد قامت بإجراء استثمار واحد في مجال الرعاية الصحية كما في  المجموعةوحيث أن وتشغيل تلك الشركات والمشاريع. 

  يتم إدراج أية معلومات عن القطاعات.  لم، ٢٠١٥يونيو 
  

  أرقام المقارنة      ٢٠
  

  تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما اقتضت الضرورة لتتوافق مع العرض المتبع للسنة الحالية.تمت إعادة 
  

  األحداث الالحقة      ٢١
  

ة ملكية  ٢٠١٥أبريل  ٣٠في أبرمت المجموعة  تحواذ على حص راء لغرض االس  ٪٣٥إلى  ٪٣٠تتراوح من اتفاقية بيع وش
في احدى شركات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وفقاً التفاقية البيع والشراء، تخضع عملية االستحواذ لبعض 

روط ابقة الش ركة والجھات التنظيمية.الس اء مجلس إدارة الش ، تم الوفاء ٢٠١٥يونيو  ٣٠عقب  ، بما في ذلك موافقة أعض
  .أعضاء مجلس إدارة الشركة بما في ذلك موافقات افقات الالزمةبالشروط السابقة وتم الحصول على المو

  

  لالستحواذ على حصص في الشركة المبينة أعاله.مليون درھم  ٢٠٠قيمة االستثمار  تتراوح
  


