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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية إلى السادة أعضاء مجلس إدارة
 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

 المقدمة
كما ، (أ  "المجموعة" "المؤسسسساسسسة)" للمؤسسسساسسسة الولنية للاسسسياحة  ال نا  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق 

، التغيرات في حقو  الملكية اآلخر الدخل الشسسسسسسامل   للربح أ  الخاسسسسسسارةالموجزة الموحدة  اتبيان كٍل من ال 2020 مارس 31في 
المالية المرحلية  المعلومات. إن اإل ارة ماسسسسسسسسسسسسسسؤ لة عن إعدا   ذ  يخالمنت ية بذلك التار  أشسسسسسسسسسسسسسس ر ثالثةالة تر ل  التدفقات النقدية 

. إن ماسسسسسسسسسسسسؤ ليتنا  ي إبدال اسسسسسسسسسسسسستنتا  حو   ذ  "التقارير المالية المرحلية" 34 عرضسسسسسسسسسسسس ا  فقام للمييار الم اسسسسسسسسسسسسسبي الد لي رق  
 .المالية المرحلية استنا ام إلى مراجعتنا المعلومات

 نطا  المراجعسة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم ب ا  2410لقد قمنا بمراجعتنا  فقام للمييار الد لي حو  عمليات المراجعة رق  

، بشسس ل رسياسسي من االسسست اسساراتالمالية المرحلية القيام بإجرال  المعلومات. تتضسسمن مراجعة " للمنشسس ةمدقق ال اسسابات الماسستقل 
األشخاص الماؤ لين عن األمور المالية  الم اسبية،  إتباع إجرالات ت ليلية  إجرالات مراجعة أخرى. إن نطا  المراجعة أقسسسسسسل 

دقيق،  بالتالي، فإن ا ال تم ننا من ال صسسو  على ت ديد حو  جمي  جو ريا من نطا  القيام بالتدقيق  فقام للمعايير الد ليسسسسسسسسسسسسسسسسة للت
 األمور ال امسة التي يم ن أن يبين ا التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش ن ا.

  ستنتا اال
الماليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة المرحلية المرفقة ل  يت  إعدا  ا، من جمي   المعلوماتب ن  االعتقا اسسسسستنا ام إلى مراجعتنا، ل  يتبين لنا ما يدعونا إلى 

 .التقارير المالية المرحلية 34النواحي الجو رية،  فقام للمييار الم اسبي الد لي رق  
 

   يلويت آند توش )الشر  األ سط(
  
  
  
  

  عبا   م مد  ليد القوتلي
  1056رق  القيد 

  2020يونيو  9
 أبوظبي

 العربية المت دةاإلمارات 
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 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد 

 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في    
   2020  2019 
  ر    درهم  إيضاحات 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
      
      

 195.580.583  197.624.562  14 إيرا ات 
       (155.661.599 ) (170.933.834 ) 14 مصاريف تشغيلية مباشرة 

      
 39.918.984  26.690.728   إجمالي الربح 

 (6.146.723 ) (6.125.159 )  مصاريف عمومية فإ ارية
 638.692  513.997  6  مشرفع مشترك الحصة في أرباح من 

 2.241.278  1.711.003   فإيرا ات أخرى  استثمارإيرا ات 
 3.774.439  3.412.905   فواسد إيرا ات 

       (2.951.444 ) (2.245.529 )  تكاليف تمويل
      

 37.475.226  23.957.945   ربح الفترة
      

       -  -   الدخل الشامل اآلخر
      

       37.475.226  23.957.945   مجموع الدخل الشامل للفترة 
      

       0.05  0.03  13 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  إحتياطي عام  قانوني 

 إحتياطي إعادة 
  تقييم موجودات

 أرباح 
  مستبقاة

 
 مجموع

 حقوق الملكية
 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   
             

 1.705.041.058  42.769.923  740.673.589  15.000.000  158.157.546  748.440.000  )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
             

                           37.475.226  37.475.226  -  -  -  -  الدخل الشامل للدترةمجموع 
              1.742.516.284  80.245.149  740.673.589  15.000.000  158.157.546  748.440.000  )غير مدقق( 2019مارس  31في الرصيد 

             
 1.731.774.567  21.019.151  740.673.589  15.000.000  169.219.827  785.862.000  )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

             
                           23.957.945  23.957.945  -  -  -  -  الدخل الشامل للدترةمجموع 
              1.755.732.512  44.977.096  740.673.589  15.000.000  169.219.827  785.862.000  )غير مدقق( 2020مارس  31في الرصيد 
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 الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020 

 درهم
 2019 

  ر  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 37.475.226  23.957.945  ربح الدترة

     تعديالت لس:
 8.504.201  8.841.164  ممتلكات فمعدات است الك

 -  384.340  إيدان حق استخدام الموجو ات 
 (638.692 ) (513.997 ) الحصة في أرباح من مشرفع مشترك

 2.567.534  2.878.347  مخصص م افآت ن اية الخدمة للموظدين
 (23.555 ) (80.727 ) ممتلكات فمعدات استبعا م ةب من 

 (994.840 ) 484.256  مخصص انخداض قيمة ذم  مدينة تجارية، صافي 
 2.951.444  2.245.529  تكاليف تمويل 

           (3.774.439 ) (3.412.905 ) إيرا ات فواسد
 46.066.879  34.783.952  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل

 (1.281.384 ) (7.442.122 ) زيا ة في مخزفن 
 (7.918.477 ) (39.398.914 ) زيا ة في ذم  مدينة تجارية فأخرى 
           (29.004.771 ) (15.147.792 ) نقص في ذم   اسنة تجارية فأخرى 

 7.862.247  (27.204.876 ) الناتج من العمليات)المستخدم في(/ النقد 
           (1.805.541 ) (1.453.334 ) المدفوعةالموظدين م افآت ن اية خدمة 

      6.056.706  (28.658.210 ) الناتج من األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ صافي النقد
     االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 235.686.292  241.964.418  صكثر من ثالثة أش رأصلية ف اسع بتواريخ إستحقا   تحرير
 (241.964.418 ) (251.553.239 ) صكثر من ثالثة أش رأصلية ف اسع بتواريخ إستحقا   إيداع

 (18.213.553 ) (22.375.520 ) شران ممتلكات فمعدات
 6.236.876  9.595.479  فواسد مةتلمة

           39.826  84.812  عاسدات من بيع ممتلكات فمعدات 
      (18.214.977 ) (22.284.050 ) االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (24.078.025 ) (24.078.025 ) صجل مدفوع قرض 

 3.816.783   13.139.129  قرفض صجل مةتلمة
 (3.839.322 ) (2.895.857 ) تكاليف تمويل مدفوعة

 -  (385.771 ) إيجار المبلغ الرسيةي لعقدتةديد 
           -  (3.029 ) فواسد مدفوعة على مطلوبات عقو  اإليجار

           (24.100.564 ) (14.223.553 ) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 (36.258.835 ) (65.165.813 ) صافي النقص في النقد ومرادفات النقد

     
           111.622.917  116.491.313  النقد فمرا فات النقد في بداية الدترة

      75.364.082  51.325.500  (8نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح ال
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  الموحدةالموجزة  المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

 1996 يةمبر  11ت سةت المسسسسسسسؤسةة الوينسسسسسسسية للةياحة فالدنا   )"المؤسةة"(، كشركة مةا مة عامة في إمارة أبوظبي بتسسسسسسساريخ 
فما يتعلق ب ا من في ا  فاالسسسسسسسسستثمارالدنا   فالمجمعات الترفي ية فإ ارت ا  امتالك، بغرض 1996لةسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنة  7ففقا  للقانون رق  
 .إن أس   المؤسةة مدرجة في سو  أبوظبي لألفرا  المالية نشايات أخرى. 

 
 .، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة6942.ب.  إن العنوان المةجل للمؤسةة  و 

 
 فلية  شسسسركة تدير  الذي أبوظبي، انتركونتيننتا  فند   ي: )أ( المتحدة العربية اإلمارات  فلة  اخل فنا   أربعة المؤسسسسةسسسة تمتلك

 لإل ارة تخضسسسع التي الظنة جبل -  انات فمنتجع الظدرة شسسساي  ففند  العين  انات منتجع الدنا  ، )ب( إ ارة في متخصسسسصسسسة
 المنشآت التالية: في إستثمارات فلدي ا التموين خدمات المؤسةة توفر كما المباشرة للمؤسةة.

 
 النشاط  بلد  

 الرئيسي ممارسة النشاط طبيعة االستثمار  االسم نسبة حصة الملكية
  يةمبر 31 مارس 31    
    2020 2019 

الشركة الوينية للمواصالت ذ.م.م. 
 %50              %50 خدمات المواصالت اإلمارات العربية المتحدة مشرفع مشترك )"مشرفع مشترك"(

      
 %60.12 %60.12 عقارات اإلمارات العربية المتحدة مشرفع مشترك شركة فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ.م.م.

 
 فجميع ا الموجو ات، إ ارة اتداقيات خال  من أخرى  فنا   فأربعة إ ارة اتداقيات خال  من فاسستراحات فنا   سستة المؤسسةسة تدير

 .أخرى  صيراف مملوكة
 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق  2
 
المعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا وليس لهــا تــلثير هــام على البيــانــات المــاليــة   2/1

 الموجزة الموحدة 
 

دفليسة للتقسارير المساليسة الصسسسسسسسسسسسسسسسا رة من قبسل مجل  في الدترة الحساليسة، قسامست المجموعسة بتطبيق التعسديالت التساليسة على المعسايير الس
إن تطبيق  ذ  . 2020يناير  1المعايير المحاسبية الدفلية فالتي تصبح فّعالة بش ل إلزامي للدترة المحاسبية التي تبدأ في أف بعد 
للدترات الحالية فالدترات الةسسسسسسسسابقة  التعديالت على المعايير الدفلية للتقارير المالية ل  ي ن ل ا أي ت ثير ما ي على المبالغ المدرجة

 .فلكن قد تؤثر على المعامالت المحاسبية أف الترتيبات المةتقبلية للمجموعة
   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 عرض البيانات المالية 1تعديالت على الم يار المحاسبي الدفلي رق   - الما يةتعريف 
الةياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات فاصخطان  8الم يار المحاسبي الدفلي رق  

 المحاسبية

 2020يناير  1 

   
 2020يناير  1  اصعما اندما   3الم يار الدفلي للتقارير المالية رق  تعديالت على  -تعريف اصعما  

   
 2020يناير  1  المعايير الدفلية للتقارير المالية مراجع اإليار المداهيمي فيتعديالت على 

   
اص فات المالية: اإلفصاحات  7الم يار الدفلي للتقارير المالية رق  تعديالت على 

 اص فات المالية  9فالم يار الدفلي للتقارير المالية رق  
 2020يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
المــاليــة  البيــانــاتالمعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا وليس لهــا تــلثير هــام على   2/1

 )يتبع( الموجزة الموحدة 
 

باسسسسسسسسسسسسسسستثنان مما ذكر أعال ، ال توجد أية معايير  امة أخرى من المعايير الدفلية للتقارير المالية أف تعديالت كانت سسسسسسسسسسسسسسسارية للمرة 
 .2020يناير  1للةنة المالية التي بدأت في أف بعد  اصفلى

 
 لم يتم تطبيقها بشكل مبكرو  لم تصبح سارية المفعول المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي 2/2
 

تصسسسسسسبح سسسسسسسارية بتطبيق المعايير الدفلية للتقارير المالية الجديدة فالمعدلة المصسسسسسسدرة التالية فالتي ل   المجموعة بشسسسسسس ل مب رل  تق  
 :بعد المدعو 

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2021يناير  1  عقو  الت مين 17الم يار الدفلي للتقارير المالية رق  
   

فالم يار  البيانات المالية الموحدة 10تعديالت على الم يار الدفلي للتقارير المالية رق  
 (2011) استثمارات في شركات زميلة فمشاريع مشتركة 28المحاسبي الدفلي رق  

ت جيل سريان التطبيق إلى أجل  
غير مةمى. ال يزا  التطبيق 

 مةموح به.
 

الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة  تطبيق ا في البيانات المالية  ذ  المعايير فالتدةسسسسسيرات فالتعديالت سسسسسسوف يت تتوقع اإل ارة أن 
الموجزة الموحدة  ات الماليةعلى البيانأي ت ثير جو ري  فالتدةيرات الجديدة فالتعديالتالمعايير  ذ  للتطبيق، فقد ال ي ون لتطبيق 

 .في فترة التطبيق المبدسي للمجموعة
 
 
  بيان االلتزام وأساس اإلعداد 3

 االلتزامبيان 
فتتدق مع التقارير المالية المرحلية" " 34ت  إعدا   ذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة بنان  على الم يار المحاسسسسسسسسسسسسسسسبي الدفلي رق  

المتطلبات المتعلقة ب ا من اصنظمة في  فلة اإلمارات العربية المتحدة، فال تتضسسسسسسسسسسسسسسمن جميع المعلومات الالزمة للبيانات المالية 
 31الموحدة الةسسسسسسسسسسسسسنوية الكاملة فينبغي أن تقرأ جنبا  إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للةسسسسسسسسسسسسسنة المنت ية في 

ال تعتبر بالضسسسرفرة مؤشسسسر على  2020 مارس 31أشسسس ر المنت ية في  ثالثة. باإلضسسسافة لذلك، فإن النتاسف لدترة ال2019 يةسسسمبر 
 .2020 يةمبر  31النتاسف التي يم ن توقع ا للةنة المالية التي ستنت ي في 

 اإلعدادأساس 

  العملة المةتخدمة للمجموعة. باعتبار القد ت  عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدر   اإلمارات )الدر  ( 
 

 لقد ت  إعدا   ذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة ففقا  لمبدأ التكلدة التاريخية، باسسسسسسسسسسسسسسستثنان إعا ة تقيي  اصراضسسسسسسسسسسسسسسي المدرجة بالقيمة
 العا لة أف بالقيمة المعا  تقييم ا.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 والتقديرات واألحكام ملخص بلهم السياسات المحاسبية 4
 

المتبعة في إعدا   ذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة مع تلك  فاصح ام الحةسسسسسسسسساسسسسسسسسسسة فالتقديرات تتوافق الةسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسات المحاسسسسسسسسسسبية
 .، فاإليضاحات المرفقة ب ا2019 يةمبر  31المةتخدمة في إعدا  البيانات المالية الةنوية للمجموعة للةنة المنت ية في 

 
 
 ممتلكات ومعدات 5

  يةمبر 31
2019 

 مارس 31 
2020 

  

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
      ممتلكات فمعدات بصافي القيمة المدرجة  1.358.400.442  1.338.923.032

 
في سسسسس ن الموظدين المؤجر  المتمثل الموجو اتلحق اسسسسستخدام  المدرجةرصسسسسيد الممتلكات فالمعدات على صسسسسافي القيمة  يتضسسسسمن
  ر  (. 665.471: 2019 ر   ) 281.131بمبلغ 

 
 : مارس 31أش ر المنت ية في  ثالثةفالمعدات خال  فترة ال فيما يلي حركة الممتلكات

 
   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2019  2020   

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  )غير مدقق(

     
 يناير 1في   1.338.923.032  1.270.049.368

 إضافات  28.706.999  24.923.414
 استبعا ات ) (4.085 ) (16.271

      است الك محمل خال  الدترة ) (9.225.504 ) (8.504.201
     

      مارس 31في   1.358.400.442  1.286.452.310
 

 المحمل في بيان الربح أف الخةارة الموجز الموحد كما يلي: االست الكت  توزيع 
 

   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2019  2020   

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  مدقق( )غير

     
 مصاريف تشغيلية مباشرة   8.654.950  7.982.579

      مصاريف عمومية فإ ارية  570.554  521.622
     

8.504.201  9.225.504        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 ةمشترك مشاريعفي  استثمار 6

  يةمبر 31
2019 

 مارس 31 
2020 

  

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير 1في   244.973.780  244.193.443

 حصة الربح للدترة/ الةنة  513.997  2.780.337
      أنصبة أرباح مةتلمة  - ) (2.000.000

     
      ديسمبر 31مارس/  31في   245.487.777  244.973.780

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  7

  يةمبر 31
2019 

 مارس 31 
2020 

  

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مدينون تجاريون   163.114.094  127.580.588
      النخداض القيمة ينز : مخصص  ) (23.905.767 ) (23.421.511

     
104.159.077  139.208.327   
 مصاريف مدفوعة مقدما  ف فعات مقدمة  58.565.958  56.949.533
 فواسد مدينة  2.356.139  8.538.713

 (12عالقة )إيضاح  ذفمبالغ مةتحقة من ج ة   40.949  29.645
      ذم  مدينة أخرى   17.596.273  15.358.594

     
185.035.562  217.767.646        

 
 إن الحركة في المخصص النخداض قيمة الذم  المدينة  ي كما يلي: 

  يةمبر 31
2019 

 مارس 31 
2020 

  

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير  1في   23.421.511  23.612.931
 صافي إعا ة قياس مخصص الخةارة   484.256  1.048.420
      مبالغ مشطوبة  - ) (1.239.840

     
      ديسمبر 31 /مارس 31في   23.905.767  23.421.511
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك 8
 

 فمرا فات النقد مما يلي: النقد يتكون  الموحد، الموجز النقدية التدفقات بيان لغرض
 

  يةمبر 31
2019 

 مارس 31 
2020 

  

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في الصندف  فلدى البنوكنقد   51.325.500  116.491.313
      ف اسع قصيرة اصجل  348.366.503  338.777.682

     
455.268.995  399.692.003   
      ة أش رثناقصا : ف اسع قصيرة اصجل بتواريخ إستحقا  صكثر من ثال ) (348.366.503 ) (338.777.682

     
      النقدالنقد ومرادفات   51.325.500  116.491.313

 
 سنويا .( %4.2 - %3.9: 2019 يةمبر  31) %4.2 - %3.4بنةبة صجل معد  فاسدة  الو اسعتحمل 

 
 
 رأس المال  9

  يةمبر 31
2019 

 مارس 31 
2020 

  

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 رأس المال المصرح به    

      س   عا ي بقيمة  ر   فاحد للة    785.862.000  785.862.000  785.862.000
     
 رأس المال المصدر والمكتتب والمدفوع    

 الرصيد اإلفتتاحي  785.862.000  748.440.0000

37.422.000  -  
أس   منحة مصدرة بقيمة  37.422.000: 2019)أس   منحة مصدرة 
      ( ر   فاحد للة  

     
      الرصيد الختامي  785.862.000  785.862.000

 
من اصسسسسسسسسسس   العا ية  %5 أسسسسسسسسسس   منحة للمةسسسسسسسسسا مين الحاليين على أسسسسسسسسسساس 37.422.000 ، أصسسسسسسسسسدرت المجموعة2019خال  

ال توجد أسسسس   منحة ت   إن أسسسس   المنحة  ي أسسسس   عا ية فتحمل ند  الحقو  التي تتمتع ب ا اصسسسس   العا ية اصخرى. .المملوكة
 إصدار ا خال  الدترة الحالية. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 قروض ألجل  10
  يةمبر 31

2019 
 مارس 31 

2020 
  

   درهم   ر  
   مدقق()غير   )مدقق(

     
 1قرض صجل   35.000.000  52.500.000
 2قرض صجل   95.301.068  83.534.021

 3قرض صجل   -  -
 4قرض صجل   132.479.123  138.834.557

      5قرض صجل   5.265.251  3.893.169
     

 المجموع  268.045.442  278.761.747
      ينز : الجزن غير المتداف  ) (222.612.322 ) (102.427.190

     
      الجزن المتداف   45.433.120  176.334.557

 
 ض صجل مما يلي:ف تتكون القر 

 
 1 ألجل قرض

 
، قامت ح ومة أبوظبي ببيع ثالثة فنا   1996 يةسسسسسسسسمبر  11المؤرخ في  1996لةسسسسسسسسنة  (7( من القانون رق  )4ففقا للما ة رق  )

مقابل  المجموعةففند  شسسساي  الظدرة إلى  )سسسسابقا  فند  انتركونتيننتا  العين( إنتركونتيننتا  أبوظبي، منتجع  انة العينف ي فند  
 المجموعةمليون  ر   كقرض يويل اصجل من قبل ح ومة أبوظبي إلى  350ت  منح مبلغ البيع البالغ  مليون  ر  . 350مبلغ 

. الذي يمثل تاريخ إتداقية القرض 1996 يةمبر  11من  اعتبارا  سنوات  5بعد فترة سماح مدت ا  سنة 20فيت  تةديد  على مدى 
  سنوات. 3٪ سنويا  بعد فترة سماح مدت ا 2يحمل القرض فاسدة بةيطة بنةبة 

 
 2قرض ألجل 

 
نان فند  جديد  و سيت  استخدام القرض لب مليون  ر  . 220، حصلت المؤسةة على قرض من بنك محلي بمبلغ 2013خال  

 36مليون  ر  . يةسسسسستحق تةسسسسسديد القرض بعد  95.3مبلغ  2020 مارس 31بلغ إجمالي المبلغ المةسسسسسحوب كما في  جراند مارينا.
٪ على سسسسسسعر ليبور لمدة 3.5من القةسسسسسط اصف  لمدفوعات مقافالت اصشسسسسسغا  المدنية الرسيةسسسسسية. يحمل القرض فاسدة بمعد   شسسسسس را  

يت  تةسسديد القرض على مدى  يت   فع الداسدة على أسسساس ربع سسسنوي. ٪ سسسنويا .5لمعد  فاسدة بحد أ نى يبلغ ثالثة أشسس ر، يخضسسع 
 .2020 مارس 31مليون  ر   ل ذا القرض كما في  124.7يتوفر سحب إضافي بقيمة  قةط ربع سنوي. 36سنوات فعلى  9
 

 تشمل ضمانات تة يل القرض ما يلي:
 
 راضي فمباني فند  إنتركونتيننتا  أبوظبي( ر ن عقاري على قطع اص1)
 ( التناز  عن إيرا ات فند  إنتركونتيننتا  أبوظبي2)
 مليون  ر    20جبل الظنة حتى مبلغ   –( التناز  عن إيرا ات منتجع  انات 3)
 ( التناز  عن إجمالي إيرا ات الدند  الجديد4)
 .أعال مذكور ال بالعقار( التناز  عن بوليصة الت مين فيما يتعلق 5)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  10
 

 3قرض ألجل 
 

جديد على قطعة أرض في جزيرة مليون  ر   لبنان فند   250 على قرض من بنك محلي بمبلغ المؤسةة، حصلت 2014خال  
سنوات من أف   3. فيةتحق تةديد القرض بعد 2020 مارس 31ل  تق  المؤسةة بةحب أي مبلغ كما في  الةعديات، أبوظبي.

٪ فو  سسسسعر 3.5يحمل القرض فاسدة بمعد   قةسسسط نصسسس. سسسسنوي. 24سسسسنة من خال   12يت  تةسسسديد القرض على مدى  سسسسحب.
 الداسدة على أساس ربع سنوي. يت   فع ٪ سنويا .6.5لمعد  فاسدة بحد أ نى  أش ر، فيخضع 3إيبور على مدى 

 
، فالتناز  عن إجمالي إيرا ات الدند  الجديد، فجميع ما يتعلق 2إن القرض مضسسسسمون من خال  ضسسسسمان مشسسسسترك مع قرض صجل 

 به من تنازالت أخرى.
 

 4قرض ألجل 
 

( تةسسسسس يل أمليون  ر   تنقةسسسسس  إلى تةسسسسس يلين: ) 600محلي بمبلغ قرض من بنك تةسسسسس يل على  المجموعة، حصسسسسسلت 2015خال  
مليون  ر   فالتي  468.4مليون  ر   يةتخدم لتةديد قرضين قاسمين من ند  البنك المحلي ف )ب( تة يل بمبلغ  131.6بمبلغ 

 )أ(  اسسسسسستخدام التةسسسسس يل ت من ند  البنك المحلي فلتلبية فر  االسسسسسستثمار المةسسسسستقبلية. سسسسسسيت  اسسسسسستخدام ا لتةسسسسسديد قرض آخر قاس 
. بلغ 2020 مارس 31مليون  ر   كما في  68.4 )ب(، في حين بلغ الةسسسسسسسسحب من التةسسسسسسسس يل 2015 يةسسسسسسسسمبر  31بالكامل في 

بلغ إجمالي رصسسيد القرض المةسستحق لكال  مليون  ر  . 200مبلغ  2020 مارس 31إجمالي الةسسحب لكل من التةسس يلين كما في 
لمدة ٪ على سسسسعر ايبور 3فاسدة بمعد  فاسدة  )أ(يحمل التةسسس يل  مليون  ر  . 137.6مبلغ  2020 مارس 31التةسسس يلين كما في 

فو  سسسسعر إيبور على ٪ 3.25 بمعد  فاسدة (ب)يحمل التةسسس يل  ٪ سسسسنويا .4.25 بحد أ نى يبلغفاسدة  لمعد خضسسسع ي، ف أشسسس ر 3
سسسسسنوات من  10خال   )ب(ف  )أ(التةسسسس يالت  تةسسسسديديت   .سسسسسنويا  ٪ 4.5 بحد أ نى يبلغفاسدة  لمعد  خضسسسسوعا  ، مدى ثالثة أشسسسس ر

الداسدة  تةسسسديديت   الن اسي. التةسسسديدتداقية تةسسس يالت القرض من خال  أقةسسساس نصسسس. سسسسنوية ف فعة فاحدة ن اسية في تاريخ إتاريخ 
 على أساس ربع سنوي.

 
 تشمل ضمانات تة يل القرض ما يلي:

 
 الظدرة شاي جبل الظنة ففند   -ر ن عقاري على قطع اصراضي فالمباني في فند  انتركونتننتا  أبوظبي، منتجع  انات  (1)
 شاي جبل الظنة ففند   -التناز  عن عقو  الت مين على فند  انتركونتننتا  أبوظبي، منتجع  انات العين، منتجع  انات  (2)

 الظدرة
جبل الظنة ففند   -من فند  انتركونتننتا  أبوظبي، منتجع  انات العين، منتجع  انات التناز  عن الذم  المدينة لدى كٍل  (3)

 الظدرة شاي 
جبل  -ر ن على الحةسسسسسسابات البنكية للمؤسسسسسسسةسسسسسسة ففرفع ا، فند  انتركونتننتا  أبوظبي، منتجع  انات العين، منتجع  انات  (4)

 الظدرة. شاي الظنة ففند  
 

مليون  ر   من التةسسسسسسسس يل )ب(. في سسسسسسسسسبتمبر  400جزن من التةسسسسسسسس يل المتوفر بقيمة  يوعا   المؤسسسسسسسسسةسسسسسسسسة، ألغت 2017في يوليو 
 الظدرة. شاي جبل الظنة ففند   -، فافق البنك على تحرير الر ن العقاري على قطع اصراضي في منتجع  انات 2017

 
مليون  5.3: 2019 يةسسسسسسسسمبر  31 ر   )مليون  5.1رسسسسسسسسسوم ترتيب غير مطد ة بقيمة المجموعة، لدى 2020 مارس 31كما في 
 بالتة يل الجديد فت  خصم ا من رصيد القرض.متعلقة  ر  ( 

 
 
 



 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

 

13  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  11
 

 5قرض ألجل 
 

متطلبات اللتلبية سسسسسسسيت  اسسسسسسستخدام القرض . مليون  ر   10 على قرض من بنك محلي بمبلغ المؤسسسسسسسةسسسسسسة، حصسسسسسسلت 2019خال  
 ما قيمته 2020 مارس 31إجمالي المبلغ المةسسسسسحوب كما في بلغ فبشسسسسس ل خا  لتجديد فند  شسسسسساي  الظدرة. للمؤسسسسسسةسسسسسة العامة 

٪ على سسسعر 3يحمل القرض فاسدة بمعد  تاريخ االسسستخدام المبدسي.  من شسس را   12ةسستحق تةسسديد القرض بعد . يمليون  ر   5.3
يت  تةسسسسديد  يت   فع الداسدة على أسسسسساس ربع سسسسسنوي. ٪ سسسسسنويا .4.25يبور لمدة ثالثة أشسسسس ر، يخضسسسسع لمعد  فاسدة بحد أ نى يبلغ إ

 31مليون  ر   ل ذا القرض كما في  4.7يتوفر سسسسسحب إضسسسسافي بقيمة  .أقةسسسساس نصسسسس. سسسسسنويةفعلى  سسسسسنة 2القرض على مدى 
 .2020 مارس

 
 ، فجميع ما يتعلق به من تنازالت أخرى.2صجل  كالقرضإن القرض مضمون من خال  ضمان مشترك 

 
تخل. ، فالذي شسس ل حد  التع داتمن أحد  4 صجلكانت المجموعة في حالة عدم امتثا  للقرض  ،2019 يةسسمبر  31 كما في

فيجوز للمقرض، بإشسسسعار للمجموعة، أن يعلن أن كل أف جزن من االسسسستخدامات  التةسسس يالتكما  و محد  في اتداقية  عن الةسسسدا 
كل أف جزن من الضمان المقدم للقرض. فبنان   فتنديذفالدواسد المةتحقة تكون مةتحقة ففاجبة الةدا  أف مةتحقة الدفع عند الطلب 

على أنه متداف  في بيان المركز المالي الموحد. بعد ن اية  4امل على القرض صجل ت  تصسسسنيف المبلغ المةسسستحق بالك ذلك،على 
 31ت  تصسسنيف المبلغ المةسستحق بعد  ذلك،. فبنان  على التع داتحصسسلت المجموعة على موافقة من المقرض للتناز  عن  ،الةسسنة

 الموحدة.جزة المو من  ذا القرض على أنه غير متداف  في  ذ  البيانات المالية  2021مارس 
 

 ل  ي ن  ناك أي حاالت تخل. عن الةدا  أف خر  للتع دات خال  الدترة.
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11
  يةمبر 31

2019 
 مارس 31 

2020 
  

   درهم   ر  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذم   اسنة تجارية فأخرى   129.234.545  141.166.929
 مطلوبات مةتحقة  34.178.258  34.429.832
 محتجزات  اسنة  8.685.363  6.488.014
 ينللمقافل مةتحق  6.331.479  5.495.996
  فعات مقدمة من العمالن  3.539.793  2.813.979
 ضريبة القيمة المضافة الداسنة  3.295.215  3.617.081

 (12 إيضاحمةتحق إلى ج ات ذات عالقة )  471.201  540.336
      فواسد  اسنة  236.065  1.112.013

     
195.664.180  185.971.919        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 

 جهات ذات عالقة 12
 
الزميلة، أعضسسسسسان مجل  اإل ارة، موظدي اإل ارة الرسيةسسسسسيين للمؤسسسسسسةسسسسسة فالشسسسسسركات التي تمثل الج ات ذات العالقة في الشسسسسسركات ت

يت  اعتما   ي ونون في ا مالكا  رسيةيين فالمنشآت الخاضعة للةيطرة، الةيطرة المشتركة أف الت ثير الجو ري من قبل  ذ  الج ات.
 سياسات التةعير فشرفس  ذ  المعامالت من قبل إ ارة المؤسةة.

 
، ل  تق  المجموعة بتةسسسسجيل أي انخداض في 2019 يةسسسسمبر  31فالةسسسسنة المنت ية في  2020مارس  31خال  الدترة المنت ية في 

 اختباريت  إجران  ذا التقيي  في تاريخ كل تقرير من خال   الذم  المدينة المتعلقة بالمبالغ المةسسسسسسسسسسسسسستحقة من الج ات ذات العالقة.
 قة فالةو  الذي تعمل فيه الج ة ذات العالقة.المركز المالي للج ة ذات العال

 
 فيما يلي اصرصدة مع الج ات ذات العالقة كما  ي مدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد:

 
  يةمبر 31

2019 
 مارس 31 

2020 
   

    درهم   ر  
    )غير مدقق(  )مدقق(

 (7عالقة )إيضاح  ذومبالغ مستحقة من جهة      
       الشركة الوينية للمواصالت ذ.م.م. مشرفع مشترك  40.949  29.645

      
 (11مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة )إيضاح      

       الشركة الوينية للمواصالت ذ.م.م. مشرفع مشترك  471.201  540.336
 

 فيما يلي المعامالت ال امة مع ج ات ذات عالقة:
   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2019  2020   
   درهم   ر  

   )غير مدقق(  )غير مدقق(
     

      إيرا ات رسوم إ ارة من الدنا   المدارة  1.523.073  2.109.742
     

      مصاريف أخرى محملة إلى الشركة الوينية للمواصالت ذ.م.م.  593.989  134.969
     

      عالقة ذفإيرا ات إيجار مةتلمة من ج ة   17.785  85.055
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  13
 

 .القاسمة خال  الدترةالمتوسط المرجح لعد  اصس    علىالعاسد للة   بقةمة الربح للدترة  احتةابيت  
 

 العاسد للة  : احتةاب في المةتخدمة فاصس   الربح بيانات التالي الجدف  يوضح
 

   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2019  2020   
   درهم   ر  

   )غير مدقق(  )غير مدقق(
     

      ) ر  (ربح الدترة   23.957.945  37.475.226
     
 

785.862.000 
  

785.862.000 
 المتوسط المرجح لعد  اصس   العا ية المصدرة )المعدلة ب س   

      المنحة المصدرة(  
     

      العاسد اصساسي فالمخدض للة   الواحد ) ر  (  0.03  0.05
 

 أية أ فات قد ي ون ل ا ت ثير على العاسد للة   إذا ت  استخدام ا.، ل  تصدر المجموعة 2019ف 2020 مارس 31كما في 
 
 

 معلومات قطاعية  14
 
 لدى العاسد فمعدالت المخاير صن نظرا   التشسسسسسغيلية القطاعات أسسسسسساس على بالتقارير المشسسسسسمولة الرسيةسسسسسية القطاعات تحديد يت 

 مندصسسل بشسس لٍ  فتدار التشسسغيلية القطاعات تنظي  يت  المقدمة. فالخدمات المنتجات في باالختالفات الغالب في المجموعة تت ثران
 أسسسسسسوا  فتخدم متنوعة منتجات تقدم اسسسسسستراتيجية تشسسسسسغيلية فحدة قطاع كل يمثل حيث المقدمة المنتجات فالخدمات لطبيعة ففقا

 مختلدة.
 

 القطاعات التشغيلية
 
إليه  استندت الذي اصساس  ي القطاعات ف ذ  .رسيةية تشغيلية قطاعات أربعة إلى اإل ارية لألغراض حاليا المجموعة تنظي  يت 

 ف ي: الرسيةية، القطاعية معلومات ا حو  التقارير إعدا  في المجموعة
 

 الدنا    -
 خدمات التجزسة -
 خدمات المطاع  -
 القابضة -

 
 يت  تقيي  اص ان على أساس الربح أف الخةارة.

 
 القطاعات:مدر  أ نا  المعلومات المتعلقة ب ذ  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع( معلومات 14
 

 )غير مدقق( 2020 مارس 31
   الفنادق  خدمات التجزئة  التموينخدمات   القابضة  حذوفات  المجموع

   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم
             
 إيرا ات             
 فقت االعتراف باإليرا ات            

 مع مرفر الوقت   22.198.761  -  -  -  -  22.198.761
                           في فقت معين   20.362.404  20.126.062  136.903.748  - ) (1.966.413  175.425.801
197.624.562  1.966.413) ( -  136.903.748  20.126.062  42.561.165   
                           مصاريف تشغيلية مباشرة ) (39.625.036 ) (15.911.365 ) (119.427.408  -  4.029.975 ) (170.933.834
              إجمالي الربح  2.936.129  4.214.697  17.476.340  -  2.063.562  26.690.728
 مصاريف عمومية فإ ارية  -  -  - ) (6.125.159  - ) (6.125.159

 مشرفع مشترك نتاسفالحصة في   -  -  -  513.997  -  513.997
 ى، صافيإيرا ات االستثمار فإيرا ات أخر   -  -  80.727  3.693.838 ) (2.063.562  1.711.003
 إيرا ات تمويل  -  -  -  3.412.905  -  3.412.905
                           تكاليف تمويل  -  - ) (3.029 ) (2.242.500  - ) (2.245.529

              ربح الفترة  2.936.129  4.214.697  17.554.038 ) (746.919  -  23.957.945
             
 )غير مدقق( 2020 مارس 31في             

              مجموع الموجودات  1.079.287.229  26.602.188  201.303.648  1.089.081.747 ) (142.257.831  2.254.016.981
             

              مجموع المطلوبات  44.466.867  14.253.318  146.867.922  358.345.275 ) (65.648.913  498.284.469
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 14
 

 )غير مدقق( 2019 مارس 31
   الدنا    خدمات التجزسة  التموينخدمات   القابضة  حذففات  المجموع

    ر     ر     ر     ر     ر     ر  
             
 إيرا ات             
 فقت االعتراف باإليرا ات            

 مع مرفر الوقت  29.340.833  -  -  -  -  29.340.833
                           في فقت معين   29.235.199  18.561.015  120.610.258  - ) (2.166.722  166.239.750
195.580.583  2.166.722) ( -  120.610.258  18.561.015  58.576.032   
                           مصاريف تشغيلية مباشرة ) (44.909.425 ) (14.231.839 ) (100.967.411  -  4.447.076 ) (155.661.599
              إجمالي الربح  13.666.607  4.329.176  19.642.847  -  2.280.354  39.918.984
 مصاريف عمومية فإ ارية  -  -  - ) (6.146.723  - ) (6.146.723

 مشرفع مشترك نتاسفالحصة في   -  -  -  638.692  -  638.692
 ، صافيإيرا ات االستثمار فإيرا ات أخرى   -  -  -  4.521.632 ) (2.280.354  2.241.278
 إيرا ات تمويل  -  -  -  3.774.439  -  3.774.439
                           تكاليف تمويل  -  -  - ) (2.951.444  - ) (2.951.444

              ربح الدترة  13.666.607  4.329.176  19.642.847 ) (163.404  -  37.475.226
             
 )غير مدقق( 2019مارس  31في             

              مجموع الموجو ات  1.091.479.103  31.237.981  201.409.859  1.077.774.849 ) (152.473.432  2.249.428.360
             

              مجموع المطلوبات  49.795.440  16.358.630  148.443.988  377.209.974 ) (74.154.239  517.653.793
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 نتائج موسمية 15
 

 من الةنة. ال تتعلق الطبيعة الموسمية صنشطة المجموعة إال بقة  الدنا  ، الذي تتدافت عاسداته خال  الربعين اصف  فاصخير
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  16
 

 البياناتإ ارة المجموعة أن القي  العا لة للموجو ات المالية فالمطلوبات المالية تقارب قيمت ا المدرجة كما  و موضسسسسسسسسسسسح في  تعتبر
 المالية الموجزة الموحدة.

 
 

 والتزاماتمطلوبات طارئة  17
 

 مطلوبات طارئة
 

 ضمانات بنكية
 

  ر   مليون  70.6 ةسبقيم انسالضم اتسبخطاب يتعلق اسفيم ةسقاسم ةسيارس اتسمطلوب ةسالمجموع لدى انسك ،2020 مارس 31خ سبتاري
 مليون  ر  (. 65.9: 2019 يةمبر  31)
 
 لتزامات رأسماليةا
 

بقيمة  الدنا   فترمي  الةسسسسسسعديات ففند  مارينا جراند فند  مشسسسسسسرفع لىع لتزاماتاالالمجموعة  قدرت ،2020 مارس 31بتاريخ 
 مليون  ر  (. 172.2: 2019 يةمبر  31مليون  ر   ) 151.4

 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  18
 

علي ا  الموافقة فتمت  ر   مليون  9.96مبلغ  2019  يةسسسمبر 31 في المنت ية للةسسسنة اإل ارة مجل  أعضسسسان م افآت قيمة بلغت
: بلغت قيمة م افآت أعضسسسسسسان مجل  اإل ارة للةسسسسسسنة 2019) 2020أبريل  28في اجتماع الجم ية العمومية الةسسسسسسنوي المنعقد في 

المنعقد في  الةسسسنوي  العمومية الجم ية اجتماع في مليون  ر   فتمت الموافقة علي ا 9.05مبلغ  2018 يةسسسمبر  31المنت ية في 
 (.2019أبريل  28
 
 

 19 -وباء كوفيد  تلثير 19
 

فتةسسبب في تعطل اصعما  فاصنشسسطة االقتصسسا ية.  فبان و  19كوفيد أعلنت منظمة الصسسحة العالمية أن  ،2020مارس  11في 
إل ارة فذلك فممارسسسات إ ارة المخاير اصخرى الوضسسع فقامت بتدعيل خطة اسسستمرارية أعمال ا تراقب المجموعة عن كثب مع تقدم 

 .2020المحتملة فاص ان المالي في  اصعما  أنشطةتعطل 
 

بعين  المجموعة أخذت، بةسسسسسسسرعةفي ضسسسسسسسون الوضسسسسسسسع المتصسسسسسسساعد شسسسسسسس وكا  في البيصة االقتصسسسسسسسا ية العالمية.  19 -قد أحد  كوفيد 
في البيانات فإ راج ا في أي تعديالت فتغييرات في اصح ام فالتقديرات فإ ارة المخاير  النظرفيما إذا كان من الضرفري  االعتبار
التجزسة غير مت ثرة إلى حد كبير بالوضسسسسسسسسسسسسسسع ف ال تزا  العمليات التجارية للمجموعة في قطاعي التموين  الموحدة.الموجزة المالية 
تعتبر اإل ارة أن  ذ   عمليات قطاع الدنا   بةسسسسسسسسبب قيو  الةسسسسسسسسدر الدفلية فالقيو  المدرفضسسسسسسسسة في الةسسسسسسسسو  المحلية. ت ثرت الحالي.

قطاعي اصعما  اآلخرين.  خال قصسسسسسسسسيرة المدى بطبيعت ا فيت  اسسسسسسسسستيعاب الت ثير من ف  جو رية، غيرقطاع الدنا   الت ثيرات على 
 المقابلةمقارنة بالدترة  2020مارس  31لك الحد اص نى من الت ثير على اص ان المالي لدترة الثالثة أشسسسسسسسس ر المنت ية في يوضسسسسسسسسح ذ
 .فالموازنة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 

 )يتبع( 19 -تلثير وباء كوفيد  19
 

ؤ ي جو رية قد تعلى مخاير  تتضسسمنفيما يلي االفتراضسسات الرسيةسسية حو  المةسستقبل فمصسسا ر التقدير الرسيةسسية اصخرى التي قد 
 الموحدة:الموجزة تعديالت جو رية على البيانات المالية  إلى
 

 انخداض قيمة الموجو ات غير المالية
 

قسامست المجموعسة بسإجران تقيي  انخدساض قيمسة ممتلكسات سا فمعسدات سا على كسل مةسسسسسسسسسسسسسستوى من فحسدات توليسد النقسد في قطساع الدنسا  . 
. كما قامت المجموعة 2020مارس  31 كما فيقطاع الدنا    في قيمة المجموعة إلى أنه ال يوجد انخداض اسسسسسستنتجت فبالتالي،

تؤثر على اسسسسسسستثمار ا في المشسسسسسسرفع المشسسسسسسترك  غير مؤكدة جو رية أموربتقيي  ما إذا كانت  ناك مؤشسسسسسسرات النخداض القيمة فأي 
 . 19 - أثر جو ري لكوفيدال يوجد  هلى أنالموجو ات فاستنتجت إفالمخزفن فالحق في استخدام 

 
 فانخداض قيمة الذم  المدينة التجارية المتوقعةخةاسر االستمان 

 
 االستمانمن المجموعة إعا ة تقيي  المدخالت فاالفتراضسسات المةسستخدمة لتحديد خةسساسر  19 -كوفيد  عن يتطلب عدم اليقين الناتف

ذات سسسسسسسسسمعة  تمنشسسسسسسسسآيت لدون من ة . مع اصخذ في االعتبار أن المدينين الرسيةسسسسسسسسيين للمجموع2020مارس  31كما في المتوقعة 
المجموعة إلى أن المخاير للعمالن. فنتيجة لذلك اسسسسسسسسسستنتجت  سسسسسسسسسسمات بالح ومة، ال يوجد  ناك تغيير جو ري في فمرتبطة جيدة

الذم  المدينة المدرجة مقابل المخصسسسسصسسسسات  فأنإلى حد كبير  فن تغيير  تبقى 2019 يةسسسسمبر  31االفتراضسسسسات المةسسسستخدمة في 
 افية فمناسبة. ي ك 2020مارس  31لدترة المنت ية في ل ذلكإلى استنا ا   جاريةالت
 

 مبدأ االستمرارية
 

في ضسسسسون الظرفف االقتصسسسسا ية الحالية فجميع المعلومات المتاحة حو   قا رة على االسسسسستمرارقامت المجموعة بتقيي  ما إذا كانت 
قد يةسسستمر ت ثير  اص ان المةسسستقبلي للمجموعة فرأس الما  فالةسسسيولة. المخاير فالشسسس وك المةسسستقبلية. ت  إعدا  التوقعات التي تغطي

 النشسسسسسسسسسسسسسسساسفلكن في الوقست الحسالي تظ ر التوقعسات أن المجموعسة لسدي سا موار  كسافيسة لالسسسسسسسسسسسسسسستمرار في  التطور،في  19 -كوفيسد 
 ذ  ت  إعدا   لذلك،نتيجة . ف 2019 يةسسسسسسسسسسسمبر  31 فل  يتغير منذغير مت ثر إلى حد كبير  مبدأ االسسسسسسسسسسسستمرارية فيبقى ،التشسسسسسسسسسسسغيلي

 البيانات المالية الموجزة الموحدة بش ل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.
 

لتدشسسسسسي نتيجة  المحتمل اصعما  انقطاععن كثب مع تقدم الوضسسسسسع إل ارة  19 - كوفيدالمجموعة في مراقبة ت ثير  سسسسسسوف تةسسسسستمر
 .2020على عمليات ا فأ اس ا المالي في  19 -كوفيد 

 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة  اعتماد 20
 

 .2020 ويوني 9ت  اعتما  فإجازة إصدار البيانات المالية الموجزة الموحدة من قبل مجل  اإل ارة بتاريخ 


