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مقدمة

 ٣٠لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي المرحلي الموجز المرفق للمؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق ("المؤسسة") كما في 
ت المرحلیة الموجزة للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین بذلك التاریخ، ، والبیانا٢٠١٥یونیو 

والبیانات الموجزة للتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة الستة أشھر المنتھیة بذلك التاریخ. إن اإلدارة مسؤولة 
"التقاریر المالیة  ٣٤ة وعرضھا وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم عن إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجز

المرحلیة". إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة استناداً إلى مراجعتنا.

 ٣١وللسنة المنتھیة في  ٢٠١٤یونیو  ٣٠إن البیانات المالیة المرحلیة الموجزة والبیانات المالیة السنویة للفترة المنتھیة في 
قد روجعت ودققت من قبل مدقق حسابات آخر أعرب عن رأي غیر متحفظ في تقریر المراجعة وتقریر  ٢٠١٤دیسمبر 

، على التوالي.٢٠١٥مارس  ٤و ٢٠١٤أغسطس  ١٠التدقیق المؤرخین في 

نطاق المراجعة

، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل مدقق ٢٤١٠المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام 
الحسابات المستقل للمنشأة". تنطوي عملیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على توجیھ االستفسارات في المقام األول من 

تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق  الموظفین المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وكذلك تطبیق إجراءات
عملیة المراجعة یعتبر في األساس نطاقاً محدوداً مقارنة بنطاق عملیة التدقیق المنجزة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، وبالتالي 

مة التي قد یتم تحدیدھا فإن نطاق عملیة المراجعة ال یمّكننا من الحصول على تأكیٍد بأننا سنكون على درایٍة بكافة األمور الھا
خالل عملیة التدقیق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأیاً تدقیقیاً في ھذا الشأن.

االستنتاج

ة استناداً إلى مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا، من كاف
، "التقاریر المالیة المرحلیة".٣٤ة، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم النواحي الجوھری

برایس ووترھاوس كوبرز
٢٠١٥ أغسطس ٥

جاك فاخوري
٣٧٩سجل مدققي الحسابات المشتغلین رقم 

العربیة المتحدةأبوظبي، اإلمارات 
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)٣(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.٢٣إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل المرحلي الموجز

الستة أشھر المنتھیة فيالثالثة أشھر المنتھیة في
یونیو ٣٠

٢٠١٥
یونیو ٣٠

٢٠١٤
یونیو ٣٠

٢٠١٥
یونیو ٣٠

٢٠١٤
درھمدرھمدرھمدرھمإیضاحات

مدققة)(غیر (غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢٠٧٫٨٥٥٫٥٨٢١٩٢٫٢٠٤٫٣١٤٤١٧٫٨٠٤٫٩٦٠٣٧٧٫٢٣٨٫٢٥٨اإلیرادات التشغیلیة
)٣٠٨٫٩٥٤٫٦١٤()٣٣٧٫٥١٨٫٦٦٧()١٥٨٫٤٢٦٫٩٤٠()١٧٠٫٤٣٠٫٣٧٥(تكلفة الخدمات

  ٣٧٫٤٢٥٫٢٠٧٣٣٫٧٧٧٫٣٧٤٨٠٫٢٨٦٫٢٩٣٦٨٫٢٨٣٫٦٤٤إجمالي الربح
)١٠٫٦٠٨٫٨٨٨()١٢٫٣٠٤٫٤٨٦()٦٫٤٧٠٫٧٤٠(  )٦٫٤٩٩٫٥٧٨(    وإداریةمصاریف عمومیة 

إیرادات االستثمار وإیرادات 
٩٢٫١٧٤٫٣٢١٢٢٫٨٣٦٫٣٣١٨٫٣٥٢٫٣٢٩٢٧٫٨٢٤٫٦٩٦أخرى، بالصافي

ربح القیمة العادلة ألدوات مالیة 
١٥٢١٥٫٠٩٦٤٤١٫٩٨٦٥٣٢٫٢٠٤٩٨٩٫٠٤٠  مشتقة

استثمارات ربح من استبعاد 
٣٫٨٨٤٫٩١٦---متاحة للبیع

حصة من أرباح شركات زمیلة 
١٠٥٠٥٫٨٤٥٨٥١٫٤٧٩٣٫١٧٨٫٠٠٧٣٫٥٠٤٫٩٠٦ومشروع مشترك

٣٦٩٫٧٢٥٣٧٨٫٠١٢٧٣٨٫٠٧٥٨٣٤٫٣٤٦إیرادات فوائد
)٥٫٦٨٢٫٨٩٥(  )٥٫٢٨٧٫٠٨٥(  )٢٫٧٥٥٫٣٠٠()٢٫٣٢٠٫٥٧٨(تكالیف تمویل، بالصافي

٣١٫٨٧٠٫٠٣٨٤٩٫٠٥٩٫١٤٢٧٥٫٤٩٥٫٣٣٧٨٩٫٠٢٩٫٧٦٥ربح الفترة

الربحیة األساسیة والمخّفضة 
٨٠٫٠٦٠٫٠٩٠٫١٤٠٫١٦للسھم (بالدرھم)



الوطنیة للسیاحة والفنادقالمؤسسة 

)٤(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.٢٣إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز

الستة أشھر المنتھیة فيالثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٤یونیو ٢٠١٥٣٠یونیو ٢٠١٤٣٠یونیو ٢٠١٥٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھمدرھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣١٫٨٧٠٫٠٣٨٤٩٫٠٥٩٫١٤٢٧٥٫٤٩٥٫٣٣٧٨٩٫٠٢٩٫٧٦٥ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر
بنود ال ُیحتمل إعادة تصنیفھا الحقاً 

في بیان الدخل:
)٩٫٥٩٤٫٦٧٤()١١٫٨٨٥٫٣٣٣()٩٫٥٩٤٫٦٧٤()١١٫٨٨٥٫٣٣٣(مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

بنود ُیحتمل إعادة تصنیفھا الحقاً 
في بیان الدخل:

صافي حركة القیمة العادلة الستثمارات 
١٫٧٠٧٫٧٢١٨٫٣٦٢٫٣١٤)٨٫٤٧٠٫٩٤٠(٨٫٥٣٨٫٦٠٧متاحة للبیع

)٣٫٦٢٨٫٠٥٣(---بیع استثمارات متاحة للبیع

)٤٫٨٦٠٫٤١٣(    )١٠٫١٧٧٫٦١٢()١٨٫٠٦٥٫٦١٤()٣٫٣٤٦٫٧٢٦(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

٢٨٫٥٢٣٫٣١٢٣٠٫٩٩٣٫٥٢٨٦٥٫٣١٧٫٧٢٥٨٤٫١٦٩٫٣٥٢مجموع الدخل الشامل للفترة
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)٥(المالیة المرحلیة الموجزة.تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات ٢٣إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز 

رأس 
المال

احتیاطي
قانوني

احتیاطي
عام

أرباح 
محتجزة

تغیرات متراكمة 
في القیم العادلة 

الستثمارات متاحة 
المجموعللبیع

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٢٠١٤٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٨٨٫١٣٠٫٦٤٧٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٢٤٠٫٧٧٢٫٣٢٧٤٨٫٤٧٣٫١٤٧٦٩٢٫٣٧٦٫١٢١ینایر ١في 
٨٩٫٠٢٩٫٧٦٥-٨٩٫٠٢٩٫٧٦٥---ربح الفترة 

)٤٫٨٦٠٫٤١٣(  ٤٫٧٣٤٫٢٦١  )٩٫٥٩٤٫٦٧٤(---(الخسائر) / األرباح الشاملة األخرى للفترة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤٫٧٣٤٫٢٦١٨٤٫١٦٩٫٣٥٢  ٧٩٫٤٣٥٫٠٩١---الشامل للفترةمجموع الدخل 
)١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(-)١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(---)١٧توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

--)٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(--٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠)١٧أسھم منحة مصدرة (إیضاح 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٦٥٦٫٥٤٥٫٤٧٣  ٥٣٫٢٠٧٫٤٠٨)٣٩٫٧٩٢٫٥٨٢(٢٠١٤٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠٨٨٫١٣٠٫٦٤٧٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠یونیو ٣٠في 
==============================================================

٢٠١٥٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٤٫٠٠٣٫٢٣٩٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٤٫٠٣٠٫٩٨٣٥١٫١٧٥٫٤٤٨٧٢٤٫٢٠٩٫٦٧٠ینایر ١في 
٧٥٫٤٩٥٫٣٣٧-٧٥٫٤٩٥٫٣٣٧---ربح الفترة 

)١٠٫١٧٧٫٦١٢(١٫٧٠٧٫٧٢١)١١٫٨٨٥٫٣٣٣(---(الخسائر) / األرباح الشاملة األخرى للفترة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٦٥٫٣١٧٫٧٢٥  ٦٣٫٦١٠٫٠٠٤١٫٧٠٧٫٧٢١---مجموع الدخل الشامل للفترة
---)٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠(-٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠)١٧أسھم منحة مصدرة (إیضاح 

)١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(-)١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(---)١٧توزیعات أرباح ُمعلنة (إیضاح 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٢٫٨٨٣٫١٦٩٦٦٩٫٥٢٧٫٣٩٥)٤٢٫٣٥٩٫٠١٣(٢٠١٥٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٤٫٠٠٣٫٢٣٩١٥٫٠٠٠٫٠٠٠یونیو ٣٠في 
================================================================
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)٦(الموجزة.تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة٢٣إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز

لفترة الستة أشھر المنتھیة

٢٠١٤یونیو ٢٠١٥٣٠یونیو ٣٠إیضاحات
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٧٥٫٤٩٥٫٣٣٧٨٩٫٠٢٩٫٧٦٥الفترةربح 
تعدیالت لـ:

٩٢٩٫٩٤٦٫٤٤١٢٧٫٨٣٧٫٢٨٢استھالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
ربح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع

حصة من أرباح شركات زمیلة ومشروع مشترك
١١
١٠

-
)٣٫١٧٨٫٠٠٧(

)٣٫٨٨٤٫٩١٦(
)٣٫٥٠٤٫٩٠٦(

٤٫٦٩٣٫٥٢٣٤٫٥٥١٫٤٦٤مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
)٢٠٫٦٣٩٫٧٠٠()٤١٠٫١٠٩(ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

)٢٫٤٥٧٫٧٢١()٣٫١٩٥٫٦٤٢(إیرادات من توزیعات أرباح 
)٣٦٦٫٥٩٣(-ربح من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)٩٨٩٫٠٤٠()٥٣٢٫٢٠٤(ربح القیمة العادلة ألدوات مالیة مشتقة
)٨٣٤٫٣٤٦()٧٣٨٫٠٧٥(إیرادات فوائد

٥٫٢٨٧٫٠٨٥٥٫٦٨٢٫٨٩٥تكالیف تمویل، بالصافي

----------------------------------------------------------
١٠٧٫٣٦٨٫٣٤٩٩٤٫٤٢٤٫١٨٤

التغیرات في رأس المال العامل:
)٣٫٣٦١٫٤٤٩()١٫٧٣٧٫٦١٠(مخزون

)٧٫٠٢٢٫٠٦١()٢٫٩٠٢٫٠١٢(حسابات مدینة ومبالغ مدفوعة مقدماً 
٥٢٫٤٢٤٫٦٥٠١٧٫٧٢١٫٠٠٤حسابات دائنة ومستحقات

----------------------------------------------------------
١٥٥٫١٥٣٫٣٧٧١٠١٫٧٦١٫٦٧٨النقد من العملیات

)١٫٤٥٢٫٦٨١()٢٫٩٩٩٫٩٥٢(للموظفینمكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 
)٩٫٥٩٤٫٦٧٤()١١٫٨٨٥٫٣٣٣(١٨مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

----------------------------------------------------------
١٤٠٫٢٦٨٫٠٩٢٩٠٫٧١٤٫٣٢٣صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

----------------------------------------------------------
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
متحصالت من بیع استثمارات متاحة للبیع

شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
توزیعات أرباح مقبوضة من مشروع مشترك

١١
٩

١٠

-
)٧٫٨١٢٫٤٨٣(

١٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٫٤٥٣٫٧٦٦
)٢٨٫٥٧٥٫٥٣٣(

١٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٩٦٫٧١٥٢٠٫٨٤٢٫١٢٧استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعداتمتحصالت من 
٧٣٨٫٠٧٥٨٣٤٫٣٤٦فوائد مقبوضة

٣٫١٩٥٫٦٤٢٢٫٤٥٧٫٧٢١توزیعات أرباح مقبوضة
----------------------------------------------------------

٤٫٠١٢٫٤٢٧)٢٫١٨٢٫٠٥١(صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة االستثماریة
----------------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)٣٧٫٧٩٨٫٣٤٨()٤٤٫٤٨٠٫٩٣٧(قروض مسددة خالل الفترة

-)٤٣٩٫٩٢٣(زیادة في الودائع المصرفیة قصیرة األجل
فوائد مدفوعة

١٧أرباح مدفوعةتوزیعات 
)٥٫٢٨٧٫٠٨٥(
)١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

)٥٫٦٨٢٫٨٩٥(
)١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

----------------------------------------------------------
)١٦٣٫٤٨١٫٢٤٣()١٧٠٫٢٠٧٫٩٤٥(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

----------------------------------------------------------
)٦٨٫٧٥٤٫٤٩٣()٣٢٫١٢١٫٩٠٤(صافي النقص في النقد وما في حكمھ

١٠٥٫٤٨٥٫٣٧٢١٣٢٫٤٤٥٫٦٤٣النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
----------------------------------------------------------

١٢٧٣٫٣٦٣٫٤٦٨٦٣٫٦٩١٫١٥٠النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة
==========================



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 
(تابع) ٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)٧(

معلومات عامة١

عامة في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة تأّسست المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق ("المؤسسة") كشركة مساھمة 
بغرض امتالك الفنادق والمجّمعات الترفیھیة ١٩٧٨) لسنة ٧بمقتضى القانون رقم (١٩٩٦دیسمبر ١١المتحدة بتاریخ 

وإدارتھا واالستثمار فیھا وما یتعلق بھا من نشاطات أخرى. إن أسھم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة.

، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٦٩٤٢إن العنوان المسجل للمؤسسة ھو ص. ب. 

تمتلك المؤسسة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة أربعة فنادق ھي: (أ) فندق انتركونتیننتال أبوظبي الذي تدیره شركة 
جبل الظنة التي تخضع -دولیة متخصصة في إدارة الفنادق، (ب) منتجع دانات العین وفندق شاطئ الظفرة ومنتجع دانات 

ؤسسة خدمات المطاعم ولدیھا استثمارات (بخالف تلك المتاحة للبیع وبالقیمة لإلدارة المباشرة للمؤسسة. كما توفر الم
العادلة من خالل الربح أو الخسارة) في المنشآت التالیة:  

الحصةالنشاط الرئیسيبلد ممارسة النشاطاالسم

الشركة الوطنیة للمواصالت ذ.م.م
("المشروع المشترك")

  ٪٥٠خدمات المواصالتاإلمارات العربیة المتحدة

  ٪١٠إدارة الفنادقاإلمارات العربیة المتحدةإلدارة الفنادق ذ.م.م آزوربیرل 

بیرل آزور للعقارات ذ.م.م
(یشار إلیھا مع بیرل آزور إلدارة الفنادق 

ذ.م.م باسم "الشركات الزمیلة")*

  ٪١٠إدارة الفنادقاإلمارات العربیة المتحدة

الشركات الزمیلة نظراً للتأثیر الجوھري الذي تمارسھ المؤسسة على ھاتین المنشأتین من خالل رئیس مجلس * تعد من 
إدارة المؤسسة الذي یشغل عضویة مجلس اإلدارة في كلتا المنشأتین / الشركتین الزمیلتین.

ن خالل اتفاقیات إدارة األصول، تدیر المؤسسة خمسة فنادق واستراحات من خالل اتفاقیات إدارة وثالثة فنادق أخرى م
وجمیعھا مملوكة ألطراف أخرى.

أغسطس  ٥بتاریخ ٢٠١٥یونیو ٣٠تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموجزة للفترة المنتھیة في 
٢٠١٥.



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)٨(

أساس اإلعداد ٢

وفقاً للمعیار المحاسبي ٢٠١٥یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في لقد تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة لفترة الستة 
، التقاریر المالیة المرحلیة، الصادر من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، ووفقاً لألحكام الساریة لقانون ٣٤الدولي رقم 

(وتعدیالتھ).١٩٨٤الشركات التجاریة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة لسنة 

المالیة المرحلیة الموجزة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (الدرھم اإلماراتي)، وھو العملة الوظیفیة إن البیانات 
للمؤسسة.

ال تشتمل ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبیانات المالیة السنویة وینبغي 
. وباإلضافة ٢٠١٤دیسمبر ٣١البیانات المالیة السنویة للمؤسسة كما في وللسنة المنتھیة في أن ُتقرأ جنباً إلى جنب مع 

مؤشراً على النتائج التي قد ٢٠١٥یونیو ٣٠إلى ذلك، فلیس من الضروري أن تكون نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في 
.٢٠١٥دیسمبر ٣١تكون متوقعة للسنة المالیة التي ستنتھي في 

سات المحاسبیةالسیا٣

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة تتوافق مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد 
. وال یتوقع أن یكون للتعدیالت على المعاییر ٢٠١٤دیسمبر ٣١البیانات المالیة السنویة للمؤسسة للسنة المنتھیة في 

أي تأثیر جوھري على المؤسسة.٢٠١٥دیسمبر ٣١الیة الساریة على السنة المالیة التي ستنتھي في الدولیة للتقاریر الم

التقدیرات٤

إن إعداد المعلومات المالیة المرحلیة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات 
واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

التقدیرات.

وفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة، فإن األحكام الھامة التي أبدتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات 
والمصادر المطبقة في البیانات المحاسبیة للمؤسسة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األحكام

.٢٠١٤دیسمبر ٣١المالیة للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة واألدوات المالیة٥

عوامل المخاطر المالیة١-٥

تتعرض المؤسسة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة متنوعة ھي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت 
للقیمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر أسعار الفائدة 

ومخاطر السیولة.

ال تشتمل المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبیانات المالیة السنویة، وینبغي 
. لم تطرأ أي تغییرات على قسم ٢٠١٤دیسمبر ٣١یة السنویة للمؤسسة كما في أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المال

إدارة المخاطر منذ نھایة السنة أو على أي من سیاسات إدارة المخاطر.



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)٩(

  (تابع)إدارة المخاطر المالیة واألدوات المالیة ٥

مخاطر السیولة٢-٥

یر جوھري في التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة المتعلقة بالمقارنة مع نھایة العام السابق، لم یكن ھناك أي تغی
.١٣بالمطلوبات المالیة. إن الخصائص الرئیسیة للقروض ألجل المقدمة إلى المؤسسة مبینة في اإلیضاح رقم 

تقدیر القیمة العادلة٣-٥

جوھریاً عن قیمھا الدفتریة بتاریخ التقریر، فیما ال تختلف القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمؤسسة اختالفاً 
الذي یحمل معدل فائدة ثابت. مبین أدناه مقارنة بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لھذا القرض:٢عدا القرض ألجل رقم 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
دیسمبر٣١یونیو٣٠دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
درھمدرھمدرھمدرھم

الموجودات المالیة
استثمارات متاحة للبیع 

٦٦٫٣٥٧٫١٧٤٦٤٫٦٤٩٫٤٥٣٦٦٫٣٥٧٫١٧٤٦٤٫٦٤٩٫٤٥٣متداولة-
١١٫٦٩٦٫٢٤٩١١٫٦٩٦٫٢٤٩١١٫٦٩٦٫٢٤٩١١٫٦٩٦٫٢٤٩غیر متداولة-

المطلوبات المالیة
١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠١٤٢٫١٢٩٫٦٢٧١٤٥٫٤٣٤٫٩٩٦فائدة ثابتقرض بسعر 

١٣٥٫٦١٢٫٧٢٨١٦٢٫٥٩٣٫٦٦٥١٣٥٫٦١٢٫٧٢٨١٦٢٫٥٩٣٫٦٦٥قرض بسعر فائدة متغیر
٢٢٣٫٩٧٣٧٥٦٫١٧٧٢٢٣٫٩٧٣٧٥٦٫١٧٧مقایضات أسعار الفائدة

المدینة، والحسابات الدائنة، والسحوبات المصرفیة على ترى اإلدارة  أن النقد والودائع قصیرة األجل، والحسابات 
المكشوف، والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة إلى حد كبیر نظراً لفترات استحقاقھا قصیرة األجل.

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة
لمالیة عن طریق أسالیب التقییم:تستخدم المؤسسة التسلسل التالي لتحدید وبیان القیمة العادلة لألدوات ا

األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.المستوى األول:

أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة جدیرة المستوى الثاني:
مباشر أو غیر مباشر.بالمالحظة، سواء بشكل

أسالیب تستخدم فیھا معطیات لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند على بیانات یمكن المستوى الثالث:
مالحظتھا في السوق.



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٠(

  (تابع)إدارة المخاطر المالیة واألدوات المالیة ٥

(تابع) تقدیر القیمة العادلة٣-٥

للقیمة العادلة (تابع)التسلسل الھرمي 

یعرض الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة بحسب تسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة كما في 
:٢٠١٥یونیو ٣٠

األسعار المعلنة
في األسواق النشطة 

(المستوى األول)

المعطیات الھامة 
الجدیرة بالمالحظة 

(المستوى الثاني)

الھامةلمعطیاتا
غیر الجدیرة 
بالمالحظة  

(المستوى الثالث)
درھمدرھمدرھم

استثمارات متاحة للبیع
١١٫٦٩٦٫٢٤٩-٦٦٫٣٥٧٫١٧٤أسھم حقوق الملكیة

أدوات مالیة مشتقة
-٢٢٣٫٩٧٣-مقایضات أسعار الفائدة

قروض ألجل
-١٤٢٫١٢٩٫٦٢٧-قروض بأسعار فائدة ثابتة

-١٣٥٫٦١٢٫٧٢٨-قروض بأسعار فائدة متغیرة

یعرض الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة بحسب تسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة كما في 
:٢٠١٤دیسمبر ٣١

المعلنةاألسعار 
في األسواق النشطة 

(المستوى األول)

المعطیات الھامة 
الجدیرة بالمالحظة 

(المستوى الثاني)

الھامةالمعطیات
غیر الجدیرة 
بالمالحظة  

(المستوى الثالث)
درھمدرھمدرھم

استثمارات متاحة للبیع
١١٫٦٩٦٫٢٤٩-٦٤٫٦٤٩٫٤٥٣أسھم حقوق الملكیة

أدوات مالیة مشتقة
-٧٥٦٫١٧٧-مقایضات أسعار الفائدة

قروض ألجل
-١٤٥٫٤٣٤٫٩٩٦-قروض بأسعار فائدة ثابتة

  -  ١٦٢٫٥٩٣٫٦٦٥-قروض بأسعار فائدة متغیرة

لم تكن ھناك أي تحویالت بین أو إلى المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث لقیاس القیمة العادلة خالل السنة. 



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١١(

  (تابع)إدارة المخاطر المالیة واألدوات المالیة ٥

استثمارات متاحة للبیع
المحلیة. وتستند أعمال التقییم على أسعار تشمل االستثمارات المصنفة المتاحة للبیع األسھم المتداولة في أسواق المال 

السوق المعلنة في أسواق المال.

أدوات مالیة مشتقة
تشمل األدوات المالیة المشتقة مقایضات أسعار الفائدة المقدرة باستخدام أسالیب التقییم إلى جانب المعطیات الملحوظة في 

حسابات القیمة الحالیة. تتضمن النماذج معطیات مختلفة من بینھا السوق. تشمل أسالیب التقییم نماذج المقایضة باستخدام 
الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة ومنحنیات أسعار الفائدة ومنحنیات األسعار اآلجلة للسلع األساسیة.

قرض ألجل
مة العادلة ٪ سنویاً. تحتسب القی٢حصلت المؤسسة من حكومة أبوظبي على قرض بمعدل فائدة ثابت وبسیط بنسبة 

للقرض باستخدام حسابات القیمة الحالیة بناًء على أسعار الفائدة السائدة في السوق بتاریخ بیان المركز المالي.

موسمیة العملیات٦

إن الطابع الموسمي ألنشطة المؤسسة یتعلق فقط بالقسم الفندقي الذي یجني معظم إیراداتھ في الربعین األول واألخیر 
من العام.

طاعات التشغیلیةالق٧

یتم تحدید القطاعات الرئیسیة المشمولة بالتقاریر على أساس القطاعات التشغیلیة نظراً ألن المخاطر ومعدالت العائد لدى 
م القطاعات التشغیلیة وتدار بشكٍل منفصل  المؤسسة تتأثران في الغالب باالختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة. تنظَّ

المنتجات والخدمات المقدمة حیث یمثل كل قطاع وحدة تشغیلیة استراتیجیة تقدم منتجات متنوعة وتخدم وفقاً لطبیعة 
أسواق مختلفة.

القطاعات التشغیلیة

م المؤسسة حالیاً لألغراض اإلداریة في أربعة قطاعات تشغیلیة رئیسیة. وھذه القطاعات ھي األساس الذي استندت  تنظَّ
التقاریر حول معلوماتھا القطاعیة الرئیسیة، وھي كالتالي:علیھ المؤسسة في إعداد 

الفنادق-
خدمات التجزئة-
خدمات المطاعم-
الشركة القابضة -

یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة.



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 
(تابع) ٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٢(

  (تابع)القطاعات التشغیلیة ٧

على التوالي:٢٠١٤و٢٠١٥یونیو ٣٠تعرض الجداول التالیة تفاصیل اإلیرادات واألرباح المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة للمؤسسة لفترتي الستة أشھر المنتھیتین في 

الفنادقالستة أشھر المنتھیة في 
خدمات
التجزئة

خدمات 
المطاعم 

الشركة 
القابضة 

قیود 
المجموعمحذوفة

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم(غیر مدققة)٢٠١٥یونیو ٣٠

٤١٧٫٨٠٤٫٩٦٠)٥٫٧١٦٫٨٦٢(-١٦١٫٤٠٦٫٢٧٦٤٣٫٢٢٨٫٠٦٣٢١٨٫٨٨٧٫٤٨٣اإلیرادات
)٣٣٧٫٥١٨٫٦٦٧(١٢٫٩٤١٫٣٩٤-)١٩٨٫١٨٧٫١٢٨()٢٩٫٣٦٣٫١٢٥()١٢٢٫٩٠٩٫٨٠٨(تكلفة الخدمات

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٧٫٢٢٤٫٥٣٢٨٠٫٢٨٦٫٢٩٣-٣٨٫٤٩٦٫٤٦٨١٣٫٨٦٤٫٩٣٨٢٠٫٧٠٠٫٣٥٥إجمالي الربح

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)١٢٫٣٠٤٫٤٨٦(-)١٢٫٣٠٤٫٤٨٦(---مصاریف عمومیة وإداریة

٨٫٣٥٢٫٣٢٩)٧٫٢٢٤٫٥٣٢(١٥٫٥٧٦٫٨٦١---أخرى، بالصافي*إیرادات االستثمار وإیرادات 
٥٣٢٫٢٠٤-٥٣٢٫٢٠٤---ةربح القیمة العادلة ألدوات مالیة مشتق

٣٫١٧٨٫٠٠٧-٣٫١٧٨٫٠٠٧---حصة من أرباح شركات زمیلة ومشروع مشترك
٧٣٨٫٠٧٥-٧٣٨٫٠٧٥---إیرادات فوائد

)٥٫٢٨٧٫٠٨٥(-)٥٫٢٨٧٫٠٨٥(---تكالیف تمویل، بالصافي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٧٥٫٤٩٥٫٣٣٧-٣٨٫٤٩٦٫٤٦٨١٣٫٨٦٤٫٩٣٨٢٠٫٧٠٠٫٣٥٥٢٫٤٣٣٫٥٧٦ربح الفترة
============================================================================

درھم.  ٤٫٢٠٠٫٣٠٣درھم ومن الفنادق المدارة بقیمة ٤٫٧٧٩٫٢٣٠* تشمل إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى إیرادات أتعاب اإلدارة من الفنادق المملوكة بقیمة 



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٣(

(تابع)القطاعات التشغیلیة ٧

الفنادقالستة أشھر المنتھیة في 
خدمات
التجزئة

خدمات
المطاعم

الشركة 
القابضة 

قیود 
المجموعمحذوفة

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم(غیر مدققة)٢٠١٤یونیو ٣٠

٣٧٧٫٢٣٨٫٢٥٩)٥٫٩٤٤٫١٤٦(  -  ١٥٤٫٣٤١٫٧٠٨٣٩٫٦٧٦٫٦٨٦١٨٩٫١٦٤٫٠١١اإلیرادات   
)٣٠٨٫٩٥٤٫٦١٥(١٢٫٩٩٩٫٠٧٨-)١٧٧٫٣٨٠٫٨٢٤()٢٧٫١٥٢٫٧٨٣()١١٧٫٤٢٠٫٠٨٦(تكلفة الخدمات

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ٧٫٠٥٤٫٩٣٢٦٨٫٢٨٣٫٦٤٤-٣٦٫٩٢١٫٦٢٢١٢٫٥٢٣٫٩٠٣١١٫٧٨٣٫١٨٧إجمالي الربح

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)١٠٫٦٠٨٫٨٨٨(-)١٠٫٦٠٨٫٨٨٨(---مصاریف عمومیة وإداریة

٢٧٫٨٢٤٫٦٩٦)٧٫٠٥٤٫٩٣٢(٣٣٤٫٨٧٩٫٦٢٨---إیرادات االستثمار وإیرادات أخرى، بالصافي*

٩٨٩٫٠٤٠-٩٨٩٫٠٤٠---ربح القیمة العادلة ألدوات مالیة مشتقة

٣٫٨٨٤٫٩١٦-٣٫٨٨٤٫٩١٦---متاحة للبیعربح من بیع استثمارات 
٣٫٥٠٤٫٩٠٦-٣٫٥٠٤٫٩٠٦---حصة من أرباح شركات زمیلة ومشروع مشترك

٨٣٤٫٣٤٦-٨٣٤٫٣٤٦---إیرادات فوائد
)٥٫٦٨٢٫٨٩٥(  -  )٥٫٦٨٢٫٨٩٥(  -  -  -  تكالیف تمویل

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٨٩٫٠٢٩٫٧٦٥-٣٦٫٩٢١٫٦٢٢١٢٫٥٢٣٫٩٠٣١١٫٧٨٣٫١٨٧٢٧٫٨٠١٫٠٥٣ربح الفترة

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

درھم.  ٣٫٣٦٨٫١٥٠درھم ومن الفنادق المدارة بقیمة ٤٫٦٩٦٫٢٥٤* تشمل إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى إیرادات أتعاب اإلدارة من الفنادق المملوكة بقیمة 



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٤(

  (تابع)القطاعات التشغیلیة ٧

على التوالي:٢٠١٤دیسمبر ٣١و٢٠١٥یونیو ٣٠بالقطاعات التشغیلیة للمؤسسة كما في یعرض الجدول التالي تفاصیل الموجودات والمطلوبات المتعلقة 

الفنادق
خدمات
التجزئة

خدمات 
المطاعم 

الشركة 
القابضة 

قیود 
المجموعمحذوفة

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم
٢٠١٥یونیو ٣٠في 

١٫٢١٢٫٠٢٣٫٥١٩)١٢٥٫٠٣٨٫٤٩٧(٤٠٧٫١٤٥٫٩٣٨٢١٫٤٨٠٫٤١٢١٧٥٫١١٨٫٤٩٧٧٣٣٫٣١٧٫١٦٩مجموع الموجودات
========================================================================

٣٦٠٫١٨٣٫٥٢٩)٥٠٫٦١٢٫٩٦١(٤٧٫٨٦١٫٦٤٧١٢٫٩٧٢٫٩٨٧١٠٢٫٩٣٠٫٤٦٣٢٤٧٫٠٣١٫٣٩٣المطلوبات التشغیلیة
========================================================================

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 
١٫٢٥٧٫٦٠٠٫٧١٤)١٠٢٫٨١٧٫٣٧٦(١٧٤٫٤٢٨٫٧١١٧٢٩٫٧٧١٫٢١٠  ٤٣٣٫٥٤٤٫٧١٣٢٢٫٦٧٣٫٤٥٦مجموع الموجودات

=========================================================================
٣١٧٫١٠٤٫٠٨٣  )٥٠٫٠٢٣٫٦٤٤(١٠٠٫٤٣٢٫٤٣١٢٠١٫٨٦٩٫٩١٧  ٥٠٫٧٩٨٫٩٣٤١٤٫٠٢٦٫٤٤٥المطلوبات التشغیلیة

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



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 
(تابع) ٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٥(

ربحیة السھم٨

أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. تحتسب الربحیة األساسیة للسھم بتقسیم
وتحتسب الربحیة المخفضة للسھم بتقسیم أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة، 

مع تعدیلھا لبیان آثار األدوات ذات التأثیر المخّفض.

بیانات اإلیرادات واألسھم المستخدمة في احتساب ربحیة السھم:یوضح الجدول التالي 

الستة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٥یونیو ٣٠

الستة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٤یونیو ٣٠
درھمدرھم

٧٥٫٤٩٥٫٣٣٧٨٩٫٠٢٩٫٧٦٥ربح الفترة
=======================

القائمة خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة
٥٤٠٫٠٠٠٥٤٠٫٠٠٠(المعدلة بأسھم المنحة المصدرة) (باآلالف)

=======================
٠٫١٤٠٫١٦الربحیة األساسیة والمخّفضة للسھم (بالدرھم)

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

تأثیر مخّفض على ربحیة السھم عند التحویل أي أدوات یمكن أن یكون لھا ٢٠١٥یونیو ٣٠لم تصدر المؤسسة كما في 
أو الممارسة.

ممتلكات ومنشآت ومعدات٩

یونیو٣٠
٢٠١٥

دیسمبر٣١
٢٠١٤

درھمدرھم
ممتلكات ومنشآت ومعدات 

٧٣٤٫٠٩٢٫٤٧٧٧٥٦٫٥١٣٫٠٤١بصافي قیمتھا الدفتریة
========================

یونیو بیانھا كما یلي:٣٠والمنشآت والمعدات خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في حركة الممتلكات 

یونیو ٣٠
٢٠١٥

یونیو ٣٠
٢٠١٤

درھمدرھم

٧٥٦٫٥١٣٫٠٤١٧٤٥٫٨٣٣٫٧١١ینایر١صافي القیمة الدفتریة االفتتاحیة في 
٧٫٨١٢٫٤٨٣٢٨٫٥٧٥٫٥٣٣إضافات

)٢٠٢٫٤٢٧()٢٨٦٫٦٠٦(استبعادات
)٢٧٫٨٣٧٫٢٨٢()٢٩٫٩٤٦٫٤٤١(مصروف االستھالك للفترة

٧٣٤٫٠٩٢٫٤٧٧٧٤٦٫٣٦٩٫٥٣٥یونیو٣٠صافي القیمة الدفتریة الختامیة في 



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٦(

(تابع) ممتلكات ومنشآت ومعدات٩

٢٠٫٦قطعة أرض وحققت ربحاً بقیمة باعت المؤسسة،٢٠١٤یونیو ٣٠خالل الفترة الستة أشھر المنتھیة في 
ملیون درھم.

مصروف االستھالك موّزع في بیان الدخل المرحلي الموجز على النحو التالي:

یونیو ٣٠
٢٠١٥

یونیو ٣٠
٢٠١٤

درھمدرھم

٢٨٫٧٦١٫٩٤٥٢٦٫٨٥٥٫٥٥٩تكلفة الخدمات
١٫١٨٤٫٤٩٦٩٨١٫٧٢٣مصاریف عمومیة وإداریة

٢٩٫٩٤٦٫٤٤١٢٧٫٨٣٧٫٢٨٢

٣١ملیون درھم (السنة المنتھیة في ٠٫٥مبلغ  ٢٠١٥یونیو ٣٠خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في حولت المؤسسة
ملیون درھم) من فئة اإلنشاءات قید اإلنجاز إلى فئات مختلفة ضمن الممتلكات والمنشآت ٢٠١٤:٦٠٫٥دیسمبر 

والمعدات.

استثمار في شركات زمیلة ومشروع مشترك١٠

یونیو ٣٠
٢٠١٥

دیسمبر ٣١
٢٠١٤

درھمدرھم

٨٠٫٧٨٨٫٧١٣  ٨٢٫٩٨٢٫٥٤٥استثمار في شركات زمیلة
٩٫٤٥٨٫٠٢٨٩٫٤٧٣٫٨٥٣استثمار في مشروع مشترك

٩٢٫٤٤٠٫٥٧٣٩٠٫٢٦٢٫٥٦٦  

یلي:یونیو بیانھا كما٣٠حركة االستثمار في الشركات الزمیلة والمشروع المشترك لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو ٣٠
٢٠١٥

یونیو ٣٠
٢٠١٤

درھمدرھم

٨٥٫٨٩٧٫٥١٣  ٩٠٫٢٦٢٫٥٦٦في بدایة الفترة 
٣٫١٧٨٫٠٠٧٣٫٥٠٤٫٩٠٦الحصة من الربح

)١٫٠٠٠٫٠٠٠()١٫٠٠٠٫٠٠٠(إیرادات من توزیعات األرباح
٩٢٫٤٤٠٫٥٧٣٨٨٫٤٠٢٫٤١٩في نھایة السنة



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٧(

  (تابع)استثمارات في شركات زمیلة ومشروع مشترك ١٠

فیما یلي تفاصیل الحصة من أرباح الشركات الزمیلة والمشروع المشترك كما ھي مدرجة في بیان الدخل الشامل 
المرحلي الموجز:

یونیو ٣٠
٢٠١٥

یونیو ٣٠
٢٠١٤

درھمدرھم

٢٫١٩٣٫٨٣٢٢٫٧٩٨٫٩٣٧حصة من أرباح الشركات الزمیلة
٩٨٤٫١٧٥٧٠٥٫٩٦٩حصة من أرباح المشروع المشترك

٣٫١٧٨٫٠٠٧٣٫٥٠٤٫٩٠٦

استثمارات متاحة للبیع١١
یونیو ٣٠

٢٠١٥
دیسمبر ٣١

٢٠١٤
درھمدرھم

٦٤٫٦٤٩٫٤٥٣  ٦٦٫٣٥٧٫١٧٤  استثمارات في استثمارات متداولة
١١٫٦٩٦٫٢٤٩١١٫٦٩٦٫٢٤٩استثمارات في استثمارات غیر متداولة

٧٨٫٠٥٣٫٤٢٣٧٦٫٣٤٥٫٧٠٢

یونیو بیانھا كما یلي:٣٠حركة االستثمارات المتاحة للبیع لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو ٣٠
٢٠١٥

یونیو٣٠
٢٠١٤

درھمدرھم

٧٦٫٣٤٥٫٧٠٢٧٦٫٨٤٥٫٦٥٨في بدایة الفترة
٥٫١٠٠٫٨٥٤  ١٫٧٠٧٫٧٢١صافي ربح القیمة العادلة 

)٣٫٥٦٨٫٨٥٠(-استبعاد 
٧٨٫٠٥٣٫٤٢٣٧٨٫٣٧٧٫٦٦٢في نھایة السنة

) في رأس مال شركة ٪٢٠١٤:٤٫٨٩( ٪٤٫٨٩تمثل االستثمارات في األسھم غیر المتداولة حصة المؤسسة البالغة 
بطریقة صافي قیمة الموجودات. ٢٠١٤مستقل تقییم ھذا االستثمار خالل عام سواعد للتوظیف ذ.م.م. تولى طرف 

٣١ملیون درھم وقیدتھ المؤسسة في بیان الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتھیة في ٨٫٩نتج عن ھذا التقییم ربح بقیمة 
.٢٠١٤دیسمبر 

وحققت ربحاً بقیمة استثمارات متاحة للبیعباعت المؤسسة،٢٠١٤یونیو ٣٠خالل الفترة الستة أشھر المنتھیة في 
ملیون درھم.٣٫٨



المؤسسة الوطنیة للسیاحة والفنادق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
  (تابع)٢٠١٥یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)١٨(

نقد وما في حكمھ١٢

یونیو ٣٠
٢٠١٥

دیسمبر ٣١
٢٠١٤

درھمدرھم

٧٣٫٣٦٣٫٤٦٨٨٥٫٤٨٥٫٣٧٢أرصدة مصرفیة ونقدیة
٣٤٫١٥٠٫٥٩٥٥٣٫٧١٠٫٦٧٢ودائع ألجل

١٠٧٫٥١٤٫٠٦٣١٣٩٫١٩٦٫٠٤٤نقد وودائع قصیرة األجل
)٣٣٫٧١٠٫٦٧٢()٣٤٫١٥٠٫٥٩٥(ناقصاً: ودائع ألجل بفترة استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

٧٣٫٣٦٣٫٤٦٨١٠٥٫٤٨٥٫٣٧٢النقد وما في حكمھ

الودائع ألجل مودعة لدى مؤسسات مالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ومقومة بالدرھم اإلماراتي، وتحمل 
إلى  ٪٢٠١٤:٢٫١( ٪٢٫٧٥إلى  ٪٢٫٥٠أساس األسعار السائدة في السوق التي تتراوح بین معدل ربح على 

) سنویاً.٪٢٫٧٥

لغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز، یشمل النقد وما في حكمھ ما یلي:

الستة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٥یونیو ٣٠

الستة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٤یونیو ٣٠
درھمدرھم

٧٣٫٣٦٣٫٤٦٨٦٨٫٧٩١٫٤٣٩أرصدة مصرفیة ونقدیة
)٥٫١٠٠٫٢٨٩(  -  ناقصا: سحب مصرفي على المكشوف

٧٣٫٣٦٣٫٤٦٨٦٣٫٦٩١٫١٥٠

قروض ألجل١٣
یونیو٣٠

٢٠١٥
دیسمبر ٣١

٢٠١٤
درھمدرھم

١٩٨٫٧٥٠٫٤٤٧١٢٥٫٢٥٠٫٤٤٧قرض ألجل 
٢١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠قرض ألجل 
٣٣٢٫٨١٠٫٠٦٩٣٣٫٣٧٨٫٦٠٦قرض ألجل 
٣٫٨١٥٫٩٦٢٣٫٧٢٨٫٣٦٢  ٤قرض ألجل 
٢٣٦٫٢٥٠٢٣٦٫٢٥٠  ٥قرض ألجل 

  ٢٧٥٫٦١٢٫٧٢٨٣٢٠٫٠٩٣٫٦٦٥مجموع القروض
  ١٥٣٫١٧٧٫٧٢٨١٨٨٫٨٤٥٫٦٦٥ناقصاً: الجزء غیر المتداول

١٢٢٫٤٣٥٫٠٠٠١٣١٫٢٤٨٫٠٠٠الجزء المتداول
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١قرض ألجل 
ملیون درھم لتمویل التزاماتھا ٣٧٠على قرض من أحد المصارف المحلیة بمبلغ ٢٠٠٩حصلت المؤسسة خالل عام 

١ملیون درھم لكل قسط اعتباراً من ١٥٫٤قسطاً ربع سنوي بقیمة ٢٤قصیرة األجل، ویستحق سداد القرض على 
٪ على سعر إیبور لمدة ثالثة أشھر. وتدفع الفائدة على أساس ربع ٣٫٥ل . یحمل القرض فائدة بمعد٢٠١٠ینایر 
سنوي.

قسطاً ربع سنوي اعتباراً ١٩، أعادت المؤسسة جدولة القرض مع المصرف لكي یسدد على ٢٠١٢خالل شھر مارس 
ملیون ٩ا ملیون درھم، وأربع دفعات قیمة كل منھ٨٫٥بواقع أربع دفعات قیمة كل منھا ٢٠١٢من نھایة مارس 

ملیون درھم، ودفعتین قیمة ١٤٫٥ملیون درھم، وأربع دفعات قیمة كل منھا ١٢درھم، وأربع دفعات قیمة كل منھا 

إلى جانب الرصید المتبقي من القرض.٢٠١٦سبتمبر ٣٠ملیون درھم، ودفعة نھائیة في ١٦٫٥كل منھما 

فیما یلي ضمانات القرض ألجل:
ى فندق انتركونتننتال أبوظبي.رھن عقاري على أرض ومبن)١
ملیون درھم.٣٧٠التنازل عن بولیصة التأمین على الفندق بما ال یقل عن )٢
التنازل عن إیرادات فندق انتركونتننتال أبوظبي.)٣

٢قرض ألجل 
، باعت حكومة أبوظبي ثالثة ١٩٩٦دیسمبر ١١المؤرخ في ١٩٩٦) لسنة ٧) من القانون رقم (٤وفقاً للمادة رقم (

ملیون ٣٥٠فنادق ھي فندق انتركونتیننتال أبوظبي ومنتجع دانات العین وفندق شاطئ الظفرة للمؤسسة لقاء مبلغ 
عاماً بعد ٢٠جل للمؤسسة بحیث یستحق دفعھ على مدى درھم. اعتبرت الحكومة قیمة البیع المذكورة قرضاً طویل األ

الذي یمثل تاریخ االتفاق على القرض. یحمل ١٩٩٦دیسمبر ١١فترة سماح مدتھا خمس سنوات تبدأ اعتباراً من 
یونیو ٣٠٪ سنویاً تحتسب بعد فترة سماح مدتھا ثالث سنوات. لم تسدد المؤسسة حتى ٢القرض فائدة بسیطة بنسبة 

ملیون درھم. ١٧٫٥بقیمة ٢٠١٤الدفعات المقررة المستحقة في عام إحدى٢٠١٥

٣قرض ألجل 
ملیون درھم لتمویل التزاماتھا ٣٥على قرض من أحد المصارف المحلیة بمبلغ ٢٠١٣حصلت المؤسسة خالل عام 

٢٫١٨بقیمة قسطاً ربع سنوي١٥قصیرة األجل عن مشروع جدید، ویستحق سداد القرض خالل أربع سنوات على مدى 
) تمثل رصید القرض المتبقي ١٦ودفعة واحدة أخیرة (٢٠١٣سبتمبر ٣٠ملیون درھم لكل قسط تبدأ في األصل من 

إضافة إلى الفائدة المستحقة المتبقیة. سحبت المؤسسة مجمل قیمة القرض. والحقاً، تم تعدیل جدول السداد لتمدید تاریخ 
٪ سنویاً ٦٫٥٪ على سعر إیبور لمدة ثالثة أشھر بحد أدنى ٤رض فائدة بمعدل . یحمل الق٢٠١٥فبرایر ٢٨أول قسط إلى 

لسعر الفائدة. وتدفع الفائدة على أساس ربع سنوي. 

إضافة إلى التنازل عن إیرادات فندق منتج ١تشمل ضمانات القرض الضمانات المشتركة المشار إلیھا في القرض ألجل 
درھم.ملیون ٢٠دانات جبل الظنة حتى مبلغ 
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  ٤قرض ألجل 
ملیون درھم. سوف یستخدم ھذا ٢٢٠على قرض من أحد المصارف المحلیة بمبلغ ٢٠١٣حصلت المؤسسة خالل عام 

ملیون ٣٫٧ما قیمتھ ٢٠١٥یونیو ٣٠القرض لبناء فندق جدید ھو جراند مارینا. بلغ المسحوب من القرض كما في 
األعمال المدنیة الرئیسیة للمقاول. یحمل شھراً من القسط األول المستحق عن٣٦درھم. یستحق سداد القرض بعد 

٪ سنویاً. تدفع الفائدة على أساس ربع سنوي، ٦٫٥٪ على سعر إیبور لمدة ثالثة أشھر بحد أدنى ٤القرض فائدة بمعدل 
٢١٦٫٢قسطاً ربع سنوي. ویمكن للمؤسسة سحب مبلغ إضافي بقیمة ٣٦ویدفع القرض على مدى تسع سنوات من خالل 

.٢٠١٥یونیو ٣٠رصید القرض كما في ملیون درھم من

إضافة إلى التنازل عن ٣والقرض ألجل ١تشمل ضمانات القرض الضمانات المشتركة المشار إلیھا في القرض ألجل 

ملیون درھم، إلى جانب التنازل عن مجمل إیرادات الفندق الجدید.٢٠إیرادات فندق منتجع دانات جبل الظنة  حتى مبلغ 

  ٥قرض ألجل 
ملیون درھم. سوف یستخدم ٤٠٫٥على قرض من أحد المصارف المحلیة بقیمة ٢٠١٤حصلت المؤسسة خالل عام 

غرفة فندقیة وسكن للموظفین وأمور أخرى مثل بناء الطرق واألثاث ٢٠٠القرض لتلبیة نفقات الترمیم وإضافة 
ما  ٢٠١٥یونیو ٣٠الي المسحوب كما في والتجھیزات في فندق منتج دانات جبل الظنة وفندق شاطئ الظفرة. بلغ إجم

شھراً من تاریخ أول استفادة من القرض. یحمل القرض فائدة ١٨ملیون درھم. یستحق سداد القرض بعد ٠٫٢قیمتھ 
٪ سنویاً. تدفع الفائدة على أساس ربع سنوي، ویدفع القرض ٦٫٥٪ على سعر إیبور لمدة ثالثة أشھر بحد أدنى ٣٫٥بمعدل 

ملیون درھم للقسط الواحد، ویدفع ٣٫١١٥قسطاً نصف سنوي بقیمة ١٢نوات ونصف السنة من خالل على مدى ستة س
ملیون درھم من ھذا ٤٠٫٣الرصید المتبقي من خالل القسط الثالث عشر. یمكن للمؤسسة سحب مبلغ إضافي بقیمة 

.٢٠١٥یونیو ٣٠القرض كما في 

ورھناً  ٤والقرض ألجل ٣والقرض ألجل ١إلیھا في القرض ألجل تشمل ضمانات القرض الضمانات المشتركة المشار 
ملیون درھم على قطعة األرض والتنازل عن مجمل إیرادات فندق منتجع دانات بجبل الظنة.٤٠٫٥عقاریاً أساسیاً بقیمة 

  ٦قرض ألجل 
ملیون درھم لبناء فندق جدید على ٢٥٠على قرض من أحد المصارف المحلیة بمبلغ ٢٠١٤حصلت المؤسسة خالل عام 

. یستحق ٢٠١٥یونیو ٣٠قطعة أرض في جزیرة السعدیات بأبوظبي. لم تسحب المؤسسة أي مبلغ من القرض كما في 
قسطاً نصف ٢٤عاماً من خالل ١٢دى سداد القرض بعد ثالث سنوات من تاریخ أول سحب. یدفع القرض على م

٪ سنویاً. وتدفع الفائدة ٦٫٥٪ على سعر إیبور على مدى ثالثة أشھر بحد أدنى ٣٫٥سنوي. یحمل القرض فائدة بمعدل 
على أساس ربع سنوي. 

جدید والتنازل عن مجمل إیرادات الفندق ال١تشمل ضمانات القرض الضمانات المشتركة المشار إلیھا في القرض ألجل 
وما یتعلق بھ من تنازالت أخرى.
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أرصدة األطراف ذات العالقة ١٤

تمثل ھذه األرصدة المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تشمل الشركات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
للسیطرة الكاملة أو المشتركة موظفي اإلدارة بالمؤسسة والشركات التي یكونون فیھا مالكاً رئیسیین والمنشآت الخاضعة 

أو التأثیر الجوھري من قبل ھذه األطراف. تختص إدارة المؤسسة بالموافقة على سیاسات األسعار والشروط الخاصة 
بھذه المعامالت.

فیما یلي إجمالي مبالغ المعامالت واألرصدة ذات العالقة التي أبرمت مع األطراف ذات العالقة خالل فترة الثالثة أشھر
یونیو:٣٠المنتھیة في 

یونیو٣٠
٢٠١٥

یونیو٣٠
٢٠١٤

درھمدرھم

٢٣٩٫٨٠٠٢٣٩٫٨٠٠إیرادات إیجار
================

٤٫١٩٦٫٥٤٩  ٥٫٤٢٦٫٢٧١  أتعاب إداریة
================

المركز المالي المرحلي الموجز:فیما یلي األرصدة المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة كما ھي مدرجة في بیان

یونیو٣٠
٢٠١٥

دیسمبر٣١
٢٠١٤

درھمدرھم
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٤٩٫٣٥٣٢٫٤١٦٫٩٧٥بیرل آزور إلدارة الفنادق ذ.م.م
٣٢٫٩٣٤٢٠٫٣٩٥الشركة الوطنیة للمواصالت

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
-١٫٩٠٨٫٠٣٣الفنادق ذ.م.مبیرل آزور إلدارة 

-٦٫٨٨٠  الشركة الوطنیة للمواصالت
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أدوات مالیة مشتقة١٥

یونیو ٣٠
٢٠١٥

دیسمبر ٣١
٢٠١٤

درھمدرھم

االلتزامات المالیة:
٢٢٣٫٩٧٣٧٥٦٫١٧٧مقایضات أسعار الفائدة

٣١ملیون درھم (٣٣٩٫٢تبلغ القیمة االسمیة لمقایضات أسعار الفائدة التي ال تلبي متطلبات أداة تحوط معینة مبلغاً وقدره 
. ووفقاً لشروط عقد المقایضة، ٢٠١٥أكتوبر ١ملیون درھم)، وتستحق ھذه المقایضات بتاریخ ٢٠١٤:٣٣٩٫٢دیسمبر 

دة بناًء على سعر إیبور لمدة ثالثة أشھر بنسبة:    تحصل المؤسسة فیما یتعلق بدفعاتھا على فائ

أو انخفض. ٪١٫٦٥إذا ثبت سعر إیبور عند  ٪٢٫٦٥
 ٨وكان أقل من  ٪١٫٦٥سعر إیبور لمدة ثالثة أشھر إذا استقر السعر أو ارتفع عن٪.  
أو ارتفع. ٪٨إذا استقر السعر عند  ٪٨

: حركة موجبة ٢٠١٤یونیو ٣٠ملیون درھم (٠٫٥أسعار الفائدة بمبلغ قُیدت الحركة الموجبة للقیمة العادلة لمقایضات 
ملیون درھم) ضمن بیان الدخل. وصنفت ھذه المقایضات ضمن المطلوبات المتداولة.١٫٠بمبلغ 

مطلوبات طارئة والتزامات١٦

مطلوبات طارئة

ضمانات مصرفیة
٢٠١٤:٩١٫٦دیسمبر ٣١ملیون درھم (٧٦٫٦ة ، كان لدى المؤسسة مطلوبات طارئة بقیم٢٠١٥یونیو ٣٠بتاریخ 

ملیون درھم) فیما یتعلق بخطابات ضمان.

دعوى قانونیة
تعد المؤسسة طرفاً في دعاوى عمالیة ُرفعت بحق الشركة في سیاق عملھا االعتیادي. ال تتوقع المؤسسة أن یكون لنتائج 

النقدیة أو مركزھا المالي.ھذه الدعاوى أي تأثیر جوھري على عملیات المؤسسة أو تدفقاتھا

التزامات

، كان لدى المؤسسة التزامات تقدیریة عن المطعم اللبناني في بیتش كلوب بفندق انتركونتننتال ٢٠١٥یونیو ٣٠بتاریخ 
Allأبوظبي وفندق جراند مارینا ومشروع ( day Dinning دیسمبر ٣١ملیون درھم (٥٫٧) في فندق دانات العین بقیمة

ملیون درھم).٢٠١٤:٦٫٠
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توزیعات أرباح وأسھم منحة١٧

ملیون درھم فیما ١٢٠درھم للسھم الواحد بقیمة إجمالیة ٠٫٢٥اقترح مجلس اإلدارة خالل الفترة توزیع أرباح نقدیة بواقع 
٢٠١٥أبریل ٢٦، وأعلنت ھذه األرباح واعتمدت في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ ٢٠١٤یتعلق بعام 

ملیون درھم واعتمدت من قبل ١٢٠درھم للسھم الواحد بقیمة إجمالیة ٠٫٥٠ع : أعلنت توزیعات أرباح نقدیة بواق٢٠١٤(
).٢٠١٣المساھمین فیما یتعلق بعام 

ملیون سھم منحة ووافق المساھمون على إصدار ھذه األسھم في اجتماع ٦٠كما اقترح مجلس اإلدارة خالل الفترة إصدار 
ملیون سھم ٢٤٠: وافق المساھمون على إصدار ٢٠١٤(٢٠١٥یل أبر٢٦الجمعیة العمومیة السنویة المنعقد بتاریخ 

  منحة).

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة١٨

ملیون درھم وتمت ١١٫٩مبلغاً وقدره ٢٠١٤دیسمبر ٣١بلغت قیمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في 
: بلغت قیمة مكافآت أعضاء ٢٠١٤(٢٠١٥أبریل ٢٦الموافقة علیھا في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 

ملیون درھم ووافق علیھا المساھمون في ٩٫٦مبلغاً وقدره ٢٠١٣دیسمبر ٣١مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة في 
).٢٠١٤مارس ٣١اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ 


