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

 المقدمة
كما )"المؤسسسساسسسة" م  "الم(مو ة"      قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق للمؤسسسساسسسة الولنية للاسسسياحة  ال نا  

الموجزة الموحدة للربح م  الخاسسا ة  الد ل المسسامل ا  ر  البتيرات في حقو  المل ية  اتميان كٍل من ال  2020سسسمبممر   30في  
مرحلية ل برة الباسسسسسسسسسسسسسعة مبسسسسسسسسسسسسسإر المنبإية بولة البا داد هن اا ا ة ماسسسسسسسسسسسسسؤ لة  ن ه دا   و  المعلومات المالية ال البدفقات النقدية 

د هن ماسسسسسسسسسسسسؤ ليبنا  ي هبدال اسسسسسسسسسسسسسبنبا  حو   و  "البقا در المالية المرحلية"  34  رضسسسسسسسسسسسسإا  فقام للمعيا  الم اسسسسسسسسسسسسسمي الد لي  ق   
 المعلومات المالية المرحلية اسبنا ام هلى مراجعبناد

 نطا  المراجعسة
"مراجعسة المعلومسات المساليسة المرحليسة البي يقو  بإسا   2410لقسد قمنسا بمراجعبنسا  فقسام للمعيسا  السد لي حو   مليسات المراجعسة  ق  

د تبضسسمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيا  برجرال اتسسسب اسسا ات  بمسس ل   ياسسي من مدقق ال اسسابات الماسسبقل للمنمسس ة "
مو  المالية  الم اسمية   إتماع هجرالات ت ليلية  إجرالات مراجعة م رىد هن نطا  المراجعة مقسسسسسسل األبخاص الماؤ لين  ن األ

جو ردا من نطا  القيا  بالبدقيق  فقام للمعايير الد ليسسسسسسسسسسسسسسسسة للبدقيق   بالبالي  فرنإا ت تم ننا من ال وسسو   لى ت  يد حو  جمي  
 ا  فرننا ت نمدي  مي تدقيق بم نإاداألمو  الإامسة البي يم ن من يمينإا البدقيقد لو

 اتسبنبا   
اسسسسسبنا ام هلى مراجعبنا  ل  يبمين لنا ما يد ونا هلى ات بقا  ب ن المعلومات الماليسسسسسسسسسسسسسسسسسسة المرحلية المرفقة ل  يب  ه دا  ا  من جمي  

 دالبقا در المالية المرحلية 34النواحي ال(و ردة   فقام للمعيا  الم اسمي الد لي  ق  
 

   يلودت آند توش )المر  األ سط 
  
  
  
  

   ما   م مد  ليد القوتلي
  1056 ق  القيد 

  2020نوفممر  9
 مبوظمي

 ااما ات العربية المب دة
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3  
 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر لفترة
 
 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2020  2019  2020  2019 
       درهم        درهم  اتإيضاح 
 (مدقق)غير   (مدقق)غير   (مدقق)غير   (مدقق)غير    
          

 557,969,039  568,532,238  184,558,750  186,759,517   إيرا ات تشغيلية
           ( 477,559,276 ) ( 498,042,636 ) ( 165,257,772 ) ( 163,912,014 )  م ا رة تشغيلية مىا يف

          
 80,409,763  70,489,602  19,300,978  22,847,503   إجمالي الربح 

 5,875,403  18,052,979  2,259,273  16,316,607   فإيرا ات أخرى  اس ثما إيرا ات 
 11,509,103  10,158,846  3,861,364  3,395,212    فوايدإيرا ات 
 2,212,424  1,303,738  802,394  533,372  6 مش رك   مشرفعمن  الربححىة 

 ( 18,976,094 ) ( 17,297,054 ) ( 6,560,248 ) ( 6,136,721 )  مىا يف عمومية فإ ا ية
           ( 8,542,721 ) ( 6,213,080 ) ( 2,691,588 ) ( 1,929,545 )  تكاليف تمويل

          
 72,487,878  76,495,031  16,972,173  35,026,428   لفترةلربح 

          
           -  -  -  -   للد رة اآلخر الشامل الدخل

          
           72,487,878  76,495,031  16,972,173  35,026,428   للفترة اآلخر الشامل الدخل مجموع

          
           0,09  0,10  0,02  0,04  13 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني 

 إحتياطي 
  عام

 إحتياطي إعادة 
  تقييم موجودات

 أرباح 
  مستبقاة

 
 مجموع

 حقوق الملكية
 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   
             

 1,705,041,058  42,769,923  740,673,589  15,000,000  158,157,546  748,440,000  )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
 72,487,878  72,487,878  -  -  -  -  الدخل الشامل للد رة مجموع

 ( 74,844,000 ) ( 74,844,000 ) -  -  -  -  (19أنى ة أ باح نقدية )إيضاح 
 -  ( 37,422,000 ) -  -  -  37,422,000  (19)إيضاح  منحةأس   

              ( 9,045,304 ) ( 9,045,304 ) -  -  -    (18)إيضاح  المدفوعة اإل ا ة مجلس أعضان مرافآت
             

              1,693,639,632  ( 6,053,503 ) 740,673,589  15,000,000  158,157,546  785,862,000  (مدقق)غير  2019 س  م ر 30 في الرصيد
             

 1,731,774,567  21,019,151  740,673,589  15,000,000  169,219,827  785,862,000  )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 
 76,495,031  76,495,031  -  -  -  -  الدخل الشامل للد رة مجموع
              ( 9,956,053 ) ( 9,956,053 ) -  -  -  -  (18)إيضاح  المدفوعة اإل ا ة مجلس أعضان مرافآت

             
              1,798,313,545  87,558,129  740,673,589  15,000,000  169,219,827  785,862,000  (مدقق)غير  2020 سبتمبر 30في  الرصيد
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 الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة  
  2020 

 درهم
 2019 

      
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 72,487,878  76,495,031  الد رة بح 

     تعديالت لس:
 25,618,417  26,902,386  مم لكات فمعدات اس  الك 

 ( 2,212,424 ) (1,303,738 ) من مشرفع مش رك الربححىة 
 7,653,526  7,416,670  مخىص مرافآت ن اية الخدمة للموظدين

 ( 1,043,979 ) (140,305 ) مم لكات فمعدات اس  عا مرةب من 
 (451,419 ) (857,125 ) النخداض قيمة ذم  مدينة تجا ية، صافي  مخىص

 8,542,721  6,213,080  تكاليف تمويل 
 (11,509,103 ) (10,158,846 ) إيرا ات فوايد

 1,243,068  665,471  حق اس خدا  الموجو ات  إيدان
 -  (15,263,357 ) عالقة ذف ج ة من مطال ة من مرةب

          
 100,328,685  89,969,267  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 

 ( 3,751,341 ) (2,735,135 ) زيا ة في مخزفن 
 ( 3,253,588 ) (32,521,813 ) زيا ة في ذم  مدينة تجا ية فأخرى 

 (15,230,000 ) (13,460,436 ) في ذم   اينة تجا ية فأخرى  نقص
          
 78,093,756  41,251,883  الناتج من العملياتالنقد 

 ( 3,834,574 ) (3,784,357 ) المدفوعة  الموظدينمرافآت ن اية خدمة 
 ( 8,401,059 ) (5,845,877 ) تكاليف تمويل مدفوعة

          
 65,858,123  31,621,649  الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 

     
     االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 439,802,389  241,964,418  ف اير ب وا يخ اس حقا   لثر من ثالثة أ  ر  زيا ة
 ( 372,114,946 ) (251,553,240 ) ف اير ب وا يخ اس حقا   لثر من ثالثة أ  ر  إيداع

 (65,205,500 ) (69,579,413 )  ران مم لكات فمعدات
 9,649,904  9,604,845  فوايد مة لمة

 -  2,971,797  مم لكات الس  دا ج ة ذف عالقة مة لمة من  مطال ة
 2,000,000  1,000,000  أ باح مة لمة من مشرفع مش رك  أنى ة

 1,720,718  149,328  مم لكات فمعدات  اس  عا عايدات من 
          

 15,852,565  (65,442,265 ) االستثماريةاألنشطة  من الناتج(/ المستخدم في)صافي النقد 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 26,973,270  35,559,509  قرفض  جل مة لمة

 (35,544,584 ) (25,078,025 ) مةد  خال  الد رة  قرض
 ( 9,045,304 ) (9,956,053 ) أعضان مجلس اإل ا ة مدفوعة  مرافآت

 ( 1,650,969 ) (385,771 ) اإليجا  عقو  الل زامات الرييةي  الم لغ تةديد
 ( 62,631 ) (3,029 ) مدفوعة الل زامات عقو  اإليجا   فوايد

 (74,844,000 ) -  مدفوعة أ باح  أنى ة
          

 (94,174,218 ) 136,631  األنشطة التمويلية (المستخدم في) /من الناتجصافي النقد 
          

 (12,463,530 ) (33,683,985 ) صافي النقص في النقد ومرادفات النقد
 111,622,917  116,491,313  فمرا فات النقد في بداية الد رةالنقد 

          
 99,159,387  82,807,328  (8نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح ال
     

     :نقدية غير معامالت
 -  13,543,760  فالمعدات المم لكات الس  دا  المقاف  إلى  يرف آخر ق ل من م ا رة ة مقدمة فع
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6  
  الموحدةالموجزة  المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

 1996 يةم ر   11ت سةت المسسسسسسسؤسةة الوينسسسسسسسية للةياحة فالدنا   )"المؤسةة"(، كشركة مةا مة عامة في إما ة أبوظ ي ب سسسسسسسا يخ 
فما ي علق ب ا من في ا  فاالسسسسسسسسس ثما الدنا   فالمجمعات ال رفي ية فإ ا ت ا  ام الك، بغرض 1996لةسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنة  7ففقال للقانون  ق  
 .د جة في سو  أبوظ ي لألف ا  الماليةإن أس   المؤسةة م نشايات أخرى. 

 
 .، أبوظ ي، اإلما ات العربية الم حدة6942.ب.  إن العنوان المةجل للمؤسةة  و 

 
 فلية   سسسركة تدير  الذي أبوظ ي، ان ركون ينن ا  فند   ي: )أ( الم حدة العربية اإلما ات  فلة  اخل فنا   أ بعة المؤسسسسةسسسة تم لك

 لإل ا ة تخضسسسر ال ي ال نة ج ل -  انات فمن جر ال درة  سسساي  ففند  العين  انات من جر الدنا  ، )ب( إ ا ة في م خىسسسىسسسة
 المنشآت ال الية: إس ثما ات في فلدي ا ال موين خدمات المؤسةة توفر لما الم ا رة للمؤسةة.

 
 النشاط  بلد  

 الرئيسي ممارسة النشاط االستثمار طبيعة  االسم نسبة حصة الملكية
  يةم ر 31 سبتمبر 30    
    2020 2019 

الشركة الوينية للمواصالت ذ. . . 
 % 50              %50 خدمات المواصالت اإلما ات العربية الم حدة مشرفع مش رك )"مشرفع مش رك"(

      
 %60.12 %60.12 عقا ات العربية الم حدةاإلما ات  مشرفع مش رك  ركة فيلوسي ي لل طوير العقا ي ذ. . .

 
 فجميع ا الموجو ات، إ ا ة اتداقيات خال  من أخرى  فنا   فأ بعة إ ا ة اتداقيات خال  من فاسسس راحات فنا   سسس ة المؤسسسةسسة تدير

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

 الموجزة الموحدة 
 

في الد رة الحساليسة، قسامست المجموعسة ب ط يق ال عسديالت ال ساليسة على المعسايير السدفليسة لل قسا ير المساليسة الىسسسسسسسسسسسسسسسا  ة من ق سل مجلس 
الة بشسرل إلزامي للد رة المحاسس ية ال ي ت دأ في أف بعد المعايير المحاسس  . إن تط يق  ذ  2020يناير   1 ية الدفلية فال ي تىس ح فعا

 ال عديالت على المعايير الدفلية لل قا ير المالية ل  يرن ل ا أي ت ثير ما ي على الم الغ المد جة للد رات الحالية فالد رات الةسسسسسسسسابقة
 .ت المحاس ية أف ال رتي ات المة ق لية للمجموعةفلكن قد تؤثر على المعامال

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 عرض ال يانات المالية  1تعديالت على المعيا  المحاس ي الدفلي  ق     -  الما يةتعريف  
الةياسات المحاس ية، ال غييرات في ال قديرات فا خطان   8المعيا  المحاس ي الدفلي  ق   

 المحاس ية

 2020يناير  1 

   
 2020يناير  1  اندما  ا عما    3المعيا  الدفلي لل قا ير المالية  ق   تعديالت على    -تعريف ا عما   

   
 2020يناير  1  المعايير الدفلية لل قا ير المالية  مراجر اإليا  المدا يمي فيتعديالت على 

   
ا  فات المالية: اإلفىاحات   7تعديالت على المعيا  الدفلي لل قا ير المالية  ق  

 ا  فات المالية    9فالمعيا  الدفلي لل قا ير المالية  ق  
 2020يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
المــاليــة   البيــانــاتالمعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا وليس لهــا تــلثير هــام على   2/1

 )يتبع( الموجزة الموحدة 
 

باسسسسسسسسسسسسسسس ثنسان ممسا ذكر أعال ، ال توجد أية معسايير  امة أخرى من المعسايير الدفليسة لل قسا ير المساليسة أف تعسديالت كانت سسسسسسسسسسسسسسسا ية للمرة 
 .2020يناير  1للةنة المالية ال ي بدأت في أف بعد  ا فلى

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

 سسسسسسسا ية  تىسسسسسس حب ط يق المعايير الدفلية لل قا ير المالية الجديدة فالمعدلة المىسسسسسسد ة ال الية فال ي ل    م رر بشسسسسسسرل  المجموعةل  تق  
 بعد: المدعو 

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2023يناير  1  عقو  ال  مين 17المعيا  الدفلي لل قا ير المالية  ق  
   

فالمعيا    ال يانات المالية الموحدة   10تعديالت على المعيا  الدفلي لل قا ير المالية  ق   
 ( 2011) اس ثما ات في  ركات زميلة فمشا ير مش ركة  28المحاس ي الدفلي  ق   

ال ط يق إلى أجل غير ت جيل سريان   
 مةمى. ال يزا  ال ط يق مةموح به. 

 2023يناير  1    المالية ال يانات عرض  1المحاس ي الدفلي  ق    تعديالت على المعيا 
 2022يناير  1  اندما  ا عما  3تعديالت على المعيا  الدفلي لل قا ير المالية  ق  

 2022يناير  1   مم لكات فآالت فمعدات 16المحاس ي الدفلي  ق    تعديالت على المعيا 
مخىىات، مطلوبات فموجو ات  37المحاس ي الدفلي  ق   تعديالت على المعيا 

  مح ملة
 2022يناير  1 

 2022يناير  1  2020- 2018ات الةنوية للمعايير الدفلية لل قا ير المالية  ال حةين ف ة 
 

تط يق ا في ال يانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة  ي    سسسسسسوف فال عديالت فال دةسسسسسيرات المعايير   ذ ت وقر اإل ا ة أن 
أي ت ثير جو ري على ال يانات المالية الموجزة الموحدة   فال عديالت  الجديدة فال دةيرات المعايير   ذ لل ط يق، فقد ال يرون ل ط يق 

 .ف رة ال ط يق الم ديي في للمجموعة
 
 
  اإلعداد وأساس االلتزام بيان 3

 االلتزامبيان 
فت دق مر ال قسا ير المساليسة المرحليسة" "  34ت  إعدا   ذ  ال يسانات المساليسة الموجزة الموحدة بنسانل على المعيسا  المحساسسسسسسسسسسسسسسس ي الدفلي  ق   

الم طل سات الم علقسة ب سا من ا ن مسة في  فلسة اإلمسا ات العربيسة الم حسدة، فال ت ضسسسسسسسسسسسسسسمن جمير المعلومسات الالزمسة لل يسانسات المساليسة 
 31الموحدة الةسسسسسسسسسسسسسنوية الكاملة فين غي أن تقرأ جن ال إلى جنب مر ال يانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للةسسسسسسسسسسسسسنة المن  ية في 

ال تع  ر بالضسرف ة مؤ سر على   2020 سس  م ر  30المن  ية في    ال ةسعة أ س ر. باإلضسافة لذلك، فإن الن اي  لد رة 2019 يةسم ر 
 .2020 يةم ر  31الن اي  ال ي يمرن توقع ا للةنة المالية ال ي س ن  ي في 

 اإلعدادأساس 

 العملة المة خدمة للمجموعة.   باع  ا  القد ت  عرض ال يانات المالية الموجزة الموحدة بد    اإلما ات )الد   ( 
 

الماليسسسسة المسسسسوجزة الموحسسسسدة ففقسسسسال لم سسسسدأ ال كلدسسسسة ال ا يخيسسسسة، باسسسسس ثنان إعسسسسا ة تقيسسسسي  ا  اضسسسسي المد جسسسسة لقسسسسد تسسسس  إعسسسسدا   سسسسذ  ال يانسسسسات 
 بالقيمة العا لة أف بالقيمة المعا  تقييم ا.
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8  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 
 والتقديرات واألحكام ملخص بلهم السياسات المحاسبية 4
 

إن الةسسسسسسياسسسسسسسات المحاسسسسسسس ية فا حرا  فال قديرات فاالف راضسسسسسسات ال امة المط قة من ق ل المجموعة في  ذ  ال يانات المالية الموجزة 
 يةسسسسسسم ر   31الموحدة ت وافق مر تلك الوا  ة في ال يانات المالية الموحدة الةسسسسسسنوية المدققة للمجموعة كما في فللةسسسسسسنة المن  ية في 

أعال . فمر ذلك،  2 اإليضسسسسسسساحفي  م ينكما  و   2020يناير   1  معايير فتدةسسسسسسسيرات جديدة سسسسسسسسا ية من ، باسسسسسسسس ثنان اع ما2019
عن ا في ال يانات المالية الةسسسسسنوية  اإلفىسسسسساحبشسسسسس ن ال قديرات ال ي ت   المؤكدة غيرقامت المجموعة بمراجعة المىسسسسسا   الرييةسسسسسية 

في  سذ  ال يسانسات المساليسة الموجزة الموحسدة. بخالف تلسك  20 اإليضسسسسسسسسسسسسسساحفي  م ينكمسا  و   19  - كوفيسدا خيرة على خلديسة جسايحسة 
ل لك ال ي  في ال قديرات ال تزا  مشسسساب ة المؤكدة غير  المىسسسا  ، تع قد اإل ا ة أن جمير 20ال ي ت  اإلفىسسساح عن ا في اإليضسسساح  

اإل ا ة في مراق ة الوضسسر فسسس نعرس أي تغييرات مطلوبة في ف رات   تةسس مر سسسوفت  اإلفىسساح عن ا في ال يانات المالية الةسسنوية. 
 إعدا  ال قا ير المة ق لية. 

  
 
 ممتلكات ومعدات 5

  يةم ر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   درهم      
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
      مم لكات فمعدات بىافي القيمة المد جة   1,403,155,951  1,338,923,032

 
في سسسسسرن الموظدين المؤجر  الم مثل  الموجو اتلحق اسسسسس خدا     المد جة صسسسسيد المم لكات فالمعدات على صسسسسافي القيمة  ي ضسسسسمن

     (. 665,471: 2019     ) ال  ينبم لغ 
 

 : س  م ر 30المن  ية في  ال ةعة أ  رفيما يلي حركة المم لكات فالمعدات خال  ف رة 
 

   سبتمبر 30 في المنتهية التسعة أشهر
2019  2020   

   درهم      
   )غير مدقق(  )غير مدقق( 

     
 يناير 1في   1,338,923,032  1,270,049,368

 به المع رف الموجو ات اس خدا  حق  -  2,327,448
 إضافات   93,061,999  72,995,264
 الد رة خال  محمل اس  الك ) (27,567,857 ) ( 26,861,485

      خال  الد رة اس  عا ات ) (1,261,223 ) ( 676,739
     

      سبتمبر 30في   1,403,155,951  1,317,833,856
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9  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 
 ممتلكات ومعدات )يتبع( 5
 

 المحمل في بيان الربح أف الخةا ة الموجز الموحد كما يلي: االس  الكت  توزير 
 

   سبتمبر 30 في المنتهية التسعة أشهر
2019  2020   

   درهم      
   )غير مدقق(  )غير مدقق( 

     
 تشغيلية م ا رة  مىا يف  25,846,186  25,273,658

      مىا يف عمومية فإ ا ية   1,721,671  1,587,827
     

26,861,485  27,567,857        
 
 
 ةمشترك مشاريعفي  استثمار 6

  يةم ر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   درهم      
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير 1في   244,973,780  244,193,443

 حىة الربح للد رة/ الةنة  1,303,738  2,780,337
      مة لمة أ باح أنى ة ) (1,000,000 ) ( 2,000,000

     
      ديسمبر 31 /سبتمبر 30في   245,277,518  244,973,780

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  7

  يةم ر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   درهم      
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مدينون تجا يون   156,310,737  127,580,588

      القيمة  النخداضينز : مخىص  ) (13,924,269 ) ( 23,421,511
     

104,159,077  142,386,468   
 مىا يف مدفوعة مقدمال ف فعات مقدمة  51,016,004  56,949,533

 مدينة فوايد  9,092,714  8,538,713
 (12عالقة )إيضاح  ذفم الغ مة حقة من ج ة   29,867  29,645

      ذم  مدينة أخرى   16,443,448  15,358,594
     

185,035,562  218,968,501        
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10  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 7
 
 الحركة في المخىص النخداض قيمة الذم  المدينة  ي كما يلي:  إن

  يةم ر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   درهم      
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير   1 في  23,421,511  23,612,931

 إعا ة قياس مخىص الخةا ة  صافي ) (857,125  1,048,420
      مشطوبة م الغ ) (8,640,117 ) ( 1,239,840

     
      ديسمبر 31 /سبتمبر 30في   13,924,269  23,421,511

 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك 8
 

 فمرا فات النقد مما يلي: النقد ي كون  الموحد، النقدية الموجز ال دفقات بيان لغرض
 

  يةم ر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   درهم      
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 نقد في الىندف  فلدى ال نوك  77,807,328  116,491,313
      ف اير قىيرة ا جل  353,366,504  338,777,682

     
455,268,995  431,173,832   
      ناقىال: ف اير قىيرة ا جل ب وا يخ إس حقا   لثر من ثالثة أ  ر ) (348,366,504 ) ( 338,777,682

     
      النقد ومرادفات النقد  82,807,328  116,491,313

 
 ( سنويال.%4,2 - %3,9: 2019  يةم ر 31) %4,2 - %2,0 بنة ةتحمل الو اير  جل معد  فايدة 
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11  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 
 رأس المال  9

  يةم ر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   درهم      
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 رأس المال المصرح به     

      س   عا ي بقيمة      فاحد للة     785,862,000  785,862,000  785,862,000
     
 رأس المال المصدر والمكتتب والمدفوع    

 الرصيد اإلف  احي   785,862,000  748,440,0000

37,422,000  -  
أس   منحة مىد ة بقيمة  37,422,000:  2019أس   منحة مىد ة )
           فاحد للة  ( 

     
      الرصيد الختامي  785,862,000  785,862,000

 
 .من ا سس   العا ية المملوكة  %5 الحاليين على أسساسأسس   منحة للمةسا مين   37,422,000  ، أصسد ت المجموعة2019خال   

توجد أسسسس   منحة ت  إصسسسدا  ا  ال إن أسسسس   المنحة  ي أسسسس   عا ية فتحمل ندس الحقو  ال ي ت م ر ب ا ا سسسس   العا ية ا خرى.
 خال  الد رة الحالية. 

 
 

 قروض ألجل  10
  يةم ر 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   درهم      
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 1قرض  جل   35,000,000  52,500,000
 2قرض  جل   112,986,699  83,534,021

 3قرض  جل   -  -
 4قرض  جل   132,924,305  138,834,557

      5قرض  جل   9,000,000  3,893,169
     

 المجموع  289,911,004  278,761,747
      ينز : الجزن غير الم داف   ) (137,486,699 ) ( 102,427,190

     
      الجزن الم داف    152,424,305  176,334,557
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12  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  10
 

 ض  جل مما يلي:ف ت كون القر 
 

 1 ألجل قرض
 

، قامت حرومة أبوظ ي ب ير ثالثة فنا   1996 يةسسسسسسسسم ر   11المؤ خ في   1996لةسسسسسسسسنة   (7( من القانون  ق  )4ففقا للما ة  ق  )
مقابل    المجموعةف ي فند  إن ركون ينن ا  أبوظ ي، من جر  انة العين )سسسسابقال فند  ان ركون ينن ا  العين( ففند   سسساي  ال درة إلى  

 المجموعسةض يويسل ا جسل من ق سل حرومسة أبوظ ي إلى مليون      كقر  350ت  منح م لغ ال ير ال سالغ  مليون     . 350م لغ 
. الذي يمثل تا يخ إتداقية القرض   1996 يةسم ر   11من  اع  ا ال سسنوات   5بعد ف رة سسماح مدت ا  سسنة  20في   تةسديد  على مدى 

  سنوات. 3% سنويال بعد ف رة سماح مدت ا 2يحمل القرض فايدة بةيطة بنة ة 
 

 2قرض ألجل 
 

سسي   اسس خدا  القرض ل نان فند  جديد  و   مليون     .  220المؤسسةسة على قرض من بنك محلي بم لغ  ، حىسلت2013خال   
 36يةسسس حق تةسسسديد القرض بعد مليون     .    113م لغ   2020 سسسس  م ر  30بلغ إجمالي الم لغ المةسسسحوب كما في  جراند ما ينا.

مليون      ل ذا القرض   107ي وفر سسسسحب إضسسسافي بقيمة من القةسسسط ا ف  لمدفوعات مقافالت ا  سسسغا  المدنية الرييةسسسية.   سسس رال 
لمدة ثالثة أ س ر، يخضسر لمعد  فايدة بحد أ نى  إي و % على سسعر 3,5يحمل القرض فايدة بمعد  .  2020 سس  م ر  30لما في  

 .قةط  بر سنوي  36سنوات فعلى  9ي   تةديد القرض على مدى  .ي    فر الدايدة على أساس  بر سنوي  % سنويال.5ي لغ 
 

 تشمل ضمانات تة يل القرض ما يلي:
 
 .(   ن عقا ي على قطر ا  اضي فم اني فند  إن ركون ينن ا  أبوظ ي1)
 .( ال ناز  عن إيرا ات فند  إن ركون ينن ا  أبوظ ي2)
 . مليون      20 م لغج ل ال نة ح ى  –( ال ناز  عن إيرا ات من جر  انات 3)
 . ( ال ناز  عن إجمالي إيرا ات الدند  الجديد4)
 .أعال المذكو   بالعقا ( ال ناز  عن بوليىة ال  مين فيما ي علق 5)
 

 3قرض ألجل 
 

مليون      ل نان فند  جديد على قطعة أ ض في جزيرة   250 على قرض من بنك محلي بم لغ المؤسةة، حىلت  2014خال   
سنوات من أف    3. فية حق تةديد القرض بعد 2020 س  م ر  30ل  تق  المؤسةة بةحب أي م لغ كما في  الةعديات، أبوظ ي.

% فو  سسسسعر 3,5يحمل القرض فايدة بمعد   قةسسسط نىسسسف سسسسنوي.  24سسسسنة من خال    12ي   تةسسسديد القرض على مدى   سسسسحب.
 الدايدة على أساس  بر سنوي. ي    فر % سنويال.6,5أ  ر، فيخضر لمعد  فايدة بحد أ نى  3إي و  على مدى 

 
، فال ناز  عن إجمالي إيرا ات الدند  الجديد، فجمير ما ي علق 2إن القرض مضسسسسمون من خال  ضسسسسمان مشسسسس رك مر قرض  جل 

 رى.به من تنازالت أخ
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  10
 

 4قرض ألجل 
 

( تةسسسسس يل أمليون      تنقةسسسسس  إلى تةسسسسس يلين: )  600قرض من بنك محلي بم لغ تةسسسسس يل على    المجموعة، حىسسسسسلت 2015خال   
مليون      فال ي   468,4مليون      يةس خد  ل ةسديد قرضسين قايمين من ندس ال نك المحلي ف )ب( تةس يل بم لغ   131,6بم لغ 

 )أ(يل ت  اسسسسسس خدا  ال ةسسسسس  من ندس ال نك المحلي فل ل ية فر  االسسسسسس ثما  المةسسسسس ق لية.  سسسسسسي   اسسسسسس خدام ا ل ةسسسسسديد قرض آخر قاي 
. بلغ 2020 سسسسسس  م ر  30مليون      كما في    68,4  )ب(، في حين بلغ الةسسسسسحب من ال ةسسسسس يل 2015 يةسسسسسم ر   31بالكامل في 

بلغ إجمالي  صسيد القرض المةس حق لكال  مليون     .  200م لغ   2020 سس  م ر  30إجمالي الةسحب لكل من ال ةس يلين كما في  
لمدة % على سسعر اي و  3فايدة بمعد  فايدة   )أ(يحمل ال ةس يل   مليون     .  137,6م لغ   2020 سس  م ر  30ال ةس يلين كما في 

إي و  على فو  سسسسسعر %  3,25 بمعد  فايدة (ب)يحمل ال ةسسسس يل  % سسسسسنويال.4,25 ي لغ  أ نى بحدفايدة   لمعد خضسسسسر ي، ف أ سسسس ر  3
سسسسسنوات من   10خال    )ب(ف   )أ(ال ةسسسس يالت  تةسسسسديدي    .سسسسسنويال %  4,5 ي لغ أ نى بحدفايدة   لمعد   خضسسسسوعال ، مدى ثالثة أ سسسس ر

الدايدة  تةسسسديدي    الن ايي. ال ةسسسديدتداقية تةسسس يالت القرض من خال  أقةسسساس نىسسسف سسسسنوية ف فعة فاحدة ن ايية في تا يخ إتا يخ 
 على أساس  بر سنوي.

 
 تشمل ضمانات تة يل القرض ما يلي:

 
 ال درة  اي ج ل ال نة ففند     -  ن عقا ي على قطر ا  اضي فالم اني في فند  ان ركون نن ا  أبوظ ي، من جر  انات  ( 1)
  ساي ج ل ال نة ففند   -ال ناز  عن عقو  ال  مين على فند  ان ركون نن ا  أبوظ ي، من جر  انات العين، من جر  انات   ( 2)

 ال درة
ج ل ال نة ففند    -من فند  ان ركون نن ا  أبوظ ي، من جر  انات العين، من جر  انات ال ناز  عن الذم  المدينة لدى كٍل  ( 3)

 ال درة  اي 
ج ل   -  ن على الحةسسسسسسابات ال نكية للمؤسسسسسسسةسسسسسسة ففرفع ا، فند  ان ركون نن ا  أبوظ ي، من جر  انات العين، من جر  انات  ( 4)

 ال درة.  اي ال نة ففند  
 

مليون      من ال ةسسسسسسسس يل )ب(. في سسسسسسسسس  م ر   400جزن من ال ةسسسسسسسس يل الم وفر بقيمة   يوعال   المؤسسسسسسسسسةسسسسسسسسة، ألغت 2017في يوليو 
 ال درة.  اي ج ل ال نة ففند   -، فافق ال نك على تحرير الر ن العقا ي على قطر ا  اضي في من جر  انات 2017

 
مليون  5,3:  2019 يةسسسسم ر   31     ) مليون   4,7  سسسسسو  ترتيب غير مطد ة بقيمة  المجموعة، لدى  2020 سسسسس  م ر  30  في لما

 بال ة يل الجديد فت  خىم ا من  صيد القرض. متعلقة    ( 
 

 2021إلى يناير   2020مةسس حقة من مايو   ييةسسيةخال  الد رة، حىسسلت المجموعة على الموافقة على ت جيل سسسدا  أ بعة أقةسساس  
  فن تغيير. 2021المة حقة بعد يناير  ةيةالرييمدفوعات ا قةاس  فس  قى. 2026إلى نوفم ر  2026ح ى الد رة من مايو 

 
، 4  جللقرض  ا تع دات  حد، كانت المجموعة في حالة عد  ام ثا  2019 يةسم ر   31  في فكما  2020 سس  م ر  30في   لما

إ سعا  للمجموعة، أن يعلن أن خال   منفيجوز للمقرض،   ال ةس يلكما  و محد  في اتداقية   الةسدا   عن  تخلففالذي  سرل حد  
كل أف جزن من  فتنديذأف مة حقة الدفر عند الطلب مة حقة ففاج ة الةدا    تى حلل أف جزن من االس خدامات فالدوايد المة حقة  

على أنه م داف  في بيان المركز المالي   4بالكامل على القرض  جل  القاي الضسسمان المقد  للقرض. فبال الي، ت  تىسسنيف الم لغ  
سسسسسسسس  م ر  30 لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  الحقال ذلك، فمر   .2020سسسسسسسس  م ر   30  في كمابدفن تغيير  فبقيت  2020 يونيو  30الموجز الموحد كما في 

ل  يطلب المقرضسسون سسسدا  .  2020يونيو   30ال ع د العايد إلى    ، حىسسلت المجموعة على موافقة من المقرض لل ناز  عن2020
 من تا يخ ال وقير. اع  ا ال  مة عجلة بىو  ال ة يل
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  10
 

 5قرض ألجل 
 

الم طل ات  ل ل يةمليون     . سسسسسسسي   اسسسسسسس خدا  القرض   10 على قرض من بنك محلي بم لغ  المؤسسسسسسسةسسسسسسة، حىسسسسسسلت 2019خال   
 قيم ه ما  2020 سسسس  م ر  30إجمالي الم لغ المةسسسحوب كما في  للمؤسسسسةسسسة فبشسسسرل خا  ل جديد فند   سسساي  ال درة. بلغ   العامة

% 4,25لمعد  فايدة بحد أ نى ي لغ   خضسوعال ي و  لمدة ثالثة أ س ر،  إ% على سسعر 3 مليون     . يحمل القرض فايدة بمعد   10
 سسسس  م ر من سسسسنوية نىسسسف أقةسسساسفعلى   سسسسنوات 5ي   تةسسسديد القرض على مدى   ي    فر الدايدة على أسسسساس  بر سسسسنوي. سسسسنويال.
 مليون     . 9م لغ  2020س  م ر  30بلغ  صيد القرض القاي  كما في  .2020

 
 ، فجمير ما ي علق به من تنازالت أخرى.2 جل  كالقرضإن القرض مضمون من خال  ضمان مش رك 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11
  يةم ر 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   درهم      
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذم   اينة تجا ية فأخرى   119,877,471  141,166,929

 مطلوبات مة حقة  43,448,524  34,429,832
 مح جزات  اينة  12,450,128  6,488,014
 ينللمقافل مة حق  9,938,826  5,495,996
 الداينة المضافة القيمة ضري ة  3,072,338  3,617,081
  فعات مقدمة من العمالن  1,967,988  2,813,979

 (12مة حق إلى ج ات ذات عالقة )إيضاح   275,282  540,336
       اينة فوايد  808,414  1,112,013

     
195,664,180  191,838,971        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 جهات ذات عالقة 12
 
اإل ا ة، موظدي اإل ا ة الرييةسسسسسيين للمؤسسسسسسةسسسسسة فالشسسسسسركات ال ي  مثل الج ات ذات العالقة في الشسسسسسركات الزميلة، أعضسسسسسان مجلس ت

ي   اع ما    يرونون في ا ماللال  ييةسيين فالمنشسآت الخاضسعة للةسيطرة، الةسيطرة المشس ركة أف ال  ثير الجو ري من ق ل  ذ  الج ات.
 سياسات ال ةعير ف رفس  ذ  المعامالت من ق ل إ ا ة المؤسةة.

 
، ل  تق  المجموعة ب ةسسجيل أي انخداض في 2019 يةسسم ر   31فالةسسنة المن  ية في    2020 سسس  م ر  30خال  الد رة المن  ية في  

 اخ  سا ي   إجران  سذا ال قيي  في تسا يخ كسل تقرير من خال    السذم  المسدينسة الم علقسة بسالم سالغ المةسسسسسسسسسسسسسس حقسة من الج سات ذات العالقسة.
 ات العالقة.المركز المالي للج ة ذات العالقة فالةو  الذي تعمل فيه الج ة ذ

 
 فيما يلي ا  صدة مر الج ات ذات العالقة كما  ي مد جة في بيان المركز المالي الموجز الموحد:

 
  يةم ر 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
   

    درهم      
    )غير مدقق(  )مدقق(

 (7عالقة )إيضاح  ذومبالغ مستحقة من جهة      
       الشركة الوينية للمواصالت ذ. . . مش رك مشرفع  29,867  29,645

      
 (11عالقة )إيضاح  لجهة ذومبالغ مستحقة      

       الشركة الوينية للمواصالت ذ. . . مش رك مشرفع  275,282  540,336
 

 فيما يلي المعامالت ال امة مر ج ات ذات عالقة:
 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2020  2019  2020  2019 
       درهم        درهم   
 (مدقق)غير   (مدقق)غير   (مدقق)غير   (مدقق)غير    
          

           9,045,304  9,956,053  -  -  (19)إيضاح أعضان مجلس اإل ا ة المدفوعة  مرافآت
          

           4,544,494  2,322,329  1,150,405  902,593   إيرا ات  سو  إ ا ة من الدنا   المدا ة
          

 145,031  17,785  20,289  -   عالقة ذفإيرا ات إيجا  مة لمة من ج ة 
          
          

 مىا يف أخرى محملة إلى الشركة 
 الوينية للمواصالت ذ. . .  

  
534,466 

 
267,866 

 
1,576,251 

 
1,760,320           
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  13
 

 العايد للة   بقةمة الربح للد رة على الم وسط المرجح لعد  ا س   القايمة خال  الد رة. اح ةابي   
 

 العايد للة  : اح ةاب في المة خدمة فا س   الربح بيانات ال الي الجدف  يوضح
 
 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2020  2019  2020  2019 
 (مدقق)غير   (مدقق)غير   (مدقق)غير   (مدقق)غير    
          

           72,487,878  76,495,031  16,972,173  35,026,428   )    (الد رة   بح
          

 الم وسط المرجح لعد  ا س   العا ية المىد ة 
 )المعدلة ب س   المنحة المىد ة(  

   
785,862,000 

  
785,862,000 

  
785,862,000 

  
785,862,000           

          
           0,09  0,10  0,02  0,04   الواحد )    (العايد ا ساسي فالمخدض للة   

 
 ، ل  تىد  المجموعة أية أ فات قد يرون ل ا ت ثير على العايد للة   إذا ت  اس خدام ا.2019ف 2020 س  م ر 30لما في 

 
 

 معلومات قطاعية  14
 

 لدى العايد فمعدالت المخاير  ن ن رال  ال شسسسسسغيلية القطاعات أسسسسسساس على بال قا ير المشسسسسسمولة الرييةسسسسسية القطاعات تحديد ي  
 مندىسسل بشسسرلٍ  فتدا  ال شسسغيلية القطاعات تن ي  ي   المقدمة. فالخدمات المن جات في باالخ الفات الغالب في المجموعة ت  ثران

 أسسسسسسوا  فتخد  م نوعة من جات تقد  اسسسسسس راتيجية يةتشسسسسسغيل فحدة قطاع لل يمثل حيث المقدمة المن جات فالخدمات لط يعة ففقا
 مخ لدة.

 
 القطاعات التشغيلية

 
إليه  اسس ندت الذي ا سساس  ي القطاعات ف ذ  . ييةسية تشسغيلية قطاعات أ بر إلى اإل ا ية لألغراض حاليا المجموعة تن ي  ي  

 ف ي: الرييةية، القطاعية معلومات ا حو  ال قا ير إعدا  في المجموعة
 

 الدنا    -
 خدمات ال جزية -
 خدمات المطاع  -
 القابضة -

 
 ي   تقيي  ا  ان على أساس الربح أف الخةا ة.

 
 مد   أ نا  المعلومات الم علقة ب ذ  القطاعات:



 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

 

17  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 قطاعية )يتبع( معلومات 14
 

 (مدقق)غير  2020 سبتمبر 30
   الفنادق   خدمات التجزئة   التموين خدمات   القابضة   حذوفات   المجموع 

   درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم
             
 إيرا ات             
 باإليرا ات االع راف فقت            

 فقت معين  في  43,945,984  54,473,072  422,718,302  - ) (4,643,475  516,493,883
                           مرف  الوقت  مر  52,038,355  -  -  -  -  52,038,355

568,532,238  4,643,475) ( -  422,718,302  54,473,072  95,984,339   
 م ا رة تشغيلية مىا يف ) (77,303,637 ) (43,668,230 ) (361,240,724  -  10,016,141 ) (472,196,450

                           اس  الك ) (22,372,927 ) (423,412 ) (3,049,847  -  - ) (25,846,186
              الربح إجمالي ) (3,692,225  10,381,430  58,427,731  -  5,372,666  70,489,602
 مىا يف عمومية فإ ا ية  -  -  - ) (17,297,054  - ) (17,297,054

 مش رك مشرفع ن اي الحىة في   -  -  -  1,303,738  -  1,303,738
 صافي ى،إيرا ات االس ثما  فإيرا ات أخر   -  43,100  97,205  23,285,340 ) (5,372,666  18,052,979
 إيرا ات تمويل  -  -  -  10,158,846  -  10,158,846

                           تكاليف تمويل  -  - ) (3,029 ) (6,210,051  - ) (6,213,080
              ربح الفترة)خسارة(/  ) (3,692,225  10,424,530  58,521,907  11,240,819  -   76,495,031

             
 )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30في             

              مجموع الموجودات  1,074,104,655  26,697,074  199,499,081  1,147,919,792 ) (121,682,674  2,326,537,928
             

              مجموع المطلوبات  39,682,074  16,908,895  148,948,487  375,146,949 ) ( 52,462,022  528,224,383
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 14
 

 )غير مدقق( 2019 س  م ر 30
   الدنا    خدمات ال جزية   ال موينخدمات   القابضة   حذففات   المجموع

                                     
             
 إيرا ات             
 باإليرا ات االع راف فقت            

 فقت معين  في  71,489,197  56,429,963  368,805,750  - ) (6,484,329  490,240,581
                           مرف  الوقت  مر  67,728,458  -  -  -  -  67,728,458

557,969,039  6,484,329) ( -  368,805,750  56,429,963  139,217,655                
 م ا رة تشغيلية مىا يف ) (107,500,874 ) (43,894,866 ) (313,152,428  -  12,262,550 ) (452,285,618

                           اس  الك ) (21,441,712 ) (423,501 ) (3,408,445  -  - ) (25,273,658
              الربح إجمالي  10,275,069  12,111,596  52,244,877  -  5,778,221  80,409,763
 مىا يف عمومية فإ ا ية  -  -  - ) (18,976,094  - ) (18,976,094

 مش رك مشرفع ن اي الحىة في   -  -  -  2,212,424  -  2,212,424
 إيرا ات االس ثما  فإيرا ات تمويل أخرى   -  -  -  11,653,624 ) (5,778,221  5,875,403

 إيرا ات تمويل  -  -  -  11,509,103  -  11,509,103
                           تكاليف تمويل  -  -  - ) (8,542,721  - ) (8,542,721

               بح/ )خةا ة( الد رة  10,275,069  12,111,596  52,244,877 ) (2,143,664  -  72,487,878
             
 )مدقق( 2019  يةم ر 31في             

              مجموع الموجو ات  1,091,479,103  31,237,981  201,409,859  1,077,774,849 ) (152,473,432  2,249,428,360
             

              مجموع المطلوبات  49,795,440  16,358,630  148,443,988  377,209,974 ) (74,154,239  517,653,793
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 نتائج موسمية 15
 

 ال ت علق الط يعة الموسمية  نشطة المجموعة إال بقة  الدنا  ، الذي ت دافت عايداته خال  الربعين ا ف  فا خير من الةنة.
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  16
 

 ال ياناتإ ا ة المجموعة أن القي  العا لة للموجو ات المالية فالمطلوبات المالية تقا ب قيم  ا المد جة كما  و موضسسسسسسسسسسسسح في  تع  ر
 المالية الموجزة الموحدة.

 
 

 والتزاماتمطلوبات طارئة  17
 

 مطلوبات طارئة
 

 ضمانات بنكية
 

      مليون   69,6 ةسبقيم انسالضم اتسبخطاب ي علق اسفيم ةسقايم ةسيا ي اتسمطلوب ةسالمجموع لدى انسل ،2020 س  م ر  30خ سب ا ي
 مليون     (. 65,9: 2019 يةم ر  31)
 
 لتزامات رأسماليةا

 
بقيمة   الدنا   فترمي  الةسسسسعديات ففند  ما ينا جراند فند  مشسسسسرفع لىع ل زاماتاالالمجموعة   قد ت ،2020 سسسسس  م ر  30ب ا يخ 
 مليون     (. 172,2: 2019 يةم ر  31مليون      ) 140,9

 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  18
 

علي ا  الموافقة فتمت      مليون  9,96م لغ  2019  يةسسسم ر 31 في المن  ية للةسسسنة اإل ا ة مجلس أعضسسسان مرافآت قيمة بلغت
: بلغت قيمة مرافآت  2019)  2020 فع ا خال  أبريل  فت   2020أبريل   28في اج ماع الجمعية العمومية الةسسسسسسسسنوي المنعقد في  

 الجمعية اج ماع في مليون      فتمت الموافقة علي ا  9,05م لغ   2018 يةسسم ر   31أعضسسان مجلس اإل ا ة للةسسنة المن  ية في  
 (.2019أبريل  28المنعقد في  الةنوي  العمومية

 
 

 أسهم منحةأنصبة أرباح و  19
 

       0,10أ باح نقدية مرحلية بقيمة   أنىسسسس ة، ت  اق راح فاع ما  ف فر 2019سسسسس  م ر   30خال  ف رة ال ةسسسسعة أ سسسس ر المن  ية في  
وجد يللمةسسسسا مين. ال مليون سسسسس   منحة   37,4  إصسسسسدا   مليون     . كما ت  خال  تلك الد رة الموافقة على  74,8 بم لغلكل سسسسس   

 .صا  ة للمةا مين في الد رة الحالية كما في تا يخ ال قرير أس   منحةأ باح نقدية أف أنى ة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 19 -وباء كوفيد  تلثير 20
 

فتةسس ب في تعطل ا عما  فا نشسسطة االق ىسسا ية.  فبان و   19، أعلنت من مة الىسسحة العالمية أن كوفيد 2020ما س   11في  
إل ا ة    فذلكفقامت ب دعيل خطة اسسس مرا ية أعمال ا فمما سسسات إ ا ة المخاير ا خرى   الوضسسرتراقب المجموعة عن كثب مر تقد  

 .2020المالي في ا عما  المح ملة فا  ان  أنشطةتعطل 
 

عمليات قطاع  ت ثرتال جزية غير م  ثرة إلى حد ك ير بالوضسر الحالي. ف ال تزا  العمليات ال جا ية للمجموعة في قطاعي ال موين 
 غيرالدنا   بةسسسس ب قيو  الةسسسسدر الدفلية فالقيو  المدرفضسسسسة في الةسسسسو  المحلية. تع  ر اإل ا ة أن  ذ  ال  ثيرات على قطاع الدنا   

لك الحد ا  نى من ال  ثير ذ يوضسسحقطاعي ا عما  اآلخرين.  خال قىسسيرة المدى بط يع  ا في   اسسس يعاب ال  ثير من  ف   رية،جو 
 فالموازنة. المقابلةمقا نة بالد رة  2020 س  م ر 30المن  ية في  ال ةعة أ  رعلى ا  ان المالي لد رة 

 
 ؤ يت قد  جو ريةعلى مخاير  ت ضسسمنفيما يلي االف راضسسات الرييةسسية حو  المةسس ق ل فمىسسا   ال قدير الرييةسسية ا خرى ال ي قد  

 الموحدة:الموجزة تعديالت جو رية على ال يانات المالية  إلى
 

 المالية غير الموجو ات قيمة انخداض
 

قسامست المجموعسة بسإجران تقيي  انخدساض قيمسة مم لكسات سا فمعسدات سا على كسل مةسسسسسسسسسسسسسس وى من فحسدات توليسد النقسد في قطساع الدنسا  . 
 سسسسسسسسسسسسس  م ر 30 في كمافي قطاع الدنا   فالمعدات   المم لكات قيمة  فيالمجموعة إلى أنه ال يوجد انخداض  اسسسسسسسسسسسسس ن جت فبال الي،

تؤثر على  مؤكسدة غير جو ريسة أمو . كمسا قسامست المجموعسة ب قيي  مسا إذا كسانست  نساك مؤ سسسسسسسسسسسسسسرات النخدساض القيمسة فأي 2020
 . 19 - لكوفيد جو ري  أثرال يوجد  هلى أنإ فاس ن جت الموجو اتاس ثما  ا في المشرفع المش رك فالمخزفن فالحق في اس خدا  

 
 فانخداض قيمة الذم  المدينة ال جا ية الم وقعةاالي مان  خةاير

 
 االي مانمن المجموعة إعا ة تقيي  المدخالت فاالف راضسسات المةسس خدمة ل حديد خةسساير   19  -عن كوفيد  النات   اليقين  عد  ي طلب

 سسسسسسمعة ذات منشسسسسسآتمن  ي  لدون . مر ا خذ في االع  ا  أن المدينين الرييةسسسسسيين للمجموعة  2020 سسسسسس  م ر  30الم وقعة كما في 
 المجموعة تةسسسسسسسسسس مر سسسسسسسسسسسوف  لذلك، فن يجةالمخاير للعمالن.  سسسسسسسسسسسمات  بالحرومة، ال يوجد  ناك تغيير جو ري في فمرت طة جيدة

 .االق ضان عند الضرف ية بال عديالت فالقيا  الم وقعة االي مان خةاير على فت ثير ا الحالة بمراق ة
 

 االس مرا ية م دأ
 

في ضسسسسون ال رفف االق ىسسسسا ية الحالية فجمير المعلومات الم احة حو   االسسسسس مرا   على قا  ةقامت المجموعة ب قيي  ما إذا كانت 
قد يةسسس مر ت ثير  المخاير فالشسسسروك المةسسس ق لية. ت  إعدا  ال وقعات ال ي تغطي ا  ان المةسسس ق لي للمجموعة ف أس الما  فالةسسسيولة.

 النشسسسسسسسسسسسسسسساسكن في الوقست الحسالي ت  ر ال وقعسات أن المجموعسة لسدي سا موا   كسافيسة لالسسسسسسسسسسسسسسس مرا  في فل ال طو ،في  19 - لوفيسد
  ذ ت  إعدا     لذلك،. فن يجة 2019 يةسسسسسسسسسسسم ر   31 منذ ي غير  فل غير م  ثر إلى حد ك ير  االسسسسسسسسسسسس مرا ية م دأ في قى ،ال شسسسسسسسسسسسغيلي

 االس مرا ية.ال يانات المالية الموجزة الموحدة بشرل مناسب على أساس م دأ 
 

ل دشسسسسسي ن يجة  ا عما  المح مل انقطاععن كثب مر تقد  الوضسسسسسر إل ا ة   19  - كوفيدالمجموعة في مراق ة ت ثير  تةسسسسس مر سسسسسسوف
 .2020على عمليات ا فأ اي ا المالي في  19 - لوفيد
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 .2020نوفم ر  9ت  اع ما  فإجازة إصدا  ال يانات المالية الموجزة الموحدة من ق ل مجلس اإل ا ة ب ا يخ 


