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 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة مرحليةالمالية ال المعلوماتتقرير مراجعة 
 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   الخاسسسسسسارةللربح أ   الموجزة الموحدة  اتبيان كٍل من ال  2021 مارس  31في  
. إن اإل ارة ماسسسسسسسسسسؤ لة عن إعدا   ذ   إيضسسسسسسسسسساحات ت اسسسسسسسسسسيرية مختارة يخالمنت ية بذلك التار  أشسسسسسسسسسس ر  ثالثةالة تر ل  التدفقات النقدية 

. إن ماسسؤ ليتنا  ي إبدا  "التقارير المالية المرحلية"  34المالية المرحلية  عرضسس ا  فقال للمايار المساسسسبي الد لي رق   المعلومات
 .المالية المرحلية استنا ال إلى مراجعتنا المعلوماتاستنتاج حول  ذ  

 نطا  المراجعسة
"مراجعسة المعلومسات المساليسة المرحليسة التي يقو  ب سا   2410لقسد قمنسا بمراجعتنسا  فقسال للمايسار السد لي حول عمليسات المراجعسة رق  

، بشسس ل رسياسسي من االسسست اسساراتالمالية المرحلية القيا  بإجرا   المعلومات. تتضسسمن مراجعة " للمنشسس ةمدقق الساسسابات الماسستقل 
مور المالية  المساسبية،  إتباع إجرا ات تسليلية  إجرا ات مراجعة أخرى. إن نطا  المراجعة أقسسسسسسل األشخاص الماؤ لين عن األ

جو ريا من نطا  القيا  بالتدقيق  فقال للمعايير الد ليسسسسسسسسسسسسسسسسة للتدقيق،  بالتالي، فإن ا ال تم ننا من السوسسول على ت  يد حول جمي  
 ا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بش ن ا.األمور ال امسة التي يم ن أن يبين ا التدقيق. لذ

   ستنتاجاال
الماليسسسسسسسسسسسسسسسسسسة المرحلية المرفقة ل  يت  إعدا  ا، من جمي   المعلوماتب ن   االعتقا اسسسسستنا ال إلى مراجعتنا، ل  يتبين لنا ما يدعونا إلى  

 .التقارير المالية المرحلية 34النواحي الجو رية،  فقال للمايار المساسبي الد لي رق  
 

   يلويت آند توش )الشر  األ سط(
  
  
  
  

  عبا   مسمد  ليد القوتلي
  1056رق  القيد 

  2120أبريل  26
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتسدة
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 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    
   2021  2020 
  ر     درهم   
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   إيضاحات  
      
      

 197,624,562  192,367,920  14 إيرا ات 
       (170,933,834 ) 164,983,853) ) 14 ملاريف ةشغيلية مباشرة 

      
 26,690,728  27,384,067   إجمالي الربح  

 3,412,905  3,314,861   فواسد إيرا ات 
 1,711,003  1,590,658   فإيرا ات أخرى  استثمارإيرا ات 

 513,997  353,533  6   مشرفع مشترك الالة في أرباح من 
 (6,125,159 ) 5,295,939) )  ملاريف عمومية فإ ارية

       (2,245,529 ) 1,815,086) )  ةكاليف ةمويل
      

 23,957,945  25,532,094   ربح الفترة 
      

       -  -   الدخل الشامل اآلخر
      

       23,957,945  25,532,094   مجموع الدخل الشامل للفترة  
      

       0,03  0,03  13 العائد األساسي والمخفض للسهم  
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 الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 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   
             

 1,731,774,567  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 

             
 1,836,596,107  114,362,932  740,673,589  15,000,000  180,697,586  785,862,000  )مدقق( 2021يناير  1الرصيد في 

             
                           25,532,094  25,532,094  -  -  -  -  الدخل الشامل للدترةمجموع 
              1,862,128,201  139,895,026  740,673,589  15,000,000  180,697,586  785,862,000  )غير مدقق(  2021مارس  31في الرصيد 
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 الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 

 درهم 
 2020 

  ر   
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 23,957,945  25,532,094  ربح الدترة 

     ةعديالت لس:
 8,841,164  9,588,978  ممتلكات فمعدات است الك

 384,340  11,301  إيدات حق استخدا  الموجو ات  
 (513,997 ) 353,533) ) الالة في أرباح من مشرفع مشترك

 2,878,347  2,975,547  مخلص م افآت ن اية الخدمة للموظدين 
 (80,727 ) 116,010) ) ممتلكات فمعدات استبعا م ةب من 

 484,256  25,033  مخلص انخداض قيمة ذم  مدينة ةجارية، صافي  
 2,245,529  1,815,086  ةكاليف ةمويل  

      (3,412,905 ) 3,314,861) ) إيرا ات فواسد 
     

 34,783,952  36,163,635  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 
 (7,442,122 ) 2,732,739) ) زيا ة في مخزفن 

 (39,398,914 ) 2,494,295  في ذم  مدينة ةجارية فأخرى  (زيا ةنقص/ )
      (15,147,792 ) 43,996,109) ) نقص في ذم   اسنة ةجارية فأخرى 

     
 (27,204,876 ) 8,070,918) ) العمليات  المستخدم فيالنقد 

      (1,453,334 ) 1,688,021) ) المدفوعة الموظدين م افآت ن اية خدمة 
     

      (28,658,210 ) 9,758,939) ) األنشطة التشغيلية  المستخدم في صافي النقد
     االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة  

 241,964,418  251,553,239  صوثر من ثالثة أش ر أصلية ف اسو بتواريخ إستاقا   ةارير
 (251,553,239 ) 100,154,627) ) صوثر من ثالثة أش ر أصلية ف اسو بتواريخ إستاقا   إيداع

 (22,375,520 ) 11,036,084) ) شرات ممتلكات فمعدات
 9,595,479  9,118,133  فواسد مةتلمة 

 -  1,000,000  أرباح مةتلمة من مشرفع مشترك أنلبة 
      84,812  116,010  عاسدات من بيو ممتلكات فمعدات  

     
      (22,284,050 ) 150,596,671  االستثماريةاألنشطة   (المستخدم فيالناتج من/ ) صافي النقد 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
 13,139,129  19,715,702  قرفض صجل مةتلمة

 (24,078,025 ) 18,500,000) ) صجل مدفوع  قرض 
 (2,895,857 ) 2,198,650) ) ةكاليف ةمويل مدفوعة 

 (385,771 ) 55,523) ) ةةديد المبلغ الرسيةي لعقد إيجار 
      (3,029 ) 6,345) ) مطلوبات عقو  اإليجار فواسد مدفوعة على 

     
      (14,223,553 ) ( 1,044,816 ) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 (65,165,813 ) 139,792,916  في النقد ومرادفات النقد (النقصالزيادة/ )صافي 

     
      116,491,313  100,548,070  النقد فمرا فات النقد في بداية الدترة 

     
      51,325,500  240,340,986  ( 8نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح ال
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  الموحدةالموجزة  المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

  1996 يةمبر  11ة 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 ارة ا  امتالك، بغرض 1996لةسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنة   7ففقاي للقانون رق  
 .درجة في سو  أبوظبي لألفرا  الماليةإن أس   المؤسةة م نشايات أخرى. 

 
 .، أبوظبي، اإلمارات العربية المتادة6942.ب.  إن العنوان المةجل للمؤسةة  و 

 
 فلية  شسسسركة ةدير  الذي أبوظبي، انتركونتيننتا  فند   ي: )أ( المتادة العربية اإلمارات  فلة  اخل فنا   أربعة المؤسسسسةسسسة ةمتلك

 لإل ارة ةخضسسسو التي الظنة جبل -  انات فمنتجو الظدرة شسسساي  ففند  العين  انات منتجو الدنا  ، )ب( إ ارة في متخلسسسلسسسة
 المنشآت التالية: إستثمارات في فلدي ا  التموين خدمات المؤسةة ةوفر وما  المباشرة للمؤسةة.

 
 النشاط   بلد  

 الرئيسي ممارسة النشاط طبيعة االستثمار  االسم نسبة حصة الملكية
  يةمبر  31 مارس  31    
    2021 2020 

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

      
 % 60,12 % 60,12 عقارات  المتادة اإلمارات العربية  مشرفع مشترك  شركة فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ. . .

 
 فجميع ا  الموجو ات، إ ارة اةداقيات خال  من أخرى  فنا   فأربعة إ ارة اةداقيات خال  من فاسستراحات فنا   سستة المؤسسةسة ةدير

 .أخرى  صيراف مملوكة
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
ــانــات المــاليــة  المطبقــة والتيالمعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة   2/1 وليس لهــا تــ ثير هــام على البي

 الموجزة الموحدة 
 

في الدترة الاسساليسسة، قسسامسست المجموعسسة بتطبيق التعسسديالت التسساليسسة على المعسسايير السسدفليسسة للتقسسارير المسساليسسة اللسسسسسسسسسسسسسسسا رة من قبسسل مجل   
الة بشس ل إلزامي للدترة المااسسبية التي ةبدأ في أف بعد المعايير المااسسبي إن ةطبيق  ذ  . 2021يناير  1ة الدفلية فالتي ةلسبح فعا

  التعديالت على المعايير الدفلية للتقارير المالية ل  ي ن ل ا أي ة ثير ما ي على المبالغ المدرجة للدترات الاالية فالدترات الةسسسسسسسسابقة
 .المااسبية أف الترةيبات المةتقبلية للمجموعة فلكن قد ةؤثر على المعامالت

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

)ةعديالت على المليار الدفلي للتقارير  2مرحلة  – إعا ة ةش يل مليار سعر الداسدة
، المليار الدفلي للتقارير المالية رق  39، المليار المااسبي الدفلي رق  9المالية رق  

 (16فالمليار الدفلي للتقارير المالية رق   4، المليار الدفلي للتقارير المالية رق  7

 2021يناير  1 

 
باسسسسسسسسسسسسسسستثنات مما ذكر أعال ، ال ةوجد أية معايير  امة أخرى من المعايير الدفلية للتقارير المالية أف ةعديالت كانت سسسسسسسسسسسسسسسارية للمرة  

 .2021يناير  1في أف بعد  ةبدأاصفلى للةنة المالية التي 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 لم يتم تطبيقها بشكل مبكر و   لم تصبح سارية المفعول  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي 2/2
 

ةلسسسسسسبح سسسسسسسارية بتطبيق المعايير الدفلية للتقارير المالية الجديدة فالمعدلة الملسسسسسسدرة التالية فالتي ل   المجموعة بشسسسسسس ل مب رل  ةق  
 :بعد المدعو 

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2023يناير  1  عقو  الت مين 17المليار الدفلي للتقارير المالية رق  
   

عرض البيانات المالية: ةلنيف  1ةعديالت على المليار المااسبي الدفلي رق  
 المطلوبات كمتدافلة أف غير متدافلة

 2023يناير  1 

   
: اندما  اصعما   3المليار الدفلي للتقارير المالية رق   ةعديالت على    -ةعريف اصعما   

 اإلشارة إلى اإليار المداهيمي
 2022يناير  1 

   
المتعلق ممتلكات فآالت فمعدات  16ةعديالت على المليار المااسبي الدفلي رق  

 بالعاسدات قبل االستخدا  المقلو 
 2022يناير  1 

   
 الطارسةالمخللات، المطلوبات  37ةعديالت على المليار المااسبي الدفلي رق  

 ةكلدة ةنديذ العقد -المتعلق بالعقو  المثقلة باإللتزامات  الطارسةفالموجو ات 
 2022يناير  1 

   
على المعايير الدفلية للتقارير المالية التي  2020-2018 فرة التاةينات الةنوية 

، المليار الدفلي للتقارير 1التعديالت على المليار الدفلي للتقارير المالية رق   ةتضمن  
فالمليار المااسبي الدفلي رق   16، المليار الدفلي للتقارير المالية رق  9المالية رق  

41 

ةةري التعديالت على المعايير  
، 1 أرقا  الدفلية للتقارير المالية

فالمليار المااسبي الدفلي  9
يناير  1من  اعتباراي  41رق  

فل  يت  بعد ةاديد ةاريخ   2022
ةطبيق التعديالت على المليار 

 16الدفلي للتقارير المالية رق  
 عقو  اإليجار.

   
فالمليار   البيانات المالية الموحدة  10ةعديالت على المليار الدفلي للتقارير المالية رق   

 (2011) استثمارات في شركات زميلة فمشاريو مشتركة 28المااسبي الدفلي رق  
ة جيل سريان التطبيق إلى أجل  

غير مةمى. ال يزا  التطبيق 
 مةموح به. 

 
الموحدة للمجموعة عندما ةكون قابلة   ةطبيق ا في البيانات المالية المعايير فالتدةسسسسسيرات فالتعديالت سسسسسسوف يت  ذ   ةتوقو اإل ارة أن 

الموجزة الموحدة  على البيانات الماليةأي ة ثير جو ري  فالتدةيرات الجديدة فالتعديالتالمعايير  ذ   للتطبيق، فقد ال ي ون لتطبيق 
 .في فترة التطبيق المبدسي للمجموعة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
  بيان االلتزام وأساس اإلعداد 3

 االلتزامبيان 
فةتدق مو التقارير المالية المرحلية" " 34البيانات المالية الموجزة الموحدة بناتي على المليار المااسسسسسسسسسسسسسسسبي الدفلي رق  ة  إعدا   ذ  

المتطلبسات المتعلقسة ب سا من اصنظمسة في  فلسة اإلمسارات العربيسة المتاسدة، فال ةتضسسسسسسسسسسسسسسمن جميو المعلومسات الالزمسة للبيسانسات المساليسة  
  31بغي أن ةقرأ جنباي إلى جنب مو البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للةسسسسسسسسسسسسسنة المنت ية في الموحدة الةسسسسسسسسسسسسسنوية الكاملة فين

ال ةعتبر بالضسسسرفرة مؤشسسسر على   2021 مارس 31أشسسس ر المنت ية في  ثالثة. باإلضسسسافة لذلك، فإن النتاسف لدترة ال2020 يةسسسمبر 
 .2021 يةمبر  31 النتاسف التي يم ن ةوقع ا للةنة المالية التي ستنت ي في

 
بشسسسس ن الشسسسسركات  2015لةسسسسنة   2بتعديل بعض أح ا  القانون االةاا ي رق   2020لةسسسسنة  26صسسسسدر مرسسسسسو  بقانون اةاا ي رق  

. إن المجموعة بلد  مراجعة اصح ا  الجديدة  2021يناير  2ف خلت التعديالت حيز التنديذ في  2020سبتمبر  27التجارية في 
 في موعد ال يتجافز سنة فاحدة من ةاريخ  خو  التعديالت حيز التنديذ.فسيت  ةطبيق متطلباة ا 

 اإلعدادأساس 

   العملة المةتخدمة للمجموعة. باعتبار ا لقد ة  عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدر   اإلمارات )الدر  ( 
 

التكلدة التاريخية، باسسسسسسسسسسسسسسستثنات إعا ة ةقيي  اصراضسسسسسسسسسسسسسسي المدرجة بالقيمة  لقد ة  إعدا   ذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة ففقاي لمبدأ 
 العا لة أف بالقيمة المعا  ةقييم ا.

 
 
 والتقديرات واألحكام ملخص ب هم السياسات المحاسبية 4
 

ةتوافق الةسسياسسسات المااسسسبية فاصح ا  ال امة فالتقديرات فاالفتراضسسات المطبقة من قبل المجموعة في  ذ  البيانات المالية الموجزة  
،  2020 يةسسسسمبر  31الموحدة مو ةلك الوار ة في البيانات المالية الموحدة المدققة الةسسسسنوية للمجموعة كما في فللةسسسسنة المنت ية في 

 أعال .  2في اإليضاح  مبينكما  و  2021يناير  1من  اعتباراي المدعو  جديدة سارية التدةيرات المعايير ف الباستثنات ةطبيق 
 

التي ة  اإلفلسسسساح عن ا في البيانات المالية الةسسسسنوية  للتقديرات غير المؤكدة، قامت المجموعة بمراجعة الملسسسسا ر الرسيةسسسسية أيضسسسساي 
. بخالف مسا ة  الموجزة الموحسدةالبيسانسات المساليسة  حو  20في اإليضسسسسسسسسسسسسسسساح  مبينكمسا  و  19 -كوفيسد  فبساتاصخيرة على خلفيسة 

لتي ة  اإلفلساح عن ا  مماثلة لتلك املسا ر التقديرات غير المؤكدة ال ةزا  ، ةعتقد اإل ارة أن جميو 20اإلفلساح عنه في إيضساح 
في فترات التقارير    سسسسسسسسسسسوف ةنع  مراقبة الوضسسسسسسسسسسو فأي ةغييرات مطلوبة باإل ارة  سسسسسسسسسسسوف ةةسسسسسسسسسستمرفي البيانات المالية الةسسسسسسسسسسنوية. 

 المةتقبلية.
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9  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 ممتلكات ومعدات  5

  يةمبر 31
2020 

 مارس  31 
2021 

  

   درهم   ر   
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
      ممتلكات فمعدات بلافي القيمة المدرجة  1,483,255,012  1,447,804,484

 
  407,728بمبلغ  مؤجرةعلى أرض  الموجو اتلاق اسسسسستخدا   المدرجةرصسسسسيد الممتلكات فالمعدات على صسسسسافي القيمة  يتضسسسسمن
  ر  (. 419,029: 2020 يةمبر  31 ر   )

 
 : مارس 31أش ر المنت ية في  ثالثةفيما يلي حركة الممتلكات فالمعدات خال  فترة ال

 
   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020  2021   

   درهم   ر   
   )غير مدقق(   )غير مدقق(

     
 يناير 1في   1,447,804,484  1,338,923,032

 إضافات  45,050,807  28,706,999
 استبعا ات  - ) (4,085

      است الك مامل خال  الدترة ) 9,600,279) ) (9,225,504
     

      مارس  31في   1,483,255,012  1,358,400,442
 

 المامل في بيان الربح أف الخةارة الموجز الموحد كما يلي: االست الكة  ةوزيو 
 

   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020  2021   
   درهم   ر   

   )غير مدقق(   )غير مدقق(
     

 ملاريف ةشغيلية مباشرة   9,009,551  8,654,950
      ملاريف عمومية فإ ارية  590,728  570,554

     
9,225,504  9,600,279        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 
 )يتبع( ممتلكات ومعدات  5
 

 إعادة تقييم األرض
 

:  2020 يةسسسسمبر  31) 2021مارس  31 في وما   ر   مليون  831,8 بقيمة مدرجة أرض قطعة فالمعدات الممتلكات ةتضسسسسمن
من قيمة إعا ة التقيي  ففقاي للةسياسسة المااسسبية للمجموعة المتعلقة بمااسسبة اصرض اسستنا اي إلى نموذ  إعا ة    مليون  ر  ( 831,8
ة  التوصسسسل إلى المبالغ المعا  ةقييم ا من أراضسسسي المجموعة على أسسسساس التقيي  الذي ة  إجرا   من قبل مقيمين مةسسستقلين  التقيي . 

ة  ةاسديسد التقييمسات بساسسسسسسسسسسسسسسستخسدا  ن ف ةقيي  الةسسسسسسسسسسسسسسو  )مقسارنسة . 2020 يةسسسسسسسسسسسسسسمبر  31ي كمسا ف معتمسدين غير مرةبطين بسالمجموعسة
 المبيعات(. 

 
 مارس 31مليون  ر   كما في  91,1مبلغ  لألرض مدرجةالقيمة ال فةسسسسسسسوف ةكون إذا ة  قياس اصرض باسسسسسسسستخدا  نموذ  التكلدة، 

 مليون  ر  (. 91,1: 2020 يةمبر  31) 2021
 
 
 ةمشترك مشاريعفي  استثمار 6

  يةمبر 31
2020 

 مارس  31 
2021 

  

   درهم   ر   
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 يناير 1في   244,761,576  244,973,780

 للدترة/ الةنة النتاسفحلة   353,533  1,787,796
      أنلبة أرباح مةتلمة ) 1,000,000) ) (2,000,000

     
      ديسمبر  31مارس/  31في   244,115,109  244,761,576

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  7

  يةمبر 31
2020 

 مارس  31 
2021 

  

   درهم   ر   
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مدينون ةجاريون   144,416,477  149,150,203
      النخداض القيمة ينز : مخلص  ) 12,986,050) ) 12,961,017)

     
136,189,186  131,430,427   
 ف فعات مقدمةملاريف مدفوعة مقدماي   30,754,331  35,319,487
 المدينة ضريبة القيمة المضافة  2,781,120  2,378,936
 فواسد مدينة  2,332,049  8,135,321

 (12 إيضاحمبالغ مةتاقة من ج ة ذات عالقة )  2,487  1,903
      ذم  مدينة أخرى   10,050,626  8,305,608

     
190,330,441  177,351,040        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 
 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  7
 

 إن الاركة في المخلص النخداض قيمة الذم  المدينة  ي كما يلي: 
 

  يةمبر 31
2020 

 مارس  31 
2021 

  

   درهم   ر   
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 يناير  1في   12,961,017  23,421,511
 إعا ة قياس مخلص الخةارة، صافي  25,033 ) 1,820,377)
      مبالغ مشطوبة   - ) 8,640,117)

     
      ديسمبر  31 /مارس 31في   12,986,050  12,961,017

 
 
 لدى البنوكنقد وأرصدة  8
 

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

  يةمبر 31
2020 

 مارس  31 
2021 

  

   درهم   ر   
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 نقد في اللندف  فلدى البنوك  92,303,011  100,548,070
      قليرة اصجلف اسو   398,830,243  402,190,880

     
502,738,950  491,133,254   
      ناقلاي: ف اسو قليرة اصجل بتواريخ إستاقا  صوثر من ثالثة أش ر ) (250,792,268 ) (402,190,880

     
      النقد ومرادفات النقد   240,340,986  100,548,070

 
 سنوياي.( %4 - %3,4: 2020 يةمبر  31) %3,5 - %1,3بنةبة ةامل الو اسو صجل معد  فاسدة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 رأس المال  9

  يةمبر 31
2020 

 مارس  31 
2021 

  

   درهم   ر   
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 والمصدر والمكتتب والمدفوع  رأس المال المصرح به     

      س   عا ي بقيمة  ر   فاحد للة    785,862,000  785,862,000  785,862,000
 
 

 قروض ألجل  10
  يةمبر 31

2020 
 مارس  31 

2021 
  

   درهم   ر   
   مدقق( )غير   )مدقق(

     
 1قرض صجل   17,500,000  35,000,000

 2قرض صجل   143,899,723  129,421,285
 3قرض صجل   -  -

 4قرض صجل   133,369,487  133,146,896
 5قرض صجل   8,000,000  9,000,000
      6قرض صجل   11,955,692  6,718,428

     
313,286,609  314,724,902   

127,921,285) ( 140,899,723) ( 
التقرير )ملنف فترة  ش راي من ن اية    12بعد    للتةديدالمبلغ المةتاق  ينز :  
      مطلوبات غير متدافلة( ضمن

     

185,365,324 
 

173,825,179 
التقرير )ملنف فترة ش راي من ن اية  12 خال  للتةديدالمبلغ المةتاق  

      مطلوبات متدافلة( ضمن
 

 ض صجل مما يلي:ف ةتكون القر 
 

 1 ألجل قرض
 

، قامت ح ومة أبوظبي ببيو ثالثة فنا    1996 يةسسسسسسسسمبر  11المؤرخ في  1996لةسسسسسسسسنة   (7( من القانون رق  )4ففقا للما ة رق  )
مقابل   المجموعةففند  شسسساي  الظدرة إلى  )سسسسابقاي فند  انتركونتيننتا  العين( أبوظبي، منتجو  انة العين انتركونتيننتا ف ي فند  

  المجموعسةض يويسل اصجسل من قبسل ح ومسة أبوظبي إلى مليون  ر   كقر  350ة  منح مبلغ البيو البسالغ  مليون  ر  . 350مبلغ 
.  الذي يمثل ةاريخ إةداقية القرض 1996 يةسمبر  11من   اعتباراي سسنوات  5بعد فترة سسماح مدة ا   سسنة 20فيت  ةةسديد  على مدى  

  سنوات. 3% سنوياي بعد فترة سماح مدة ا 2يامل القرض فاسدة بةيطة بنةبة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  10
 

 2قرض ألجل 
 

سسيت  اسستخدا  القرض لبنات فند  جديد  و  مليون  ر  . 220، حلسلت المؤسسةسة على قرض من بنك مالي بمبلغ 2013خال  
يةسسسسسسسسستاق    ،مليون  ر   143,9مبلغ  2021 مارس 31بلغ إجمالي المبلغ المةسسسسسسسسساوب كما في  جراند مارينا.فند  إنترناشسسسسسسسسسيونا  
%  3,5من القةسسسسط اصف  لمدفوعات مقافالت اصشسسسسغا  المدنية الرسيةسسسسية. يامل القرض فاسدة بمعد   شسسسس راي  36ةةسسسسديد القرض بعد 

يت   يت   فو الداسدة على أسسسسساس ربو سسسسسنوي. % سسسسسنوياي.5على سسسسسعر ليبور لمدة ثالثة أشسسسس ر، يخضسسسسو لمعد  فاسدة باد أ نى يبلغ 
مليون  ر   ل ذا القرض كما  76,1اب إضسسافي بقيمة يتوفر سسس  قةسسط ربو سسسنوي. 36سسسنوات فعلى  9ةةسسديد القرض على مدى  

 مليون  ر  ( 90,6: 2020 يةمبر  31) 2021 مارس 31في 
 

 ةشمل ضمانات ةة يل القرض ما يلي:
 
 أبوظبي انتركونتيننتا ( ر ن عقاري على قطو اصراضي فمباني فند  1)
 أبوظبي انتركونتيننتا ( التناز  عن إيرا ات فند  2)
 مليون  ر    20جبل الظنة حتى مبلغ  –( التناز  عن إيرا ات منتجو  انات 3)
 ( التناز  عن إجمالي إيرا ات الدند  الجديد4)
 .أعال المذكور  بالعقار( التناز  عن بوليلة الت مين فيما يتعلق 5)
 

 3قرض ألجل 
 

 ر   لبنات فند  جديد على قطعة أرض في جزيرة  مليون  250 على قرض من بنك مالي بمبلغ  المؤسةة، حللت 2014خال  
سسنوات من أف    3. فيةستاق ةةسديد القرض بعد 2021مارس  31ل  ةق  المؤسسةسة بةساب أي مبلغ كما في  الةسعديات، أبوظبي.

% فو  سسسسعر 3,5يامل القرض فاسدة بمعد   قةسسسط نلسسسف سسسسنوي. 24سسسسنة من خال   12يت  ةةسسسديد القرض على مدى  سسسساب.
 الداسدة على أساس ربو سنوي. يت   فو % سنوياي.6,5أش ر، فيخضو لمعد  فاسدة باد أ نى  3دى إيبور على م

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

 به من ةنازالت أخرى.
 

 4قرض ألجل 
 

مليون  ر   ةنقةسسسسس  إلى ةةسسسسس يلين: )أ( ةةسسسسس يل  600ةسسسسس يل قرض من بنك مالي بمبلغ على ة المجموعة، حلسسسسسلت 2015خال  
مليون  ر   فالتي   468,4مليون  ر   يةستخد  لتةسديد قرضسين قاسمين من ند  البنك المالي ف )ب( ةةس يل بمبلغ  131,6بمبلغ 

ة  اسسسسستخدا  التةسسسس يل )أ(  ار المةسسسستقبلية.من ند  البنك المالي فلتلبية فر  االسسسسستثم سسسسسيت  اسسسسستخدام ا لتةسسسسديد قرض آخر قاس 
. بلغ 2021مارس  31مليون  ر   كما في  68,4، في حين بلغ الةسسسسسسسساب من التةسسسسسسسس يل )ب(  2015 يةسسسسسسسسمبر  31بالكامل في 

بلغ إجمالي رصسسيد القرض المةسستاق لكال  مليون  ر  . 200مبلغ  2021مارس  31إجمالي الةسساب لكل من التةسس يلين كما في 
لمدة  إيبور% على سسسسعر 3يامل التةسسس يل )أ( فاسدة بمعد  فاسدة   مليون  ر  . 137,6مبلغ   2021مارس  31التةسسس يلين كما في 

% فو  سسسسسعر إيبور على  3,25 بمعد فاسدة   (ب)% سسسسسنوياي. يامل التةسسسس يل 4,25 باد أ نى يبلغأشسسسس ر، فيخضسسسسو لمعد  فاسدة  3
سسسسسنوات من  10يت  ةةسسسسديد التةسسسس يالت )أ( ف )ب( خال   .سسسسسنوياي % 4,5 باد أ نى يبلغفاسدة  لمعد ثالثة أشسسسس ر، خضسسسسوعاي مدى  

الداسدة    ةاريخ إةداقية ةةسسس يالت القرض من خال  أقةسسساس نلسسسف سسسسنوية ف فعة فاحدة ن اسية في ةاريخ التةسسسديد الن اسي. يت  ةةسسسديد
 على أساس ربو سنوي.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  10
 

 )يتبع( 4قرض ألجل 
 

 ةشمل ضمانات ةة يل القرض ما يلي:
 
 الظدرة شاي جبل الظنة ففند   -ر ن عقاري على قطو اصراضي فالمباني في فند  انتركونتننتا  أبوظبي، منتجو  انات  (1)
 شساي جبل الظنة ففند   -التناز  عن عقو  الت مين على فند  انتركونتننتا  أبوظبي، منتجو  انات العين، منتجو  انات  (2)

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

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

 الظدرة. شاي الظنة ففند  
 

مليون  ر   من التةسسسسسسسس يل )ب(. في سسسسسسسسسبتمبر  400يوعاي جزت من التةسسسسسسسس يل المتوفر بقيمة   المؤسسسسسسسسسةسسسسسسسسة، ألغت 2017في يوليو 
 الظدرة. شاي جبل الظنة ففند   -ةارير الر ن العقاري على قطو اصراضي في منتجو  انات  ، فافق البنك على2017

 
مليون   4,4: 2020 يةسسسسسسسسمبر  31 ر   )مليون  4,2 رسسسسسسسسسو  ةرةيب غير مطد ة بقيمة المجموعة، لدى 2021 مارس 31في  وما 

 بالتة يل الجديد فة  خلم ا من رصيد القرض. متعلقة ر  ( 
 

، حلسسلت المجموعة على الموافقة على ة جيل سسسدا  أربعة أقةسساس أسسساسسسية مةسستاقة 2020 يةسسمبر  31الةسسنة المنت ية في خال  
مدفوعات اصقةسسسسساس اصسسسسسساسسسسسسية  فسسسسسسوف ةبقى. 2026إلى نوفمبر  2026حتى الدترة من مايو  2021إلى يناير  2020من مايو 

  فن ةغيير. 2021مةتاقة بعد يناير ال
 

 5قرض ألجل 
 

. لقد استخد  القرض لتلبية المتطلبات العامة مليون  ر   10,0  على قرض من بنك مالي بمبلغ  المؤسةة، حللت 2019خال  
، ة  سساب التةس يل بالكامل فبلغ الرصسيد القاس   2021مارس  31اعتباراي من للمؤسسةسة فبشس ل خا  لتجديد فند  شساي  الظدرة. 

  يخضسسسسسسسويبور لمدة ثالثة أشسسسسسسس ر، إ% على سسسسسسسسعر 3يامل القرض فاسدة بمعد  مليون  ر  .   8,0مبلغ  2021مارس  31وما في 
فعلى   سسنوات 5يت  ةةسديد القرض على مدى   يت   فو الداسدة على أسساس ربو سسنوي.سسنوياي.  %4,25لمعد  فاسدة باد أ نى بنةسبة  

   .2020أقةاس نلف سنوية من سبتمبر 
 

 ، فجميو ما يتعلق به من ةنازالت أخرى.2صجل  كالقرضإن القرض مضمون من خال  ضمان مشترك 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  11
 

 6قرض ألجل 
 

مليون  ر  . سسسيت  اسسستخدا  القرض في أنشسسطة  15,0، حلسسلت المؤسسسةسسة على ةةسس يل قرض من بنك مالي بمبلغ  2020خال  
مليون  ر  ، فبلغت التةسسس يالت المتبقية   12,0مبلغ   ، بلغ إجمالي الةسسساب2021مارس  31 كما فيةجديد فند  شسسساي  الظدرة. 

من ةاريخ االسسسسسسستخدا  اصفلي. يامل القرض فاسدة    شسسسسسس ر 18ليون  ر  . يةسسسسسستاق سسسسسسسدا  القرض بعد  م 3,0غير المةسسسسسساوبة مبلغ  
. يت   فو الداسدة على أسسساس ربو سسسنوياي % 4,25 فيخضسسو لمعد  فاسدة باد أ نى يبلغ، أشسس ر 3سسسعر إيبور لمدة على % 3بمعد  

 سنوي. يت  سدا  القرض على مدى سنتين ب قةاس نلف سنوية.
 

 .العالقةاصخرى ذات  الترةيباتفجميو  2رض صجل إن ةة يل القرض مضمون بند  الضمان مثل الق
 

من أحد التع دات، فالذي يشسسسسسسس ل  6ف 5ف 4ض صجل ف ، كانت المجموعة في حالة عد  امتثا  للقر 2020 يةسسسسسسسمبر  31 وما في
كل  أن يعلنوا أنللمقرضسين، بموجب إشسعار للمجموعة،  فيجوز صجل التةس يلماد  في اةداقيات   كما  و ةخلف عن الةسدا حالة 

على الدور ففاجبة الدفو أف فاجبة الدفو عند الطلب فةنديذ كل أف جزت مةسستاقة  ةكون  أف جزت من االسسستخدامات فالدواسد المةسستاقة
ل المبلغ المةسسسستاق  ، ة  ةلسسسسنيف كام. فبالتالي2021مارس  31 كما في فن ةغيير  فقد بقي ذلكمن الضسسسسمان المقد  للقرفض. 

. ل  يطلسسب 2021مسسارس  31كمسسا في  الموحسسد الموجز على أنسسه متسسداف  في بيسسان المركز المسسالي 6ف 5ف 4ض صجسسل ف على القر 
 ةاريخ التوقيو.للتة يل كما في الةدا  التعجيل في المقرضون 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11
  يةمبر 31

2020 
 مارس  31 

2021 
  

   درهم   ر   
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 ذم   اسنة ةجارية فأخرى   124,280,397  153,164,590
 مطلوبات مةتاقة  49,986,487  39,634,968
 ماتجزات  اسنة  18,854,974  16,093,611
 ضريبة القيمة المضافة الداسنة  3,533,660  3,576,170
 إيرا ات مؤجلة   3,106,221  2,037,688

 فواسد  اسنة  350,498  962,998
           (12 إيضاحعالقة ) ج ة ذفمةتاق إلى   495,070  387,969

215,857,994  200,607,307        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 

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

يت  اعتما    رسيةسيين فالمنشسآت الخاضسعة للةسيطرة، الةسيطرة المشستركة أف الت ثير الجو ري من قبل  ذ  الج ات.ي ونون في ا مالواي 
 سياسات التةعير فشرفس  ذ  المعامالت من قبل إ ارة المؤسةة.

 
بتةسسسسجيل أي انخداض في  ، ل  ةق  المجموعة 2020 يةسسسسمبر  31فالةسسسسنة المنت ية في  2021مارس  31خال  الدترة المنت ية في 

  اختبساريت  إجرات  سذا التقيي  في ةساريخ كسل ةقرير من خال   السذم  المسدينسة المتعلقسة بسالمبسالغ المةسسسسسسسسسسسسسستاقسة من الج سات ذات العالقسة.
 المركز المالي للج ة ذات العالقة فالةو  الذي ةعمل فيه الج ة ذات العالقة.

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

 
  يةمبر 31

2020 
 مارس  31 

2021 
   

    درهم   ر   
    )غير مدقق(   )مدقق(

 ( 7عالقة )إيضاح  ذومبالغ مستحقة من جهة      
       الشركة الوينية للمواصالت ذ. . . مشرفع مشترك   2,487  1,903

      
 ( 11عالقة )إيضاح  لجهة ذو مبالغ مستحقة       

       الشركة الوينية للمواصالت ذ. . . مشرفع مشترك   495,070  387,969
 

 فيما يلي المعامالت ال امة مو ج ات ذات عالقة:
   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020  2021   
   درهم   ر   

   )غير مدقق(   )غير مدقق(
     

      إيرا ات رسو  إ ارة من الدنا   المدارة  1,370,252  1,523,073
     

      ملاريف أخرى ماملة إلى الشركة الوينية للمواصالت ذ. . .  589,465  593,989
     

      عالقة  ذفإيرا ات إيجار مةتلمة من ج ة   3,265  17,785
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 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 
2020  2021   
   درهم   ر   

   )غير مدقق(   )غير مدقق(
     

      ) ر  (ربح الدترة   25,532,094  23,957,945
     

000,862,785       المتوسط المرجح لعد  اصس   العا ية الملدرة   785,862,000  
     

      العاسد اصساسي فالمخدض للة   الواحد ) ر  (  0,03  0,03
 

 ، ل  ةلدر المجموعة أية أ فات قد ي ون ل ا ة ثير على العاسد للة   إذا ة  استخدام ا.2020ف 2021 مارس 31وما في 
 
 

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

 مندلسسل بشسس لٍ  فةدار التشسسغيلية القطاعات ةنظي  يت  المقدمة. فالخدمات المنتجات في باالختالفات الغالب في المجموعة ةت ثران
 أسسسسسسوا  فةخد  متنوعة منتجات ةقد  اسسسسسستراةيجية ةشسسسسسغيلية فحدة قطاع ول يمثل حيث المقدمة المنتجات فالخدمات لطبيعة ففقا 

 مختلدة.
 

 القطاعات التشغيلية
 
إليه   اسستندت الذي اصسساس  ي القطاعات ف ذ  .رسيةسية ةشسغيلية قطاعات أربعة إلى اإل ارية لألغراض حاليا  المجموعة ةنظي  يت 

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

 الدنا     -
 خدمات التجزسة -
 خدمات المطاع  -
 القابضة -

 
 يت  ةقيي  اص ات على أساس الربح أف الخةارة.

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

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع(  معلومات  14
 

 )غير مدقق( 2021 مارس 31
   الفنادق   خدمات التجزئة  التموينخدمات   القابضة  حذوفات  المجموع 

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

 في فقت معين   19,787,549  17,337,386  133,396,796  - ) 1,574,305)  168,947,426
                           مو مرفر الوقت   23,420,494  -  -  -  -  23,420,494

192,367,920  (1,574,305 ( -  133,396,796  17,337,386  43,208,043   
 ملاريف ةشغيلية مباشرة ) 29,923,710) ) 14,205,768) ) 115,925,246)  -  4,080,422 ) 155,974,302)

                           است الك ) 8,183,383) ) 131,250) ) 694,918)  -  - ) 9,009,551)
              إجمالي الربح  5,100,950  3,000,368  16,776,632  -  2,506,117  27,384,067
 ملاريف عمومية فإ ارية  -  -  - ) 5,295,939)  - ) 5,295,939)
 ى إيرا ات االستثمار فإيرا ات أخر   -  -  116,010  3,980,765 ) ( 2,506,117  1,590,658

 مشرفع مشترك نتاسفالالة في   -  -  -  353,533  -  353,533
 إيرا ات ةمويل  -  -  -  3,314,861  -  3,314,861

                  -         ةكاليف ةمويل  -  -  - ) 1,815,086)  - ) 1,815,086)
              ربح الفترة  5,100,950  3,000,368  16,892,642  538,134  -  25,532,094

             
 )غير مدقق( 2021 مارس 31في             

              مجموع الموجودات  1,091,765,570  31,478,704  188,201,606  1,242,600,354 ) 128,497,480)  2,425,548,754
             

              مجموع المطلوبات  41,170,195  20,404,047  135,111,511  418,930,585 ) 52,195,785)  563,420,553
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع(  14
 

 )غير مدقق( 2020 مارس 31
   الدنا     خدمات التجزسة   التموينخدمات    القابضة  حذففات   المجموع 

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

 مو مرفر الوقت   20,362,404  20,126,062  136,903,748  - ) (1,966,413  175,425,801
                           في فقت معين   22,198,761  -  -  -  -  22,198,761

197,624,562  1,966,413) ( -  136,903,748  20,126,062  42,561,165   
 ملاريف ةشغيلية مباشرة ) 32,262,150) ) 15,773,074) ) 118,273,635)  -  4,029,975 ) 162,278,884)

                           است الك ) 7,362,886) ) 138,291) ) 1,153,773)  -  - ) 8,654,950)
              إجمالي الربح  2,936,129  4,214,697  17,476,340  -  2,063,562  26,690,728
 ملاريف عمومية فإ ارية  -  -  - ) (6,125,159  - ) (6,125,159

 مشرفع مشترك نتاسفالالة 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 ةمويل  -  -  -  3,412,905  -  3,412,905
                           ةكاليف ةمويل  -  - ) (3,029 ) (2,242,500  - ) (2,245,529

              ربح الدترة  2,936,129  4,214,697  17,554,038 ) (746,919  -  23,957,945
             
 )مدقق( 2020 يةمبر  31في             

              مجموع الموجو ات  1,086,866,787  32,538,831  209,003,362  1,207,225,711 ) 123,037,640)  2,412,597,051
             

              مجموع المطلوبات  39,657,871  22,786,874  149,793,791  413,448,657 ) 49,686,249)  576,000,944
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 نتائج موسمية 15
 

 بقة  الدنا  ، الذي ةتدافت عاسداةه خال  الربعين اصف  فاصخير من الةنة.ال ةتعلق الطبيعة الموسمية صنشطة المجموعة إال 
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  16
 

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

 
 

 والتزامات مطلوبات طارئة  17
 

 مطلوبات طارئة
 

 ضمانات بنكية
 

  ر   مليون  66,2 ةسس بقيم انسس الضم اتسس بخطاب يتعلق ا سس فيم  ةسس قاسم ةسس يارس اتسس مطلوب ةسس المجموع لدى انسس و ،2021 مارس 31خ سس بتاري
 مليون  ر  (. 67,0: 2020 يةمبر  31)
 
 لتزامات رأسماليةا
 

بقيمة  الدنا   فةرمي  الةسسسسسسعديات ففند  مارينا  جراند فند  مشسسسسسسرفع لىع لتزاماتاالالمجموعة  قدرت ،2021 مارس 31بتاريخ 
 مليون  ر  (. 111,95: 2020 يةمبر  31مليون  ر   ) 172,3

 
 

 أنصبة أرباح  18
 

. ( لكل سسسسسسسسسسس   ر     0,13) ر    مليون  102,16بمبلغ أرباح نقدية  أنلسسسسسسسسسسبة اقترح أعضسسسسسسسسسسات مجل  اإل ارة، 2021خال  مارس 
. ل  ةكن  ناك 2021أبريل  26في   سسسسوف يعقدللموافقة في اجتماع الجملية العمومية الةسسسنوي الذي  ذ   أنلسسسبة اصرباحةخضسسسو 

 .2020مقترحة فمعتمدة فمدفوعة للمةا مين في  أس   مناةأف  أنلبة أرباح نقدية
 
 

 اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس   19
 

مليون  ر   للةسسنة المنت ية في   10,3مجل  اإل ارة م اف ة أعضسسات مجل  اإل ارة بمبلغ  أعضسسات ، اقترح 2021خال  شسس ر مارس 
ةنعقد في  سسوف التي مجل  اإل ارة لموافقة الجملية العمومية الةسنوية عضسات  ذ  الم افآت ص سسدا . فيخضسو 2020 يةسمبر  31
مليون   9,96الموافقة على م اف ة أعضسسات مجل  اإل ارة البالغة  ، ةمت2019 يةسسمبر   31ت ية في . للةسسنة المن2021أبريل  26

 .2020أبريل  28 ر   في اجتماع الجملية العمومية الةنوي المنعقد في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 

 19 -وباء كوفيد  ت ثير 20
 

فةةسسبب في ةعطل اصعما  فاصنشسسطة االقتلسسا ية.   فبات و   19كوفيد أعلنت منظمة اللسساة العالمية أن  ،2020مارس  11في 
إل ارة  فذلك فممارسسسات إ ارة المخاير اصخرى الوضسسو فقامت بتدعيل خطة اسسستمرارية أعمال ا ةراقب المجموعة عن كثب مو ةقد  

 .اصعما  الماتملة فاص ات المالي أنشطةةعطل 
 

بعين  المجموعة أخذت، بةسسسسسسرعةفي ضسسسسسسوت الوضسسسسسسو المتلسسسسسساعد ة. شسسسسسس وكاي في البيتة االقتلسسسسسسا ية العالمي 19 -قد أحدث كوفيد 
في البيانات  فإ راج ا في أي ةعديالت فةغييرات في اصح ا  فالتقديرات فإ ارة المخاير  النظرفيما إذا كان من الضرفري  االعتبار
غير متس ثرة إلى حسد كبير بسالوضسسسسسسسسسسسسسسو   التجزسسةف ال ةزا  العمليسات التجساريسة للمجموعسة في قطساعي التموين  الموحسدة.الموجزة المساليسة 
ةعتبر اإل ارة أن  ذ   عمليات قطاع الدنا   بةسسسسسسسسبب قيو  الةسسسسسسسسدر الدفلية فالقيو  المدرفضسسسسسسسسة في الةسسسسسسسسو  المالية. ة ثرت الاالي.

.  قطاعي اصعما  اآلخرين خال قلسسسسسسسسيرة المدى بطبيعت ا فيت  اسسسسسسسسستيعاب الت ثير من ف  جو رية، غيرالت ثيرات على قطاع الدنا   
 .2021مارس  31لك الاد اص نى من الت ثير على اص ات المالي لدترة الثالثة أش ر المنت ية في يوضح ذ

 
جو رية قد ةؤ ي على مخاير  ةتضسسمنفيما يلي االفتراضسسات الرسيةسسية حو  المةسستقبل فملسسا ر التقدير الرسيةسسية اصخرى التي قد 

 ة الموحدة:ةعديالت جو رية على البيانات المالية الموجز  إلى
 

 انخداض قيمة الموجو ات غير المالية
 

قسامست المجموعسة بسإجرات ةقيي  انخدساض قيمسة ممتلكساة سا فمعسداة سا على كسل مةسسسسسسسسسسسسسستوى من فحسدات ةوليسد النقسد في قطساع الدنسا  .  
. كما قامت المجموعة  2021مارس  31 كما فيفي قطاع الدنا     قيمة المجموعة إلى أنه ال يوجد انخداض اسسسسسستنتجت فبالتالي،

ةؤثر على اسسسسسسستثمار ا في المشسسسسسسرفع المشسسسسسسترك    غير مؤكدة جو رية أمورض القيمة فأي بتقيي  ما إذا كانت  ناك مؤشسسسسسسرات النخدا 
 . 19 -أثر جو ري لكوفيد ال يوجد  هلى أنالموجو ات فاستنتجت إفالمخزفن فالاق في استخدا  

 
 خةاسر االستمان المتوقعة فانخداض قيمة الذم  المدينة التجارية

 
  االستمانمن المجموعة إعا ة ةقيي  المدخالت فاالفتراضسسات المةسستخدمة لتاديد خةسساسر  19 -كوفيد  عن يتطلب عد  اليقين الناةف

ذات سسسسسسسسسمعة   تيت لدون من منشسسسسسسسسآ . مو اصخذ في االعتبار أن المدينين الرسيةسسسسسسسسيين للمجموعة 2021مارس  31كما في المتوقعة 
المجموعة إلى أن  خاير للعمالت. فنتيجة لذلك اسسسسسسسسسستنتجت جيدة فمرةبطة بالا ومة، ال يوجد  ناك ةغيير جو ري في سسسسسسسسسسمات الم

المدرجة مقابل الذم  المدينة المخلسسسسلسسسسات  فأنإلى حد كبير  فن ةغيير  ةبقى 2020 يةسسسسمبر  31االفتراضسسسسات المةسسسستخدمة في 
 افية فمناسبة. ي ك 2021مارس  31لدترة المنت ية في ل استنا اي إلى ذلك جاريةالت
 

 االستمراريةمبدأ 
 

في ضسسسسوت الظرفف االقتلسسسسا ية الاالية فجميو المعلومات المتاحة حو    قا رة على االسسسسستمرارقامت المجموعة بتقيي  ما إذا كانت 
قد يةسسستمر ة ثير   المخاير فالشسسس وك المةسسستقبلية. ة  إعدا  التوقعات التي ةغطي اص ات المةسسستقبلي للمجموعة فرأس الما  فالةسسسيولة.

  النشسسسسسسسسسسسسسسساسفلكن في الوقسست الاسسالي ةظ ر التوقعسسات أن المجموعسسة لسسدي سسا موار  كسسافيسسة لالسسسسسسسسسسسسسسستمرار في  التطور،في  19 -ووفيسسد 
 ذ  ة  إعدا   لذلك،. فنتيجة 2020 يةسسسسسسسسسسسمبر  31  فل  يتغير منذغير مت ثر إلى حد كبير  مبدأ االسسسسسسسسسسسستمرارية فيبقى ،التشسسسسسسسسسسسغيلي

 ساس مبدأ االستمرارية.البيانات المالية الموجزة الموحدة بش ل مناسب على أ
 

لتدشسسسسسي نتيجة  الماتمل اصعما  انقطاععن كثب مو ةقد  الوضسسسسسو إل ارة  19 - كوفيدالمجموعة في مراقبة ة ثير   سسسسسسوف ةةسسسسستمر
 .2021على عملياة ا فأ اس ا المالي في  19 -ووفيد 
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 .2021أبريل  26ة  اعتما  فإجازة إصدار البيانات المالية الموجزة الموحدة من قبل مجل  اإل ارة بتاريخ 


