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رمعأالتابعة وشركأتها رااالث،ركة"آ ش.م.ع. للفنادق الوطئية أبوفلبي لشركة الرفق الموحد المرحلي؛ الملي المركز بيق بمراجعة صنا لقد 
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عن،الخسوولين، خاصية الشركة موفلفي، منر بالاثسار رنيسية بم،فة محيية المرحلية الخالية المعلومات مراحعة إن ٍ المستقلللمركة" 
نطاقعن، كثيرا يقلر انمراجعة تْناق إن أخرى, مراجعة وإجراءات الخالية للمعلومات تحليلية مراجعة وباجراء والخحاسبية المالية الأمور 
الجوهريةالأمور كافة ۶( عليه نحصل ان يمكن الذي التاكيد ءلُ، المميول ئثليع لا وبالتالير التولية التدقيؤ؛ لمعايير وفقأ يتم الذي التيقيقر 
الحسابات.ميقئي، راي نبت-ي لا فإننا لتلك ونغلرأ التيقيؤ؛ أعمال خلال 

!لاطنتاج
ْر،إعدادها، يتم لم المرفقة المختصرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات بأن نعتقد تجعلنا أمور أية علمنا إلهمر يصل لم مراجعتنا، علهم، بناء 

('ر٤٣رقم اليولي المحاسبة وفئألخعيار الجوهرية، النواحي، كافة 
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ش.م.ع.للفنادق الوطنية ابوظبي شركة 
الموحشالمرحلير والخسانر الأرباح بيان 

٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ فى فى المنتهية للفرة 

يوئيو•٣ صته/ضسمقض ايرس •٣ محلاي/ثمر/نمما،'ض 

تقخيلطإرايات 
اصاتتممة 

ميحرالضاوءإ اجمالي 

ووداريةعموميا مصاريف 
مطنبةسوية من حارة 
ائتلافشركت أرباح من حمية 

صاماحرى، وإيرادات استثمارات ايرادات 
صافيتعويل، تكاليف 

للم؛الؤيح رالشرأي صافي 
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المختمرة.الخوحدة المرحلية المالية البيانات هده من جزءأ ٢ • إلى ١ من الخرفئة الإيضاحات شكل 



ش.م.ع.للفئادق الوطنية أبوظبي شركة 
الموحدالمرحلي الشامل الدخل بيان 

٢٠٢•يونيو ٣ ٠ نر المنتهية للفترة 
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ش.م.ع.الوطنية!لفنادق ابوئلبي ثركة 
الموحدالمرحلي النقدية التيفقات بيان 

٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في، الث^^دث لاقترة 

1/بمأح

اممشعيلةالآسعئث 
لأفترةاربح رالخسارءا 

اكاليت|للييود تعديلات 
ويطيلاسسم^تك 
الاستخدامحق موجودات استهلاك 

ائتلافشركة ارباح من ححمة 
المم^ىهالأنسان خار 

للموظقينالخدمة نهاية مكافات مخحمص 
ثراء

ومعدانممتلكات استبعاد من ربح 
سوإايكالقذ 

فانيةإيرادات 
امتيازرسوم إطفاء 

العامل؛المال راس في التغيرات 
المخزونفي الزيادة 
مدفوعتمئتعاومبالغ مدينة نمم في الزيادة 

ومستطاتناjذت ذمم في الزيادة رالتتمرا 

العملياتمن النقد 
المدفوعةللموظفين الخيمة نهاية عكاقات 

التشغيليةالأتشطئ عن المولد النقد افي أء

الأّشاريةاvتشaلة 
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عليهالم^دحوذ النقد صمافي تابعة، شركة على الاستحواذ 
مافيائتلاف، لشركة تابعة شركة بيع من مستلمة أرباح توزيعات 
انتلأفشركة من مستلمة ارباح توزيعات 
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يعادلهوما النقد في النقص صافي 

القرةبداية في يعايله وما النقد 
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المختصرة.الموحدة المرحلية الخالية البيانات هذه من جزءأ ٢ ٠ إلى ١ من المرفقة الإض،احات نمهكل 



ش.م.ع.للفنادق الوطنية أبوظبي شركة 
المختصرةاكوحدة المرحلية الخ_الية البيانات حول ايض1حات 

٢• ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في المنتهية للفترة 

عامةمعترْاث 

المربيةالإمارات دولة ابوظبي، إمارة في عامة، مساهمة شركة را'الث،ركة'اآ، ش.م.ع. للفنادق الوْلنية ابوظبي شركة تاسست 
امتلاكلأغراض ١  ٩٧٨لمنة ردا رقم بالقانون المعدل رم رقم القانون بموجب ١  ٩٧٥ابريل ١ ٣ غي ر"الإمارات"إ المتحدة 
المكتبعنوان رن ؤ الخاليةللأوراق أبوفلبي سوق في مدرجة الشركة أسهم إن الملة. ذات الأحرى الأعمال وتنفيذ الفنادق وإدارة 

المئحدة_المربية الإمارات دولة ايوهلبي، ، ٤  ٠٦٨ ٦ ص_ب هو للشركة المسجل 

شيراتونفندق الخين، بلو رادسون ابوفلبي، بلو رراييسون انمتحدة المربية الإمارات دولة في فندقأ عشر إئني المجموعة تمتلك 
دبيوفندق كانال جراند ابوظك، لكرلتوت وريتز ابوظبي! حياة بارك دبمح،' سوفيتمحل فندق أبوظبى، ميريديان لي فندق ١^٠^،، 

والتيذ.م.م(' مارينا لبي وفندق ذ.م.م، لي لي في وفندق ، ١٠ذ.م.لي لي ام دقندثا ذ.م.ًا، بوليغارد تاون داون وفندق ، ١٠.١٠ذ.مول 
الخاصلحسابها الشركة تدير كما امتياز, اتفاقية بموجي، تعمل او الفنادق إدارة في متخصمعة عالمية شركات قبل من إدارتها سم 

للبيعوقسم الفنادق، لإدارة قسم الشركة تضم كما المثار, مالك مع مبرمة إيجار اتفاقية بموجب كابتال التيار باسم واحد فنيق 
ديسمبر٣ ١ و ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في كما التالية انمسات في اسئئمارات ولييها ليهناعم وقسم المياحية، للخدمات وقسم بالتحزنة، 

٢٠١٩•

لآنسم

لدياصلأت.ترئستالنزال 
ممعة٠ ذ.*ا.م لرم فئكق 

ذ.م.ءنية نرشركة - س م ث ث ا 
الائتلاف■ر"تركة الآرطن.م.م الثري ضطص لكاز الريه؛ ابوشي 

ر"اكرةةاسدتأ الغارجيت ادي،'مة الاشارات شرئ 

/ممدهمنممرصيىطي 

المواملأتالمتحدت الربهة الإمارات 
اكواأةالمتحشأ العربيت الإمزات 

الساسل؛ انربه الإمارات 

والقرداك،ون الإرصط رانثرق الخليج نول 
ماحيةمجنمأت التئال جزر حدرسي« 

سبم/سهر%م
٢'uri؟__r.i

أخرى,أهلراف لحساب اخرى فنادق على وتشرف الشركة تدير كما التابعة. وشرك١تها الشركة من المجموعة تتكون 

٢ؤ٠ ٢ ٠ اغسطس ١ ١ بتاريخ  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في المنتهية للفترة المختصرة انموحدة المرحلية الخالية البيانات إمدار اعتماد تم 

(IFRS)والمعدلة الجديدة المالية لإعداد الدولية المعايير طبيق ت ٢

الهامةانمذسبية المياسات! 
البياناتإعد.اد في المتبعة تلك مع اقئة متو المختمرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات اعداد في المعتمدة المحاسبية السياسات إن 

اعتباراالفعالة التالية الجس.؛ المعايير تعلبيق باستئناء ، ٢٠١٩ديسمبر ٣ ١ في المنتهية للمنة للمجموعة السنوية الموحدة الخالية 
;Y.t.يناير ١ من 

الخالية.للتقارير الخفاهيمي الإطار مراجع على تعييلأت 
الأعمال.بتعريف المتعلق ٣ رقم الخالية التقارير لإعداد الدولي المعيار على تعديلات 



ش.م.ع.للمائل الوطنية أبوظبي شركة 
الْخىص^هةالموحدة المرحله الماإه حول اذ^^طت 

٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ فى المنتهية للفرة 

رتتمة(( IFRS)والمعدلة الحديدة المالية التقارJر لإعداد الدولية المعايير تهلييق ٢

اثم^هةادح^سدطث السطسات 

المحاسةومعيار ٩ رقم المالية التقارير لأعداد اكولي والمعيار ٧ رقم الخالية التقارير لإعداد اليولي المعيار على عديلات ت ٠
الغنية,معدل معير بتعييل المتعلق  ٣٩رقم الدولي 

المائية,بتعريف المتعلق ٨ رقم الدولي المحاسبة ومعيتر ١ رقم الدولي الخحاسبة معيار على عديلات ت •
٩,١ بكوفيد الختعلقة الإيجار بامتيازات الختعلقة ١ ٦ رقم الخالية التقارير لإعداد الدولي المعيار على عديلات ت •

اوتفسير او معيار لأي المبكر بالتهلبيق الخجعوعة قم لم للمجموعة, الخوحدة المالية البيانات على تثير التعديلات لهذه يكن لم 
بعد,غير ولكنه معاير تعديل 

الهامةالمحاسبية السياسات لخص م ٣

الإعداداساس 
كماالمرحلية، التقارير//طه ٣ ٤ رقم التولي المحاسبي للمعيار وفئآ المختمرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات مده إعداد ني 

الختحدة,المربية الإمارات دولة في الخيليقة القوانين مع تتوافق 

ذلك,غير إلى الأثرة تمت إذا باستثناء ،٣٢، در رالف ألف اقرب إلى القيم جميع تقريب تم 

الأوراقفي الاسديمارات بعض قياس إعادة باستئناء التاريخية، التكلفة لخبدا وفقا المختصرة الموحدة الخالية البيانات هذه إعداد تم 
الأرض,تقييم وإعادة المائلة بالقيمة الخالية 

الماليةالبيانات لإعداد الضرورية والإفمعاحات المعلومات جميع على تحتوي لا المحمرة الموحدة المرحلية الخالية البيانات إن 
٣١في كما للمجموعة المنوية الموحدة الخالية البيانات مع قراءتها ويجب الخالية، القارير لإعداد التولية الخعاسر بموجب الكاملة 
قدالتي النتانج إلى بالضرورة ٢ • ٢ • يونيو ٣ ■ في المنتهية اسهر المنة لفترة النتانج تشير لا لذلك، بالإضافة . ٢٠١٩تسمبر 

٢٠٢٠ييسمير ٣ ١ في المنتهية الخالية للسنة رقيها بتم 

انموكدةعير للتئديرات الرنمسية وانمصادر الهامة انمحاسيية الأحكام ٤

تهلبيقعلى قد وافتراضات تقديرات أحكام، وضع الإدارة من المختمرة الخوحده المرحلية المالية البيكات هذه إعداد يتْللب 
التقديراتٍهذه عن الفعلية الخبتغ تختلف قد وامصعاريف, والدخل والخيللوبات للموجودات المدرجة والمبالغ المحاسبية المياسات 

السياساتلتطبيق الإدارة وضعتها التي الهامة الأحكام فان المختمرة، الخوحدة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد لغرض 
لكنةالموحدة المالية البيانات في المستخدمة تلك مع متوافقة اليقين وعدم ات للتقدير الرنيسية الخمائر و للمجموعة المحاسبية 

٢٠١٩ديسمبر ٣ ١ فى المنتهية 



ش,م.ع.للقتادق الوطنية أيوظيي شركة 
المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول ايضياحات 

٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ فى المنتهية للفره 

رس،ةا١^^^٥ غر ممتقديرات اشسيث وادح^ادر اثم^|اة ادح^سدطن الأط^م 

الموكلةغير للتقديرات الرئيسية انمصادر 
٢١٩ركوفد كورونا فيروس تفشي صنث إلى خلاله من توصلت تسمأ المالخية انمحة منغلمه أجرت ، ٢٠٢٠مارس ١ ١ في 

الخواملمن عدد يسبب  ٢٠٢٠مارس إلى يناير من القترة في كبير يشكل النفط امعار انخفضت تتلك، إلى بالإضافة كوباء. 
تمالحكومة، لأمر وتنفيذا العملاء، حركة في انخفاضأ لاحق وقت في الشركات شهدت لذلك، ونتيجة والاقتمعادية, السياسية 

العامةِوالمرافق الترفيهية المرافق وإغلاق موقتأ السفر تعليق 

والهيئاتالمركزي والخمرف الختحدْ المربية الإمارات دولة حكومة اتحللت ، ١٩كوفيي لوباء السلبي، الأثر من التخفيف بهدف 
المتحدةالمربية الإمرات دولة واقتمياد التجارية الأعمال لدعم واصدريتقوجيهات تدابيرأ الأخرى المستقلة والدذذليمية القضاJية 

علىالضغهل من والتخفيف الاجتماعي التباعد خلال من المستمرة الأعمال وتسهيل الئهانية، المواعيد تمتيد ذلك في بما عام، بشكل 
المتحدة,المربية الإمارات دولة في والسيولة الائتمان 

تأثيرومجدة مدى يزال لا لنلك، بسرعة. والصاعد التهلور في للتحديات، والشعب الحكومة استجابة نلك في بما الوضع، يستمر 
اجراءيمكن لا كما المرحلة، هذ0 في بدقة بها التنبؤ يمكن لا التي، المستقبلية اكلورات على، ويعتمدان موكلين غير الأوضاع هذه 

توران يمكن، ذلك، من، الرغم وءلءا المختمرة, الموحدة المرحلية الخالية البيانات هذْ اعتماد تاريخ في للنفير به موثوق تقدير 
للمجموعة,الخالي والوضع النقيين والتدفئات المستقبلية الخالية النتانج على التهلورات 

ومعدان

الدفتريةالقيمة بصقى ومعدان ممتلكات 

٢٠ ٢٠،؛نسو  ٣٠
Ml ،ورهم

١٠,١٨٥,٥٠٣

رموسسربما.آ
لرممالق 

١٠,٣٩٠,٢٤٩

طي؛كما هي والمعدان الخمظكات في الحركة إن 

الإفتتاحيالرصيد 
إضافات*

التقييمإعادة خسارة 
استبعادات

المنة/ للفترة محمل استهلاك 

الختاميالرصد 

 r< ٣٠٢٠س
درمرالق 

دمرض 

١٠,٣٩٠,٢٤٩

٠٦٠٦٨٧
(١٢٢,٢٣٠)

ره،ح>آ(
(١٣٦,٣٤٨)

١٠,١٨٥,٥٥٣

.مامدسسر؟ا
يرهمالق 

رميققة؛

٨٠١٩٤,٨٤٨
٢٠٤٧٥,١٣٠

(١٣,٣١٩)
(٢٦٦,٤١٠)

١٠٠٣٩٠,٢٤٩

ديسمبر ٣١في الخنتهية ارئة خلال عليها الاستحواذ تم درهم الق  ٠٢١٣١ , ١٨٤بقيمة ومعدان ممتلكات البند هذا *تتضمن 
الأعمال,يمج خلال من  ٢٠ ١٩



ش.م.ع.للقنادق الوطنية أيوئلبي شركة 
المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول ايضاحات 

٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ فى الخنتهية للفرة 

رتتمةاومعدان ممتلئات 

يلي;كما الموحد المرحلي والشانر الأرباح بيق في الاستهلاك رسوم تخصيص تم 

٢٠ ٢٠ووّو  ٣٠
iMi يرمم

كأمرض 

.آ.ميررير؟ر
لرمرالق 

JJC.J طقم

الخدماتتكلفة 

وإداريةعمومية ْماريف 
١٣٥,٧٨٦

٥٦٢

١٢٥,٦٢٥

٦١٧

٣٦,١٠٤٨١٢٦٠٢٤٢

,"؟AU؛ ٢١١٩ديسمبر "٢ ١ ر درهم مليار ٣ ٨! تبلغ صعافية دفترية بقيمة الفنادق عقارات حلال صن مضمونة البنكية القرومر ان 
١(.٣ رايضاح درهم( طيل 

رقسنم/رثرض،/^٥ 
١٣ ر ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في كما درهم مليار  ٥١٢٦بمبلغ تقييمها معاد بقيمة ميرجة ارض قهلعة والمباني الأرض ضمن مدرج 

لتحليومستقل معتمد بمقيم المجموعة استعقت الفترة، حلال الدقد0مٍ إعادة نموذج على بناء درهما مليار ؟آره ؛ ٢٠١٩ديسمبر 
ِدرهم الق ١ ٢ ٢ , ٢ ٣ ٠ بقيمة الأرض تقييم في خسارة إلى التقيم إعادة عملية ائت للأرض. المائلة القيمة 

الذشهلة،السوق أسعار على تعتمد المقيم بها يقوم التي التقييمات ان السوق. على القانمة الأدلة إلى بالرجوع العادلة القيمة تحديد يتم 
,٢٠٢٠مرس في التقييم إعادة كانت المحيي, المقار حالة او موقع او هلبيعة في اختلاف لأي المعدلة 

يلي؛كما قيمتها لبلغت التاريخية، التكلفة أساس على الأرض إدراج تم لو نما 

التكلفة

 r. r.٣٠يوليو
يرممالق 

رءيرمحأئقهتم

٤٨٠٠٦٠٩

٢٠MسسرJJا^
يرهم1لف 

أمدومبم/

;٨٠٠٦٠٩



ش.م.ع.للقئادق الوطنية أبوظبي شركة 
المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول اوض1حات 

٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ قي المنتهية للغرة 

رسةاومعدان ممتلكات 

'ر'ضموجرة
١٥٠١٦قدرها إجمالية دفترية بقيمة تحسينات بها منها اثنتين الأرض، من قطع اربع ابوطبي مدينة بكية من الشركة تستأجر 

الأرْضمن قطعتين الأنتلأف شركة ستخدم درهم(. مليون  ١٥٠٥٩؛ ٢٠١٩ديسمبر ٣ ١ ر ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ قي كما هم در مليون 
دردم(،مليون  ٨٠٤٤؛ ٢٠١٩سمير ٣ ١ ر ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في كما درهم مليون ٨ تبلغ اجْالية دفترية بقيمة نحسات ويهما 

سنوي.اساس على هدْ الأراضي قتنلع إيجار عقود تجديد يتم المنوي. الإيجار قيمة تحمل وبالئالي 

إجماليبلغ فنادقها. احد بانشاي ئيعلق مهنالبة لتسوية الرئيسيين مقاوليها احد مع نهانية تسوية إلى المحموعة توصلت الغرة، خلال 
المتبقيالمبلغ تسجيل وتم سابقآ له مخميمى اخذ تم درهم مليون  ١٥٨مبلغ منها درهم، مليون  ٢٠٠كمنه ما عليها المتفق التسوية 

الفترة.خلال كمصروف درهم مليون ٤ ٢ قيمته البالغة 

الشاملالدخل خلال من العادلة بالقيمة استثمارات 

متداولةآسهم في استئمارات 
الافتتاحيةالماطة القيمة 

المائلةالقيمة في ارتفاع 
المنة/ القرة خلال استبعادات 

الختاميةالعادلة القيمة 
متداولةغير اسهم في استثمارات 

الدخلخلال من المائلة بالقيمة المدرجة الاستثمارات إجمالي 
الأضالشامل 

»ميرسر.م.م
iJii ور4عر

مدققان؛رغير 

٢١٠١٧٩

يرمحمك
رصيممه/

٩٩٦

٢٣٥

(١٠٢٣١)

٢١٠١٧٩

٢١٠١٧٩

البالمةالمياحية للأستثمارات ابوخلبي لشركة الملكية حقوق قي الخجعوعة حصة المتداولة غير الأسهم في الاسئشار بمش 
,■ا/(٢٢٤ِ: ٢٠١٩.آ^راآديسمبر ٠٢٢٤

الأستئمارفي الرنيسية اهدافهأ وتتمثل خامة. مساهمة كشركة مصر في مسجلة شركة المياحية للأستئمرات ابوفلبي شركة إن 
مبرمةإدارة لاتفاقية وفقا تشغيلها يتم فنادق ثلاثة المياحية للأستئمزات ابوفلبي شركة تمتلك مصر. في المياحيت المشروعات في 
سياحيمنتجع ببناء تقوم ممر في^ خاصة مساهمة شركة ملكية حقوق في حصة وتمتلك المالمية الفندقية المجموعات إحدى مع 

•هماهصر 

الإماراتي.بادرهم الخالية الأوراق في الاستثمارات نموي 



ش.م.ع.ئلقتادق الوطنية أبوطبي شركة 
المختصرةالمرحلية الخالية البيانات حول الضاحات 

٢٠٢٠يونيو ٣ • فى الخنتهية للفترة 

رمطةقرئ فى اسشاو 

آ، OTICالمحدودة)"الخارجية المياحيت الاستثمارات شركة مل راس حميص في ؛/ VAjfciينسبن حصّة امجموعة ستلك 
المجموعةاسسمار احتساب يتم الغربِ في وتعمل المياحية المجمعات في وتشارك القنال، بجزر جيرسي في تأسست شركة وهي 

ولاخامة شركة هي المحدودة الخارجية المياحية الاستثمارات شركة رن الملكية حقوق يلريقة باستخدام الزميلة الشركة في 
الزميلة.الشركة في المجموعة بحصة متعلقة طارئة مْللوبات ءجد لا الموق. في مدرجة اسمر لأسهمها وجئ 

A ائتلافشركة في سثمار ا

الأوسهدالشرق كومباس للفنادق الوطنية ابوظبي شركة في متساوية تصويت بحقوق ٥^ ١ بنسبة ملكية حمة المجموعة تمتلك 
ابوظبي؛في تأسست التي في بي انترئاشيونال جروب كومباس مع انتلأف اتفاقية وهي كوْداسا، للفنادق الوطنية رابوظبي ذ.م.م 

وإدارةتنفليف وخدمات مصبغة وخدمات التموين خدمات كومباس للفنادق الوطنية ابوظبي شركة تقدم  ٠٠٢ < ٠ اكتوبر ٣ بتاريخ 
اخرى.جهات إلى الخدمات وتقديم المرافق 

الأفتاحيارصيد 
المنة/ للفترة الربح من حصة 
الأجنبيةالعملات في التغير 

قبلمن مملوكة تابعة شركة بئ من مستلمة ارباح ءزيعات 
انتلأفشركة 

ائتلافشركة من مستلمة ارباح ضزي*ات 
الختامياترمّيد 

ورمعرمم، 

٢١٨,٩٤٦
٧٠٠٨٨٠

(١٤١٠٩٦٨)

١٤٧٠٨٦١٠

لرممألف 

١٩٣٠٩٢٧
١٠١٠.٢٥

٨٨

(٩٠٤٢٧)
(١١٦٠٦٦٧)

٢١٨٠٩٤٦

١٣



ش.م.ع.للقنادق الوطيية أبوقلبي شركة 
المختيرةالموحدة المرحلية الخّالية البيانات حول اوضّاحات 

٢٠٢•يونيو .٣ ش الختتهية للفترة 

رسةاائتلاف شركة في استشار ٨

الموجوداتافي لممالافتتاحي الرمييد 
المنة/ للغرة الربح 

ارباحتوزيعات 
انتلأفشركة قبل ض مملوكة تابعة شركة بيع 

احنبيةعملات تحويل فروقات 

الموجوداتلساقي الختامي الرصيد 

الائتلافشركة في ه؛/ ٠ بنسبة حصة 

الدفتريةالقيمة 

الأنتلأفثلشركة الملحمية الخالية المعلومات يلي فيما 

الماليانمرتز بيان 
متداولةغير موجودات 

يعادلهوما التقي 
التقيارباسساء أخرى متداولة موجودات 
الداJذةاالتجارية الذمم رباسناء مالية مطلوبات 
الداذنةاالتجارية الذمم رتشمل أحرى متداولة مهللوبات 
احرىمتداولة غير مْللوبات 

المسبملرةغير الحقوق 

الموجوداتصافى 

الائتلاف.كة  شرفي الشركة 

٢٠ ٢٠س  ٣٠
لرممامف  رمموص 

رم!ستم رءيرمأققهتم

٣٨٧,٨٥٤ ٤٣٧,٨٩٢
٣٠٧,٥١١ ١٤١,٧٧٠

(٢٣٣,٣٣٥)٠ (٢٨٣,٩٣٦)
،٢٣٠٢٢٧)

(٩١١) :
٤٣٧٠٨٩٢ ٢٩٠٠٧٢٦

٢١٨,٩٤٦ ١٤٧,٨٦٣

٢١٨,٩٤٦ ١٤٧,٨٦٣

٢٠ t * jjjjj ٣ •
يرممالق  LjJi ورهم

رميم رغير

٥٢٠٢٢٨ ٥٢,٧٥٦

٤٧٦,٨٦٥ ٣٢١,٧٩٣
٧٨٦,٧٩٤ ٨١٧,٨٠١

(١٣٣,٥٠١)ا (١٤٤,٢٢٧)
(٥٩٤,٩٦٥)ا (٥٩٥,٣٧٢)
1(١٣٧٠٨٥٠) (١٤٦,٦٢٣)

(٧٠٦٧٤) (١٠٠٤٠٢)

٤٣٧,٨٩٢ ٢٩٠,٧٢٦



ش.م.ع.لئقنادق الوطنية أبوقليي شرئ 
المختصرةالموحدة المرحلية الخالية البيانات حول ايضاحات 

٠٢ ٢ I يونيو ٣ • في الختتهية للفرة 

رسةاائتلاف شركة في ستئمار ا ٨

ويانالأرو1حواصاتر
إيزاداث
يفممار

استهلاك
احرىمحماريف 

م|افىالفانية، إيرادات 
الدحلضريبة مصاريف 

للفترةالربح 

//دته/صر/ممئاضرالتتهية اكت4 
٢٠ ٢٠_  ٣٠تمي 

ورممرالق 
رغوو4وققة؛

١٠١٦٢,٣٦٤
(٩٦٦٠٦٢٠)
(١٢٠٠٧٧)
(٤١٠١٦٢)

٩٢٦

(١٠١٠٦)

١٤١٠٧٧٠

.ممحي.مس؟ا
ترمم_، //،

رضي

(٩٧٧٠٠٧٦)
(٧٠٩٤٩)

(٣٨٠٩٩٧)
١٠٨٤٥

(١٠٨٤٢)

١٤٠٠٣٨٢

يونيو٣ ٠ في المنتهية القترة خلال درهم مليون  ١٤١٠٩٧بقيمة الائتلاف شركة من نقدية ارباح توزيعات المجموعة استلمت 
درهم(.طيرن ١  ٢١٦٠٦٧: ٠ ١ ٩ سمير )١٣ ٢  ٠٠٢

٢ن٠ ١ ٩ ديسمبر يرهم)١٣ مليون  ٢٦٩بقيمة أداء، سندات معفلمها بنكية، ضمانات الأنتلأف شركة لدى ، ٢٠٢٠يونيو •٣ في 
درهم(.طيون  ٢٧٠

يعادلهوما التقي 

يلي;مما يعادله وما النقد يتكون الموحد، المرحلي النقدية التدفقات بيان لغرض 

الصننوقوفي البنوك لدى نني 
الأجلقصيرة ويانع 

اكوكهؤ^ ادكأ^^ر^ ذاق.^اإ 
اسهرثلاتة من لأكثر استحقاق ذات لأجل ويانع ناقصا; 

يعائلهوما النقد 

٢٠ ٢٠_  ٣٠
يرممممة 

رصرميقم

١٨٧٠٣٥١
١٨١٠٦٦٧

نرمم/ى 
^>£١٤^

٢١٨١٣٩٥
٢١٣٠٣٢٠

٤٣١٠٧١٥ ٣٦٩٠٠١٨
٠ (١٠٤٣٤)

(٨٥٠٠٠٠) (٠٠١١٠٦)

٣٤٦٠٧١٥ ٣١٧٠٤٢٨

سئويأ(. z٣ر٦٢٥إلى ؛/ •  ٠٢'٢; ١ سنويأ)٩ درآلإ إلى ٢^ بين يتراوح قلية معدل البنوك لدى الودائع تحمل 



,ع.ش.م للقنادق الوطنية ايوظبي شرقة 
المختصرةالموحدة المرحلية المالية البيانات حول الضاحات 

٢٠٢٠يوئو ٣ ٠ فى الستهية للفرة 

المالراس ١

٢٠ ٢٠س  ٣٠
idJi ورمحعر

٢٠ءملسسرأأ 
لرمعر//،_، 

mI_uJ

وااكا4ل،ر//صئورواثمدفوع ه الصرح 
١٠للسهمواحد درهم بثيمة عدي سهم 

١I ٤ بقيمة نقدية ارباح توزيعات على المساهمون وافق ، ٢٠٢٠فبراير ٢ ٤ في الختعقد المنوية العمومية الجمعية اجتماع قي 
درهم.مليون ١ ٤ ٠ باحمالي الواحد للمهم يرهم 

!١٣٠بقيمة نقدية ارباح توزيعات على المساهمون وافق ، ٢٠١٩مارس ٣ في المعقد المنوية العمومية الجمعية اجتماع في 
درهم.مليون  ١٣٠باجمالي، الواحد للمهم درهم 

نظاميةاحتياطيات 

النظاميالاحتياطي 
هوكما للشركة الأساسي النفلآم من ٦ ٠ رقم والمائة  ٢٠١٥لمنة ر؟آ رقم المنمية المربية الإمارات لدولة الاتحادي للقانون وفقأ 

المصدرالشركة مل راس من ه؛/ ٠ نسبة الاحتياطي هذا يبلغ حتى احتياطي إلى المنة ربح من X ١ ٠ تحويل يجب معدل، 
للتوزيع.متاح غير الاحتياطي، هذا إن بالكامل. واكفوع 

احتيرياحتياطي 
الأرباحمن الادارة مجلس قبل من تحيدها يتم نسبة حصم يحب وتعديلاته، للشركة، الأساسي النظام من  ٠٩رقم للمادة وفئآ 

الجمعيةلتوجيهات وفقا الاحتياطي هذا استخدام يحب قيمتها. انحفاض تعويض او الشركة موجودات إطفاء بهدف المنوية 
لإ.١ ٠ ك الذسبة تحديد تم الممومية. 

المؤوحوداتتقييم إعادة احتياطي  ١٢

فيهتتعلق الذي انمى إلى والانحثاضات للأرض المائلة القيمة في الزيادات لإدراج الموجودات تقييم إعادة احتياطي استحيم يتم 
معتمدمقيم باستخدام المجموعة قامت الفترة، خلال المكية. حقوق ضمن سابقا اسرج الأصل، نفس في بالزيادة الانخفاصات هذه 

ْايمرإيضاح للأرض المائلة القيمة لتحديد ومستقل 

١٦



ش.م.ع.للقنادق الوطنية أبوظبي شركة 
المختمرةالموحدة المرحلية المالية البيانات حول الضاحات 

٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ فى الخثتهية للفرة 

لأجلقروض 

لجأره;و]وك ض لأجل قروض 
متداولغير التزام — سنة من أكر حلال مستحئة مبالغ 
متداولالتزام - — سنة من أقل حلال مستحقة مبالغ 

٢٠ ٢٠_  ٣٠
ورممالق 

هدمرض 

١,٨٨٣٠٦٠١

٣٨٣٠٠٢١

٢٠٢٦٦٠٦٢٢

ترممألف 

٢٠٠٠٧٠٤٦٠

٢٥٨٠٥٢٢

٢٠٢٦٥٠٩٨٢

يلمح،؛سا لأجل القروض تتكون 

بغرضدرهم مليار ١  ٠٢بقيمة محلي بنلق، من مضمون لأجل قرض تسهيل على  ٢٠١٤أكتوبر ٢ بتاريخ المجموعة حصللتا رلإ 
بتسويةالمجموعة قاسا وكنتيجة، بنوكٍ أربعة يضم ا ائتلافمع درهم مليار ١  ٠٥بقيمة قانم قرض اتفاقية تمويل إعادة 

درهم،مليون وآة درهم مليون  ٠٧٥ بقيمة بها المرتبط الفانية أسعار تبادل عقد وكذلك؛ لأجل القرض من القائم الرمميد 
درهممليون ٦ ٠ بقيمة مساوي سنوي شي، قسهل ٢ ٠ على الجديد القرض سداد يستحق , ٢٠١٤اكتور في التوالي، على 

القرضيحمل الشركة. قبل من مملوك فنيق على رهونات الضمانات تشمل . ٢٠٢٤أكتوبر حتى  ٢٠١٥إبريل من ابتداء 
رامدرهم مليون ٦ ٠ ٠ قيمته ما ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في كما للقرض الدفترية القيمة بلغثت، هامس. زائد سنوية متغيرة فائدة 

يرهم،.مليون  ٦٠٠; ٢٠١٩تسمبر 

ديسمبر٣ ١ ر هم در مليون ٦ ر ٥ بقيمة ميلفأة غير مقدما عة مدفو ترس، رسوم عة الخجمو لدى كان ، ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في كما 
القرض.رصيد من خصمها وتم التسهيل بهذا يتعلق فيما درهم( مليون  ٢٧٠٢٥; ٠ ١ ٩ 

لتمويلدرهم مليوت ٥ ٠ بقيمة محلي بنك من لأجل قرض على لمواملأت الغزال شركة حميلت ، ٢٠١٨مارس ٥ في ^،^ 
تاريخمن تبدأ سنوي قسطذصأف ١ ٦ على القرض سداد استحق هامش. زاني متغير فائدة معيل التسهيل حمل سيارات. شراء 

بالكاملالقرض تسوية تْدا القرض. متحميلأت من شراؤها تم التي؛ الموجودات على رهنا الضمان شكل سحب. عملية كل 
.٢٠٢٠يوينو ٣ ٠ في المنتهية الفترة حلال 

استحواذهاعملية لتمويل درهم مليون  ١٠٦٠٠بقيمة محلي بنك من لأجل قرض على المجموعة حصلت ، ٢٠١٩يناير ٣ في رج، 
متغيرفانية معدل التسهيل يحمل ٢, * ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في كما التسهيل إجمالي بسحب المجموعة قامت ذ.م.ميم دوم فنادق على 
رهنأالضمان يشكل المحب تاريخ من أشهر ستة بعد نبيا سنوي نصيف قط ٢ ٠ على القرمز سداد ستحق هامش زائد 
١آ'آها قيمته ما ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ * في كما الدفترية القيمة بلغت القرض. متحصلأت من شراؤها تم التي الموجودات على 

درهم(.مليون ١  ٠٥٦٨؛ ٢٠١٩ديسمبر رام درهم مليون 

ان كاو، ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في وكما القرض، على للحصيول ترتيب كرسوم يرهم مليون ٨ بقيمة مبلغ بدفع الخجموعة قامت 
٧٠٢٧؛ ٢٠١٩دسمبر رام درهم مليون  ٦٠٨٦بقيمة محلغاة وغير مقدما مدفوعة قروض ترتيب رسوم المجموعة لدى 

القرض.رصيد تسويتها ويتم به متعلقة مليوزا 



ش.م.ع.للقنادق الوطنية أبوظبي شركة 
ةالمنتصر الموحدة المرحلية المالية البيانات حول ايضاحات 

٢٠٢.يونيو •٣ فى المنتهية للفترة 

رتت4ةالأجل قروض  ١٣

المجموعةعمليات لتمويل درهم مليون  ١٠٠بثيمة محلي بنك من متجدد قرض على المجموعة حهسلت ، ٢٠١٩يناير ٣ في ودآ 
فانيةمعدل السهيل يحمل ٢. ■ ٢ * يونيو ٣ * في كما بالكامل التسهيل بسحب المجموعة تقم لم العاملِ مالها رأس وثللبات 

الفندقعقارات على رهنا الضمان شكل المحبٍ تريح من أشهر ستة حلال التسهيل سداد يستحق هامشِ زاني متغير 
؛٢٠١٩يسمبر  ٣١١يرهم مليون ٥ ٠ كمنه ما ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في كما الدفترية القيمة بلغت الخجهوعةٍ قبل من المملوكة 

كان، ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في وكما القرض، على للحمول ترسب كرسوم درهم الق  ٥٠٠بقيمة مبلغ بدفع المجموعة قامت 
TiVjYYt؛ ٢٠١٩ديسمبر ٣ ر١ هم در ٢ ٦ ر٣ ٨ A ٩ بقمة مْلفاة وغير مقيما مدفوعة قروض ترتيب رسوم الخجموعة لدى 

القرمنبرميي• تسويتها وسم به ْثط^ة درظنمآ 

بغرضدرهم مليون  ١٢٤بقيمة محلي بنك من لأحل قرض تسهيل على المجموعة مصلت ، ٢٠١٩أغسطس ٢ ٩ بتاريخ وهآ 
متساويشهري قسط ٢ ١ على الجديد القرض سداد يستحق درهم. مليون  ١٢٤بقيمة حيتها قانم قرض اتفاقية تمويل إعادة 
بلغتهامش. زاني متغير سنوي فانية معيل التسهيل يحمل . ٢٠٢١مايو حتى  ٢٠١٩سبتمبر من ابتداء درهم مليون ٦ بقيمة 
درهم،.مليون ١ ٠ ٦ ٢; ٠ ١ ٩ ديسمبر  ٣١ر درهم مليون  ٨٨قيمته ما ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ قي كما للئرض الدفترية القيمة 

درهممليون ٨ ٠ بمبلغ محلي بنك من لأجل قرض تسهيل على للخواميلأت الغزال شركة حصلت ، ٢٠٢٠مارس ١ ٢ بتاريخ روآ 
قراءولتمويل أحر محلي بنك مع ب؛ رإيضاح درهم مليون ْ ٠ قيمتها البالغة أنداك القانمة القرض اتفاقية تمويل لإعادة 

يونيو ٣٠حتى بالكامل التسهيل الغزال شركة تسحب لم متساوي. شهري قسهل.  ٤٦على القرض سداد يستحق مركبات. 
قيمتهما ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في للقرض الدفرية القيمة بلغت هامش. زاني متغير سنوي فانية معتل التسهيل يحمل، . ٢٠٢٠

شيءإ.لا ٢; ٠ ١ ٩ ديسمبر ٣ ١ ر درهم مليون ١ ,٠ ٠ ١ 

عملياتلدعم يرهم مليون ٢ ٠ ٠ بمبلغ محلي بنك من لأجل قرض تسهيل على المجموعة حصلت ٢، • ٢ • يونيو ١ فى رزا 
سنوات٥ مدى على الأساسي المبلغ من U؛/ ٠ سداد يتم سوف سنوات. ٦ حلال القرض سداد يستحق المجموعة. شركات 

الأولىالدرجة من برهن مضمون القرض إن قسءل. أحر عبر واظء كدفعة الأساسي المبلغ من ٣^ ٠ سداد بمم سوف بينما 
التسهيلبسحيب المجموعة تقم لم هامش. زاني متغير سنوي فانية معدل السهيل يحمل تأمين. وثقة وتحويل العقارات على 

.أ.أ.كمافي.ميونيو

الختحدة.المربية الإمارات بدرهم هي المجموعة لقروض المدرجة المبالغ إن 

ديسمبر ٣١في المنتهية والسنة  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في المنتهية الفترة حلال القروض لتعبدات إحقاق أو تعثر اي هناك يكن لم 
٢٠١٩



ش,م,ع.للقنادق الوطنية ابوقلبي شركة 

المختصرةالموحدة المرحلية الخالية الييانات حول الضاحات 
٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في الختتهية للفرة 

علاقةذات الأطراف  ١٤

الإدارةمجلس واءهساء الرئيسيين والمساهمين المدارة والفنادق الزميلة والسرقة الائتلاف شركة في العلاقة ذات الأْلراف تتمثل 
الأهلرافهؤلاء عليها يمرس التي او المسترقة السلرة ذات او عليها المسيؤلر والشركات للخجموعة الرنسين واموهلغين 

الخجموعة,إدارة قبل من المعاملات هذه واحكام التسعير سياسات اعتماد تم جوهريا. نقوذأ 

العلاقةذات الأطراف 4ع المعاملات واحكام شروط 
مضمونةغير القرة نهاية في الئانمة الأرصدة إن الاعتيادية, الموق باسعتر العلاقة ذات الاْلراف من والحيمات الى المبيعات تتم 

بالأؤلرافالخاصية الدائنة أو المدينة بالذمم ثتلق فيما مستلمة او مقدمة ضمانات أي هناك تكن لم نقدأ, تسويتها وتم فائدة وبلا 
الخلاقة,ذات 

اسفاهسْخمضمط أي المجهر•ئ تدرج ب ٢، ٠ ١ ٩ نمسبر ٣ ١ في المثتهأ  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في المنتهية للفترة 
فحصخلال من مالية سنة كل في التقييم هذا يتم الخلاقة. ذات الأهلراف من المستحقة بالخبالغ المتعلقة المدينة الذمم قيمة في 

فيه.يعمل الذي والسوق الخلاقة نو للطرف المني المركز 

يلي;كما هي الموحد الخالي المركز بيان في المدرجة الخلاقة ذات الأطراف مع الأرصدة ان 

r.T'jjjjf.
ورهم//ف 

رغورهدقق4ا
يرهمألف 

يممة/مر 

طلية',ف/تا أطراف من مثفة ميبمغ 
قومباسللفنادق الوطنية ابوظبي 

ميناالديار 
المحدودةالخارجية المياحية الاسسمارات شركة 
أخرى

طدةة'ِو/ت مئقغستثةلأطراف 
قومياسللفنادق الوطنية أبوفلبي 

٢١,٦٤٩

هه,ا.
٠٥٣

٢٠,٨٣٧

٩٧

٩٧

٢٩,٠٨١

١٠٧٩٦
١٠٣١٢

١٠٥٧٧

٣٣٠٧٦٦

٠٣٨

٠٣٨

إليأكما هي الموحد المرحلي والخسانر الأرباح بيان في المدرجة الخلاقة ذات الأطراف مع الجوهرية المعاملات إن 

JJJJJ•٢ اثمتةاشهرالمئتهيةفي هلأنه/تخم/سممةم>مني؛و 

إدارةستنمآانعق 

اثريوفتعك سعك 

الريسينالإدارة عوْلغي تعويمات 

 ٢.٢.

jUjjuUl
ر'قصٌدءئُنم

٠٣١

٢٠٧٦٧

.مبا

ور4مالق 

 ١.١٠٢

٠٨٩

 ٢.٢٠

يرهم/م 
رغير

١٠٢٢١

!٠٦٣٠

ءموا

يرممالق 
طقمرض 

١٠٦٤٩

٨٠٢٨٦



ش.م.ع.للفنادق الوطنية أبوئلبي شركة 
المختصرةالموجدة المرحلية المالية البيانات حول الضاحات 

Y.T.يونيو  ٣٠فى المنتهية للغرة 

رتتمة(علاقة ذات الأطراف ١

قيالمتتهية رالمئة الثركة إدارة مجلس لأعضاء قروض أية منح ممم لم ٢، • ٢ • يونيو ٣ ٠ في الخئتهية اسهر المنة فرة خلال 
شيء(.لا : ٢٠ ١٩ديسمبر  ٣١

صافيالأخرى، والإيرادات الأسار إيرادات ١ ٥ 

٣٠منةاشهراثمنتهيةقي يوئيو /ههه/نمّ/ممءةض'٣ 
٢٠١٢ ٢٠٢. r. ١٩ ٢٠ ٢٠

يرمم//ف  يرمم'//_  يرممالق  رمم'ص 
رفبدمظم سقمرمد  رغيوظة( سقمرضع 

T..Ta وسدأتسقلكك ممع س الري،ء 
١١٢,١٨٤

٠ - > منته ٠١٠٣
- - - اصالعلى طلأءثراذ ضلق سأ سكية معاعلة وكل،ان 

'•'■ا
؟ا'..ا ،٦١

٤٦,٠٨٣ r,،TV ا.أ,؟

المهمعلى وانمخقصة الأساسه العوائد رالئساترا ١ ٦ 

لعددالمرجح المتوسط على الشركة بمالكي المتعلق للفترة الربح رالحسارة( بتقسيم المهم على الأساسية العواند رالحسانرا تحتسب 
القترة.حلال الثائعة المائية الأسهم 

المهم:على الموائد احتساب عملية في المتحدمة والأسهم الربح رالحسارة( بيانات التالي الجدول يعكس 

ص،؛و•٣ ستهمسءومحسءهم  jjjj•٢ !لثئاشهرسهيةش 

راقاكركأ لهكي العاتي الريح رالنساوءا 

رالفأالمانرة الأسهم كد المرجح المتوسط 

ردرءماللمهم رالخخنضة الأصلية الموانئ رالخانرا 

مرمد 

(٠٨,١٠٦)

'أ

.r؟)

طقمرممي 

A.TXS

٢٠ r.

رءإرطةئ>تم

٤٢.١٠٢) )

(

٢٠١٢

رْيرّلقم

١٤٤,٦٦٨

اوتحوطها عند للمهم الخواند على مخفض ئاثير لها يكون قد أدوات أية الخحموعة تصدر اآ.آوبما«آ،لم يونيو ٣ ٠ في كما 



ش.م.ع.للفتادق الوطنية أبوئلبي ثركة 

المختصرةالموجدة المرحلية المالية البيانات حول اضاحات 
٢٠٢٠يونيو  ٣٠ة المنتهية للفترة 

قطاعيةععلومات  ١٧

بشكليار المجموعة عواند ومعدلات مخ1ءلر ان حيث التشغيلية القطاعات اساس على للتقارير المعد الرنيسي القطاع تحديد يتم 
لهلبيعةوفقآ منفمل بشكل ادارتها وسم التشغيلية القطاعات تنهليم سم المقدمة, والخدمات الخنتجات في بالاحتلأفات ارسي أه

مختلفة.أسواق وتخدم متتوعة منتحات تقدم استواتيحية تشغطية وحدة قطاع كل مثل حيث المقدمة والضمان الخنتجات 

عيت/ممض 

المجموعةتقوم الذي الأساس الثطاعات هذه تعد رئيسية, تشغطية قهناعات أربعة إلى حاليأ المجموعة سقليم يتم الإدارية، للأغراصى 
وهي؛الرئيسية، اكناعية معلوماتها حول التقارير باعداد عليه بناء 

لفنادقا —
التجزنةدمات ح— 
النقلدمات خ— 

لأنشطةانمام والتنسيق القنادق وتطوير المجموعة قبل من بها المحتفظ الأسشارات إدارة عن مسوولة وهي القابضة، لشركة ا —
المجموعة,

الشارة,أو الربح أساس على والمواصلات والتجزنة الفردية الفنادق قطاعات أداء تقسم يتم 

أيناهالقطاعات بهذه الختعلثة المعلومات عرمن تم 

٢١



ش.م.ع,لثقنادق الوطنية ابوظبي شركة 
الموحدةالمرحلية الماته الددإ^ت حول اس^اطت 

ميهقة(رغير ٢ ■ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في المنتهية 1لنترة 

رسةاْعلو،ات ١ ٧ 

ض/ثعئل/ت 

!لاص القطاعات القابضةالشركة  خدمات//نال //تجرهخيمات  القنايق
درهمالق  يرمممحق  نرممإلف  يرممإلف  درهمإلف  يرهمألف 

،هئيعم ٠ قي يىءدسمح /سى الستة و 'ك 
رغير»±قوةا ٢٠٢.

٤٥٢,٦٧٤ (٩١٤١٠) ٩٧٠٧٣٠ ٥٤٠٦٠١ ٣٠٩٠٧٥٨ إيرادات
(٤٦٢رآ.،, ١٠٠٠٢٨ (١٠٧٠٧٠٢) (٣٨٠٣٤٦) (٣٢٧٠٣٣٩) الخدماتتكلفة 

[\'.ST0) ٦١٣ (٦٠٠٠٢٢) ١٦٠٢٥٠ (١٧٠٥٨١) الربحرالخارة( إجمالي 

رآ.آ,آأ( (٥٠٠) (٢١٠١٧٥) (١٠٨٤٤) (٧٧) (٢٠٤٦٣) واداريةعمومية مماريف 
(٤١,٩٤٢) - (٤١٠٩٤٢) . ْطالدةسومة ْرإ الخسارة 

U.,AAo
٠

٧٠٠٨٨٠
-

الائتلافشركة ارئاح من الحمية 
r.i^؟ (١٣) ١٠٤١٥ ٢٠٠٢٥ - صافياخرى، وإيرادات اسشارات إيرادات 

(٢٧٠٦٢٨)
•

(٣٦١٣٥١) (١٧١) (،٢٩) (٦٧٧) مافيتمويل، تكاليف 

(٤٢٠١٠٢) ٠. (٢٧٠١٦٨) (١٠,٠١٢) ١٥١٧٤٩ (٢٠٠٧٢١) للفترةالربح )الخسارة، 

 r« مدققة؛رغبر ,٢  ٢٠ير;ير
١١٠١١٣٠٩٩٢ (٢١١٦٨) ٦٩١٠٠١٦ ٢١٩٠٣٠٠ ٦٣٠٧٥٤ ١٠٠١٤١٠٥٩١ الموجوداتإجمالي 

ْهأاا.ح,أ (٣٠٥٢٣) ٢٠٤٢٧٠٣١٥ ٦٣١٩٥٨ ٠٦٠٠٤، ٢٥٧٠٨٩٥ المطلوباتإجمالي 

٢٢



ش.م.ع.للفنادق الوطنية ابوظبي شركة 

المختمرةالخوحدة المرحلية المالية البيانات حول ايضاحات 
مدقثةإ)غير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ فى المنهية للفترة 

رسةإقطاعية معلو4ات ١ ٧ 

القابضةالشرئ /مملغيمات //قجنيةغلمان سق
بينما /ثع،ر/ت 
اصالقطاعات

ورمم/نف  لرممألف  لرممآف  ورهمالق  ورهمألف  ورهمالق 

يونيو•٢ محي /سهرالمنتهية /نسته محنره 

٣٦٢,.٦٩ (٣٦٦,.١) ١٣٨,٨٣٥ ٥٨٠٦١٦ ٥٠٣٠٢٧٧

٣٠؟ رضرمدوم١ 
ايرادات

(٥٨٩,٣٦٢) ١٢,٦٠٢
-

(١٣٢٠٨١٢) (٣٩٠٣١١) (٤٢٩,٨٤١) الضانتكلفت 

,؟٢٣٦
-

٦٠٠٢٣ ١٩,٣٠٥ ٧٣٠٤٣٦ الربحإجمالي 

(٢٩٠٨٨٧)
٦٧١٤٦٤

٤٦,٠٨٣

(٤٠,٤٩٢)

٦٩

(٣٧٨)
١٧

(٢١,٢٣٦)
٦٧٠٤٦٤

٤٣٠٨١٦

(٤٠٠١٤٦)

١٣٢

٣٠١٤٥
(٣٦٣)

(٢٦٥) (٣٠٥٨٧) وأداربةعمومية ممياربف 
الائتلافشركة ارباح من الحْة 
صافياحرى، وإيرادات استمارات ايرادات 

صافيتمويل، تكالبف 

١٤٤,٦٦٨
١٨٤٤

٤٤,٨٩٨ ٨,٩٣٧ ١٩,٠٤٠ ٦٩٠٨٤٩ للئترةالربح 

0وحّآمء,آا ٣٢,٩٣. ٧٥٣,٩٢٣ ٢٣٣٠٤٧٤ ٣١,٥٩٤ ١٠٠٣٨٧٠٩٧٤
املسسر؟ا.آ

الموجوداتإجمالي 

٢,٨٢٣,٢٥٥ ٣٢,٨٩٢ ٢,٤٦٩٠٩٠١ ٦٣٠١٢١ ٢١,٧٩٤ ٢٣٥٠٥٤٧ المللوباتإجمالي 

٢٣



ش.م.ع.للفنادق الوطنية أبوظيي شركة 
المختمرةالخوحدة المرحلية المالية البيانات حول ايضاحات 

٠دوقةإرفير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ في المنتهية للفترة 

التتانجموسمية ١ ٨ 

للمنة,والأخير الأول الربع في متغيرة إيرادات يطق والدي فقط، القندقي يLلشلاع يتعلق المجموعة لأنشطة الموسمي ان 

العائلةالقيمة قياس ١ ٩ 

اّليةالبيانات في مترحة هي كما التفترية قيمها تقارب اّلية والمهللوبات اّلية للموجودات الخدلة الفم أن الإدارة تعتبر 
الخدص^سهالموحدة المرحله 

بناء٣ إلى ١ من المستويات ضمن ١كدلة بالقيمة الخبيني للأيراج لاطأ قياسها يتم التي للموجودات تحليلأ التالي الجدول يعرض 
الخدلة,القيمة ملامغلة قابلية درجة على 

للموجوداتالنشطة الأسواق في معتلةا رالغير المتداولة الأسعار من المستمدة تلك هي ١كدلة القيمة قياسات ١- لمستوى ا ٠
الخمائلة.المعللوبات أو 
للملأحئلةالقابلة ١ المستوى ضمن المدرجة الأسعار غير مدخلان من المستمدة تلك وهي المائلة القيمة قياسات - ٢ لمستوى ا ٠

الأسعاراِمن مستمدة رأي، مباشرة غير مدخلان او الأسعارا رأي، مباشر بشكل سواء الالتزام، أو للأصل 
الالتي الالتزام او للأصل ميخلأت تشمل التي التسم تقنيات من المستمدة القيم تلك وهي المائلة القيمة قياس - ٣ لمستوى ا ٠

متداولةالمير الاستثمارات لهذ0 المائلة القيمة الإدارة حييت ملحوظة٢, غير رميخلأت الخلحوظة السوق بيانات إلى تستند 
فيها,المستثمر الشركات موجودات صيافي على سيولة لمخاطر ومعدل مناسب خصم تهلبيق خلال من 

ا//مسئرى 
يرمحمالق 

٢ترى /نم 
يرممالق 

r.r.jMjjr.

الأرض
الماليةالأوراق فى الاستثمارات 

الأرض
الخاليةالأوراق فى ارات الأسش-

٣اكتوي 
يرممالق 

0,٢٦٣,٧٣٣

٢١٠١٧٩

٠٠٢٨٤,٩١٢

٥,٣٨٥,٩٦٣

٢١,١٧٩

٠٠٤٠٧,١٤٢

//طي
ترمحمرالق 

٠.٢٦٣,٧٣٣

٢١,١٧٩

٠,٢٨٤,٩١٢

٥,٣٨٠,٩٦٣

٢١٠١٧٩

٥,٤٠٧,١٤٢

خارجأو داخل تحويلات مناك تكن ولم المائلة، القيمة لقياسات ٢ والخسءرى ١ المستوى بين تحويلات هناك تكن لم الفترة، خلال 
المائلة,القيمة لقياسات ٣ المستوى 



ش.م.ع.للفنادق الوطنية ابوئلبي شركة 

المختصرةالموحدة المرحلية اكالية البيانات حول الض١حات 
مد3قةارغير  ٢٠٢٠يونيو ٣ ٠ فى المنتهية للقرة 

والألرا4اتالطارئة لمطلوبات ا ٢

يثئءضمائث؛ 

واحدةسنة خلال 
وسنتينواحدة سنة بين 

 r. _٢٠ ٢٠
ورمحمرالق 

رءيرعأققهتم

٣٠,٣٣٦

٢٩,٧٦٢
٠٧٤

٣٠٠٣٣٦

٢٠سر؟  ٣٠ ١
لرهمالق 

ْدتقئتمرءيرِ 

٣١٠١٩٦

٣١٠١٩٦

٣١٠١٩٦

الراسماليةالالتزامات 
;٢٠١٩ديسمبر ٣ ١ ر درهم مليون  ٥٢٠٦٥قيمته ما ٢ ٠ ٢ ٠ يونيو ٣ ٠ في( عليها المتعاقد المقدرة الراسمالية المصّاريف قيمة بلغت 
درهم(•ملبون ٤ ١  ٠٣٨


