
شركة أبوظبي الوطنیة للفنادق ش.م.ع.  
والبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةتقریر المراجعة 

٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتھیة في 



ويونغ العالمية المحدودة عضو في مؤسسة إرنست

ي عالمـًاـنـنب
عملـأفضل لل

إرنست ويونغ
١٣٦صندوق بريد 

٢ تاور ، نيشن٢٧الطابق 
رنيش أبوظبيوك

اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي، 

+٩٧١ ٢ ٤١٧ ٤٤٠٠هاتف: 
+٩٧١ ٢ ٦٢٧ ٣٣٨٣فاكس: 

abudhabi@ae.ey.com
Ey.com/mena

  مجلس إدارةالسادة أعضاء إلى  الموحدة المختصرة  المالیة المرحلیة البیانات تقریر مراجعة  
شركة أبوظبي الوطنیة للفنادق ش.م.ع. 

مقدمـة 
تھا التابعة ا الشركة") وشرك("  الموحد المرفق لشركة أبوظبي الوطنیة للفنادق ش.م.ع.  المرحليقمنا بمراجعة بیان المركز المالي  لقد  

لتغیرات واالدخل الشامل  وألرباح والخسائر  الصلة لوالبیانات المرحلیة الموحدة ذات    ٢٠٢٠  مارس  ٣١كما في  "المجموعة")،    (معاً 
. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد واالیضاحات أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ الثالثةفي حقوق المساھمین والتدفقات النقدیة لفترة 

 ."المرحلیة"التقاریر المالیة    ٣٤رقم    وفقاً للمعیار المحاسبي الدوليالموحدة المختصرة  المالیة المرحلیة    البیاناتھذه  ل  العادل  عرضالو
.أعمال المراجعة التي قمنا بھا ستنادًا إلى االبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  ھذه ستنتاج حولإن مسؤولیتنا ھي إبداء ا

نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

خاصة  الشركةالحسابات المستقل للشركة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من موظفي 
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة 

الذي یتم وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل  التدقیقیقل كثیرًا عن نطاق 
افة األمور الجوھریة خالل أعمال التدقیق ونظرًا لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات.علیھ عن ك

االستنتاج
علمنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المرفقة لم یتم  إلىبناًء على مراجعتنا، لم یصل 

).٣٤ لمعیار المحاسبة الدولي رقم (إعدادھا، من كافة النواحي الجوھریة، وفقاً 

بتوقیع
رائد أحمد
شریك

إرنست ویونـغ
٨١١رقم القید: 

٢٠٢٠یونیو  ٣
أبوظبي





شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. 

.المرحلية الموحدة المختصرةجزءًا من هذه البيانات المالية٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤

الموحدالمرحلياألرباح والخسائربیان 
٢٠٢٠مارس٣١في للفترة المنتھیة في

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) 

ًمعاد إدراجھا (*) 

٣٤٤٫٣١٧٣٦٦٫٥٦٧إیرادات تشغیلیة 
) ٢٧٩٫٣٧٦() ٢٩٤٫٠٧٤(تكلفة الخدمات 

٥٠٫٢٤٣٨٧٫١٩١إجمالي الربح  

)١٣٫٤٧٢() ١٤٫٢٩٠(مصاریف عمومیة وإداریة 
-) ٤١٫٩٤٢(٥خسارة من تسویة مطالبة  

٨٣٩٫٦٣٦٣٦٫٨٧٧حصة من أرباح شركة ائتالف 
١٥١٫٣٣٠٤٣٫٣٨٢إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى، صافي 

)١٧٫٥٦٥() ١٨٫٩٧٣(تكالیف تمویل، صافي 

١٦٫٠٠٤١٣٦٫٤١٣الربح للفترة

١٦٠٫٠٢٠٫١٤العوائد األساسیة والمخفضة للسھم 

٢١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. 

.المرحلية الموحدة المختصرةجزءًا من هذه البيانات المالية٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٥

الموحدالمرحليبیان الدخل الشامل 
٢٠٢٠مارس٣١في للفترة المنتھیة

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) 

ُمعاد إدراجھا (*) 

١٦٫٠٠٤١٣٦٫٤١٣الربح للفترة 

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر: 

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان األرباح والخسائر:  

-) ١٢٢٫٢٣٠(٥إعاد تقییم أرض 
٢٣٥-٦في األوراق المالیة اتالتغیر في القیمة العادلة لالستثمار 

)٢٣٥) ١٢٢٫٢٣٠

البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى بیان األرباح والخسائر: 

٨٨-٨حصة من احتیاطي تحویل العملیات األجنبیة لشركة ائتالف 

٣٢٣) ١٢٢٫٢٣٠((الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للفترة

١٣٦٫٧٣٦) ١٠٦٫٢٢٦(إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

٢١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. 

.المرحلية الموحدة المختصرةجزءًا من هذه البيانات المالية٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٦

الموحد المرحليالمساھمینبیان التغیرات في حقوق 
٢٠٢٠مارس٣١المنتھیة في للفترة

رأس المال 
ة نظامیات حتیاطیا

ةواختیاری
حتیاطي إعادة  ا

تقییم موجودات 
احتیاطي تحویل  

محتجزة أرباح عمالت أجنبیة 
ةالقیماحتیاطي
العادلة  

أرباح  توزیعات 
جمالي اإلمقترحة  

ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

١٫٤٦٢٫٩١٤٤٣٢١٣٠٫٠٠٠٨٫٤٩٣٫٢٧٢) ٣٧٧(٢٠١٩١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٩٠٠٫٣٠٣ینایر ١الرصید في 

١٣٦٫٤١٣- - ١٣٦٫٤١٣- - - - (*) ُمعاد إدراجھ-الربح للفترة  
٣٢٣- ٢٣٥- ٨٨- - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

١٣٦٫٧٣٦- ٨٨١٣٦٫٤١٣٢٣٥- - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
ربح من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

- - ) ٦٦٧(٦٦٧- - - - الشامل اآلخر 
) ١٣٠٫٠٠٠() ١٣٠٫٠٠٠(- - - - - - ) ١٠توزیعات أرباح (إیضاح 

٨٫٥٠٠٫٠٠٨- - ١٫٥٩٩٫٩٩٤) ٢٨٩(١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٩٠٠٫٣٠٣ُمعاد إدراجھا (*) – (غیر مدققة) ٢٠١٩مارس ٣١في 

١٤٠٫٠٠٠٨٫٦١٦٫٦٤٠- ١٫٥٧٦٫٦٢٦) ٢٨٩(٢٠٢٠١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٩٠٠٫٣٠٣ینایر ١الرصید في 

١٦٫٠٠٤- - ١٦٫٠٠٤- - - - الربح للفترة   
) ١٢٢٫٢٣٠(- - - - ) ١٢٢٫٢٣٠(- - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

) ١٠٦٫٢٢٦(- - ١٦٫٠٠٤- ) ١٢٢٫٢٣٠(- - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 
) ١٤٠٫٠٠٠() ١٤٠٫٠٠٠(- - - - - - ) ١٠توزیعات أرباح (إیضاح 

٨٫٣٧٠٫٤١٤- - ١٫٥٩٢٫٦٣٠) ٢٨٩(١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٧٧٨٫٠٧٣(غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس ٣١في 

٢١(*) یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. 

.المرحلية الموحدة المختصرةجزءًا من هذه البيانات المالية٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٧

الموحدالمرحليبیان التدفقات النقدیة 
٢٠٢٠مارس٣١المنتھیة في للفترة

مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثة
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھم ألف درھم ات إیضاح 
) مدققة(غیر  ) مدققة(غیر 

ُمعاد إدراجھا (*) 

األنشطة التشغیلیة
١٦٫٠٠٤١٣٦٫٤١٣الربح للفترة 

تعدیالت للبنود التالیة: 
٥٦٩٫٠٦٨٥٣٫٦٨١استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 

٣٫٢٨٧١٫٢١٣استھالك موجودات حق االستخدام  
)٣٦٫٨٧٧() ٣٩٫٦٣٦(حصة من أرباح شركة ائتالف 

٢٫٧٩٥٢٠٠مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
٤٫١٨٦٤٫٩١٥مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
)١٫٠٣٠() ٣٨٩(ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

) ١١٢٫١٨٤(-شراء صفقة  
٢٠٫٣٤٨١٩٫٩٢٤تكالیف تمویل 
)٢٫٣٥٩() ١٫٣٧٥(إیرادات فائدة 

٥٤٥٤إطفاء رسوم إمتیاز 

٧٤٫٣٤٢٦٣٫٩٥٠
التغیرات في رأس المال العامل: 

٥٢٦١٫٨٤٤المخزون 
)٦٠٫٩٦٠() ٤٫٧٧٦(ذمم مدینة ومبالغ مدفوعة مقدماً 

٧٨٫٠٦٨) ٤٧٫٦٩٤(ذمم دائنة ومستحقات 

٢٢٫٣٩٨٨٢٫٩٠٢النقد من العملیات 
)٣٫٤٣٣() ٤٫٢٦١(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  

١٨٫١٣٧٧٩٫٤٦٩صافي النقد الموّلد من األنشطة التشغیلیة 

األنشطة االستثماریة
) ١٠٤٫٢٧٧() ٢٠٫٣٤٠(ممتلكات وآالت ومعدات شراء

١٫١٣٤٢٫٧٧٩متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
متحصالت من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

١٫٢٣١-الدخل الشامل اآلخر 
)٢٫١٨٤٫٠٥٤(-االستحواذ على شركة تابعة، صافي النقد المستحوذ علیھ  

٨٫٣٣٤-توزیعات أرباح مستلمة من بیع شركة تابعة لشركة ائتالف، صافي 
١٠٩٫٦٧١٥٥٫٥٣٠توزیعات أرباح مستلمة من شركة ائتالف  

-٨٥٫٠٠٠الحركة في ودائع ذات استحقاق ألكثر من ثالثة أشھر  
١٫٣٧٥٢٫٣٥٩فائدة مستلمة 

)٢٫٢١٨٫٠٩٨(١٧٦٫٨٤٠صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة 
٩٫٦٤٤١٫٦٠٠٫٠٠٠قرض مسحوب خالل الفترة 

) ١٣٠٫٠٠٠() ١٤٠٫٠٠٠(مدفوعة توزیعات أرباح  
) ٥٦٢() ١٫٥٣٠(دفع مطلوبات عقود اإلیجار  

)٢٥٫١٢٩() ٥٠٫٤٦٧(سداد قروض خالل الفترة 
)١٩٫٩٢٤() ١٩٫٧٩٦(فائدة مدفوعة 

١٫٤٢٤٫٣٨٥) ٢٠٢٫١٤٩(صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التمویلیة 

) ٧١٤٫٢٤٤() ٧٫١٧٢(یعادلھ صافي النقص في النقد وما 

٣٤٦٫٧١٥١٫١٦٥٫١٩٤النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

٩٣٣٩٫٥٤٣٤٥٠٫٩٥٠النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة  



. ع.م.شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

٨

معلومات عامة ١

تأسست شركة أبوظبي الوطنیة للفنادق ش.م.ع. ("الشركة")، شركة مساھمة عامة، في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة 
ألغراض امتالك ١٩٧٨) لسنة ٥) المعدل بالقانون رقم (٣بموجب القانون رقم (١٩٧٥أبریل ١٣المتحدة ("اإلمارات") في 

ات الصلة. إن أسھم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة. إن عنوان المكتب وإدارة الفنادق وتنفیذ األعمال األخرى ذ
، أبوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة.٤٦٨٠٦المسجل للشركة ھو ص.ب. 

شیراتون تمتلك المجموعة إثني عشر فندقًا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة (رادیسون بلو أبوظبي، رادیسون بلو العین، فندق
فندق دبي وأبوظبي، فندق لي میریدیان أبوظبي، فندق سوفیتیل دبي، بارك حیاة أبوظبي وریتز كارلتون أبوظبي جراند كانال

)، وفندق دبي مارینا ذ.م.مفي دي دي ذ.م.م،، وفندقإم دي دي ذ.م.م، وفندق داون تاون بولیفارد ذ.م.م ، وفندقذ.م.ممول
إدارتھا من قبل شركات عالمیة متخصصة في إدارة الفنادق أو تعمل بموجب اتفاقیة امتیاز. كما تدیر الشركة لحسابھا والتي یتم 

، وقسم الخاص فندق واحد باسم الدیار كابیتال بموجب اتفاقیة إیجار مبرمة مع مالك العقار. كما تضم الشركة قسم إلدارة الفنادق
٣١و٢٠٢٠مارس ٣١یاحیة، وقسم للمطاعم ولدیھا استثمارات في المنشآت التالیة كما في ، وقسم للخدمات السللبیع بالتجزئة

:٢٠١٩دیسمبر 

نسبة الملكیة (%) 

النشاط الرئیسي  بلد التشغیل االسم
مارس  ٣١

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠المواصالت خدمات اإلمارات العربیة المتحدة شركة تابعة - الغزال للمواصالت 
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الضیافة  اإلمارات العربیة المتحدة  شركة تابعة -فنادق دوم ذ.م.م  

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الضیافة اإلمارات العربیة المتحدة شركة فردیة ذ.م.م – ا د ن م س 
الشرق األوسط ذ.م.م ("شركة  أبوظبي الوطنیة للفنادق كومباس

االئتالف") 
دول الخلیج والشرق  

األوسط 
خدمات التموین  

٥١٫٠٠٥١٫٠٠والعقود 
٣٨٫٤٦٣٨٫٤٦مجّمعات سیاحیةجیرسي، جزر القنال شركة االستثمارات السیاحیة الخارجیة المحدودة ("الشركة الزمیلة") 

التابعة. كما تدیر الشركة وتشرف على فنادق أخرى لحساب أطراف أخرى.تھا ا تتكون المجموعة من الشركة وشرك

.٢٠٢٠یونیو ٣بتاریخ٢٠٢٠مارس٣١تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للفترة المنتھیة في 

)IFRS(والمعّدلةالجديدةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٢

السیاسات المحاسبیة الھامة  
إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك المتبعة في إعداد البیانات 

، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة التالیة الفّعالة اعتبارًا ٢٠١٩دیسمبر ٣١المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
:٢٠٢٠ایر ین١من 

تعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة.·
المتعلق بتعریف األعمال.٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

٩

تتمة) ()IFRS(والمعّدلةالجديدةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٢

المحاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات 

ومعیار المحاسبة ٩والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
المتعلق بتعدیل معیار معدل الفائدة.٣٩الدولي رقم 

المتعلق بتعریف المادیة.٨رقم ومعیار المحاسبة الدولي ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ·

لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو  . لم یكن لھذه التعدیالت تأثیر على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة
تعدیل صادر ولكنھ غیر فّعال بعد.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد
كما التقاریر المالیة المرحلیة، ٣٤تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

تتوافق مع القوانین المطبقة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

إلى غیر ذلك. تم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف (ألف درھم)، باستثناء إذا تم االشارة 

االستثمارات في األوراق قیاس بعض  إعادة تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء  
بالقیمة العادلة وإعادة تقییم األرض.المالیة

ومات واإلفصاحات الضروریة إلعداد البیانات المالیة إن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ال تحتوي على جمیع المعل
٣١الكاملة بموجب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في  

التي قد النتائجبالضرورة إلى٢٠٢٠مارس ٣١باإلضافة لذلك، ال تشیر النتائج لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في . ٢٠١٩دیسمبر 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١یتم توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة٤

تقدیرات وافتراضات قد تؤثر على تطبیق یتطلب إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من اإلدارة وضع أحكام،  
السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف. قد تختلف المبالغ الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

طبیق السیاسات لغرض إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة، فإن األحكام الھامة التي وضعتھا اإلدارة لت
المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات وعدم الیقین متوافقة مع تلك المستخدمة في البیانات المالیة الموحدة للسنة 

.٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

١٠

ممتلكات ومعدات ٥

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٫٢١٨٫٥٤٦١٠٫٣٩٠٫٢٤٩ممتلكات ومعدات بصافي القیمة الدفتریة

إن الحركة في الممتلكات والمعدات ھي كما یلي:

٢٠١٩دیسمبر٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٫٣٩٠٫٢٤٩٨٫١٩٤٫٨٤٨الرصید اإلفتتاحي 
٢٠٫٣٤٠٢٫٤٧٥٫١٣٠إضافات *

-)١٢٢٫٢٣٠(خسارة إعادة التقییم
)١٣٫٣١٩()٧٤٥(استبعادات

)٢٦٦٫٤١٠()٦٩٫٠٦٨(استھالك محمل للفترة / السنة

١٠٫٢١٨٫٥٤٦١٠٫٣٩٠٫٢٤٩الرصید الختامي 

).٢١ألف درھم تم االستحواذ علیھا من خالل دمج األعمال (إیضاح ٢٫٣١٠٫١٨٤بقیمة ممتلكات ومعدات*یتضمن ھذا البند 

االستھالك في بیان األرباح والخسائر المرحلي الموحد كما یلي:رسومتم تخصیص 

٢٠١٩مارس٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٦٨٫٧٩٢٥٣٫٣٧٦تكلفة الخدمات
٢٧٦٣٠٥مصاریف عمومیة وإداریة

٦٩٫٠٦٨٥٣٫٦٨١

ملیار درھم) ٣٫٨٧: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیار درھم (٣٫٨٣إن القروض البنكیة مضمونة من خالل عقارات الفنادق بقیمة 
).١٣(إیضاح 

إعادة تقییم األرض
٣١(٢٠٢٠مارس٣١ملیار درھم كما في ٥٫٢٦تقییمھا بمبلغ مدرج ضمن األرض والمباني قطعة أرض مدرجة بقیمة معاد 

استعانت المجموعة بمقیم معتمد ومستقل لتحدید خالل الفترة، ملیار درھم) بناًء على نموذج إعادة التقییم. ٥٫٣٩: ٢٠١٩دیسمبر 
لف درھم.أ١٢٢٫٢٣٠أدت عملیة إعادة التقیم إلى خسارة في تقییم األرض بقیمة القیمة العادلة لألرض. 

أن التقییمات التي یقوم بھا الُمقیم تعتمد على أسعار السوق النشطة، .یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى األدلة القائمة على السوق
.٢٠٢٠في مارس مإعادة التقیی. كانتمعدلة ألي اختالف في طبیعة أو موقع أو حالة العقار المحددال
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

١١

ومعدات (تتمة) ممتلكات  ٥

إعادة تقییم األرض (تتمة)
لو تم إدراج األرض على أساس التكلفة التاریخیة، لبلغت قیمتھا كما یلي:فیما 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٤٨٥٫٦٥٩٤٨٥٫٦٥٩التكلفة

أراض مؤجرة
١٥٫٥٤منھا بھا تحسینات بقیمة دفتریة إجمالیة قدرھا اثنتینتستأجر الشركة من بلدیة مدینة أبوظبي أربع قطع من األرض، 

قطعتین من األرضملیون درھم). تستخدم شركة االئتالف  ١٥٫٥٩:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١(٢٠٢٠مارس٣١ملیون درھم كما في  
ملیون ٨٫٤٤: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠مارس٣١ملیون درھم كما في ٨٫١٥تحسینات بقیمة دفتریة إجمالیة تبلغ وبھما 

درھم)، وبالتالي تحمل قیمة اإلیجار السنوي. یتم تجدید عقود إیجار قطع األراضي ھذه على أساس سنوي.

تسویة مطالبة 
بلغ إجمالي .أحد فنادقھا بإنشاءة تتعلق  خالل الفترة، توصلت المجموعة إلى تسویة نھائیة مع أحد مقاولیھا الرئیسیین لتسویة مطالب

المبلغ المتبقي تسجیلتم  سابقاً وتم أخذ مخصص لھملیون درھم  ١٥٨مبلغ  منھا ملیون درھم،٢٠٠ما قیمتھالتسویة المتفق علیھا 
.خالل الفترةكمصروفملیون درھم٤٢ة قیمتھالبالغ

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  استثمارات ٦

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

استثمارات في أسھم متداولة 
٩٩٦-القیمة العادلة االفتتاحیة
٢٣٥-ارتفاع في القیمة العادلة

)١٫٢٣١(-استبعادات خالل الفترة / السنة

--القیمة العادلة الختامیة 
٢١٫١٧٩٢١٫١٧٩إستثمارات في أسھم غیر متداولة 

إجمالي االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
٢١٫١٧٩٢١٫١٧٩الشامل اآلخر 

یمثل االستثمار في األسھم غیر المتداولة حصة المجموعة في حقوق الملكیة لشركة أبوظبي لالستثمارات السیاحیة البالغة 
).٪١٠٫٢٢٤: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(٪١٠٫٢٢٤
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

١٢

(تتمة) استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٦

إّن شركة أبوظبي لالستثمارات السیاحیة شركة مسجلة في مصر كشركة مساھمة خاصة. وتتمثل أھدافھا الرئیسیة في االستثمار 
م تشغیلھا وفقاً التفاقیة إدارة مبرمة في المشروعات السیاحیة في مصر. تمتلك شركة أبوظبي لالستثمارات السیاحیة ثالثة فنادق یت

مع إحدى المجموعات الفندقیة العالمیة وتمتلك حصة في حقوق ملكیة شركة مساھمة خاصة في مصر تقوم ببناء منتجع سیاحي 
في مصر.

تسود االستثمارات في األوراق المالیة بالدرھم اإلماراتي. 

استثمار في شركة زمیلة ٧

”)،  OTICفي حصص رأس مال شركة االستثمارات السیاحیة الخارجیة المحدودة (“٪٣٨٫٤٦المجموعة حصة بنسبة تمتلك 
وھي شركة تأسست في جیرسي بجزر القنال، وتشارك في المجمعات السیاحیة وتعمل في المغرب. یتم احتساب استثمار المجموعة 

ركة االستثمارات السیاحیة الخارجیة المحدودة ھي شركة خاصة وال في الشركة الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. إن ش
توجد ألسھمھا أسعار مدرجة في السوق. ال توجد مطلوبات طارئة متعلقة بحصة المجموعة في الشركة الزمیلة.

شركة ائتالف استثمار في ٨

الوطنیة للفنادق كومباس الشرق األوسط  بحقوق تصویت متساویة في شركة أبوظبي ٪٥١تمتلك المجموعة حصة ملكیة بنسبة 
ذ.م.م (أبوظبي الوطنیة للفنادق كومباس)، وھي اتفاقیة ائتالف مع كومباس جروب انترناشیونال بي في التي تأّسست في أبوظبي 

رة . تقدم شركة أبوظبي الوطنیة للفنادق كومباس خدمات التموین وخدمات مصبغة وخدمات تنظیف وإدا٢٠٠٠أكتوبر ٣بتاریخ 
المرافق وتقدیم الخدمات إلى جھات أخرى. 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢١٨٫٩٤٦١٩٣٫٩٢٧الرصید االفتتاحي
٣٩٫٦٣٦١٥١٫٠٢٥حصة من الربح للفترة / السنة
٨٨-التغیر في العمالت األجنبیة

توزیعات أرباح مستلمة من بیع شركة تابعة مملوكة من قبل 
)٩٫٤٢٧(-شركة ائتالف

)١١٦٫٦٦٧()١٠٩٫٦٧١(توزیعات أرباح مستلمة من شركة ائتالف

١٤٨٫٩١١٢١٨٫٩٤٦الرصید الختامي 
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

١٣

(تتمة) شركة ائتالفاستثمار في ٨

المالیة المدرجة والقیمة الدفتریة لحصة الشركة في شركة االئتالف.ملخص التسویة بین المعلومات 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٤٣٧٫٨٩٢٣٨٧٫٨٥٤الرصید االفتتاحي لصافي الموجودات
٧٩٫٢٧١٣٠٧٫٥١١الربح للفترة / السنة

)٢٣٣٫٣٣٥()٢١٩٫٣٤١(توزیعات أرباح 
)٢٣٫٢٢٧(-بیع شركة تابعة مملوكة من قبل شركة ائتالف

)٩١١(-فروقات تحویل عمالت أجنبیة

٢٩٧٫٨٢٢٤٣٧٫٨٩٢الرصید الختامي لصافي الموجودات

١٤٨٫٩١١٢١٨٫٩٤٦في شركة االئتالف٪٥٠حصة بنسبة 

١٤٨٫٩١١٢١٨٫٩٤٦القیمة الدفتریة

یلي المعلومات المالیة الملخصة لشركة االئتالف:فیما 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

بیان المركز المالي 
٥٥٫٢٣٢٥٢٫٢٢٨موجودات غیر متداولة

٢٧٤٫٦٥٣٤٧٢٫٨٦٥النقد وما یعادلھ
٨٢٢٫٠٩٨٧٨٦٫٧٩٤النقد)موجودات متداولة أخرى (باستثناء 

)١٣٣٫٥٠١()١٣٩٫١٣٤(مطلوبات مالیة (باستثناء الذمم التجاریة الدائنة)
)٥٩٤٫٩٦٥()٥٦٠٫١٣٩(مطلوبات متداولة أخرى (تشمل الذمم التجاریة الدائنة)

)١٣٧٫٨٥٥()١٤٥٫٨٧٧(مطلوبات غیر متداولة أخرى
)٧٫٦٧٤()٩٫٠١١(الحقوق غیر المسیطرة

٢٩٧٫٨٢٢٤٣٧٫٨٩٢صافي الموجودات 
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

١٤

(تتمة) شركة ائتالفاستثمار في ٨

أشھر المنتھیة  الثالثة
مارس٣١في 

٢٠٢٠

أشھر المنتھیة الثالثة
مارس٣١في 

٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

بیان األرباح والخسائر 
٦٢٣٫٦٥٧٥٩٠٫٨٨١إیرادات
)٤٨٤٫٣٦٢()٥١٥٫٩٣٧(مصاریف
)٤٫٤٥٩()٥٫٩٦٣(استھالك 

)٢٢٫٨٨٥()٢٢٫٨٥٥(مصاریف أخرى
٩٩٤١٫٢٥٨إیرادات الفائدة، صافي
)١٫٢٢٣()٦٢٥(مصاریف ضریبة الدخل

٧٩٫٢٧١٧٩٫٢١٠الربح للفترة

مارس٣١ملیون درھم خالل الفترة المنتھیة في ١٠٩٫٦٧استلمت المجموعة توزیعات أرباح نقدیة من شركة االئتالف بقیمة 
ملیون درھم). ٢٠١٩:١١٦٫٦٧دیسمبر ٣١(٢٠٢٠

: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون درھم (٢٦٩، لدى شركة االئتالف ضمانات بنكیة، معظمھا سندات أداء، بقیمة  ٢٠٢٠مارس٣١في  
ملیون درھم).٢٧٠

النقد وما یعادلھ ٩

لغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد، یتكون النقد وما یعادلھ مما یلي:

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھم ألف درھم 

(مدققة)(غیر مدققة)

١٧١٫٩٢٤٢١٨٫٣٩٥نقد لدى البنوك وفي الصندوق  
١٧٨٫١٧٠٢١٣٫٣٢٠األجل ودائع قصیرة 

٣٥٠٫٠٩٤٤٣١٫٧١٥
-)١٠٫٥٥١(ناقصاً: سحب على المكشوف من البنوك 

)٨٥٫٠٠٠(-ناقصاً: ودائع ألجل ذات استحقاق ألكثر من ثالثة أشھر 

٣٣٩٫٥٤٣٣٤٦٫٧١٥النقد وما یعادلھ 

.سنویاً)٪٣٫٦٢٥إلى ٪٠٫٢: ٢٠١٩(سنویاً ٪٣٫٥إلى ٪٢٫٥٤تحمل الودائع لدى البنوك معدل فائدة یتراوح بین 



. ع.م.شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
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١٥

رأس المال ١٠

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

المصرح بھ والصادر والمدفوع بالكامل 
١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١٤، وافق المساھمون على توزیعات أرباح نقدیة بقیمة ٢٠٢٠فبرایر٢٤في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد في 
ملیون درھم. ١٤٠درھم للسھم الواحد بإجمالي 

٠٫١٣٠، وافق المساھمون على توزیعات أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٩مارس ٣في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد في 
ملیون درھم. ١٣٠درھم للسھم الواحد بإجمالي 

احتیاطیات نظامیة واختیاریة ١١

االحتیاطي النظامي 
من النظام األساسي للشركة كما ھو  ٦٠والمادة رقم ٢٠١٥) لسنة ٢العربیة المتحدة رقم (وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات 

من رأس مال الشركة المصدر ٪٥٠من ربح السنة إلى احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي نسبة  ٪١٠معدل، یجب تحویل  
والمدفوع بالكامل. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع.

اري احتیاطي اختی
من النظام االساسي للشركة، وتعدیالتھ، یجب خصم نسبة یتم تحدیدھا من قبل مجلس االدارة من االرباح ٥٩وفقًا للمادة رقم 

السنویة بھدف إطفاء موجودات الشركة أو تعویض انخفاض قیمتھا. یجب استخدام ھذا االحتیاطي وفقًا لتوجیھات الجمعیة 
.٪١٠العمومیة. تم تحدید النسبة كـ 

احتیاطي إعادة تقییم الموجودات ١٢

یتم استخدم احتیاطي إعادة تقییم الموجودات إلدراج الزیادات في القیمة العادلة لألرض واالنخفاضات إلى المدى الذي تتعلق فیھ 
ستخدام مقیم معتمد قامت المجموعة با خالل الفترة،  ھذه االنخفاضات بالزیادة في نفس األصل المدرج سابقاً ضمن حقوق الملكیة.  

.)٥(إیضاح ومستقل لتحدید القیمة العادلة لألرض 
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١٦

قروض ألجل ١٣

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

قروض ألجل لدى بنوك تجاریة:
٢٦٥٫٧٥٥٢٥٨٫٥٢٢التزام متداول–مبالغ مستحقة خالل أقل من سنة 

١٫٩٥٩٫٤٠٤٢٫٠٠٧٫٤٦٠التزام غیر متداول–مبالغ مستحقة خالل أكثر من سنة 

٢٫٢٢٥٫١٥٩٢٫٢٦٥٫٩٨٢

تتكون القروض ألجل مما یلي:

ملیار درھم بغرض ١٫٢على تسھیل قرض ألجل مضمون من بنك محلي بقیمة  ٢٠١٤أكتوبر  ٢حصلت المجموعة بتاریخ (أ)
ملیار درھم مع ائتالف یضم أربعة بنوك. وكنتیجة، قامت المجموعة بتسویة ١٫٥إعادة تمویل اتفاقیة قرض قائم بقیمة 

ملیون درھم،  ٤٩ملیون درھم و٧٥٠فائدة المرتبط بھا بقیمة الرصید القائم من القرض ألجل وكذلك عقد تبادل أسعار ال
ملیون درھم  ٦٠قسط نصف سنوي متساوي بقیمة ٢٠. یستحق سداد القرض الجدید على ٢٠١٤على التوالي، في أكتوبر 

. تشمل الضمانات رھونات على فندق مملوك من قبل الشركة. یحمل القرض ٢٠٢٤حتى أكتوبر ٢٠١٥ابتداًء من إبریل 
٣١ملیون درھم (٦٠٠ما قیمتھ ٢٠٢٠مارس٣١فائدة متغیرة سنویة زائد ھامش. بلغت القیمة الدفتریة للقرض كما في 

ملیون درھم).٦٠٠: ٢٠١٩دیسمبر 

٣١ملیون درھم (٦٫٨٧، كان لدى المجموعة رسوم ترتیب مدفوعة مقدمًا غیر مطفأة بقیمة ٢٠٢٠مارس٣١كما في 
یون درھم) فیما یتعلق بھذا التسھیل وتم خصمھا من رصید القرض.مل٧٫٢٥: ٢٠١٩دیسمبر 

ملیون ٣٢٠، حصلت المجموعة على تسھیل قرض ألجل مضمون من أحد البنوك المحلیة بمبلغ ٢٠١٦ینایر ١٧بتاریخ (ب) 
شطة تجدید ثالثة  ملیون درھم مع بنك محلي آخر ولتمویل أن٢٤٠درھم إلعادة تمویل اتفاقیة القرض القائمة حینھا بقیمة 

، قامت المجموعة بتسویة  ٢٠١٩دیسمبر٣١فنادق قائمة. یحمل التسھیل سعر فائدة متغیر سنوي زائد ھامش. كما في 
٣١ال شيء (٢٠٢٠مارس٣١(إیضاح و). بلغت القیمة المدرجة كما في ملیون درھم١٢٤القرض الذي تبلغ قیمتھ 

).ال شيء: ٢٠١٩دیسمبر 

ملیون درھم لتمویل ٥٠، حصلت شركة الغزال للمواصالت على قرض ألجل من بنك محلي بقیمة ٢٠١٨مارس ٥في (ج) 
قسط نصف سنوي تبدأ من ١٦شراء سیارات. یحمل التسھیل معدل فائدة متغیر زائد ھامش. یستحق سداد القرض على 

اؤھا من متحصالت القرض. بلغت القیمة الدفتریة تاریخ كل عملیة سحب. یشكل الضمان رھناً على الموجودات التي تم شر
ملیون درھم).١٠٫٨: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون درھم (٩٫٦٤ما قیمتھ ٢٠٢٠مارس ٣١للقرض كما في 



. ع.م.شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش
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(تتمة) قروض ألجل١٣

حواذھا ملیون درھم لتمویل عملیة است١٫٦٠٠، حصلت المجموعة على قرض ألجل من بنك محلي بقیمة  ٢٠١٩ینایر  ٣في  (د) 
. یحمل التسھیل ٢٠٢٠مارس ٣١. قامت المجموعة بسحب إجمالي التسھیل كما في )٢١(إیضاح على فنادق دوم ذ.م.م

قسط نصف سنوي تبدأ بعد ستة أشھر من تاریخ السحب. ٢٠معدل فائدة متغیر زائد ھامش. یستحق سداد القرض على 
مارس ٣١متحصالت القرض. بلغت القیمة الدفتریة كما في یشكل الضمان رھنًا على الموجودات التي تم شراؤھا من 

ملیون درھم).١٫٥٦٨: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون درھم (١٫٥٣٦ما قیمتھ ٢٠٢٠

، كان ٢٠٢٠مارس ٣١درھم كرسوم ترتیب للحصول على القرض، وكما في ملیون ٨قامت المجموعة بدفع مبلغ بقیمة 
٧٫٢٧: ٢٠١٩دیسمبر ٣١درھم (ملیون٧٫٠٦ترتیب قروض مدفوعة مقدمًا وغیر مطفأة بقیمة رسوملدى المجموعة 

.) متعلقة بھ ویتم تسویتھا برصید القرضملیون

ملیون درھم لتمویل عملیات المجموعة ١٠٠بنك محلي بقیمة  ، حصلت المجموعة على قرض متجدد من  ٢٠١٩ینایر  ٣في  (ھـ)
. یحمل التسھیل معدل فائدة متغیر ٢٠٢٠مارس ٣١ومتطلبات رأس مالھا العامل. لم تقم المجموعة بسحب التسھیل كما في 

المملوكة  زائد ھامش. یستحق سداد التسھیل خالل ستة أشھر من تاریخ السحب. یشكل الضمان رھنًا على عقارات الفندق 
: ال شيء).٢٠١٩دیسمبر ٣١ال شيء (٢٠٢٠مارس ٣١من قبل المجموعة. بلغت القیمة الدفتریة كما في 

، كان ٢٠٢٠مارس ٣١درھم كرسوم ترتیب للحصول على القرض، وكما في ألف٥٠٠قامت المجموعة بدفع مبلغ بقیمة 
٣٤٧٫٢٢٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١درھم (٣٠٥٫٥٥٦قیمة قروض مدفوعة مقدماً وغیر مطفأة بترتیبلدى المجموعة رسوم 

.) متعلقة بھ ویتم تسویتھا برصید القرضدرھم

ملیون درھم بغرض ١٢٤، حصلت المجموعة على تسھیل قرض ألجل من بنك محلي بقیمة ٢٠١٩أغسطس ٢٩بتاریخ (و)
قسط ٢١ملیون درھم (إیضاح ب). یستحق سداد القرض الجدید على ١٢٤إعادة تمویل اتفاقیة قرض قائم حینھا بقیمة 

. یحمل التسھیل معدل فائدة سنوي متغیر ٢٠٢١یو حتى ما ٢٠١٩ملیون درھم ابتداًء من سبتمبر ٦شھري متساوي بقیمة 
١٠٦: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون درھم (٨٨ما قیمتھ ٢٠٢٠مارس ٣١زائد ھامش. بلغت القیمة الدفتریة للقرض كما في 

). ملیون درھم

ن درھم  ملیو٨٠، حصلت شركة الغزال للمواصالت على تسھیل قرض ألجل من بنك محلي بمبلغ  ٢٠٢٠مارس  ١٢بتاریخ  (ز)  
ملیون درھم (إیضاح ج) مع بنك محلي آخر ولتمویل شراء ٥٠إلعادة تمویل اتفاقیة القرض القائمة آنذاك البالغة قیمتھا 

مارس ٣١لم تسحب شركة الغزال التسھیل بالكامل حتى قسط شھري متساوي.٤٦یستحق سداد القرض على مركبات.
٢٠٢٠٩٫٦٤مارس ٣١بلغت القیمة الدفتریة للقرض في ئد ھامش.. یحمل التسھیل معدل فائدة سنوي متغیر زا٢٠٢٠

.: ال شيء)٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون درھم (

إن المبالغ المدرجة لقروض المجموعة ھي بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة.

دیسمبر ٣١والسنة المنتھیة في ٢٠٢٠مارس٣١لم یكن ھناك أي تعثر أو إخفاق لتعھدات القروض خالل الفترة المنتھیة في 
٢٠١٩ .
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األطراف ذات عالقة١٤

اإلدارة تتمثل األطراف ذات العالقة في شركة االئتالف والشركة الزمیلة والفنادق المدارة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس  
والموظفین الرئیسین للمجموعة والشركات المسیطر علیھا أو ذات السیطرة المشتركة أو التي یمارس علیھا ھؤالء األطراف 

نفوذًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وأحكام ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
لمبیعات إلى والخدمات من االطراف ذات العالقة بأسعار السوق االعتیادیة. إن األرصدة القائمة في نھایة الفترة غیر مضمونة  تتم ا

وبال فائدة ویتم تسویتھا نقدًا. لم تكن ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة فیما یتعلق بالذمم المدینة أو الدائنة الخاصة باألطراف 
ذات العالقة. 

، لم تدرج المجموعة أي مخصص انخفاض ٢٠١٩دیسمبر ٣١والسنة المنتھیة في ٢٠٢٠مارس٣١نسبة للفترة المنتھیة في بال
في قیمة الذمم المدینة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. یتم ھذا التقییم في كل سنة مالیة من خالل فحص 

وق الذي یعمل فیھ.المركز المالي للطرف ذو العالقة والس

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي:

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٢٣٫٠٩٥٢٩٫٠٨١أبوظبي الوطنیة للفنادق كومباس 

٢٫٠٥٨١٫٧٩٦الدیار مینا
١٫٣٧٢١٫٣١٢شركة االستثمارات السیاحیة الخارجیة المحدودة

٥١١١٫٥٧٧أخرى
٢٧٫٠٣٦٣٣٫٧٦٦

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
٢٤١٥٣٨أبوظبي الوطنیة للفنادق كومباس

٢٤١٥٣٨

إن المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان االرباح والخسائر المرحلي الموحد ھي كما یلي:

الثالثة أشھر المنتھیة 
مارس ٣١في

الثالثة أشھر المنتھیة  
مارس ٣١في

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم درھم ألف 

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٦٨٧٤٤٨أتعاب إدارة مستلمة 

٨٤٣٨٢٧مبیعات وخدمات أخرى
٣٫٨٦٨٤٫٣١٠تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

، لم یتم منح أیة قروض ألعضاء مجلس إدارة الشركة (السنة المنتھیة في ٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةخالل فترة 
: ال شيء).٢٠١٩دیسمبر ٣١



. ع.م.شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

١٩

إیرادات االستمار واإلیرادات األخرى، صافي ١٥

الثالثة أشھر المنتھیة  
مارس ٣١في 

٢٠٢٠

الثالثة أشھر المنتھیة 
مارس٣١في 

٢٠٢٠
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)مدققة) (غیر 
ُمعاد إدراجھا

٣٨٩١٫٠٣٠الربح من بیع ممتلكات ومعدات 
١١٢٫١٨٤-)٢١شراء صفقة (إیضاح 

)٧٠٫٥٣٧(-)٢١تكلفة معاملة متكبدة فیما یتعلق باالستحواذ على أعمال (إیضاح 
٩٤١٧٠٥أخرى

١٫٣٣٠٤٣٫٣٨٢

والمخفضة على السھم العوائد األساسیة ١٦

تحتسب العوائد األساسیة على السھم بتقسیم الربح للفترة المتعلق بمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 
خالل الفترة. 

یعكس الجدول التالي بیانات الربح واألسھم المستخدمة في عملیة احتساب العوائد على السھم:

الثالثة أشھر المنتھیة 
٢٠٢٠مارس ٣١في 

الثالثة أشھر المنتھیة  
٢٠١٩مارس ٣١في 

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
ُمعاد إدراجھا  

١٦٫٠٠٤١٣٦٫٤١٣الربح العائد لمالكي الشركة (ألف درھم)

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة (ألف) 

٠٫٠٢٠٫١٤للسھم (درھم) العوائد األساسیة والمخفضة 

، لم تصدر المجموعة أیة أدوات قد یكون لھا تأثیر مخفض على العوائد للسھم عند تحویلھا أو ٢٠١٩و٢٠٢٠مارس٣١كما في  
استخدامھا.



. ع.م.شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

٢٠

معلومات قطاعیة ١٧

مخاطر ومعدالت عوائد المجموعة تتأثر بشكل یتم تحدید القطاع الرئیسي المعد للتقاریر على أساس القطاعات التشغیلیة حیث أن  
أساسي باالختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة. یتم تنظیم القطاعات التشغیلیة ویتم ادارتھا بشكٍل منفصل وفقًا لطبیعة 

لفة.المنتجات والخدمات المقدمة حیث یمثل كل قطاع وحدة تشغیلیة استراتیجیة تقدم منتجات متنوعة وتخدم أسواق مخت

القطاعات التشغیلیة 
لألغراض اإلداریة، یتم تنظیم المجموعة حالیاً إلى أربعة قطاعات تشغیلیة رئیسیة. تعد ھذه القطاعات األساس الذي تقوم المجموعة 

بناًء علیھ بإعداد التقاریر حول معلوماتھا القطاعیة الرئیسیة، وھي:

الفنادق-
خدمات التجزئة-
خدمات النقل-
الشركة القابضة، وھي مسؤولة عن إدارة االستثمارات المحتفظ بھا من قبل المجموعة وتطویر الفنادق والتنسیق العام ألنشطة -

المجموعة.

یتم تقییم أداء قطاعات الفنادق الفردیة والتجزئة والمواصالت على أساس الربح أو الخسارة.

ه.تم عرض المعلومات المتعلقة بھذه القطاعات أدنا 



. ع.م.شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

٢١

معلومات قطاعیة (تتمة) ١٧

الشركة القابضة خدمات النقل خدمات التجزئةالفنادق 
استبعادات بین  

االجمالي القطاعات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)٢٠٢٠

٣٤٤٫٣١٧) ٧٫٧٣٢(-٢٥٨٫٣٢٧٣٠٫٦٩٢٦٣٫٠٣٠إیرادات 
)٢٩٤٫٠٧٤(١٠٫٠٦٦-) ٦٣٫٩٤٢() ٢٢٫٥٥٩()٢١٧٫٦٣٩(تكلفة الخدمات 

٢٫٣٣٤٥٠٫٢٤٣-)٩١٢(٤٠٫٦٨٨٨٫١٣٣إجمالي الربح
) ٥٦٫٢٣٢(٣١) ٥٣٫٤٦٨()٥٤٧(٥٥٠) ٢٫٧٩٨(مصاریف عمومیة وإداریة

٣٩٫٦٣٦-٣٩٫٦٣٦---الحصة من أرباح شركة االئتالف 
١٫٣٣٠-٣٨٩٩٤١--إیرادات استثمارات وإیرادات أخرى، صافي 

) ١٨٫٩٧٣(٢٨٥) ١٨٫٥٩٧()١٢٢()٢٠١()٣٣٨(تكالیف تمویل، صافي

٢٫٦٥٠١٦٫٠٠٤) ٣١٫٤٨٨() ١٫١٩٢(٣٧٫٥٥٢٨٫٤٨٢الربح للفترة

(غیر مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١
١٠٫١٥٥٫٧٨٦٣٦٫٦٦٥٢٥٠٫٣٧٨٦٤٩٫٩٦٧٤٣٫٠٨٧١١٫١٣٥٫٨٨٣إجمالي الموجودات 

٢٠٥٫٤٢٩٢٨٫٠٢٣٨٦٫٢١٧٢٫٤٠١٫٧٠٤٤٣٫٦٣٧٢٫٧٦٥٫٤٦٩إجمالي المطلوبات 



. ع.م.شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس٣١للفترة المنتهية في 

٢٢

معلومات قطاعیة (تتمة) ١٧

الشركة القابضة خدمات النقل خدمات التجزئةالفنادق 
استبعادات ما بین 

االجمالي القطاعات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
ُمعاد إدراجھا -(غیر مدققة)٢٠١٩
٣٦٦٫٥٦٧)٤٫٢٨٥(-٢٦٧٫٧٧٢٣١٫٩٤٢٧١٫١٣٨إیرادات 

)٢٧٩٫٣٧٦(٧٫٨٩٤-)٦٦٫٦٩٢()٢٠٫٩٤٣()١٩٩٫٦٣٥(تكلفة الخدمات 

٣٫٦٠٩٨٧٫١٩١-٦٨٫١٣٧١٠٫٩٩٩٤٫٤٤٦إجمالي الربح
)١٣٫٤٧٢(٤٥)١٣٫٣١٧(١٥٧-)٣٥٧(مصاریف عمومیة وإداریة

٣٦٫٨٧٧-٣٦٫٨٧٧---الحصة من أرباح شركة االئتالف 
٤٣٫٣٨٢-١٫٠٣٥٤٢٫٣٤٧--إیرادات إستثمارات وإیرادات أخرى، صافي 

)١٧٫٥٦٥(٣٢)١٧٫٤٠٨()١٨٩(--تكالیف تمویل، صافي

٦٧٫٧٨٠١٠٫٩٩٩٥٫٤٤٩٤٨٫٤٩٩٣٫٦٨٦١٣٦٫٤١٣الربح للفترة

٢٠١٩دیسمبر ٣١
١٠٫٣٨٧٫٩٧٤٣١٫٥٩٤٢٣٣٫٤٧٤٧٥٣٫٩٢٣٣٢٫٩٣٠١١٫٤٣٩٫٨٩٥إجمالي الموجودات 

٢٣٥٫٥٤٧٢١٫٧٩٤٦٣٫١٢١٢٫٤٦٩٫٩٠١٣٢٫٨٩٢٢٫٨٢٣٫٢٥٥إجمالي المطلوبات  



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس٣١المنتهية في للفترة 

٢٣

موسمیة النتائج ١٨

یحقق إیرادات متغیرة في الربع األول واألخیر للسنة.إن الطابع الموسمي ألنشطة المجموعة یتعلق بالقطاع الفندقي فقط، والذي 

القیمة العادلة  قیاس ١٩

تقارب قیمھا الدفتریة كما ھي مدرجة في البیانات المالیة المالیةوالمطلوباتالمالیةتعتبر اإلدارة أن القیم العادلة للموجودات
المرحلیة الموحدة المختصرة.

بناًء ٣إلى  ١التي یتم قیاسھا الحقاً لإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة ضمن المستویات من  للموجوداتیعرض الجدول التالي تحلیًال  
على درجة قابلیة مالحظة القیمة العادلة.

قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المستمدة من األسعار المتداولة (الغیر معدلة) في األسواق النشطة للموجودات  -١المستوى ·
أو المطلوبات المماثلة.

القابلة للمالحظة ١قیاسات القیمة العادلة وھي تلك المستمدة من مدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى  -٢المستوى  ·
سواًء بشكل مباشر (أي، األسعار) أو مدخالت غیر مباشرة (أي، مستمدة من األسعار).لألصل أو االلتزام،

قیاس القیمة العادلة وھي تلك القیم المستمدة من تقنیات التقییم التي تشمل مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال - ٣المستوى ·
ارة القیمة العادلة لھذه االستثمارات الغیر متداولة تستند إلى بیانات السوق الملحوظة (مدخالت غیر ملحوظة). حددت اإلد

من خالل تطبیق خصم مناسب ومعدل لمخاطر سیولة على صافي موجودات الشركات المستثمر فیھا.

اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠مارس  ٣١
٥٫٢٦٣٫٧٣٣٥٫٢٦٣٫٧٣٣--األرض 

٢١٫١٧٩٢١٫١٧٩--االستثمارات في األوراق المالیة

--٥٫٢٨٤٫٩١٢٥٫٢٨٤٫٩١٢

٢٠١٩دیسمبر ٣١
٥٫٣٨٥٫٩٦٣٥٫٣٨٥٫٩٦٣--األرض 

٢١٫١٧٩٢١٫١٧٩--االستثمارات في األوراق المالیة

--٥٫٤٠٧٫١٤٢٥٫٤٠٧٫١٤٢

لقیاسات القیمة العادلة، ولم تكن ھناك تحویالت داخل أو خارج ٢والمستوى  ١خالل الفترة، لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى  
لقیاسات القیمة العادلة.٣المستوى 



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس٣١المنتهية في للفترة 

٢٤

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ٢٠

٢٠١٩مارس٢٠٢٠٣١مارس٣١
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)مدققة) (غیر 

٣٠٫٥٧٧٣١٫١٩٦ضمانات بنكیة

٣٠٫٠٠٣٣١٫١٩٦خالل سنة واحدة
-٥٧٤بین سنة واحدة وسنتین

٣٠٫٥٧٧٣١٫١٩٦

االلتزامات الرأسمالیة
دیسمبر ٣١ملیون درھم (٢٠٫٨٩ما قیمتھ ٢٠٢٠مارس٣١بلغت قیمة المصاریف الرأسمالیة المقدرة المتعاقد علیھا في 

ملیون درھم).٢٠١٩:٤١٫٣٨

دمج األعمال ٢١

االستحواذ على فنادق دوم ذ.م.م 
وشركاتھا التابعة، وھي شركة  فنادق دوم ذ.م.م ٪ من أسھم شركة ١٠٠، استحوذت المجموعة على ٢٠١٩فبرایر ١٢بتاریخ 

تم احتساب االستحواذ باستخدام طریقة االستحواذ وعلیھ، تم . غیر مدرجة یقع مقرھا في دبي وتتخصص في خدمات الضیافة
إدراج الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة واعتبار الشراء بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ.

انت القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لفنادق دوم ذ.م.م كما في تاریخ االستحواذ كما یلي:ك

القیمة العادلة المدرجة 
عند االستحواذ

ألف درھم

الموجودات 
٢٫٣١٠٫١٨٤الممتلكات والمعدات

٥١٫٠٦٢واألرصدة البنكیة النقد
١٩٫٨٩٤الذمم التجاریة المدینة 

٦٫٢٩٠المخزون

٢٫٣٨٧٫٤٣٠إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
)٣٢٫٠٠٦(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

)٨٫١٢٤(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

)٤٠٫١٣٠(إجمالي المطلوبات 

٢٫٣٤٧٫٣٠٠إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلة 
)٢٫٢٣٥٫١١٦(اعتبار الشراء المحول

١١٢٫١٨٤شراء صفقة



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس٣١المنتهية في للفترة 

٢٥

دمج األعمال (تتمة) ٢١

(تتمة) االستحواذ على فنادق دوم ذ.م.م

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ:
المدرجة القیمة العادلة 
عند االستحواذ

ألف درھم

صافي النقد المستحوذ علیھ لدى الشركة التابعة (مدرج ضمن التدفقات النقدیة من 
٥١٫٠٦٢األنشطة االستثماریة)

)٢٫٢٣٥٫١١٦(النقد المدفوع
)٢٫١٨٤٫٠٥٤(صافي التدفقات النقدیة عند االستحواذ

على٢٠١٩مارس ٣١للفترة المنتھیة في المختصرةفي البیانات المالیة المرحلیة الموحدةالمدرجةالموجودات صافي اعتمد
ھذه البیانات المالیة من قبل إصدارحتى تاریخ اعتمادتخصیص سعر الشراءتقییم مؤقت لقیمتھا العادلة. لم یتم استكمال عملیة 

.مجلس اإلدارة

في تاریخ االستحواذ ، وتم تغییر القیمة العادلة تخصیص سعر الشراء، اكتملت عملیة ٢٠١٩یونیو٣٠المنتھیة في الفترةخالل 
عن المبلغ المؤقت، الموجوداتالمبالغ المؤقتة. ونتیجة لذلك، كانت ھناك زیادة في القیمة العادلة لصافي عنالموجوداتلصافي 

ألف درھم ٧٠٫٥٣٧تم تكبد تكالیف معامالت بقیمة ألف درھم.١١٢٫١٨٤شراء صفقة بقیمة بإدراج المجموعة قامتوبالتالي، 
صفقة وتكالیف المعامالت المرتبطة باالستحواذ على أعمال ضمن إیرادات التم إدراج شراء  عند دمج األعمال وبالتالي تم صرفھا.

.)١٥االستثمار واإلیرادات األخرى، صافي (إیضاح 

یلي:لتعكس التعدیالت على المبالغ المؤقتة كما ٢٠١٩مارس ٣١تم تعدیل معلومات المقارنة للفترة المنتھیة في 

الزيادة (النقص)٢٠١٩مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١
ألف درهمألف درهمألف درهم

كما تمت إعادة
إدراجه

كما تم إدراجه
سابقًا

الموحدبيان الدخل الشامل 
٤٣٫٣٨٢١٫٧٣٥٤١٫٦٤٧إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى، صافي

األحداث الالحقة٢٢

. باإلضافة كوباء)١٩كورونا (كوفید فیروس من خاللھ تصنیفتم ، أجرت منظمة الصحة العالمیة تقییماً ٢٠٢٠مارس ١١في 
بسبب عدد من العوامل السیاسیة واالقتصادیة. ٢٠٢٠الفترة من ینایر إلى مارس إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط بشكل كبیر في  

وإغالق مؤقتًا سفر الالحكومات تعلیق كما فرضتالعمالء، إقبالفي اً ونتیجة لذلك، شھدت األعمال التجاریة بعد ذلك انخفاض
.المرافق الترفیھیة والمرافق العامة



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
(غير مدققة)٢٠٢٠مارس٣١المنتهية في للفترة 

٢٦

(تتمة) األحداث الالحقة٢٢

، اتخذت حكومة اإلمارات العربیة المتحدة والبنك المركزي والھیئات القضائیة المستقلة ١٩لوباء كوفید  السلبي  التأثیرللتخفیف من  
اإلمارات العربیة المتحدة بشكل دولةوالھیئات التنظیمیة األخرى إجراءات وأصدرت توجیھات لدعم األعمال التجاریة واقتصاد

لتخفیف من الضغط على وااالجتماعي التباعداألعمال من خالل یةالمواعید النھائیة، وتسھیل استمرارعام، بما في ذلك تمدید
.االئتمان والسیولة في اإلمارات

.المجموعةبھا المخاطر التي تعمل بیئة الحقة غیر قابلة للتعدیل، وقد أثرت على البیئة االقتصادیة واً تعتبر ھذه الظروف أحداث

مدى ومدة تأثیر الیزالبسرعة. لذلك، والتطورالتصاعدللتحدیات، في والشعبع، بما في ذلك استجابة الحكومة یستمر الوض
ال یمكن إجراء كما على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في ھذه المرحلة،  انویعتمدینھذه الظروف غیر مؤكد

ھذه البیانات المالیة. على الرغم من ذلك، یمكن أن تؤثر ھذه التطورات إصدار  اعتمادریخ  تقدیر موثوق بھ لمثل ھذا التأثیر في تا 
.الماليومركزنا النقدیة وتدفقاتنا على نتائجنا المالیة المستقبلیة 


