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 مساهمي إلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 لمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادقا

  تدقيق البيانات المالية الموحدةتقرير حول 

 الـــرأي
)يشسسسسسساا ملي ا ـ ا  بس )"المؤسسسسسسسطسسسسسسة"ت  عسسسسسس  ت ا التا  ة   للمؤسسسسسسسطسسسسسسة الو نية للطسسسسسسياحة  ال نا  قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  

الخطااة الموحد، بيان أ    ال بح،   ل ـن بيان 2020 يطمب    31"المجموعة"ت  التي تشمل بيان الم  ز المالي الموحد  ما في 
، التي الموحد  بيان التدفقات النقدية الموحد للطسسنة المنت ية بكلا التاا   الملكيةالشسساـل الموحد  بيان التري ات في حقو    الدخل
ات  ـلخص للطياسات المحاسبية ال اـة تشمل  .ية أخ ى ميضاحـ  لـو

 
الم  ز المسسالي الموحسسد  ،الموحسسدة الم فقسسة تب     سسسسسسسسسسسسسسواة عسسا لسسة، ـن  مي  النواحي الجو   سسةفي اأينسسا، من البيسسانسسات المسساليسسة 

 أ ائ ا المالي الموحد  تدفقات ا النقدية الموحدة للطسنة المنت ية بكلا التاا    فقا  للم ايي    2020 يطسمب    31للمجموعة  ما في  
 .الد لية للتقاا   المالية

 الـــــرأي أساس
 ـطسسسسؤ لية ـدقق الحطسسسسا اتلقد قمنا بتدقيقنا  فقا  للم ايي  الد لية للتدقيق. من ـطسسسسؤ لياتنا  مو ك تلا الم ايي  ـوفسسسسحة في فق ة 

حول تدقيق البيانات المالية الموحدة ـن تق   نا.  ما أننا ـطتقلون عن المجموعة  فق ـ ايي  الطلوك الد لية لمجلس المحاسبين 
 نبا ملى  نك ـ  ـتطلبات الطسسسسسسسسلوك اخخىقي اخخ ى في   لة الـااات ال  بية المتحدة  بين الم نيينقواعد الطسسسسسسسسلوك للمحاسسسسسسسسس 

نا  مطسسسسؤ لياتنا اخخىقية اخخ ى  فقا ل كم المتطلبات المت لقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة لقواعد    للمجموعة.  كا،  قد التـز
.  ن تقد  أن بّينات التدقيق الثبوتية التي ـجلس الم ايي  اخخىقية الد لية للمحاسسسبين  الطسسلوك للمحاسسسبين الم نيين ال سسا اة عن

ىئمة لتوف  أساسا ل أينا.  ح لنا علي ا  افية ـ 

 أمور التدقيق الرئيسية
الحالية. لقد قمنا   طسسسسسنةلل  الموحدةمن أـوا التدقيق ال ئيطسسسسسية  مو ك تقدي نا الم ني،  ي اخهث  أ مية في تدقيقنا للبيانات المالية 

في  .لجنة التدقيق ،  لكن ا ال تشسسسسسسسسسسسمل  مي  اخـوا التي تم ـناقشسسسسسسسسسسست ا ـ لجنة التدقيق مناقشسسسسسسسسسسسة أـوا التدقيق ال ئيطسسسسسسسسسسسية ـ  
إ  اءات التدقيق التي أ   نا ا  ـلخص    قمنا  إ ااجال ئيطسسسسسسسسية التي حد نا ا،  التدقيق   أـوا بتوفسسسسسسسسيحال سسسسسسسس حات التالية، قمنا 

 .اخـوالم الجة تلا 
 

 كل،  في تكو ن اأينا حول ا،  ال نبدي اأيا ـن  سسسسى  شسسسسأن  كم  الموحدةفي سسسسسيا  تدقيقنا للبيانات المالية   اخـواتم تنا ل  كم 
  اخـوا.

 



 

  

 

   مساهميإلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( لمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادقا

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية

  تقييم األرض المدرجة في الممتلكات والمعدات 
المجموعة المدا ة في الممتلكات  أاض قيمة بلرت

  2020 يطمب   31ـليون  ا م  ما في   831,8 الم دات 
ـليون  ا مت  بلغ صافي خطااة القيمة   831,8: 2019)

ال ا لة الم ت ف ب ا في بيان الدخل الشاـل الموحد ال عيء  
: ال عيءت. تب   اخاض في بيان الم  ز  2019 ا م )

 المالي الموحد  المبلغ الم ا  تقييمه. 
 

المجموعة على التقييمات   خاض تحديد القيمة ال ا لة    يطتند
ـطتقلين  استخدام ن ج   قيمينـالتي يتم م  اؤ ا ـن قبل 

تقييم. يتضمن ذلا، عند توف  ا،  القابل للمقاانة للالطو  
ات الطو  ذات ال لة   ـن ـبي ات ال قااات   المطتمدةـ لـو

. قد تكون  ناك حا ة ملى  ا ة عالية ـن  القابلة للمقاانة
 إ ااة المجموعة عندـا ال تتوف   المقيمينالحكم ـن 
ات   أ  عند م  اء ت ديىت  و   ة   مىحبةالقابلة للالم لـو

ات الطو    .القابلة للمىحبةعلى ـ لـو
 

  طتند ملى عد  ـن   للحكم ي تب  تقييم اخاض ـجال  ام
 يتطلك ماالفت افات. من   و  تقدي ات  و   ة غي  ـؤ د

حيث أن أي تحيز أ   ،ت  يز تدقيق ـحد  في  كا المجال
خطأ في تحديد القيمة ال ا لة قد يؤ ي ملى أخطاء  و   ة  

 في البيانات المالية الموحدة. 
 

في انخ اض ثقة المطتثم  ن،  19 - وفيد  تطبك  ائحة
ـما أ ى ملى تأث  نشاط الطو  في ال ديد ـن القطاعات.  
يؤ ي  كا النقص في نشاط الطو  ملى نداة الم اـىت 

، ـما  معياا للقياس  المقيمون   يأخك اة التي عا ة ـا  المماثل
أعلى في التقدي  في تقييم    واة نشئ أـواا  غي  ـؤ دةي

سو  ال قااات. لكلا، للوصول ملى تقدي ات القيمة ال ا لة  
، استخدم المقيمون 2020 يطمب   31لألاض  ما في 

المطتقلون ـ  فت م  الطو   اخحكام الم نية. في  كم  
ـما  اخـوا غي  المؤ دةـن  عاليةالب  ف،  ناك  ا ة 

قدي  القيمة ال ا لة  في ت نشا ا   و ـو و  في سو  أهث  
عدم اليقين  "  تنبيهلألاض  أصدا المقيمون تقاا   التقييمـ    

على القيمة   19-" المت لق بتأثي   ائحة  وفيد الجو  ي 
 ال ا لة ـن اخاض. 

لقد حد نا تقييم اخاض  أـ  تدقيق ائيطي حيث يتم تحديد 
  قابلة للمىحبةالقيمة ال ا لة على أساس المدخىت غي  

ك ـن ال ااة تطبيق أحكام  اـة في تحديد القيمة   تتطل
 ال ا لة لألاض. 

 
لف احات المت لقة ب كا حول ا  5  4 اتاا   ميضاح

 اخـ .

 قمنا بتقييم ت ميم  تن يك الضوا ط في  كا المجال. 
 

قمنا بتقييم ـ ااات    اءات  استقىلية  نزا ة المقيمين المطتقلين  
 ق اءة ع  ط الت اـل ـ  المجموعة لتحديد ـا مذا  انت  ناك أي 

على  قيو ا  أـوا قد تؤث  على ـوفوعيت م أ  قد تكون قد ف فت 
 نطا  عمل م.

 
، ح لنا على ف م ـ  ا  ة  لدينا مطاعدة المتخ  ين الداخليين 

 لقد ا تم نا  ية  االفت افات المطتخدـة في تقييم اخاض.المن ج
جاالت   ا    لتحديد ـ   المطبقة ال ااة ل  م عملية التقييم   اخحكام ةـ 

في نموذج التقييم،  ما في ذلا التريي ات التي تم م  اؤ ا  الحطاسة
نعلى االفت افات ال ئيطية   قمنا بتقييم .  19  - وفيد    تأثي   الناتجةـ 

  المبينة   انت ـن جية التقييم ـتوافقة ـ  ـ ايي  التقييم  التقدي ـا مذا  
  تنبيه تأثي    أخكنا في االعتباالتقاا   المالية، لفي الم ايي  الد لية 

الخاا ي   المقيمال ا ا عن    " في تق    التقييمعدم اليقين الجو  ي "
 الداخلي  التقييم مخ ائي  الفافة ملىعلى القيمة ال ا لة لألاض 

 .لدينا
 

 استخدـ ا قمنا بتقييم  قة بيانات المدخىت، على أساس ال ينة، التي  
 استخدـ ااالفت افات ال ئيطية التي   اا  ناالمقيمون المطتقلون 

 المقيمون المطتقلون،  ما في ذلا أس اا البي  للمت  الم ب .
 

 .ينطبقللتقييمات، حيثما  الحطابيةالدقة   م ا  ة قمنا
 

ـ  نتائج التقييمات التي قام ب ا المقيمون المطتقلون  ا  مطا قةقمن
 لمبالغ المدا ة في البيانات المالية الموحدة. ا
 

دى   اية الف احات الواا ة في البيانات المالية الموحدة  قمنا بتقييمـ 
تطلبات الم ايي  الد لية   قابلـ   لتقاا   المالية. ل المت لقة ب كا المجالـ 



 

  

 

   مساهميإلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( لمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادقا

 )يتبع( الرئيسيةأمور التدقيق 
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية

 المصنفة كممتلكات ومعدات  قيد اإلنشاءالفندقية  والعقارات المكتملةتقييم انخفاض قيمة العقارات الفندقية 
  ال قااات المكتملةال ندقية  ل قاااتل تبلغ القيمة المدا ة

"ال قااات ال ندقية"ت ملي م ـ ا  بس النشاء )يشاا  قيدال ندقية 
ـليون   563,3بلغ ـالم ن ة فمن الممتلكات  الم دات 

ـليون   1,451: 2019) 2020 يطمب   31 ا م  ما في 
 ا مت. تقوم المجموعة  م ا  ة ـؤع ات االنخ اض في 

ؤع ات على انخ اض القيم ة، يتم م  اء  القيمة  حيثما تو دـ 
ـ ا  ة انخ اض القيمة ـن خىل تحديد المبلغ القابل  
لىست  ا   الكي يأخك في االعتباا القيمة ال ا لة للممتلكات 

. استخدـت ال ااة ـقيمين ـطتقلين لتحديد القيمة  النب قيد  
قيد النشاء عند   و     ال قاااتال ا لة لل قااات ال ندقية 

 ة. ـؤع ات على انخ اض القيم
 

ن  وانك الحياة    19  – وفيد    يطتم  في التأثي  على ال ديدـ 
ية  االقت ا  ال المي. تم تن يك قيو  الط    الح  ة   اليـو

ن البلدان  ما في ذلا   ن قبل ال ديدـ    لة   القيو  التشريليةـ 
طتو ات  الـااات ال  بية المتحدة حيث ع د سو  ال قاااتـ 
ـنخ ضة  شكل ـلحوظ ـن حجم الم اـىت  الطيولة.  

- وفيد  بة لل قااات ال ندقية على   ه التحديد، أث  النط
ي،  انخ اض   91 على ال مليات في عكل مغى  حكـو

العرال  انخ اض الي ا ات لكل غ فة ـتاحة. ت تب   كم 
  ال قاااتـؤع ات على انخ اض القيمة ذات ال لة 

تكاليف بي   ناق ا  ال ندقية. للوصول ملى القيمة ال ا لة 
، استخدم  2020 يطمب   31ندقية  ما في ال قااات ال 

المقيمون ـن أ  اف ثالثة ـ  فت م  الطو   حكم م الم ني  
 لة الطو  الطا قة خغ اض المقاانة.  خأ مية أقل   أعطوا 

حالة غي  ـؤ دة في  كم الب  ف،  ناك  ا ة أهب  ـن 
و و  في سو  أهث    في تقدي  المبالغ القابلة   نشا ا  ـما  وـ 

ال ندقية  أصدا المقيمون تقاا   التقييم  لل قااات  لىست  ا
" المت لق بتأثي   ائحة  وفيد عدم اليقين الجو  ي "  تنبيهـ   
 ال ندقية. لل قاااتعلى القيمة ال ا لة   19-
 

في حالة انخ اض المبلغ القابل لىست  ا  ل قاا فندقي عن  
، فإن المجموعة سوف ت ت ف  خطااة المدا ةقيمته 

 القيمة في بيان ال بح أ  الخطااة الموحد. انخ اض 
 

لقد حد نا تقييم انخ اض قيمة ال قااات ال ندقية الم ن ة 
فمن الممتلكات  الم دات  أـ  تدقيق ائيطي حيث يتم 

تكاليف البي  بناء  على  ناق ا  تحديد القيمة ال ا لة 
 تتطلك ـن ال ااة عمل  القابلة للمىحبة المدخىت غي  

قااات تقدي ات  و   ة في تحديد المبلغ القابل لىست  ا  لل 
 م ن ة فمن الممتلكات  الم دات.الال ندقية 

 
لف سسسسسسسسسساحات المت لقة ب كا حول ا 5   4  اتاا   ميضسسسسسسسسسساح

 اخـ .

 قمنا بتقييم ت ميم  تن يك الضوا ط في  كا المجال. 
 

قمنا بتقييم ـ ااات    اءات  استقىلية  نزا ة المقيمين المطتقلين  
مذا  انت  ناك أي  ق اءة ع  ط الت اـل ـ  المجموعة لتحديد ـا 

على  قيو ا  أـوا قد تؤث  على ـوفوعيت م أ  قد تكون قد ف فت 
 نطا  عمل م.

 
 مطاعدة المتخ  ين الداخليين لدينا، قمنا  م ا  ة المن جية  

  تم تقييم ا ـن قبل  االفت افات ل ينة ـن ال قااات ال ندقية التي 
  المطبقة  ال ااة ل  م عملية التقييم  ا تم نا ـقيمين خاا يين.

ة ـجاالت الحكم الحاسمة في نموذج التقييم،  ما في  ا    لتحديد ـ 
الناتجة ـن  لتي تم م  اؤ ا على االفت افات ال ئيطية  ذلا التريي ات ا

قمنا بتقييم ـا مذا  انت ـن جية التقييم ـتوافقة   .19 -تأثي   وفيد 
لتقاا   المالية، لـ ـ  ايي  التقييم  التقدي  الواا ة في الم ايي  الد لية  

"عدم اليقين الجو  ي" في تق     تنبيهتأثي    أخكنا في االعتباا
الخاا ي على القيمة ال ا لة لل قااات   المقيم  ـن قبلال ا ا    التقييم

 .لدينا التقييم الداخلي مخ ائيال ندقية  الفافة ملى 
 

قمنا بتقييم  قة بيانات المدخىت، على أساس ال ينة، التي استخدـ ا 
االفت افات ال ئيطية التي يطتخدـ ا   اا  ناالمقيمون المطتقلون، 
 ما في ذلاـ  دالت العرال،  إي ا ات الر ف   المقيمون المطتقلون،

ا ملى ذلاالمتواف ة،   . ـ 
 

أ   نا تحليىت الحطاسية على االفت افات ال اـة لتقييم ـدى 
 تأثي  ا على تحديد القيم ال ا لة. 

 
الدقة الحطابية لتحديد خطااة انخ اض القيمة، من    م ا  ةقمنا 

   دت.
 

قمنا بتقييم ـدى   اية الف احات الواا ة في البيانات المالية  
الموحدة، المت لقة ب كا المجال، ـقابل ـتطلبات الم ايي  الد لية  

 لتقاا   المالية. ل



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي 
 )يتبع( لمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادقا

 

 معلومات أخرى 
ات اخخ ى ـن   و ـجلس ال ااة  من ات اخخ ى. تتكون الم لـو ح سسسسلنا   الكي ائيس ـجلس ال ااة تق   المطسسسسؤ ل عن الم لـو

ات ذي نتوق  الح سسسول عليه   د كالالطسسسنوي للمجموعة،  تق    ال،   الحطسسسا ات ـدققعليه قبل تاا   تق     لا التاا  . من الم لـو
 حول ا. تدقيقنااخخ ى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة  تق    

 
ات اخخ ى،  ال ن ب   أي عكل عن تأهيد أ  استنتاج  شأن ا. يشملمن اأينا حول البيانات المالية الموحدة ال   الم لـو

 
ات اخخ ى،  في سسسبيل ذلا نقوم بتحديد  فيما  تتمثل ـطسسؤ ليتنا  النطسسبة خعمال تدقيقنا للبيانات المالية في اال ىى على الم لـو

ات اخخ ى غي  ـتوافقة  و    ا ـ  البيانات المالية الم ات التي ح سسسسلنا علي ا أثناء قياـنا ذا  انت  كم الم لـو موحدة أ  الم لـو
 ـا ية.  أخطاء ط  قة أخ ى أن ا تتضمن  مذا اتضح أعمال التدقيق، أ  

 
ات اخخ ى، فإنه يت ين علينا ال أخطاءمذا اسستنتجنا   و  أي  ا ملى اخعمال التي قمنا  ف سا ـا ية في الم لـو عن ذلا، اسستنا  
ات اخخ ى التي ح لنا علي ا قبل تاا    كا التق   . ليس لدينا ـا ُن ِ ح عنه في  كا الشأن. ب ا فيما يت لق ب كم الم   لـو

 
  على  قائمينال، فإنه يت ين علينا مخطاا عليه اال ىىعند  ، الطنوي للمجموعةتق    ال و   ة في  أخطاء  و   استنتجنامذا 

 عن ا  فق ا لم ايي  التدقيق.  ف ا  تحديد ـا مذا  انت  ناك ـخال ات ينبري ال بكلاالحو مة 

 البيانات المالية الموحدة   إعدادفي  والقائمين على الحوكمة اإلدارةمسؤوليات 
   بقا    كم البيانات المالية الموحدة  ع فسسسسسس ا   سسسسسسواة عا لة  فقا  للم ايي  الد لية للتقاا   المالية  معدا ـطسسسسسسؤ لة عن  ال ااة من  

، ) ت ديىتهت  2015ت لطسنة 2الطساا ة للقانون االتحا ي لد لة الـااات ال  بية المتحدة اقم )للنبام اخسساسسي للمؤسسطسة  اخحكام  
البيانات المالية الموحدة   سسسسسسسواة عا لة   معدا فسسسسسسس  ا ة لتمكن ا ـن  ال ااةجد ا ن  فسسسسسسس  نبام ال قا ة الداخلية التي تع  كلا 

  و   ة، سواء  انت ناعئة عن احتيال أ  خطأ. أخطاءخالية ـن 
 

ـتى  ف سسا ـطسستم ة  ال  منشسسأةـطسسؤ لة عن تقييم قداة المجموعة على االسسستم اا  ال ااة من ،البيانات المالية الموحدة معدا عند  
ت فية المجموعة أ  ال ااة ، عن المطائل المت لقة  االستم اا سسسسسسة  اعتما  ـبسسسسسسسسدأ االستم اا سسسسسسسسسسة المحاسبي، ـا لم تنوي ـناسبا  هان 

 لا.القيام بك مال قف عمليات ا، أ  ال يو د لدي ا بديل  اق ي 
 
 على ـطاا معدا  التقاا   المالية للمجموعة. الع افعن  ينـجلس ال ااة ـطؤ لأعضاء  تب     

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 و   ة،  أخطاءمن غايتنا تتمثل  الح سسسسسسسسول على تأهيد ـ قول فيما مذا  انت البيانات المالية الموحدة خالية   سسسسسسسسواة عاـة ـن 

التأهيد الم قول  و ـطسسستوى عالن ـن   منسسسسواء  انت ناعسسسئة عن احتيال أ  عن خطأ،  إصسسسداا تق    المدقق الكي يشسسسمل اأينا. 
ق التي تّمت  فقا للم ايي  الد لية للتدقيق سسسسسسسسسوف تكشسسسسسسسسف  ائم ا أي خطأ  و  ي في حال التأهيد،  ال يضسسسسسسسسمن أن عملية التدقي

فيما مذا  ان ـن المتوق  تأثي  ا   ـُجم عن االحتيال أ  عن الخطأ،  ت تب   و   ة  شسسسسسكل ف  ي أ   خطاء  و م.  قد تنشسسسسسأ اخ
 البيانات المالية الموحدة.المطتخدـين بناء  على  كم قبل على الق ااات االقت ا ية المتخكة ـن 

 



 

  

 

   مساهميإلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( لمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادقا

 

 )يتبع( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
فسسإننسسا نمسسااس التقسسدي  الم ني  نحسساف  على الشسسسسسسسسسسسسسسسا الم ني  وال فت ة  السسد ليسسة، هجزء ـن عمليسسة التسسدقيق  فقسسا لم سسايي  التسسدقيق 

 التدقيق.  ما نقوم أيضا:
 
الجو   ة في البيانات المالية الموحدة، سواء  انت ناعئة عن احتيال أ  عن خطأ،  الت ميم   خطاءبتحديد  تقييم ـخا   اخ •

ناسبة توف  أساسا ل أينا. ان ـخا       القيام  إ  اءات التدقيق  ما ينطجم ـ  تلا المخا    الح ول على أ لة تدقيق  افية ـ 
عدم اهتشاف خطأ  و  ي ناتج عن االحتيال ت و  تلا الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التوا ؤ، التز   ، الحكف  

 ،  ة الداخليأ  تجا ز نبام ال قا  المت مد، سوء التمثيل
 
 اال ىى على نبام ال قا ة الداخلي ذات ال لة  التدقيق ـن أ ل ت ميم م  اءات تدقيق ـناسبة حطك الب  ف،  لكن   •

   ، ليس  ر ض مبداء اأي حول ف الية ال قا ة الداخلية 
 

 ، المت لقة ب ا الم دة ـن قبل ال ااةات يضاحبتقييم ـىءـة الطياسات المحاسبية المتب ة ـ  قولية التقدي ات المحاسبية  ال •
 

لمبدأ االستم اا ة المحاسبي،  بناء على أ لة التدقيق التي تم الح ول علي ا، في  ال ااة  استخدام استنتاج ـدى ـىءـة  •
حال   و  حالة  و   ة ـن عدم اليقين ـت لقة  أحداث أ  ظسسس  ف قد تثي  عكو ا  و   ة حول قداة المجموعة على  

ات يضاحتم اا.  في حال االستنتاج بو و  حالة  و   ة ـن عدم التيقن، يتو ك علينا ل ت االنتبام في تق   نا ملى الاالس
ات غي   افية يتو ك علينا ت ديل اأينا. يضاحذات ال لة الواا ة في البيانات المالية الموحدة، أ ، في حال  انت  كم ال

أ   اخحداثلتدقيق التي تم الح ول علي ا حتى تاا   تق   نا. ـ   ذلا، قد تؤ ي  كا  ن تمد في استنتا اتنا على أ لة ا
 ،الب  ف المطتقبلية  المجموعة ملى توقف أعمال المجموعة على أساس ـبدأ االستم اا ة

 
فيما مذا  انت ات،   يضاح،  ما في ذلا الال  ض الشاـل للبيانات المالية الموحدة  هيكل ا  البيانات المتضمنة في ا تقييمب •

 ،   ل ىقة  ط  قة تحقق ال  ض ال ا لذات ا  اخحداثالبيانات المالية الموحدة تب   ال مليات 
 
ات المالية ـن  • ناسبة فيما يت لق  الم لـو   المنشآت أ  اخنشطة التجاا ة  اخل المجموعة الح ول على أ لة تدقيق  افية ـ 

لبداء ال أي حول البيانات المالية الموحدة. مننا ـطؤ لون عن التو يه  الع اف  القيام  أعمال التدقيق على ص يد المجموعة  
  نتحمل  اـل المطؤ لية عن اأينا حول التدقيق.  

 
 نتائج التدقيق ال اـة،  ما فيما يت لق على سسسسسسبيل المثال ال الح سسسسس  بنطا   توقيت   نقوم  التواصسسسسسل ـ  القائمين على الحو مة

 في ذلا أي خلل  و  ي في نبام ال قا ة الداخلي يتبين لنا ـن خىل تدقيقنا.
 

هما نقوم  ا ىى القائمين على الحو مة ببيان يب   اـتثالنا لقواعد الطسسسسسسسسسسسلوك الم ني المت لقة  االسسسسسسسسسسسستقىلية،  التواصسسسسسسسسسسسل ـ  م  
ـ قوال  على استقىليتنا  إ  اءات الحماية  تأثي ا  يحتمل االعتقا  أن ا قد تؤث     خ وص  مي  ال ىقات  غي  ا ـن المطائل التي

 . ـناسبا  ذات ال لة ـتى  ان 
 

التي  سان ل سا اخث  اخهب  في تسدقيق  اخـواصسسسسسسسسسسسسسسل  شسسسسسسسسسسسسسسأن سا ـ  القسائمين على الحو مسة، نقوم بتحسديسد اتم التو يالتي  اخـواـن 
في تق   نا حول التدقيق  اخـواعن  كم   ف سسسسسا لية،  التي ت د أـوا تدقيق ائيطسسسسسية. نقوم  الالبيانات المالية الموحدة لل ت ة الحا

عن اـ    ف سسسسسسا يتم ال أالال لني عن ا، أ  عندـا نق ا في حاالت نا اة للراية،    ف سسسسسسا مال مذا حال القانون أ  اخنبمة   ن ال
 عنه عواقك سلبية قد ت و  المن  ة ال اـة المتحققة ـنه. ف ا ـ ين في تق   نا في حال ت تك على ال

 



 

  

 

   مساهميإلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( لمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادقا

 أخرى  حول متطلبات قانونية وتنظيمية إفصاح
 ما يلي للطسسسسسسسسنة ن يد ،  2015ت لطسسسسسسسسنة  2عى ة على ذلا،   فقا  لمتطلبات القانون االتحا ي لد لة الـااات ال  بية المتحدة اقم )

 :2020 يطمب   31 فيالمنت ية 
 
ات التي اأينا ا ف  ا ة خغ اض تدقيقنا؛ •  أننا قد ح لنا على  افة الم لـو

 
البيانات المالية الموحدة، ـن  مي   وانب ا الجو   ة  ما يتطابق ـ  اخحكام الطسسساا ة للقانون االتحا ي لد لة   معدا تم أنه   •

 ؛2015ت لطنة 2الـااات ال  بية المتحدة اقم )
 

 قد احت بت بدفات  ـحاسبية نباـية؛ المؤسطةأن  •
 

ات المالية الواا ة بتق    ائيس ـجلس ال ااة  •  تتوافق ـ  الدفات  الحطابية للمجموعة؛أن الم لـو
 

 31سسس م خىل الطسسنة المالية المنت ية في  اخفي  سسستثمااأ  اال المجموعة  شسس اء لم تقم  ،19اقم   ميضسسا   هما  و ـبين في •
 ؛2020 يطمب  

 
التي قد تم  مو ب ا مب ام م اـىت ـ  اخ  اف ذات ال ىقة ـ  الشس  ط الف ساحات المت لقة  ال  16اقم   يضسا يب   ال •

 ؛  تلا الم اـىت
 

 ة؛  خىل الطن تم القيام ب االمطا مات اال تماعية التي الف احات المت لقة   17اقم  يضا ال يب   •
 

ات التي توف ت لنا، لم يل ت  • خىل الطسسسسنة المالية  ااتكبتقد   المؤسسسسسطسسسسةأي أـ  يج لنا ن تقد أن   انتبا ناأنه،  بقا  للم لـو
ت 2أي ـخال ات لألحكام الطسسسساا ة للقانون االتحا ي لد لة الـااات ال  بية المتحدة اقم )  2020 يطسسسسمب    31المنت ية في  

 31ـما قد يؤث   و   ا  على أنشسسطت ا أ  ـ  ز ا المالي  ما في   للنبام اخسسساسسسي للمؤسسسطسسةأ   ) ت ديىتهت  2015لطسسنة 
 .2020 يطمب  

 
   يلو ت آند توش )الش   اخ سطت

  
  
  
  

  عبا م ـحمد  ليد القوتلي
  1056اقم القيد 

  2021ـااس  11
 أبوظبي

 الـااات ال  بية المتحدة
 

  





 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

 الموحدة. المالية البياناتمن   ل ال يت لأ  نلءات المر قة يضاحااتشك  

12  
 الموحد  الخسارةالربح أو بيان 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
   2020  2019 
 در م  درهم  اتإيضاح 
      

 767,479,547  765,442,220  23 إيرادات 
       ( 646,912,204 ) (663,902,432 ) 23 مصار ف تشريلية مباشرة

      
 120,567,343  101,539,788   إجمالي الربح 

 ( 25,674,724 ) (31,726,856 ) 17 مصار ف  مومية وإدار ة 
 2,780,337  1,787,796  6 ةمشترك مشار ح نتائجحصة  ي 
 9,097,388  20,428,088  18 وإيرادات أ رى  استثمارإيرادات 

 مكسك من استبعاد مونودات مالية بالقيمة العادلة من  
  يل الد   الشام  اآل ر  

 
19  17,659,685  - 

 14,857,785  13,267,807    وائد إيرادات 
       ( 11,005,316 ) (8,178,715 )  تكاليف تمو  

      
       110,622,813  114,777,593   السنةربح 

      
       0,14  0,15  20 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الموحد  الدخل الشاملبيان 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
   2020  2019 
 در م  درهم   
      

 110,622,813  114,777,593   السنة ربح 
      

       -  -   الد   الشام  اآل ر  
      

       110,622,813  114,777,593   مجموع الدخل الشامل للسنة
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني 

 إحتياطي 
  عام

 إحتياطي إعادة 
  أرباح مستبقاة   تقييم عقارات

 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   2019يناير  1الرصيد  ي 
 110,622,813  110,622,813  -  -  -  -  ربح السنة

              -  -  -  -  -  -  الد   الشام  اآل ر للسنة 
             

 110,622,813  110,622,813  -  -  -  -  للسنة م موم الد   الشام 
 ( 74,844,000 ) ( 74,844,000 ) -  -  -  -  (21أنصبة أربا  نقدية )إيضا  

 -  ( 37,422,000 ) -  -  -  37,422,000  (21 إيضا أسهم منحة ) 
 ( 9,045,304 ) ( 9,045,304 ) -  -  -  -  (22 إيضا ) مكا آت أ ضاء م ل  اادارة المد و ة 

              -  ( 11,062,281 ) -  -  11,062,281  -  محول إلى إحتياطي قانوني
             

 1,731,774,567  21,019,151  740,673,589  15,000,000  169,219,827  785,862,000  2020يناير  1الرصيد  ي 
 114,777,593  114,777,593  -  -  -  -  ربح السنة 

              -  -  -  -  -  -  الد   الشام  اآل ر للسنة 
             

 114,777,593  114,777,593  -  -  -  -  للسنة م موم الد   الشام 
 ( 9,956,053 ) ( 9,956,053 ) -  -  -  -  (22 إيضا مكا آت أ ضاء م ل  اادارة المد و ة ) 

              -  ( 11,477,759 ) -  -  11,477,759  -  محول إلى إحتياطي قانوني
             

              1,836,596,107  114,362,932  740,673,589  15,000,000  180,697,586  785,862,000   2020 ديسمبر 31في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2020 
 درهم

 2019 
 در م

     األنشطة التشغيليةمن التدفقات النقدية 
 110,622,813  114,777,593  السنة ربح 

     تعدييت لـ:
 35,907,482  36,899,005  استهيم ممتلكات ومعدات

 مونودات مالية بالقيمة العادلة من   استبعادمكسك من 
 17,659,685) ) الخسارة  أو يل الربح   

 
- 

 -  15,768,579) ) طرف ثالثطالبة من ن ممكسك م
 ( 14,857,785 ) 13,267,807) ) إيرادات  وائد 

 9,967,446  9,564,513  مخصص مكا آت نهاية الخدمة للموظفين
 11,005,316  8,178,715  تكاليف تمو   

 -  4,000,000  شطك ذمم مدينة أ رى 
 ( 191,420 ) 1,820,377) ) صا ي مخصص إنخفاض القيمة  لى ذمم مدينة ت ار ة، 

 ( 2,780,337 ) 1,787,796) ) مشار ح مشتركة نتائجحصة  ي 
           ( 1,214,177 ) 327,689) ) ممتلكات ومعدات استبعادمن مكسك 

 148,459,338  122,787,893  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
 ( 4,193,163 ) 11,360,449) ) مدينة ت ار ة وأ رى ز ادة  ي ذمم 

 ( 4,294,815 ) 1,734,609) ) ز ادة  ي مخلوك 
           1,042,820  22,547   ي ذمم دائنة ت ار ة وأ رى  ز ادة

 141,014,180  109,715,382  النقد الناتج من العمليات
           ( 5,185,176 ) 5,985,206) ) المد و ة الموظفين مكا آت نهاية  دمة 

      135,829,004  103,730,176  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 514,708,500  338,777,682  الكثر من ثيثة أشهرأصلية ودائح بتوار   إستحقاق  ز ادة
 ( 468,928,210 ) 402,190,880)  ) الكثر من ثيثة أشهرأصلية ودائح بتوار   إستحقاق  إيدام

 ( 97,644,828 ) 109,650,486) ) شراء ممتلكات ومعدات
 1,901,303  341,410   ائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات

 -  47,075,662) ) شراء مونودات مالية بالقيمة العادلة من  يل الربح أو الخسارة   
  ائدات من استبعاد مونودات مالية بالقيمة العادلة من  يل 

 الربح أو الخسارة   
 

64,735,347 
 
- 

 11,566,892  13,671,199   وائد مستلمة 
 -  3,929,891  مطالبة طرف ثالث الستبدال  قار 

           2,000,000  2,000,000  أنصبة أربا  مستلمة من مشروم مشترم
 ( 36,396,343 ) (135,461,499 ) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2020 
 درهم

 2019 
 در م

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 41,908,088  58,712,523    الن ض و قر   ائدات من
 ( 40,433,119 ) 25,078,025) )   الن ض و قر  اتتسديد

 ( 74,844,000 ) -  أنصبة أربا  مد و ة 
 ( 9,045,304 ) 9,956,053) ) المد و ة أ ضاء م ل  اادارة مكا آت 

 ( 10,436,330 ) 7,377,830) ) تكاليف تمو   مد و ة 
 ( 1,668,496 ) 452,999) )  قد إي ار رئيسي تسديد 

           ( 45,104 ) 59,536) ) ااي ار وائد مد و ة  لى مطلوبات  قود 
           ( 94,564,265 ) 15,788,080  األنشطة التمويلية (المستخدم في) الناتج من/ صافي النقد

      4,868,396  (15,943,243 ) في النقد ومرادفات النقد)النقص(/ الزيادة صافي 
      111,622,917  116,491,313  السنةالنقد ومراد ات النقد  ي بداية 

     
      116,491,313  100,548,070  ( 9)إيضاح  السنةنقد ومرادفات النقد في نهاية ال
     

     معاملة غير نقدية:
 لمقاول الستبدال  طرف ثالثتسديدات مباشرة من قب  

 ممتلكات ومعدات   
 

13,543,760  -      
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  الموحدة المالية بالبياناتات تتعلق إيضاح

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  معلومات عامة 1
 

ــار    ــية للسياحة والفنادق )"المؤسسة"(، كشركة مسا مة  امة  ي إمارة أبوظبي بتـــــ  1996ديسمبر   11تأسست المـــــــؤسسة الوطنـــــ
ـــــــــــــــــــــــــنة  7و قًا للقانوك رقم  ــتثمارالفنادق والم معات التر يهية وإدارتها واال امتيم، بررض 1996لســــــ وما يتعلق بها من  يها  ســــــ
 .درنة  ي سوق أبوظبي لألوراق الماليةإك أسهم المؤسسة م نشاطات أ رى. 

 
 .، أبوظبي، اامارات العربية المتحدة6942.ب.  المس   للمؤسسة  و  المكتك إك  نواك

 
دولية  شـــركة تديرل ال ي أبوظبي، انتركونتيننتال  ندق  ي: )أ( المتحدة العربية اامارات دولة دا    نادق أربعة المؤســـســـة تمتل 

ــة ــاطئ و ندق العين دانات منت ح الفنادق، )ب( إدارة  ي متخصـــصـ ــح التي الظنة نب  - دانات ومنت ح الظفرة شـ لإلدارة  تخضـ
ــة ــسـ ــرة للمؤسـ ــا ة إلى ذل ، تقدمالمباشـ ــة . باافـ ــسـ ــتثمار  ولديها التمو ن و دمات البيح بالت لئة  دمات المؤسـ ــآت ات اسـ  ي المنشـ

 التالية:
 

 نسبة حصة الملكية  النشاط  بلد   
 2019 2020 الرئيسي  ممارسة النشاط  الطبيعة    االسم

      
 دمات   اامارات العربية المتحدة  مشروم مشترم  الشركة الوطنية للمواصيت ذ.م.م.  

 المواصيت 
50%               50% 

 %60,12 %60,12  قارات  اامارات العربية المتحدة  مشروم مشترم  شركة  يلوسيتي للتطو ر العقاري ذ.م.م. 
 

 ونميعها المونودات، إدارة اتفاقيات  يل من أ رى   نادق وأربعة إدارة اتفاقيات  يل من واسـتراحات  نادق سـتة المؤسـسـة تدير
 .أ رى  الطراف مملوكة

 
ــ  معاً تتضـــمن   ل البيانات المالية الموحدة االداء والمركل المالي للمؤســـســـة وشـــركتها التابعة )يشـــار إليها  "الم مو ة"( للســـنة بـــــــــــــــ

  .2020ديسمبر  31المنتهية  ي 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية   2/1
 

للفترات  بشــــــــــــــكـ  إللامي   عـالـة تصــــــــــــــبحتطبيق المعـايير الـدوليـة للتقـار ر المـاليـة ال ـديـدة والمعـدلـة التـاليـة، التي قـامـت الم مو ـة ب
  لىمادي لمعايير الدولية للتقار ر المالية المعدلة أي تأثير ا  ل  لتطبيق. لم يكن 2020يناير  1تبدأ  ي أو بعد المحاســبية التي  

 .الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر  لى محاسبة المعاميت أو الترتيبات المستقبلية للفتراتالمبالغ المدرنة  اا صاحات أو  لى
 

والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   9المالية رقم معيار ســعر الفائدة في المعيار الدولي للتقارير تعديالت على إعادة تشــكيل 
7 
 

معيار ســـــعر الفائدة )تعدييت  لى المعايير الدولية  إ ادة تشـــــكي ، أصـــــدر م ل  معايير المحاســـــبة الدولية  2019 ي ســـــبتمبر 
وم   ل التعدييت بتعدي  متطلبات تق .(7لتقار ر المالية لوالمعيار الدولي   39الدولي   والمعيار المحاســـــبي 9أرقام  لتقار ر المالية  ل

ــبة التحوط للتحوط المتأثر  يل  ترة  دم اليقين قب  تعدي  البنود المتحوط لها  ــتمرار محاسـ ــما  باسـ ــبة التحوط المحددة للسـ محاسـ
 معيار سعر الفائدة.المستمرة لتشكي  الأو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتي ة ا ادة 

 
ــاً تقـدم التعـدييت  ــا  نـدـيدة  لى المعيـار اـلدولي للتقـار ر المـاليـة رقم  أيضــــــــــــ لعيـقات التحوط التي تخضــــــــــــــح  7متطلبـات إ صــــــــــــ

 .9 رقم ليستثناءات التي أد لتها التعدييت  لى المعيار الدولي للتقار ر المالية
 
ــبة نظرًا الالم مو ة     لى التعدييت تنطبقال  ــعر التحوط  لى مخاطرنها لم تطبق محاسـ ــكي  معيار سـ وبالتالي  الفائدة إ ادة تشـ

 .ال يوند لها أي تأثير  لى البيانات المالية الموحدة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير  2
 
 )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة  2/1
 

  اإليجار ذات العالقة امتيازات – 19 –المتعلقة بكوفيد  عقود اإليجار 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

ــبة الدولية  2020 ي مايو  ــدر م ل  معايير المحاســـــــــ )تعدي   لى المعيار   19 –امتيازات  قود ااي ار المتعلقة بكو يد ، أصـــــــــ
لكو يد نتي ة مباشـــرة   يللمســـتأنر ن  ي محاســـبة امتيازات ااي ار التي  تخفيفًا  ملياً ( التي تو ر 16لتقار ر المالية رقم  لالدولي  

تقييم . تسـمح الوسـيلة العملية للمسـتأنر با تيار  دم 16لتقار ر المالية رقم  ل، من  يل تقديم وسـيلة  ملية للمعيار الدولي  19  -
لعـقد ااي ـار. ي ـك  لى المســـــــــــــــتأنر اـل ي يقوم بـه ا اال تـيار أك  تـعدييً  يعتبر  19 –بكو ـيد ـما إذا ـكاك امتـياز ااي ـار المتعلق 

ــ  بنف  الطر قة التي   19 –بكو يد أي تريير  ي مد و ات ااي ار ناتج  ن امتياز ااي ار المتعلق  اال تبار ي  يأ    بها  يســـــ
 إذا لم يكن التريير تعديًي لعقد ااي ار. 16لتقار ر المالية رقم لالمعيار الدولي   ند تطبيقالتريير 

 
ــيلة العملية  قط  لى امتيازات ااي ار التي  ــتيفاء نميح الشــــــــروط   19 -لكو يد نتي ة مباشــــــــرة    يتنطبق الوســــــ و قط إذا تم اســــــ

 التالية:
 

 بـدللعقـد ااي ـار الـ ي يكوك إلى حـد كبير نف  أو أقـ  من  البـدلااي ـار إلى تعـديـ   قـد يؤدي التريير  ي مـد و ـات  •
  قد ااي ار ال ي يسبق التريير مباشرة؛

 2021يونيو   30ااي ـار يؤثر  قط  لى المـد و ـات المســــــــــــــتحـقة أصــــــــــــــًي  ي أو قـب   قـد أي تخفيض  ي مـد و ـات   •
وز ـادة  2021يونيو  30ي أو قبـ  ااي ـار   قـد )امتيـاز ااي ـار يفي بهـ ا الشــــــــــــــرط إذا أدى إلى انخفـاض مـد و ـات 

 (؛ و2021يونيو  30ااي ار التي تمتد إلى ما بعد  قد مد و ات 
 ال يوند تريير نو ري  لى الشروط واالحكام اال رى لعقد ااي ار. •

 
 له ل التعدييت أي تأثير  لى البيانات المالية الموحدة للم مو ة. ال يوند

  
  لمفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير الماليةالمراجع حول اإلطار اتعديالت على 

 
تتضــــــــــــــمن التعـدييت تعـدييت الحـقة  لى المعـايير المـتأثرة بحـيث تشــــــــــــــير إلى ااطـار ال ـدـيد. إك المعـايير التي تم تعـديلهـا  ي 

ــبية الدولية أرقام    14،  6،  3،2المعايير الدولية للتقار ر المالية أرقام   ــيرات ل نة  38و 37،  34، 8،  1والمعايير المحاســــــــــ وتفســــــــــ
 .32، والتفسير رقم 22و 20، 19،12تفسيرات المعايير الدولية للتقار ر المالية أرقام 

 
 له ل التعدييت أي تأثير  لى البيانات المالية الموحدة للم مو ة. ال يوند

 
 تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
توفـح التعدييت أنه  ي حين أك اال مال الت ار ة  ادة ما يكوك لها مخرنات،  إك المخرنات ليسـت مطلوبة لم مو ة متكاملة 

االنشــــــطة كأ مال ت ار ة، ي ك أك تتضــــــمن م مو ة متكاملة  ا تبارمن االنشــــــطة والمونودات للتأ   للعم  الت اري. لكي يتم 
بشــــــك  كبير  ي القدرة  لى إنشــــــاء  معاً من االنشــــــطة واالصــــــول المســــــتحوذ  ليها، كحد أدنى، مد يت و ملية نو ر ة تســــــا م 

مفقودة واالستمرار   مخرنات. تل   التعدييت تقييم ما إذا كاك المشاركوك  ي السوق قادر ن  لى استبدال أي مد يت أو  مليات
إرشــادات إفــا ية تســا د  لى تحديد ما إذا كاك قد تم الحصــول  لى  ملية نو ر ة.  أيضــاً  ي إنتاج المخرنات. تقدم التعدييت 

تقدم التعدييت ا تبار تركيل ا تياري يسـمح بإنراء تقييم مبسـط لمعر ة ما إذا كانت م مو ة االنشـطة واالصـول المسـتحوذ  ليها 
 ت ار اً ال ت ار ة. بمونك ا تبار التركيل اال تياري،  إك م مو ة االنشـطة واالصـول المسـتحوذ  ليها ال تعتبر نشـاًطا ليسـت أ م

 إذا كانت نميح القيمة العادلة انمالي االصول المستحوذة مركلة  ي أص  واحد محدد أو م مو ة أصول مماثلة.
 

 لمالية الموحدة للم مو ة.له ل التعدييت أي تأثير  لى البيانات ا ال يوند
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة   2/1
 

 تعريف المادية 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 
وال تهدف إلى تريير المفهوم   هماً  أيســـــــــــرت عله  1التعدييت  ي تعر ف المادية المدرنة  ي المعيار المحاســـــــــــبي الدولي رقم    إك

االســـاســـي لأل مية النســـبية  ي المعايير الدولية للتقار ر المالية. تم إدراج مفهوم "اا فاء" للمعلومات المادية بمعلومات غير مادية 
ديد. تم تريير الحد االدنى للمادية التي تؤثر  لى المســتخدمين من "يمكن أك يؤثر" إلى "من المتوقح بشــك  ك لء من التعر ف ال 

ــبي الدولي رقم  ــتبدال تعر ف المادية  ي المعيار المحاســـــــــ ــارة إلى تعر ف المادية  ي   8معقول أك يكوك له تأثير". تم اســـــــــ بااشـــــــــ
ــبي الدولي رقم   ــا ة إلى ذ1المعيار المحاســــــــ ــبة الدولية بتعدي  المعايير اال رى وااطار . باافــــــــ ل ، قام م ل  معايير المحاســــــــ

 المفاهيمي ال ي يحتوي  لى تعر ف "المادية أو يشير إلى مصطلح" المادية "إلى فماك االتساق.
 

 له ل التعدييت أي تأثير  لى البيانات المالية الموحدة للم مو ة. ال يوند
 
 المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  المعايير الدولية للتقارير 2/2
 

 لم تقم الم مو ة بتطبيق المعايير الدولية للتقار ر المالية ال ديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن مو د تطبيقها بعد:
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2023يناير  1   قود التأمين 17المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 
   

مبادئ اال تراف بعقود التأمين وقياسها و رفها    17يحدد المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  
 قود التأمين. يلخص   4واا صا   نها و ح  مح  المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 

يتم تعديله لعقود التأمين مح ميلات  نموذنًا  امًا، 17المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 
المشاركة المباشرة، يوصف كنهج الرسوم المتريرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء 
 معايير معينة  ن طر ق قياس االلتلام بالترطية المتبقية باستخدام نهج تخصيص االقساط. 

 
يستخدم النموذج العام اال ترافات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت و دم التأكد من التد قات  

لنقدية المستقبلية و قي  بشك  صر ح تكلفة  دم اليقين. و و يأ    ي اال تبار أسعار  ا
 الفائدة  ي السوق وتأثير  يارات وفمانات حاملي وثائق التأمين.

  

   
، أصـــــــــدر م ل  معايير المحاســـــــــبة الدولية تعدييت  لى المعيار الدولي 2020 ي يونيو 

لمعـال ـة المخـاوف وتحـديـات التنفيـ  التي تم تحـديـد ـا بعـد نشــــــــــــــر   17للتقـار ر المـاليـة رقم 
. تؤنــ  التعــدييت تــار   التطبيق المبــدئي للمعيــار 17المعيــار الــدولي للتقــار ر المــاليــة رقم 

ــمناً )  17الدولي للتقار ر المالية رقم   ــنو ة التي  متضـ التعدييت( إلى  ترات إ داد التقار ر السـ
. و ي الوقت نفســه، أصــدر م ل  معايير المحاســبة الدولية 2023يناير  1تبدأ  ي أو بعد 

)تعــدييت  لى  9لإل فــاء المؤقــت من تطبيق المعيــار الــدولي للتقــار ر المــاليــة رقم  تمــديــداً 
( التي تمـد ـتار   انتهـاء الصــــــــــــــيحيـة الثـاـبت لإل فـاء 4المعيـار اـلدولي للتقـار ر المـاليـة رقم 

 ي المعـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية   9ار ر المـالـية رقم المؤـقت من تطبيق المعـيار اـلدولي للتقـ 
. ي ــك تطبيق  2023ينــاير  1إلى  ترات التقــار ر الســــــــــــــنو ــة التي تبــدأ  ي أو بعــد  4رقم 

بـأثر رنعي مـا لم يكن ذلـ  غير  ملي، و ي  ـ ل  17المعيـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رقم 
 نهج القيمة العادلة.الحالة يتم تطبيق نهج االثر الرنعي المعدل أو 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

 لم تقم الم مو ة بتطبيق المعايير الدولية للتقار ر المالية ال ديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن مو د تطبيقها بعد:
 

  المعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2023يناير  1   قود التأمين 17المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 
   

مبادئ اال تراف بعقود التأمين وقياسها و رفها    17يحدد المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  
 قود التأمين. يلخص   4واا صا   نها و ح  مح  المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 

يتم تعديله لعقود التأمين مح ميلات  نموذنًا  امًا، 17المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 
المشاركة المباشرة، يوصف كنهج الرسوم المتريرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء 
 معايير معينة  ن طر ق قياس االلتلام بالترطية المتبقية باستخدام نهج تخصيص االقساط. 

 
يستخدم النموذج العام اال ترافات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت و دم التأكد من التد قات  

لنقدية المستقبلية و قي  بشك  صر ح تكلفة  دم اليقين. و و يأ    ي اال تبار أسعار  ا
 الفائدة  ي السوق وتأثير  يارات وفمانات حاملي وثائق التأمين.

  

   
، أصـــــــــدر م ل  معايير المحاســـــــــبة الدولية تعدييت  لى المعيار الدولي 2020 ي يونيو 

لمعـال ـة المخـاوف وتحـديـات التنفيـ  التي تم تحـديـد ـا بعـد نشــــــــــــــر   17للتقـار ر المـاليـة رقم 
. تؤنــ  التعــدييت تــار   التطبيق المبــدئي للمعيــار 17المعيــار الــدولي للتقــار ر المــاليــة رقم 

ــمناً )  17الدولي للتقار ر المالية رقم   ــنو ة التي  متضـ التعدييت( إلى  ترات إ داد التقار ر السـ
. و ي الوقت نفســه، أصــدر م ل  معايير المحاســبة الدولية 2023يناير  1تبدأ  ي أو بعد 

)تعــدييت  لى  9لإل فــاء المؤقــت من تطبيق المعيــار الــدولي للتقــار ر المــاليــة رقم  تمــديــداً 
تمـد ـتار   انتهـاء الصــــــــــــــيحيـة الثـاـبت لإل فـاء ( التي 4المعيـار اـلدولي للتقـار ر المـاليـة رقم 

 ي المعـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية   9المؤـقت من تطبيق المعـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم 
. ي ــك تطبيق  2023ينــاير  1إلى  ترات التقــار ر الســــــــــــــنو ــة التي تبــدأ  ي أو بعــد  4رقم 

مـا لم يكن ذلـ  غير  ملي، و ي  ـ ل بـأثر رنعي  17المعيـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رقم 
 الحالة يتم تطبيق نهج االثر الرنعي المعدل أو نهج القيمة العادلة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  2
 
 )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ــبي الدولي رقم    10المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  تعدييت  لى    28والمعيار المحاســـــــــ

 بيح أو المسا مة  ي االصول بين المستثمر والشركات اللميلة أو المشار ح المشتركة
 لم يتم بعد تحديد تار   التطبيق 

   
والمعيار المحاســــــــــــبي الدولي   10تتناول التعدييت  لى المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  

ــتثمر وشــــــركاته   28رقم   ــا مة  ي االصــــــول بين المســــ الحاالت التي يكوك  يها بيح أو المســــ
اللميلة أو المشــــــــــــار ح المشــــــــــــتركة.  لى ونه التحديد، تنص التعدييت  لى أك االربا  أو 

 ن  ســـــارة الســـــيطرة  لى شـــــركة تابعة ال تحتوي  لى نشـــــاط ت اري  ي   الخســـــائر النات ة
ــتخدام طر قة حقوق  ــبة  نه باســـــ ــترم يتم المحاســـــ ــروم مشـــــ ــركة زميلة أو مشـــــ معاملة مح شـــــ

ــالح  أوالملكـية، يتم اال تراف بهـا  ي أرـبا   ــائر الشــــــــــــــرـكة االم  قط  ي حـدود مصــــــــــــ  ســــــــــــ
ــترم. وبالمث ،  إك  ــتثمر ن غير ذات الصـــلة  ي تل  الشـــركة اللميلة أو المشـــروم المشـ المسـ
ــتثمارات المحتفظ بها  ي أي شـــــــركة تابعة   ــائر النات ة  ن إ ادة قياس االســـــ االربا  والخســـــ

نه باســتخدام طر قة ســابقة )والتي أصــبحت شــركة زميلة أو مشــروم مشــترم يتم المحاســبة  
حقوق الملكية( يتم اال تراف بها  ي أربا  أو  ســــــائر الشــــــركة االم الســــــابقة  قط إلى مدى 
مصــالح المســتثمر ن غير ذات الصــلة  ي الشــركة اللميلة أو المشــروم المشــترم ال ديدة. لم 

بيق  يتم بعد تحديد تار   تطبيق التعدييت من قب  م ل  اادارة؛ ومح ذل ، ُيســـــــــــــمح بالتط
 المبكر للتعدييت.

  

   
 رض البيانات المالية: تصـنيف المطلوبات  1تعدييت  لى المعيار المحاسـبي الدولي رقم  

 كمتداولة أو غير متداولة
 2023يناير  1 

   
ــبي الدولي رقم    قط  ي  رض المطلوبات كمتداولة   1تؤثر التعدييت  لى المعيار المحاســــ

أو غير متداولة  ي بياك المركل المالي ولي  مبلغ أو توقيت اال تراف بأي أصــــ  أو التلام 
أو د   أو مصــــــــــرو ات أو المعلومات التي تم اا صــــــــــا   نها حول تل  البنود. توفـــــــــح 

مطلوبات كمتداولة أو غير متداولة يعتمد  لى الحقوق القائمة  ي التعدييت أك تصـــــــنيف ال
ــأة  نهـاـية  ترة التقر ر، وتحـدد أك التصــــــــــــــنيف ال يـتأثر ـبالتوقعـات حول مـا إذا كـاـنت المنشــــــــــــ
ســتمارس حقها  ي تأني  تســو ة االلتلام، موفــحًا أك الحقوق قائمة إذا تم االمتثال للمواثيق 

لــــــــــــ "التسو ة" لتوفيح أك التسو ة تشير إلى التحو   إلى   فاً تعر  ي نهاية  ترة التقر ر، وقدم 
الطرف المقــابــ  من النقــد أو أدوات حقوق الملكيــة أو المونودات أو الخــدمــات اال رى. يتم 

 تطبيق التعدييت بأثر رنعي.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(  2/2

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ــارة إلى ااطار  اندماج  3تعدييت  لى المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم   اال مال: بااشــــــ

 المفاهيمي
 2022يناير  1 

   
بحيث يشـير إلى ااطار  3تهدف التعدييت إلى تحديث المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  

ــنة  ــنة   2018المفاهيمي لســ ــيف إلى المعيار الدولي . كما أنها 1989بداًل من إطار ســ تضــ
ــبي   3للتقار ر المالية رقم  ــبة ليلتلامات التي تقح  ي نطاق المعيار المحاســـ متطلبات، بالنســـ

لتحديد ما إذا   37، أك يقوم المسـتحوذ بتطبيق المعيار المحاسـبي الدولي رقم  37الدولي رقم  
ــابقة. بال ــتحواذ نتي ة الحداث ســـ ــبة للضـــــر بة التي كاك  نام التلام حالي  ي تار   االســـ نســـ
ــيرات التقار ر المالية الدولية رقم   ــير ل نة تفسـ ــتكوك فـــمن نطاق تفسـ الضـــرائك، يقوم   21سـ
ــيرات التقار ر المالية الدولية رقم   ــير ل نة تفســ ــتحوذ بتطبيق تفســ لتحديد ما إذا كاك   21المســ

 يرًا، تضيف أ الحدث المللم ال ي ينشأ  نه التلام بد ح الضر بة قد حدث بتار   االستحواذ.
التعدييت بيانًا صـر حًا يفيد بأك المشـتري ال يعترف بالمونودات المحتملة التي تم الحصـول 

  ليها من  يل اندماج اال مال.

  

   
ــدولي رقم  ــاســــــــــــــبي الـ ــار المحـ ــدييت  لى المعيـ ــدات  16تعـ ــات وآالت ومعـ المتعلق ممتلكـ

 بالعائدات قب  االستخدام المقصود
 2022يناير  1 

   
تمنح التعــدييت أك تخصــــــــــــــم من تكلفــة أي بنــد من بنود الممتلكــات واآلالت والمعــدات أي 
 ائدات من بيح االصـناف المنت ة أثناء إحضـار ذل  االصـ  إلى الموقح والحالة اليزمة له 

 لى العم  بالطر قة المقصـــودة من قب  اادارة. وبداًل من ذل ، تعترف المنشـــأة   قادراً ليكوك 
  ل البنود، وتكلفة إنتاج تل  البنود،  ي الربح أو الخسـارة. تقوم المنشـأة بقياس   بعائدات بيح

 أيضـــــاً توفـــــح التعدييت   .المخلوك  2للمعيار المحاســـــبي الدولي رقم    و قاً تكلفة   ل البنود 
معنى "ا تبار ما إذا كاك االصــــــ  يعم  بشــــــك  صــــــحيح". حاليًا، يحدد المعيار المحاســــــبي 

ذل  كتقييم ما إذا كاك االداء التقني والمادي لألصــــــــ  يمكن اســــــــتخدامه  ي   16الدولي رقم  
إذا لم يتم  .إنتـاج أو تور ـد الســــــــــــــلح أو الخـدمـات، أو تـأنير ـا لي ر ن، أو الغراض إدار ـة

   ي بياك الد   الشــام ، ي ك أك تفصــح البيانات المالية  ن مبالغ  رفــها بشــك  منفصــ 
العـائـدات والتكلفـة المـدرنـة  ي الربح أو الخســـــــــــــــارة والتي تتعلق ببنود منت ـة ليســـــــــــــــت من 

  ل يشــــــــم  بياك الد   الشــــــــام     يبند )بنود(   وأيمخرنات االنشــــــــطة العادية للمنشــــــــأة، 
بــــأثر رنعي، ولكن  قط  لى بنود الممتلكــــات  يتم تطبيق التعــــدييت  .العــــائــــدات والتكلفــــة

واآلالت والمعدات التي يتم إحضار ا إلى الموقح والحالة اليزمة لها لتكوك قادرة  لى العم  
ــة  ي البيانات المالية  ــد ا اادارة  ي أو بعد بداية الفترة االولى المعروفـ بالطر قة التي تقصـ

ــأة التعـدييت  ــأة اال تراف ـباالثر التراكمي  . ي ـ أوالً التي تطبق  يهـا المنشــــــــــــ ك  لى المنشــــــــــــ
للتطبيق المبدئي للتعدييت كتعدي  للرصــيد اال تتاحي لألربا  المســتبقاة )أو أي مكوك آ ر 

 من حقوق الملكية، حسك االقتضاء(  ي بداية تل  الفترة االولى المعروفة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( المعايير الدولية  2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

المخصصات، المطلوبات المحتملة  37تعدييت  لى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 تكلفة تنفي  العقد -والمونودات المحتملة المتعلق بالعقود المثقلة باالتلامات 

 2022يناير  1 
   

تحدد التعدييت أك "تكلفة الو اء" بالعقد تشـــــم  "التكاليف التي تتعلق مباشـــــرة بالعقد". يمكن  
ــا ية للو اء به ا العقد ) لى  أك تكوك التكاليف التي تتعلق مباشــــــــــرة بالعقد إما تكاليف إفــــــــ
سـبي  المثال العمالة والمواد المباشـرة( أو تخصـيص التكاليف اال رى المرتبطة مباشـرة بتنفي   

لبند من الممتلكات واآلالت  االســـــــتهيمالعقود ) لى ســـــــبي  المثال تخصـــــــيص مصـــــــار ف 
ــتو ي  ــتخدمة  ي تنفي  العقد(. يتم تطبيق التعدييت  لى العقود التي لم تســــــ والمعدات المســــــ
ــأة  ــنوي التي تطبق  يها المنشـــــــ ــأة بعد ب ميح التلاماتها  ي بداية  ترة التقر ر الســـــــ بها المنشـــــــ

لم يتم إ ادة بياك المقارنات. وبداًل من ذل ، ي ك  لى المنشــــــــــــأة اال تراف   التعدييت أواًل.
باالثر التراكمي لتطبيق التعدييت مبدئًيا كتعدي  للرصـــــــيد اال تتاحي لألربا  المســـــــتبقاة )أو 

 .المبدئيأي مكوك آ ر من حقوق الملكية، حسك االقتضاء(،  ي تار   التطبيق 

  

   
ــعر  ــكي  معيار ســـ  لى المعيار الدولي للتقار ر )تعدييت   2المرحلة رقم   - الفائدةإ ادة تشـــ

 7والمعـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم   39المعـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رقم و  9المـالـية رقم 
 (16والمعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  4رقم والمعيار الدولي للتقار ر المالية 

 
 المعيار)تعدييت  لى   2المرحلة    -معيار ســــــعر الفائدة إ ادة تشــــــكي  التعدييت  ي  تقدم 

ــب المعيار،  9  رقم  لتقار ر الماليةلالدولي   الدولي للتقار ر  المعيار،  39  رقم  الدوليي المحاســــــــ
( 16 رقم لتقـار ر المـاليـةلالـدولي  والمعيـار 4الـدولي للتقـار ر المـاليـة  المعيـار ،7 رقم المـاليـة
يتم   ال، وتوفــــيح أك محاســــبة التحوط إ ادة التشــــكي لة  ملية للتعدييت التي يتطلبها وســــي

ــكي   نتي ةإيقا ها  قط  ــتخدمين بفهم إيبورإ ادة تشــ ــمح للمســ ــاحات التي تســ ، وإد ال اا صــ
وكيفية إدارة  المنشأةتعرض له  تال ي    إيبورإ ادة تشكي   ن    النات ةطبيعة ومدى المخاطر  

ــأة ــأةمخاطر باافـــــــــــا ة إلى تقدم لتل  ال المنشـــــــــ إلى معدالت  إيبور ي التحول من  المنشـــــــــ
 .التحول  ا  المنشأةدير تمرنعية بديلة، وكيف 

 2021يناير  1 

   
 لى المعايير الدولية للتقار ر المالية التي تتضــمن   2020-2018دورة التحســينات الســنو ة  

، المعيـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رقم 1المـاليـة رقم التعـدييت  لى المعيـار الـدولي للتقـار ر 
 41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16، المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 9

ــديــيت  ــلــى   ــري الــتــعـــــ تســـــــــــــ
المعــــــايير الــــــدوليــــــة للتقــــــار ر 

والمعيــار  9، 1 أرقــام المــاليــة
 41المحــاســــــــــــــبي الــدولي رقم 

 2022ينــــاير  1من  ا تبــــارً 
ــديـــــد تـــــار   ولم يتم بـعــــ  د تحـــ

ــديـــيت  ـــلــى  تـــطـــبـــيـــق الـــتـــعـــــ
ــارـ ر   ــدوـلي ـلـلـتقـــــ ــار الـــــ اـلمـعـيـــــ

ــة رقــــم  ــيـــــ ــالــ ــقــــود  16الــــمـــــ  ــ
 ااي ار.

 
ــيتم تطبيقها  ي البيانات المالية ــيرات والتعدييت ال ديدة ســـــــ  ندما تكوك   الموحدة للم مو ة تتوقح اادارة أك   ل المعايير والتفســـــــ

الموحدة     ل المعايير والتفســـــــيرات والتعدييت ال ديدة، أي تأثير نو ري  لى البيانات الماليةتطبيق قابلة للتطبيق، وقد ال يكوك ل
  ي  تـرة التطبيق المبدئي. للم مو ة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 لتزامبيان اال

ــاســـــي للشـــــركة  بناًء  لى المعايير الدولية للتقار ر المالية الموحدةالبيانات المالية    إ دادتم  ، وحيثما ينطبقوتتوا ق مح النظام االســـ
لسـنة   26صـدر مرسـوم بقانوك اتحادي رقم  .)وتعدييته(  2015  لسـنة 2مح القانوك االتحادي لدولة اامارات العربية المتحدة رقم  

ود لت   2020ســــــــبتمبر   27بشــــــــأك الشــــــــركات الت ار ة  ي    2015لســــــــنة   2بتعدي  بعض أحكام القانوك االتحادي رقم    2020
 ديدة وســــــــــيتم تطبيق متطلباتها  ي مو د ال الحكام االبصــــــــــدد مرانعة  إك الم مو ة.  2021يناير  2التعدييت حيل التنفي   ي  

 يت اوز سنة واحدة من تار   د ول التعدييت حيل التنفي .

 اإلعداد أساس 

ــتثناء   إ دادتم  ــها بالقيم البيانات المالية الموحدة و قًا لمبدأ التكلفة التار خية، باســــــ االرافــــــــي وبعض االدوات المالية التي تم قياســــــ
التكلفة التار خية  تعتمد ي نهاية ك   ترة تقر ر، كما  و موفـــــح  ي الســـــياســـــات المحاســـــبية أدنال. المعاد تقييمها أو القيم العادلة  

 مقاب  السلح والخدمات. الممنو بشك   ام  لى القيمة العادلة للمقاب  
 

ها لبيح أحد المونودات، أو د عها لتحو   أي من المطلوبات فـــــــــمن معاميت اســـــــــتيم ي القيمة التي ســـــــــيتم   إك القيمة العادلة
إذا كاك السعر يمكن تحقيقه بطر قة مباشرة أو تم تقديرل    مامنتظمة بين المتعاملين بالســــــــــــوق  ي تــــــــــــار   القياس، برض النظر  

بعين اال تـبار تـل    الم مو ـةعـادـلة الي من المونودات أو المطلوـبات، ـتأ ـ  تقنـية تقييم أ رى. و ـند تـقدير القيمـة ال اســــــــــــــتخـدامبـ 
ــباك  ند تســـــعير المونودات أو  العوام   ند تســـــعير المونودات أو المطلوبات إذا أ   المتعاملين  ي الســـــوق تل  العوام  بالحســـ

 المطلوبات  ي تار   القياس.
 

ــا ة إلى ذل ، الغراض  ــتوى  التقار ر المالي  إ دادباافـــ ــات القيمة العادلة  ي المســـ ــنيف قياســـ ــتنادًا إلى   3أو   2،  1ة، يتم تصـــ اســـ
ــورة   ــات القيمة العادلة يمكن ميحظتها، وأ مية المد يت لقياس القيمة العادلة بصــــــــ درنة ما إذا كانت   ل المد يت إلى قياســــــــ

  شاملة، التي تم توفيحها كما يلي:
معدلة(  ي أسـواق نشـطة لمونودات أو مطلوبات متماثلة التي يمكن للمنشـأة مد يت السـعار مدرنة )غير   -1المسـتوى  •

  تتبعها بتار   القياس؛
والتي يمكن ميحظتها  ي المونودات أو   1مد يت من غير االســـــــــــــعار المدرنة فـــــــــــــمن المســـــــــــــتوى    -2المســـــــــتوى  •

  أو بشك  غير مباشر؛ و  بشك  مباشر إماالمطلوبات، 
 ظة للمونودات أو المطلوبات.مد يت غير ميح -3المستوى  •

 
 العملة المستخدمة للم مو ة.  با تبار القد تم  رض البيانات المالية الموحدة بدر م اامارات )الدر م( 

 أساس التوحيد

تتحقق السـيطرة  ندما تمتل   . المؤسـسـة الخافـعة لسـيطرةوالمنشـآت   للمؤسـسـة  البيانات المالية   لىالموحدة   البيانات المالية تشـتم 
تكوك معرفــة أو تمتل  حقوق لعوائد متريرة نات ة من العيقة مح ال هة المســتثمر  الســلطة  لى ال هة المســتثمر بها؛الم مو ة  

 سلطتها  لى ال هة المستثمر  يها للتأثير  لى  وائد ا. استخدامالقدرة  لى لها  يها؛ و 
 

إلى ونود   الوقائح والظروفا كاك لديها سـيطرة  لى ال هة المسـتثمر بها أم ال  ي حال أشـارت  بإ ادة تقييم  يما إذ  المؤسـسـةتقوم 
 تريرات  ي واحد أو أكثر من  ناصر السيطرة الثيث المدرنة أ يل. 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( أساس التوحيد

أق  من غالبية حقوق التصـــو ت  ي ال هة المســـتثمر بها،  إنها تمتل  الســـيطرة  لى ال هة المســـتثمر   المؤســـســـة ندما يكوك لدى  
بها  ندما تكوك حقوق التصـو ت كا ية لمنحها القدرة العملية لتونيه االنشـطة ذات الصـلة لل هة المسـتثمر بها بشـك  منفرد. تأ   

 ي ال هة المسـتثمر بها   سـةالمؤسـ ة لتقييم  يما إذا كانت حقوق تصـو ت ذات الصـلالوقائح والظروف   ي اال تبار نميح   المؤسـسـة
 كا ية أم ال لمنحها السيطرة، بما  ي ذل : 

 
 لحقوق التصو ت بالنظر إلى ح م وتوز ح أسهم أصحاب االصوات اآل ر ن؛ المؤسسةح م امتيم  •
 اآل ر ن أو أطراف أ رى؛، أو أي من مالكي االصوات المؤسسةحقوق التصو ت المحتملة التي تمتلكها  •
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اال رى؛ و •
تمتل ، أو ال تمتل ، القدرة الحالية لتونيه االنشــطة ذات الصــلة  ي  المؤســســةأية حقائق وظروف إفــا ية تشــير إلى أك   •

 مين السابقة.الوقت ال ي يطلك  يه إصدار قرارات، باافا ة إلى أنماط التصو ت  ي انتما ات المسا 
 

الســيطرة  لى الشــركة   المؤســســةالســيطرة  لى الشــركة التابعة و نتهي  ندما تفقد   للمؤســســةيبدأ توحيد الشــركة التابعة  ندما يكوك 
يتم إدراج إيرادات ومصـار ف الشـركات التابعة المسـتحوذة أو المسـتبعدة  يل السـنة  ي بياك الربح او و لى ونه التحديد، التابعة. 

ــيطرة  لى  ــة السـ ــسـ ــيطرة وحتى التار   ال ي تفقد  يه المؤسـ ــة  لى السـ ــسـ ــ   يه المؤسـ ــارة الموحد بدءًا من التار   ال ي تحصـ الخسـ
وإلى حقوق الملكية غير   المؤسـسـة   الشـام  اآل ر تكوك  ائدًة إلى مالكي إك الربح أو الخسـارة وك  بند من الدالشـركة التابعة.  

ــام  للشـــركات التابعة يكوك  ائدًا إلى مالكي  ــةالمســـيطرة. إك م موم الد   الشـ وإلى حقوق الملكية غير المســـيطرة حتى  المؤســـسـ
 وإك نتج  ن ذل  رصيد   ل  ي حقوق الملكية غير المسيطرة.

 
، المصــــــــــــــار ف والتـد قـات النقـديـة المتعلقـة بـالمعـاميت مـا بين اايراداتات والمطلوبـات، حقوق الملكيـة، يتم حـ ف نميح المونود

 شركات الم مو ة بالكام   ند توحيد ا.
 

  ندما يكوك ذل  فرور ًا، يتم إنراء التعدييت  لى البيانات المالية للشركات التابعة لتتوا ق مح السياسات المحاسبية للم مو ة. 
 
ها كمعاميت حقوق ملكية. يتم  احتســاب ي شــركات تابعة والتي ال تؤدي إلى  ســارة الســيطرة يتم  المؤســســةالتريرات  ي ملكية   إك

  يتم تعدي تعدي  القيم المدرنة لملكية الم مو ة وحقوق الملكية غير المســيطرة لتعك  التريرات  ي ملكيتها  ي الشــركات التابعة. 
كية غير المســــــــيطرة والقيمة العادلة للبدل المد وم أو المقبوض يتم إدرانه مباشــــــــرة  ي حقوق الملكية أي  رق بين قيمة حقوق المل

 .المؤسسةو كوك  ائدًا إلى مالكي 

 اندماج األعمال

 يتم قياس تكلفة. االســتحواذطر قة  اســتخدامب 3اال مال التي تقح فــمن نطاق المعيار الدولي للتقار ر المالية  اندماجتم محاســبة ت
ــتحواذ ــه،  المحول  كإنمالي البدل االســـ ــتحواذ   بالقيمة العادلة و تم قياســـ  الشـــــركة ي   حصـــــص غير مســـــيطرةأي  ومبلغبتار   االســـ

ال، تختار الم مو ة ما إذا كانت تقوم بقياس الحصـة غير المسـيطرة  ي الشـركة أ م اندماج. بالنسـبة لك   ملية المسـتحوذ  ليها
. يتم تحمي  تكاليف المسـتحوذ  ليهالصـا ي المونودات المحددة للشـركة  التناسـبيةإما بالقيمة العادلة أو بالحصـة   المسـتحوذ  ليها

 المتكبدة  ي بياك الربح أو الخسارة الموحد. االستحواذ
 

ــتحواذ م مو ة  ال تقوم ندما  ــنيف باالســـــ ــة للتصـــــ ــك لى أ مال، تقوم بتقييم المونودات والمطلوبات المالية المفترفـــــ  و قاً  المناســـــ
م  ذل   صـ  المشـتقات الضـمنية  ي توالشـروط ذات الصـلة كما  ي تار   االسـتحواذ. يشـ   االقتصـاديةللشـروط التعاقدية والظروف  

 .المستحوذ  ليهاالعقود الرئيسية من قب  الشركة 
 

إلى  المسـتحوذ  ليهااال مال  لى مراح ، يتم إ ادة قياس حصـة حقوق الملكية المحتفظ بها سـابقًا  ي الشـركة   اندماج إن از ند  
 .الموحد الربح أو الخسارة من  يل بياك ستحواذالقيمة العادلة بتار   اال
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 اندماج األعمال )يتبع(

ــيتم   بدلإك أي  ــتحواذاالتار   ببالقيمة العادلة   به  ترافاالطارئ يتم تحو له من قب  المشــــــتري ســــ ــيتم اال .ســــ   بالتريرات  ترافســــ
أو   بياك الربح ي   39المحاســــــــــبي الدولي رقم  للمعيار و قاً  التلام  أوالمصــــــــــنف كأصــــــــــ   للبدل الطارئ   القيمة العادلة   ي  اليحقة
التســـــو ة اليحقة فـــــمن حقوق   احتســـــابيتم  .ال يتم إ ادة قياســـــهكحقوق ملكية،  البدل الطارئ إذا تم تصـــــنيف  .الموحد الخســـــارة
، يتم قياســــــــه و ًقا للمعايير 39رقم   فــــــــمن نطاق المعيار المحاســــــــبي الدولي البدل الطارئ  ي الحاالت التي ال يقح  يها   الملكية.

 الدولية للتقار ر المالية المناسبة.
 

، تقوم الم مو ـة بـإدراج المبـالغ نـدمـاجاال مـال  ي نهـايـة  ترة التقر ر  نـد حـدوث اال نـدمـاجال المبـدئيـةإذا لم تكتمـ  المحـاســــــــــــــبـة 
مـ   يهـا المحـاســــــــــــــبـة  ي البيـانـات المـاليـة.  يل  ترة القيـاس، تقوم الم مو ـة بتعـديـ  المبـالغ اانتقـاليـة  تللبنود التي لم تك المبـدئيـة

، التي لو ســتحواذحول الوقائح واالوفــام الظا رة بتار   االالتي تم الحصــول  ليها ، لتعك  المعلومات ال ديدة  ســتحواذبتار   اال
 كانت معلومة، الثرت  لى المبالغ المعترف بها  ي ذل  التار  .

 
أو تعلم أك   ســــــتحواذبتار   االالوقائح واالوفــــــام الظا رة لمعلومات الضــــــرور ة حول االم مو ة    ندما تســــــتلمتنتهي  ترة القياس 

 .ستحواذاالالمعلومات غير قابلة للتحقيق. ومح ذل ، ال يمكن أك تت اوز  ترة القياس سنة واحدة من تار   

 مشتركةالمشاريع الفي  ستثماراال

ــا ي   ــتركة  لى الترتيك حقوقًا  ي صـ ــيطرة مشـ ــترم حيث يكوك لألطراف التي لديها سـ ــترم  و ترتيك مشـ ــروم المشـ مونودات المشـ
المتفق  ليها تعاقديًا للســــيطرة  لى المشــــروم المشــــترم والتي تظهر  قط إك الســــيطرة المشــــتركة  ي المشــــاركة الترتيك المشــــترم. 

 .القرارات حول االنشطة ذات العيقة موا قة باانمام من قب  االطراف التي تتشارم  ي السيطرة يتطلك اتخاذ ندما 

 
 الشـركات   لى السـيطرة لتحديد اليزمة تل  تماث  المشـتركة السـيطرة أو الفعلية السـيطرة تحديد  ند بها اال   يتم التي البدالت إك

 .الملكية حقوق  طر قة استخدامب المشتركة المشار ح  ي الم مو ة اتاستثمار  ُتحتسك .التابعة
 

، باستثناء  طر قة حقوق الملكية المحاسبيةلشركة اللميلة والمشروم المشترم باستخدام لمطلوبات  المونودات و النتائج و اليتم محاسبة  
 المعيار الدولي للتقار ر المالية  بناًء  لى ندما يتم تصـــــنيف االســـــتثمار  لى أنه محتفظ به للبيح، و ي   ل الحالة يتم المحاســـــبة  

االســــــتثمار ب اال ترافطر قة حقوق الملكية، يتم بناًء  لى  .المتوقفة غير المتداولة المحتفظ بها للبيح والعمليات  المونودات 5  رقم
ــروم ال ي   ــترم المشـ ــتثمار   المدرنةبالتكلفة. يتم تعدي  القيمة  مبدئياً مشـ ــا ي ب لي ترافليسـ ــة الم مو ة  ي صـ التريرات  ي حصـ

ليسـتثمار وال   المدرنةروم المشـترم  ي القيمة الشـهرة المتعلقة بالمشـ  إدراجمونودات المشـروم المشـترم من  تار   االسـتحواذ. يتم 
 يتم ا تبار ا لينخفاض  ي القيمة بشك   ردي.

 
يتم  رض أي تريير  ي الد     حصـــــــة الم مو ة  ي نتائج  مليات المشـــــــروم المشـــــــترم. الربح أو الخســـــــارة الموحديعك  بياك 

تم باافـا ة إلى ذل ،  ندما يكوك  نام تريير   ك لء من الد   الشـام  اآل ر للم مو ة. للشـركات المسـتثمر بهاالشـام  اآل ر 
بحصـتها  ي أي ترييرات،  ند االقتضـاء،  ي  باال تراف  الم مو ة تقومبه مباشـرة  ي حقوق ملكية المشـروم المشـترم،  اال تراف

ســــــــائر غير المحققة النات ة  ن المعاميت بين الم مو ة والخ المكاســــــــك يتم اســــــــتبعاد  .الموحدبياك التريرات  ي حقوق الملكية  
 .المشروم المشترم ي  إلى حد الحصة والمشروم المشترم

 
 ،الربح التشــريلي  ن  ارج الموحد الد   بياك فــمن المشــترم المشــروم  ســائر أو أربا  من الم مو ة حصــة إنمالي بياك يتم

 .المشترم للمشروم التابعة الشركات  ي المسيطرة غير وحقوق الملكية الضر بة  صم بعد الخسارة أو الربح و مث 
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بما يضـــمن  ند الضـــرورة، يتم إنراء تعدييت   البيانات المالية الموحدة للمشـــروم المشـــترم لنف  الفترة المالية للم مو ة.  إ دادتم 
 السياسات المحاسبية مح تل  الخاصة بالم مو ة. اتساق

 
بأي  ســارة النخفاض القيمة  لتحديد  يما إذا كاك من الضــروري اال تراف  36يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاســبي الدولي رقم  

 يما يتعلق باســتثمار الم مو ة  ي شــركة زميلة أو مشــروم مشــترم.  ندما يكوك ذل  فــرور ًا، يتم ا تبار إنمالي المبلغ المدرج 
 المونوداتانخفاض قيمة   36الشــــــهرة(  يما يتعلق بانخفاض القيمة و قًا للمعيار المحاســــــبي الدولي رقم    ذل ليســــــتثمار )بما  ي 

كأصــــ   ردي وذل  من  يل مقارنة المبلغ الممكن تحصــــيله له )قيمة االســــتخدام والقيمة العادلة ناقصــــًا تكاليف االســــتبعاد أيهما 
ــارة انخفاض معترف بها الي أصـــــ ، بما  ي ذل  الشـــــهرة التي تشـــــك   توز حال يتم أ لى( مح المبلغ المدرج له.  من  نلءً أي  ســـ

إلى الحد   36الدولي رقم   يلمعيار المحاســــــــبل و قاً أي  ك  لخســــــــارة انخفاض القيمة ب اال ترافتثمار. يتم ليـســـــــ   المدرنةالقيمة 
 .الحقاً ال ي يل د  يه المبلغ القاب  ليسترداد ليستثمار 

 
ــتثمارأي ب  ترافواالتقوم الم مو ة بقياس  ، ند  قداك الســـيطرة المشـــتركة  لى المشـــروم المشـــترم  ه العادلة.محتفظ به بقيمت اسـ

ــترم  ند  قد  المدرنةأي  رق بين القيمة  ب  ترافااليتم  ــروم المشـــ ــتركة والقيمة العادلة   اكللمشـــ ــيطرة المشـــ ــتثمارليالســـ المتبقي  ســـ
 .الموحد ي بياك الد    ستبعاداالت يومتحص

 
ملكية  ي المشــروم المشــترم،  إنها تعترف الحقوق حصــة ، مقاب  اال مال  أحد أصــ  غير نقدي، ولي ب ندما تســا م الم مو ة  

 ي المشــــروم  ســــتثمارتكلفة االإك    الطرف غير ذي الصــــلة.ال ي تكوك  يه حصــــة  حد  الأو  ســــارة من المعاملة إلى   مكســــكبأي 
أو الخســـــارة باافـــــا ة إلى أي تكاليف  المكســـــكباافـــــا ة إلى ال لء المعترف به من به  المشـــــترم  ي تكلفة االصـــــ  المســـــا م 

 .ةطارئ بدالتميت أو معا
 

 ندما تقوم الم مو ة بتخفيض حصة ملكيتها  ي مشروم مشترم ولكنها تستمر  ي استخدام طر قة حقوق الملكية،  إك الم مو ة 
تقوم بإ ادة التصـنيف فـمن الربح أو الخسـارة الحصـة من الربح أو الخسـارة التي تم اال تراف بها سـابقًا  ي الد   الشـام  اآل ر 
المتعلقة ب ل  االنخفاض  ي حصـــــة الملكية  يما لو ســـــيتم إ ادة تصـــــنيف الربح أو الخســـــارة إلى الربح أو الخســـــارة  ند اســـــتبعاد 

 المونودات أو المطلوبات ذات العيقة.
 

ميت  ندما تقوم إحدى منشــــآت الم مو ة بالتعام  مح مشــــروم مشــــترم لدى الم مو ة،  إك االربا  والخســــائر النات ة من المعا
مح المشـروم المشـترم يتم اال تراف بها  ي البيانات المالية الموحدة للم مو ة  قط فـمن نطاق الحصـص  ي المشـروم المشـترم 

 غير المرتبطة بالم مو ة. 

 باإليراد   عتراف اال

م   طوات  لى الم مو ة تطبيق نموذج من   طلكاايرادات، يتب اال ترافبالنســــــــــــــبة للعقود التي تم تحديد ا فــــــــــــــمن نطاق 
تحصـــــــ   ليه ال ي تتوقح الم مو ة أك    البدليتم قياس اايرادات  لى أســـــــاس  ، وبأي مبلغ.اتلتحديد متى يتم اال تراف باايراد

الســـــــــيطرة  لى  تنق المبالغ المحصـــــــــلة نيابة  ن أطراف ثالثة. تعترف الم مو ة باايرادات  ندما  وتســـــــــتثني ي  قد مح  مي  
 . ميئهاالبضائح أو الخدمات إلى 

  
لتقــار ر المــاليـة لالوارد  ي المعيــار الــدولي  الخم   طواتتعترف الم مو ــة بــاايرادات من العقود مح العميء بنــاًء  لى نموذج 

 :15رقم 
 

ينشــــــــــــــئ حقوق الـ ي يتم تعر ف العقـد  لى أنـه اتفـاق بين طر ين أو أكثر : العقـد )العقود( مح العميـ  تعر ف :1الخطوة 
 .والتلامات قابلة للتنفي  و حدد المعايير الخاصة بك   قد ي ك الو اء به
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 .التلام االداء  و و د  ي  قد مح  مي  بنق  سلعة أو  دمة إلى العمي إك : تحديد التلامات االداء  ي العقد : 2الخطوة 
 

 ال ي تتوقح الم مو ة الحصول  ليه مقاب  تحو    البدلسعر المعاملة  و مقدار إك : المعاملةتحديد سعر  :3الخطوة 
 .البضائح أو الخدمات المو ودة إلى العمي ، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة  ن أطراف ثالثة

 
ــبة لعقد يحتوي  لى أكثر من التلام أداء واحد، :  تخصـــــــــيص ســـــــــعر المعاملة اللتلامات االداء  ي العقد : 4الخطوة  بالنســـــــ

ال ي تتوقح الم مو ة   البدلة بتخصــــــيص ســــــعر المعاملة لك  التلام أداء بمبلغ يوفــــــح  الم مو  ســــــوف تقوم
 .الحصول  ليه مقاب  الو اء بك  التلام أداء

 
  االداء )أو متى( تستو ي المنشأة ندما اايرادات ب اال تراف :5الخطوة 

 
 :،  ي حالة استيفاء أحد المعايير التاليةمرور الوقتمح لتلام االداء وتعترف باايرادات الم مو ة ا تستو ي

 
ــتخدام بدي  للم مو ة وللم مو ة حق قاب  للتنفي   ي الد ح مقاب    يؤديال  • ــ  مح اســـــــ ــاء أصـــــــ أداء الم مو ة إلى إنشـــــــ

 تار خه؛حتى  المن لاالداء 
 أو تحسينه؛التي يتحكم بها العمي   ند إنشاء االص  أو  االص أداء الم مو ة أو يعلز ينشئ  •
 بالتنفي .الم مو ة ومتى تبدأ الفوائد التي يو ر ا أداء الم مو ة  ندما  ي الوقت نفسه العمي   ي و ستهل   يستلم •

 
اايرادات  ي الوقت ال ي يتم  يه ب اال ترافيتم   أ يل،بالنســـــــبة اللتلامات االداء حيث ال يتم اســـــــتيفاء أي من الشـــــــروط الم كورة 

 الو اء بالتلام االداء.
 

ــتنادًا إلى الســـــعر القاب  للميحظة ال ي تبيح  ــتقلة اســـ ــاالم مو ة  يتم تحديد أســـــعار البيح المســـ س به المنت ات والخدمات  لى أســـ
أســعار البيح المســتقلة باســتخدام طرق أ رى ) لى ســبي   الم مو ة  مســتق . بالنســبة للبنود التي ال يتم بيعها بشــك  منفصــ ، تقدر 

 المثال، نهج تقييم السوق المعدل أو نهج  امش التكلفة أو النهج المتبقي(.
 

 لى العقد  لى  قائماً ،  إنها تنشــئ أصــًي  المو ودةالم مو ة بالتلام االداء من  يل تســليم البضــائح أو الخدمات   تســتو ي ندما 
المســــتلم من العمي  مبلغ اايرادات المعترف بها،  إك   ا يؤدي   البدلالمكتســــك من  يل االداء.  ندما يت اوز مبلغ   البدلمبلغ 

 تعاقدياً شــــروط الد ح المحددة  اال   باال تبارالمســــتلم أو المســــتحق، مح   للبدلات بالقيمة العادلة  إلى التلام  قد. يتم قياس اايراد
  رئيسـيةواسـتبعاد الضـرائك والرسـوم. تقوم الم مو ة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقاب  معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعم  كشـركة 

ال ي يحتم  أك تتد ق  يه المنا ح االقتصـادية إلى الم مو ة و مكن قياس اايرادات وكي . يتم اال تراف باايرادات إلى الحد  كأو 
 والتكاليف، إك وندت، بشك  موثوق.

 
 :تعترف الم مو ة باايرادات من المصادر الرئيسية التالية

 
 إيرادات  نادق •
 إيرادات إي ار •
 إيرادات تمو ن •
 أتعاب إدارة •
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح
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 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( باإليراد  عتراف اال

 الفنادق إيرادات

ذل  تأنير الررف ومبيعات بما  ي الخدمات المقدمة )إك  المســــــتلمة من فــــــيوف الفنادق.   إيرادات الفنادق تعود إلى اايراداتإك  
 واتير بها إصــدار  االســعار التي يتم  وتمث ، منفصــلةات أداء  التلام(  ي  ونبات الطعام والمشــروبات والخدمات اافــا ية اال رى 

دا    ااقامةأي  ترة ررف،  ال بتأنيرتعلق تمرور الوقت  ندما بات لتلام  ل اال اسـتيفاءيتم  .أسـعار البيح القائمة ب اتهابللضـيوف  
 ،  ندما يتم تسليمها أو تقديمها.للسلح أو الخدمات اال رى  معينة زمنية ترة الفندق، و ند 

  بالت لئةبيح ال إيرادات

ــلح لعميء الت لئة، يتم  ــبة لمبيعات السـ ــائح،  تحو   ندما يتم  باايرادات  ترافاالبالنسـ ــيطرة  لى البضـ قيام  ند و ي النقطة  السـ
 . ند شراء العمي  للبضائح مباشرةً  المعاملةد ح سعر  يستحقلبضائح من منف  البيح بالت لئة. اشراء العمي  ب

 التمو ن إيرادات

. أ رى التـعاقدية مح أطراف   العيقاتالطـعام و دمات الد م و قًـا لشــــــــــــــروط  تـقديم ي الفترة التي يتم  يـها  باايرادات  ترافااليتم 
و دمات الد م المقدمة  ي ســــــــــــــياق اال مال  ونبات الطعامالمســــــــــــــتلم أو المســــــــــــــتحق مقاب    للبدلتمث  اايرادات القيمة العادلة  

 اال تيادية، باستثناء فر بة القيمة المضا ة وفرائك المبيعات المماثلة.

  أتعاب اادارة

 بها  ند تنفي  الخدمات.  ترافإلى الفنادق المدارة و تم اال اادارة بتقديم  دمات اادارة و دمات إدارة االصول تتعلق أتعاب

 جنبية األعمالت ال

 عرض للم مو ة.الو ملة الوظيفية يعتبر الدر م ااماراتي )الدر م(  و العملة  ،البيانات المالية الموحدة   ل لررض
 

يتم تسـ ي  المعاميت بالعميت بخيف العملة المسـتخدمة و ي الدر م ااماراتي )العميت االننبية(  لى أسـاس أسـعار الصـرف 
الســــــــــــــائدة بتار   تل  المعاميت. بنهاية ك   ترة تقر ر، يتم إ ادة تحو   البنود المالية المدرنة بالعميت االننبية  لى أســــــــــــــاس 

ــائدة بنهاي ــعار الصـــــــرف الســـــ ة  ترة التقر ر. يتم إ ادة تحو   البنود غير المالية بالعميت االننبية والتي تظهر بقيمتها العادلة أســـــ
 لى أسـاس أسـعار الصـرف السـائدة  ند تحديد القيمة العادلة لها. ال يتم إ ادة تحو   البنود غير المالية بالعميت االننبية والتي 

 يتم قياسها و قًا للتكلفة التار خية. 
 
 .بفروقات تحو   العميت  ي الربح أو الخسارة وقت حدوثها  ترافتم االي

 االقتراضتكاليف 

كوك يستررق  ترة فرور ة من الوقت لال ي ي، االص أو بناء أو إنتاج  استحواذالمنسوبة مباشرًة إلى   االقتراضتتم رسملة تكاليف 
ــتخداملي اً نا ل  ــار فيتم إدراج نميح تكاليف االقتراض اال رى . المونودات المعنيةك لء من تكلفة ، المقرر له أو بيعه  ســـ   كمصـــ

المنشــــــــــــأة  يما يتعلق باقتراض   تتكبد اتتكوك تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف اال رى التي   .التي يتم تكبد ا  يها ي الفترة 
 االموال.
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 معداتالممتلكات و ال

أي   التقييم ناقصـــــــاً إ ادة   تار   ي    القيمة العادلة و ي، بالمبالغ المعاد تقييمها بياك المركل المالي الموحد ي  االرافـــــــي   إدراجيتم 
 ن تل  التي سـيتم تحديد ا   المدرنةبحيث ال تختلف القيمة  يتم إنراء التقييم بانتظام كافا . القيمة المتراكمة ي   سـائر انخفاض

 القيم العادلة  ي تار   التقر ر. استخدامب
 

العقارات، باســــــــــــــتثناء الحد ال ي نات ة  ن إ ادة تقييم   ل االرض إلى احتياطي إ ادة تقييم الأية ز ادة  ي إ ادة التقييم  يتم إدراج
به سابًقا كمصروف، و ي   ل الحالة يتم إفا ة الل ادة إلى الربح    ترافيعك   يه انخفاًفا  ي إ ادة التقييم لنف  االص  تم اال

ــ يله  ــابقاً أو الخســـارة إلى مدى االنخفاض ال ي تم تسـ  االرضل النات ة  ن إ ادة تقييم    المدرنة. يتم تحمي  انخفاض القيمة  سـ
ــيد، إك وند، المحتفظ به  ي احتياطي إ ادة تقييم العقارات المتعلق بعملية إ ادة  ــروف إلى الحد ال ي يت اوز  يه الرصـــــــــــ كمصـــــــــــ

 سابقة ل ل  االص .التقييم ال
 

ا اال إدارةيتم  ــً ــائر انخـفاض ا ســــــــــــــتهيمنميح الممتلكـات والمعـدات اال رى ـبالتكلـفة الـتار خـية ـناقصــــــــــــ لقيمـة المتراكم و / أو  ســــــــــــ
 البنود.  لى ستحواذاالبشك  مباشر إلى  العائدة المصار فالتكلفة التار خية  تشم المتراكمة، إك وندت. 

 
بها كأصـ  منفصـ  حسـبما يكوك ميئمًا  قط  ندما يكوك من   ترافيتم إدراج التكاليف اليحقة  ي القيمة المدرنة لألصـ  أو اال

ية مسـتقبلية مرتبطة بالبند المعني و كوك باامكاك قياس التكلفة بشـك  موثوق. يتم إدراج المحتم  أك ينتج للم مو ة  وائد اقتصـاد
 كا ة مصار ف ااصي  والصيانة اال رى  ي الربح أو الخسارة  ي الفترة التي يتم تكبد ا  يها.

 
قيد   المونودات، يتم تحو   ســـــــتخدامنا لة ليما تصـــــــبح ها.  نداســـــــتهيكالتكلفة وال يتم باانشـــــــاء  قيد بالمونودات  ترافااليتم 

 لسياسات الم مو ة. و قاً  هااستهيكإلى  ئة الممتلكات والمعدات المناسبة و تم  اانشاء
 

كما    للمونودات لى أســاس القســط الثابت  لى مدى اال مار اانتانية المقدرة  ســتهيماال احتســابيتم . االرض اســتهيمال يتم 
 يلي:
 السنوات 

 30-10 مباني
 10-7  ميكانيكية وكهربائية وصحيةمعدات 

 7-5 أثاث وت هيلات ومعدات تشريلية
 5-4 سيارات  

 
ــتهيمتتم مرانعة اال مار اانتانية المقدرة والقيم المتبقية وطرق اال ــنة، و تم  ســـ ــاب ي نهاية ك  ســـ ترير  ي القيم أي أثر  احتســـ

 المقدرة  لى أساس مستقبلي. 
 

ـكاحتـياطي   اآل ر الموحـد، و تم إظـهار ـا ي اـلد ـ  الشــــــــــــــاـم    االرضالـنات ـة  ن إ ـادة تقييم  الـمدرنـة ي القيـمة   ةاللـ اد إدراجيتم 
الســـــــــــابقة لنف  االصـــــــــــ   ي الد   الشـــــــــــام  اآل ر   المقاب  للل ادة تحمي  االنخفاض ي حقوق الملكية. يتم   قاراتإ ادة تقييم 

الربح أو بياك   ي  اال رى  مبالغ االنخفاضيتم تحمي  نميح  ؛ ي حقوق الملكية مباشـــرةً من إحتياطي إ ادة تقييم  قارات خصـــم  و 
 .الخسارة الموحد

 
 لألصـ   المدرنة  والقيمة االســتبعاد   وائد  بين صــا ي كالفرق   أصــ  أي اســتبعادأو  الخســارة النات ة  ن بيحأو   المكســك يتم تحديد

 .باالص  إلراء اال تراف الموحد  ندما يتم بياك الربح أو الخسارة ي  و تم إدرانها
 

والمـعدات لتحـدـيد انخـفاض القيـمة  ـندـما تشــــــــــــــير االحـداث أو التريرات  ي الظروف إلى أك  الـمدرنـة للممتلـكاتتتم مرانـعة القيـمة  
لقيمة المقدرة ا من  المدرنة أ لىالقيمة  و ندما تكوك قد ال تكوك قابلة ليســترداد.  ي حالة ونود مث    ا المؤشــر   المدرنةالقيمة 

، ســــتخدام ناقصــــًا تكلفة البيح وقيمة اال  و ي القيمة العادلةة ليســــترداد،  القابل القيمة، يتم تخفيض المونودات إلى  القابلة ليســــترداد
 .أيهما أ لى
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 اإلنجازأعمال رأسمالية قيد 

ــاء الغ يتم إدراج ــائر انخفاض مدرنة. راض اانتاج والتور د أو اادارةالعقارات أو المونودات قيد اانشـــ ــًا أي  ســـ ، بالتكلفة ناقصـــ
تشــتم  التكلفة  لى نميح التكاليف المباشــرة العائدة إلى تصــميم وإنشــاء العقار بما  ي ذل  تكاليف الموظفين المرتبطة، وبالنســبة  

 ســـتخدامت نا لة ليالمحاســـبية.  ندما تصـــبح المونودا  الم مو ةللمونودات المؤ لة يتم رســـملة تكاليف االقتراض و قًا لســـياســـة  
، و تم أو  ئة االصـــ  غير الملموس المقرر، يتم تحو   اال مال الرأســـمالية قيد اان از إلى البند الميئم فـــمن ممتلكات ومعدات

 . الم مو ةو قًا لسياسات أو إطفاؤ ا ها استهيك

   الماليةغير انخفاض قيمة الموجودات 

وذـل  لتحـدـيد إك ـكاك  ـناـل  ـما يشــــــــــــــير للمونودات غير المـالـية  مرانـعة القيم الـمدرنـة   لى   بنـهاـية ـك   ترة تقر ر  الم مو ـةتعـم  
ــير إلى ذل  ــائر انخفاض القيمة. إذا وند ما يشــ ــترداد   ةيتم تقدير القيم  ،إلى أك   ل المونودات قد تعرفــــت إلى  ســ القابلة لإلســ

ن من تقدير القيمة القابلة لإلســترداد الصــ  محدد،  ي حال  دم التمك  وذل  لتحديد  ســائر إنخفاض القيمة )إك وندت(.لألصــ   
تحديد أســ  توز ح  لتي يعود إليها االصــ  نفســه.  ند إمكانيةللنقد ا ةتقوم الم مو ة بتقدير القيمة القابلة لإلســترداد للوحدة المنت 

معقولة وثابتة، يتم توز ح االصـــــــول المشـــــــتركة إلى وحدات منت ة للنقد محددة، أو يتم توز عها إلى أصـــــــرر م مو ة من الوحدات 
 المنت ة للنقد التي يمكن تحديد أس  توز ح معقولة وثابتة لها.

 
ــة بأ مار   ا تباريتم  ــتخدامالمونودات غير الملموســـ ــر  لى   اســـ ــنو ًا  لى االق  و ند ونود مؤشـــ غير محددة النخفاض القيمة ســـ

 انخفاض قيمة االص .
 

ــًا تكلفة البيح أو قيمة اال ــترداد  ي القيمة العادلة لألصـــــــــــ  ناقصـــــــــ ــتخدامإك القيمة القابلة ليســـــــــ ، أيهما أ لى.  ند تقييم قيمة ســـــــــ
ــتخداماال ــم  سـ ــتقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية ب، يتم  صـ ــتخدامالتد قات النقدية المسـ ــر بة ال ي يعك   اسـ ــم ما قب  الضـ معدل  صـ

 تقييمات السوق الحالية للقيمة اللمنية لألموال والمخاطر الخاصة باالص  التي لم يتم تعدي  تقييم التد قات النقدية المستقبلية لها. 
 

يســــــــــــــترداد الصــــــــــــــ  )أو الوحـدة المنت ـة للنـقد( بـما يـق   ن القيـمة الـمدرنـة، يتم تخفيض القيـمة  ي حـال تم تـقدير القيـمة الـقابـلة ل
بخســــــائر االنخفاض مباشــــــرًة  ي الربح أو   ترافالمنت ة للنقد( إلى القيمة القابلة ليســــــترداد. يتم اال  المدرنة لألصــــــ  )أو الوحدة

 ي حالة   سـائر االنخفاض كانخفاض  ي إ ادة التقييم. هالخسـارة، إال إذا كاك االصـ  مدرج بمبلغ إ ادة تقييمه  يتم  ند ا تسـ يل
مة المعدلة القابلة اســــــــترنام  ســــــــائر انخفاض القيمة الحقًا، يتم ز ادة القيمة المدرنة لألصــــــــ  )أو الوحدة المنت ة للنقد( إلى القي

ــترداد، بحيث ال تل د القيمة المدرنة المعدلة  ن القيمة المدرنة لألصــــــ  )أو الوحدة المنت ة للنقد(  يما لو لم يتم   احتســــــابليســــ
 ســـائر انخفاض القيمة  ي الســـنوات الســـابقة. يتم تســـ ي  اســـترنام  ســـائر انخفاض القيمة مباشـــرًة  ي الربح أو الخســـارة إال إذا 

 االص  قد تم إدرانه بمبلغ إ ادة التقييم و ي   ل الحالة يتم تس ي  استرنام  سائر انخفاض القيمة كل ادة  ي إ ادة التقييم.كاك  

 عقود اإليجار

 الم مو ة كمؤنر 
 

 .وحدات مباني المؤسسةتد   الم مو ة  ي  قود إي ار كمؤنر  يما يتعلق ببعض 
 

 مو ة مؤنرًا لها كعقود إي ار تمو لية أو تشريلية.  ندما تنق  الشروط لعقد ااي ار ك  يتم تصنيف  قود ااي ار والتي تكوك الم
المخاطر والملايا الملكية إلى المستأنر، يتم تصنيف العقد كعقد إي ار تمو لي. يتم تصنيف نميح  قود ااي ار اال رى كعقود 

 إي ار تشريلية.
 

 ار التشريلية  لى أساس القسط الثابت  لى مدى  ترة  قد ااي ار ذي العيقة.  يتم اال تراف بإيرادات ااي ار من  قود ااي
تضاف التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة  ي التفاوض وترتيك  قد ااي ار التشريلي إلى القيمة المدرنة لألص  المؤنر، و تم 

 اال تراف بها  لى أساس القسط الثابت  لى مدى  ترة  قد ااي ار.
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ااي ار التمو لية ك مم مدينة بمبلغ صا ي استثمار الم مو ة  ي  يتم اال تراف بالمبالغ المستحقة من المستأنر ن بمونك  قود 
 قود ااي ار. يتم تخصيص إيرادات  قود ااي ار التمو لية للفترات المحاسبية لتعك  معدل  ائد دوري ثابت  لى صا ي استثمار 

 الم مو ة القائم  يما يتعلق بعقود ااي ار.
 

لتخصيص البدل   15إي ار ه، تطبق الم مو ة المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم   ندما يتضمن العقد مكونات إي ار ه وغير
 بمونك ك  مكّوك.

 الم مو ة كمستأنر
 

أو يحتوي  لى  قد إي ار،  ند بدء العقد. تعترف الم مو ة بحق استخدام المونودات   و  تقوم الم مو ة بتقييم ما إذا كاك العقد  
المستأنر، باستثناء  قود ااي ار   ي كوك  يها تومطلوبات  قود ااي ار المقابلة  يما يتعلق ب ميح ترتيبات  قود ااي ار التي 

ود ااي ار لمونودات منخفضة القيمة. بالنسبة له ل العقود، شهرًا أو أق ( و ق 12قصيرة االن  )تعرف بأنها  قود إي ار مدتها 
تعترف الم مو ة بمد و ات  قود ااي ار كمصرو ات تشريلية  لى أساس القسط الثابت  لى مدى  ترة  قد ااي ار ما لم يكن  

 االصول المؤنرة. نام أساس منه ي آ ر أكثر تمثيُي للنمط اللمني ال ي يتم  يه استهيم الفوائد االقتصادية من 
 

يتم قياس مطلوبات  قود ااي ار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمد و ات  قود ااي ار التي لم يتم سداد ا  ي تار   البدء، وتخصم  
 االقتراضباستخدام السعر الضمني  ي  قد ااي ار. إذا كاك   ا السعر ال يمكن تحديدل  ورًا،  إك الم مو ة تستخدم سعر 

 .المتلايد
 

 تشم  مد و ات  قود ااي ار المدرنة  ي قياس مطلوبات  قود ااي ار ما يلي:
 

 المد و ات الثابتة اال رى(، ناقصًا أي حوا ل  قود إي ار؛ مد و ات  قود ااي ار الثابتة )بما  ي ذل  •
شــر أو المعدل  ي مد و ات  قود ااي ار المتريرة التي تعتمد  لى مؤشــر أو معدل، تقاس بشــك  مبدئي باســتخدام المؤ  •

 تار   البدء؛
 المبلغ المتوقح أك يد عه المستأنر بمونك فمانات القيمة المتبقية؛ •
 سعر ممارسة  يارات الشراء، إذا كاك المستأنر  لى يقين معقول من ممارسة الخيارات؛ و •
 د عات لررامات إنهاء العقد، إذا كاك  قد ااي ار يعك  ممارسة  يار إنهاء  قد ااي ار. •

 
 مطلوبات  قد ااي ار كبند منفص   ي بياك المركل المالي الموحد.   رضيتم 

 
يتم قياس مطلوبات  قد ااي ار الحقًا من  يل ز ادة القيمة المدرنة لتعك  الفائدة  لى مطلوبات  قد ااي ار )باستخدام طر قة  

 ااي ار التي تم إنراؤ ا. الفائدة الفعلية( ومن  يل  صم القيمة المدرنة لتعك  مد و ات  قد 



 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

 

33  
 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( عقود اإليجار

 )يتبح( الم مو ة كمستأنر
 

 مطلوبات  قد ااي ار وإنراء تعدي  مماث  لحق استخدام المونودات ذي العيقة  ندما:تقوم الم مو ة بإ ادة قياس 
 

تم تريير  ترة  قد ااي ار أو  نام تريير  ي تقييم ممارســــــــــة  يار الشــــــــــراء، و ي   ل الحالة يتم إ ادة قياس مطلوبات   •
  قد ااي ار من  يل  صم مد و ات  قد ااي ار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. 

 
ي المد و ات المتوقعة بمونك قيمة متبقية  تترير مد و ات  قد ااي ار بسبك الترييرات  ي مؤشر أو معدل أو تريير   •

مضــــــــــمونة، و ي   ل الحاالت يتم إ ادة قياس مطلوبات  قد ااي ار من  يل  صــــــــــم مد و ات  قد ااي ار المعدل 
مبدئي )ما لم تترير مد و ات  قد ااي ار بســـــبك التريير  ي ســـــعر الفائدة العائم، و ي   ل الباســـــتخدام معدل الخصـــــم  

 خدام معدل الخصم المعدل(.الحالة يتم است
 

يتم تعـدـي   ـقد ااي ـار وال يتم احتســــــــــــــاب تعـدـي   ـقد ااي ـار كعـقد إي ـار منفصــــــــــــــ ، و ي  ـ ل الحـاـلة يتم إ ـادة قـياس   •
 مطلوبات  قد ااي ار من  يل  صم مد و ات  قد ااي ار المعدل باستخدام معدل الخصم المعدل.

 
 ل الفترات التي تم  رفها.لم تقم الم مو ة بأي من   ل التعدييت  ي

 
قصر من مدة  قد ااي ار والعمر اانتاني لألص  االساسي. إذا كاك  قد  االفترة اليتم استهيم حق استخدام المونودات  يل 

الشراء، ااي ار ينق  ملكية االص  االساسي أو تكلفة حق استخدام المونودات،  إك ذل  يعك  أك الم مو ة تتوقح ممارسة  يار  
و تم استهيم حق استخدام المونودات ذات العيقة من  يل العم  اانتاني لألص  االساسي. يبدأ االستهيم  ي تار   بدء 

  قد ااي ار.
 

 حق استخدام المونودات  ي الممتلكات والمعدات  ي بياك المركل المالي الموحد.   رضيتم 
 

 سارة  و تم تس ي لتحديد ما إذا كاك حق استخدام المونودات قد انخفض  36م تطبق الم مو ة المعيار المحاسبي الدولي رق
 انخفاض القيمة المحددة كما  و موفح  ي سياسة الممتلكات والمعدات.

 
ال يتم إدراج ااي ارات المتريرة التي ال تعتمد  لى مؤشر أو معدل  ي قياس مطلوبات  قد ااي ار وحق استخدام المونودات.  

تراف بالمد و ات ذات العيقة كمصروف  ي الفترة التي يتم  يها الحدث أو الشرط ال ي يؤدي إلى   ل المد و ات و تم يتم اا 
 الموحد. والد   الشام  اآل ر  إدرانها فمن "مصار ف أ رى"  ي بياك الربح أو الخسارة 

 
 ذل ، يتم دم  ص  المكونات غير المؤنرة، وبداًل منللمستأنر بع 16كوسيلة  ملية، يسمح المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 

 احتساب أي  قد إي ار ومكونات غير مؤنرة مرتبطة به كترتيك واحد. 

 المخزون 

متقادمة أو بطيئة  بنود المطلوب اليالمخصـص  تكو نأيهما أق ، بعد  القابلة للتحققيتم تقييم المخلوك بالتكلفة أو صـا ي القيمة  
ــعهك  منتج إلى    إحضـــــارالتكاليف المصـــــار ف المتكبدة  ي تمث  الحركة.   ــاس الرا نة الحالي وحالته    وفـــ و تم تحديد ا  لى أســـ

 متوسط التكلفة المرنح. 
 

ا التكاليف المقدرة القيمة القابلة للتحققصــــا ي   يمث   اتماماليزمة   لى ســــعر البيح المقدر  ي ســــياق اال مال اال تيادية، ناقصــــً
 البيح.
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 المخصصات

ــتدالليحالي )قانوني أو  التلامبالمخصــــــصــــــات  ندما يكوك  لى الم مو ة أي   ترافيتم اال ــابقة والتي اســــ ( ناتج  ن أحداث ســــ
بشـــــــــــــك  موثوق. إك المبلغ المعترف به  لتلامو مكن تقدير مبلغ اال لتلاميكوك من المحتم  أك تكوك الم مو ة مللمة لتســـــــــــــديد اال

ــابكمخصــــص يتم  ــ  التوقعات للبدل الماحتســ بعين اال تبار   اال  كما بنهاية  ترة التقر ر بعد  لتلامطلوب لمقابلة االه حســــك أ ضــ
 لتلامالتد قات النقدية المقّدرة لســـــــداد اال  اســـــــتخدام.  ندما يتم قياس المخصـــــــص بلتلامالمخاطر واالمور غير المؤكدة المحيطة باال

 ندما يكوك نلء أو كا ة المنا ح االقتصـادية المطلوبة لسـداد الحالي،  إك قيمته المدرنة  ي القيمة الحالية لتل  التد قات النقدية. 
واستعافة المبلغ   استيمبال مة المدينة كمونودات  ي حالة كوك   ترافالمخصص متوقح استرداد ا من طرف ثالث،  إنه يتم اال

 مؤكدة و مكن قياس المبلغ بشك  موثوق.  

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ات المقّدرة السـتحقاقات الموظفين المتعلقة باانازات السـنو ة وت اكر السـفر بناًء  لى الخدمات المقدمة تلامليتم  م  اسـتحقاق لي
  ترة التقر ر.من قب  الموظفين المؤ لين حتى نهاية 

 
يتم أيضــــــًا  م  مخصــــــص لكا ة مبالغ مكا أة نهاية الخدمة المســــــتحقة للموظفين من غير مواطني دولة اامارات العربية المتحدة 

ي بـالموظفين من مواطن يمـا يتعلق  .تـار   التقر رو قـًا لقـانوك العمـ   ي دولـة اامـارات العربيـة المتحـدة  ن  ترات  ـدمتهم حتى 
 دولة اامارات العربية المتحدةلحكومة  لخطة المعاشـــــــــــات التابعة  اشـــــــــــتراكاتتقوم الم مو ة بد ح ، العربية المتحدةدولة اامارات 

، االشــتراكاتالم مو ة  لى   ل ات التلامالموظفين. تقتصــر   رواتكنســبه مئو ة من    لى أســاس االشــتراكاتحيث تحتســك   ل 
  ند استحقاقها.يتم تس يلها فمن المصار ف التي 

 
يتم إدراج االســـــــتحقاق المتعلق باانازة الســـــــنو ة وت اكر الســـــــفر تحت بند مطلوبات متداولة، بينما يتم إدراج المخصـــــــص المتعلق 

 بمكا أة نهاية الخدمة تحت بند مطلوبات غير متداولة.

 الموجودات المالية

 .طر ا  ي االحكام التعاقدية لألداة   ندما تصبح الم مو ةالمالية بالمونودات والمطلوبات   ترافااليتم 
 

  شــراءإلى   مباشــرةً تعود تكاليف المعاميت التي    يتم قياس المونودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم إفــا ة
عادلة من  يل الربح أو مالية بالقيمة الال المالية والمطلوبات  مونوداتال)باســــــــتثناء   مالية ومطلوبات مالية مونوداتأو إصــــــــدار  

يتم . المبدئي  ترافاال  ند، أيهما أنســــــــــــكمالية،  ال المطلوباتمالية أو  ال للمونوداتالخســــــــــــارة( أو  صــــــــــــمها من القيمة العادلة  
الربح أو مـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من  يل  مطلوبـاتأو  مونودات مـاليـةمبـاشــــــــــــــرة إلى اقتنـاء  العـائـدة المعـاملـةتكـاليف ب  ترافاال
 .الموحدوالد   الشام  اآل ر  الربح أو الخسارة بياك مباشرة  ي سارةالخ

 المبدئي  ترافاال
 .الربح أو الخسارة  يلالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من ب: كمقاسة، يتم تصنيف المونودات المالية المبدئي اال تراف ند 
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

 مونودات مالية بالتكلفة المطفأة
ــ  المالي بالتكلفة المطفأةيتم قياس  ــروط التالية  ب  الو اءإذا تم  االصـ ــاب بالقيمة العادلة من  يل   تحديد ايتم  والالشـ الربح أو حسـ
 الخسارة:

 
ــول  لى التد قات النقدية  • ــمن إطار نموذج اال مال ال ي يهدف إلى ااحتفاظ بالمونودات للحصـــ ــ  فـــ يتم ااحتفاظ باالصـــ

 التعاقدية؛ و
نقدية  ي توار   محددة والتي  ي وحد ا د عات الص  الدين والفائدة  الشروط التعاقدية للمونودات المالية ينتج  نها تد قات •

 .القائم  لى المبلغ الرئيسي

 مونودات مالية بالقيمة العادلة من  يل الربح أو الخسارة
وال ي يلبي المتطلبات التي يتم قياســـها بالتكلفة  بشـــك  نهائيأصـــ  مالي  أك تقوم بتحديدللم مو ة   ي وز، المبدئي  ترافاال ند  

ــها بالمطفأة  ــك  كبير  دم التطابق الربح أو الخســـارة،   يلالقيمة العادلة من كما تم قياسـ إذا كاك ذل  يقوم بإلراء أو يخفض بشـ
 . ي المحاسبة

 
 .من  يل الربح أو الخسارة يتم قياس كا ة المونودات المالية اال رى الحقًا بالقيمة العادلة

 تقييم نموذج اال مال
ــآت ومتق ــتوى المحفظة علی  لماليا لالصاااحتفاظ ب بمونبهتم   ذيلا لالعماا وذجنم لهدف متقيي راءبإن   ةو لمنما منشــ  الك  مســ

 :باال تبارأ   ا المعلومات التي تتضمن . دارةاا لیإ تماو لمعلا ميدتقو  لالعماإدارة ا  قةطر  ل فأ  لى نحو سيعک   ا
 
نشــــــــــاط  حولوتوقعاتها  التداوالتســــــــــابقة، أســــــــــباب   ل الفترات الالمالية  ي    المونوداتح م وتوقيت  مليات تداول  ،تواتر •

المعلومات المتعلقة بنشــاط التداول بشــك  منعلل، ولكن ك لء من تقييم   باال تباراال    ، ال يتم . ومح ذل يالتداول المســتقبل
 المالية وكيفية تحقيق التد قات النقدية؛ المونوداتادارة  ةشام  لكيفية تحقيق الهدف المعلن للم مو 

 ؛ والتقار ر  نها إ دادو  المحفظةكيف يتم تقييم أداء  •
  ـ لإدارة  کيفية( و لالعماا وذجنم المحتفظ بهـا فــــــــــــــمن لماليةا وداتنو لم)ا لالعماا وذجنمأداء  علی رثؤ ت لتيا طرلم اا •

 .طرلم اا
 

 يل الربح يتم قياس المونودات المالية المحتفظ بها للمتانرة والتي يتم تقييم أدائها  لى أســاس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من 
ــارة ــي غير محتفظ بها  النها، وذل  أو الخســـ ــي  ال يتم ااحتفاظ بهاة التعاقدية، كما التد قات النقدي  لتحصـــ التد قات النقدية  لتحصـــ

 التعاقدية وبيح المونودات المالية.
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 األدوات المالية )يتبع(

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(

 مد و ات أص  الدين والفائدةالتد قات النقدية التعاقدية التي  ي تقييم 
 .المبدئي  تراف و القيمة العادلة لألص  المالي  ند االأنه بالغراض   ا التقييم، يتم تعر ف "االص " 

 
 .بالمبلغ االصلي القائمالمرتبطة  مخاطر االئتماكو  للنقودلقيمة اللمنية ل كبدليتم تعر ف "الفائدة" 

 
ــ  و االتقييم ما إذا كانت التد قات النقدية التعاقدية  ي  قط مد و ات   ند   ــلي القائمفائدة  لى  الصـــــ الم مو ة  تأ  ،  المبلغ االصـــــ

أو   الوقتتعاقدية يمكن أك ترير   ترة لى   يتضمنالشروط التعاقدية لألداة. و شم  ذل  تقييم ما إذا كاك االص  المالي   باال تبار
 التد قات النقدية التعاقدية بحيث ال تستو ي   ا الشرط. مبلغ

 المطلوبات المالية
ــة بالتكلفة المطفأة  لماليةا تباو لطلما فتصني ميت  اتزاماللتا فتصني ميت. الخســــــــــارةأو  الربح  ل ي كم  لةدلعاا بالقيمةأو   كمقاســــــــ

ــارةأو  الربح ل ي كم  لةدلعاا بالقيمة نةدر کم  المالية ــنيفها ميت  ندما الخسـ ــتقة، للمتانرة ظکمحتف تصـ  تحديد ا متأو   إذا كانت مشـ
 .ئيدلمبا رافالعتا دعن
 
 القر ك.  ي المستقب محتفظ بها للمتانرة إذا تم تكبد ا لررض إ ادة الشراء كتصنيف المطلوبات المالية  يتم
 

  إذا تم الو اء بالشروط التالية: المبدئي  ترافالمالية بالقيمة العادلة من  يل الربح أو الخسارة  ند اال المطلوباتقد يتم تصنيف 
 
أو  المعاملة التي قد تنشــــــــــــأ  ن قياس المطلوباتإذا كاك التصــــــــــــنيف يقوم بح ف أو يقل  بصــــــــــــورة نو ر ة من  دم توا ق   ▪

 نشأ  ي ًا ل ل ؛تال ي قد  بالمكاسك أو الخسائر  ترافاال
 
قيمة العادلة و قًا ، التي يتم إدارتها وتقييم أدائها  لى أســــاس المطلوبات ماليةتشــــك  نلءًا من م مو ة  المطلوباتإذا كانت  ▪

 إدارة المخاطر المعتمدة؛  ةالستراتي ي
 
 .يحتاج إلى تس يله بشك  منفص متدا لة  المالي يتضمن أداة مشتقة لتلاماالإذا كاك  ▪
 

مصـار ف وصـا ي المكاسـك والخسـائر، باافـا ة إلى أية المالية بالقيمة العادلة من  يل الربح أو الخسـارة   قياس المطلوباتيتم 
 .     الموحد والد   الشام  اآل ر الربح أو الخسارةبها  ي بياك   تراف وائد، وتم اال

 القياس الالحق والمكاسب والخسائر

 بالتكلفة المطفأة المونودات المالية
 إنخفاضطر قة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخســـــــــائر  اســـــــــتخدامبالتكلفة المطفأة ب الحقاً يتم قياس   ل المونودات  

وانخفاض القيمة  ي بياك الد   الموحد. يتم  ننبيةاال العميتإيرادات الفوائد ومكاســــــك و ســــــائر صــــــرف  ب  ترافيتم االالقيمة.  
 الموحد. الشام  اآل روالد    الربح أو الخسارةبياك  ي   ترافإلراء االأي مكسك أو  سارة  ند ب  ترافاال

 بالقيمة العادلة من  يل الربح أو الخسارة المونودات المالية
ــا ي ال  ترافيتم اال.  بالقيمة العادلة الحقاً يتم قياس   ل المونودات   ــائرالمكاســـــــــك و بصـــــــ ، بما  ي ذل  أية  وائد أو إيرادات خســـــــ

 الموحد.  والد   الشام  اآل ر الربح أو الخسارةبياك  ي  أنصبة أربا 
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 األدوات المالية )يتبع(

 )يتبع( القياس الالحق والمكاسب والخسائر

 بالتكلفة المطفأة المالية المطلوبات
 الم كورة أ يل، يتم قياس المطلوبات المبدئي  ترافالحقًا لي. وال مم الدائنة الت ار ة واال رى القروض   رئيســــــيتتضــــــمن بشــــــك  

ــتخدامب يما بعد بالتكلفة المطفأة  ــك  ترافيتم اال. طر قة الفائدة الفعلية اســـ ــائر  ي  بالمكاســـ والد    الربح أو الخســـــارةبياك والخســـ
 .طر قة الفائدة الفعلية ملية إطفاء   يلالمطلوبات وك ل  من  استبعاد ندما يتم الموحد  الشام  اآل ر

 
ــابيتم  ــم أو   باال تباربعد اال    التكلفة المطفأة  احتســ ــتحواذاال   لى   يوةأي  صــ ــك   ســ ــوم أو التكاليف التي تشــ  ال نلءاً والرســ

 يت لأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمو    ي بياك الد   الموحد.

 إعادة التصنيف

 المونودات المالية
 .لمالية ا وداتنو لما  ــ ل دارةا لالعماا وذجنم  ــدف و قط إذا تريرإذا  لماليةا وداتنو لما فتصني دةبإ ا ط ق  ةو لمنما ومتق

ــاتهــا    ــامــةومن المتوقح أك تكوك  ــ ل الترييرات نــادرة للرــايــة الك  ــ ل الترييرات ي ــك أك تكوك  لعمليــات الم مو ــة و مكن إثب
 لألطراف الخارنية.

 المالية المطلوبات
 إ ادة التصنيف اليحقة غير مسمو  بها.إك . المبدئي  ترافتحدد الم مو ة تصنيف المطلوبات المالية  ند اال

 المالية والمطلوبات المالية الموجوداتتعديالت على 

 المالية المونودات
ــ  مالي، تقوم الم مو ة بتقييم ما إذا كانت التد قات النقدية   ــ إذا تم تعدي  شــــروط أصــ ــك  نو ري. إذا   لألصــ المعدل مختلفة بشــ

دية من االصــــــــ  المالي االصــــــــلي تعتبر منتهية ،  إك الحقوق التعاقدية للتد قات النقبشــــــــك  نو ري كانت التد قات النقدية مختلفة 
 .االص  المالي ال ديد بالقيمة العادلةب  ترافاالاالص  المالي االصلي و تم ب  ترافاال ي   ل الحالة، يتم إلراء و الصيحية. 

 
تعـديـ  ال ينتج  نـه إلرـاء بـالتكلفـة المطفـأة مختلفـة ا تي ـًا نو ر ـًا،  ـإك ال المـدرنـةالمعـدل  لألصـــــــــــــــ إذا لم تكن التـد قـات النقـديـة 

  ترافوااللألصـــــــ  المالي   المدرنةالقيمة  إنمالي   احتســـــــاببإ ادة  الم مو ة   تقوم ي   ل الحالة،  و باالصـــــــ  المالي.    ترافاال
 والد   الشــــــــام  اآل ر الربح أو الخســــــــارةبياك أو  ســــــــارة تعدي   ي  كمكســــــــك  المدرنةالمبلغ الناتج  ن تعدي  إنمالي القيمة  ب

 .الموحد

 المالية المطلوبات
 ديد المالي  ال التلامب  ترافاال، يتم بشـــــــــــك  نو ري المعدل   لتلامليالتد قات النقدية  ، وكانتالمالي لتلاماالإذا تم تعدي  شـــــــــــروط 

المالي ال ديد  لتلامواالالمطفأة   المالي لتلاملي  المدرنةالفرق بين القيمة  ب  ترافيتم اال لى الشـروط المعدلة بالقيمة العادلة.   القائم
 .مح الشروط المعدلة  ي بياك الربح أو الخسارة الموحد
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( السياسات المحاسبيةملخص بأهم  3

 األدوات المالية )يتبع(

 )يتبع( المالية والمطلوبات المالية الموجوداتتعديالت على 

 عترافإلغاء اال
 المالية المونودات

 مالي أو نلء من م مو ة أصول مالية مماثلة(:الص  االنلء من  ، حين ينطبق ذل مالي )أوالص  باال  ترافإلراء االيتم 
 
 ؛ أوللتد قات النقدية من االص  ستيمصيحية الحقوق التعاقدية ال انتهاء •
ــتيم ي  الم مو ة بتحو   حقوقها  ندما تقوم  • ــ  أو  اســـــــــ ــديد  لتلامتتحم  االالتد قات النقدية من االصـــــــــ التد قات النقدية  بتســـــــــ

  ؛ أو"تالمد و ا بمونك ترتيك "تمر ر آ رإلى طرف  ملموستأ ير أي المستلمة بالكام  دوك 
وبشــك  نو ري كا ة مخاطر ومنا ح تحو   القيامها ب وإما  التد قات النقدية من االصــ  ســتيمالحقوقها قيام الم مو ة بتحو    •

 حق قامت بتحو   هاالملكية، ولكن ومنا حمخاطر   بكا ةملكية االصـــــــــ  أو )ب( لم تقم بالتحو   أو ااحتفاظ بشـــــــــك  نو ري 
 السيطرة  لى االص .

 
ــةبأية   ترافااليتم  ــاؤ ا أو   ترافالراء اال ي المونودات المالية المحولة المؤ لة    حصـــــــــــ بها من قب   حتفاظااوالتي يتم إنشـــــــــــ

 .منفص  التلامالم مو ة كأص  أو 
 

معـاميت تقوم بمونبهـا بتحوـ   المونودات المعترف بهـا  ي بـياك المركل المـالي الخـا  بهـا، ولكنهـا تحتفظ  ـبإبرام الم مو ـة   تقوم
 .المونودات المحولةب فاا تراإلراء أو نلء منها.  ي   ل الحاالت، ال يتم  المحولة الملكية ومنا حمخاطر  بكا ةإما 
 

 االحتفاظو   االصــــ  الماليملكية  ومنا ححتفاظ بشــــك  نو ري ب ميح مخاطر لم تقم الم مو ة بالتحو   أو اا ي المعاميت التي  
مدى ب التي يتم تحديد ا، ةالمســتمر  مشــاركتهاباالصــ  إلى حد  اا ترافتســتمر الم مو ة  بالســيطرة  لى االصــ ،  بشــك  نو ري 

 .المحول االص للتريرات  ي قيمة  تعرفها

 القياس بالتكلفة المطفأة
المونودات المالية المقاســــة بالتكلفة المطفأة  ي بياك الربح أو الخســــارة ب   ترافإلراء االأي مكســــك أو  ســــارة  ند ب  ترافااليتم 

 .الموحد

 ماليةال مطلوباتال
 .اصيحيته انتهاءأو  اأو إلرائه ات التعاقديةلتلاماال استيفاءالمالي  ندما يتم  لتلامباال  ترافتقوم الم مو ة بإلراء اال

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية
مح نموذج  39نموذج "الخســــــــارة المتكبدة" بمونك المعيار المحاســــــــبي الدولي رقم   9يســــــــتبدل المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  

ك المتوقعة تقييم كيفية تأثير التريرات  ي العوام  االقتصـــــادية  لى  ســـــارة االئتمايتطلك . " المســـــتقبلية ســـــارة االئتماك المتوقعة"
 مرنح.ال االحتمالمتوقعة  لى أساس الئتماك اال. يتم تحديد  سارة حكم  ام

 
بمخصــــصــــات  ســــائر االئتماك المتوقعة  لى االدوات المالية التالية التي لم يتم قياســــها بالقيمة العادلة   ترافتقوم الم مو ة باال

 من  يل الربح أو الخسارة:
 
 ؛ وبالقيمة العادلة من  يل الد   الشام  اآل ر أو المطفأةمدرنة بالتكلفة الدين الو ي أدوات  مالية مقاسةونودات م •
 المالي الصادرة. قود الضماك  •
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 األدوات المالية )يتبع(

 )يتبع( المالية والمطلوبات المالية الموجوداتتعديالت على 

 )يتبع( إنخفاض قيمة الموجودات المالية
 .اً مناسب ترال  ما حسكمبسط العام أو النهج ال استخدامما ببقياس مخصصات الخسائر إتقوم الم مو ة 

 
شـهرًا باسـتثناء ما إذا كانت    12  يل  ترة   سـائر االئتماك المتوقعة  يعادلو قًا للنهج العام، يتم قياس مخصـصـات الخسـارة بمبلغ 

 يعادل ي مخاطر االئتماك من  البداية.  ي مث    ل الحاالت، تقوم الم مو ة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ    امة نام ز ادة 
 مدى الحياة.  سارة االئتماك المتوقعة

 
 .الحياة  لى مدى  سائر االئتماك المتوقعة يعادلالخسارة دائما بمبلغ  يتم قياس مخصصات، مبسطالنهج البمونك 

 
 ســائر ائتمانية متوقعة  لى مدى الحياة نات ة  ن نميح أحداث  إك   ل الخســائر  ي  : ســائر ائتمانية متوقعة  لى مدى الحياة

 بمونك ي مخاطر االئتماك أو   امة نام ز ادة  كانتإذا ،  المحتملة  لى مدى الحياة المتوقعة لألداة الماليةالتخلف  ن الســــداد  
 .مبسطالنهج ال
 

 لى مدى الحياة نات ة  ن   ســـائر االئتماك المتوقعة ي نلء من   ســـائر  إك   ل :شـــهراً   12 ســـائر ائتمانية متوقعة  يل  ترة 
ــهرًا   12 يل   ةاالداة المالية المتوقع   لىأحداث التخلف  ن الســــداد   المتوقح  العمر)أو  ترل أقصــــر إذا كاك  تار   التقر ر بعدشــ

 شهرا(. 12اق  من  لألداة 

  خسائر االئتمان المتوقعةقياس 
 :يتم قياسها كما يلي سائر االئتماك المتوقعة  ي تقدير مرنح لخسائر االئتماك. 

 
)أي الفرق بين التد قات  حاالت الع ل النقديل ميح   الحالية: كالقيمة غير منخفضـــــــــــــة ائتمانيةمالية ذات قيمة ونودات م •

 (؛ وهااستيمالم مو ة للم مو ة و قًا للعقد والتد قات النقدية التي تتوقح  المستحقةالنقدية 
المستقبلية والقيمة الحالية للتد قات النقدية    بين إنمالي القيمة المدرنةالفرق كمنخفضة:   ائتمانيةمونودات مالية ذات قيمة   •

 .المقدرة

 تعر ف التخلف  ن السداد 
ــير الخبرة التار خية إلى أك كتعتبر الم مو ة ما يلي  حدث للتخلف  ن الســـــــداد ال داف إدارة مخاطر االئتماك الدا لية حيث تشـــــ

 .بشك   امالتي تستو ي أحد المعايير التالية ال يمكن استرداد ا المونودات المالية 
 

 ؛ أوالمقترضللعهود المالية من قب   إ يل ندما يكوك  نام  •
ــادر  ارنية إلى أنه من غير المحتم   • ــول  ليها من مصـ ــير المعلومات التي يتم تطو ر ا دا لًيا أو يتم الحصـ  ندما تشـ

أي فــــــــــمانات تحتفظ بها   باال تبارأك يقوم المقترض بتســــــــــديد مديونيته، بما  ي ذل  الم مو ة، بالكام  )بدوك اال    
 الم مو ة(.

 
ــابق، تعتبر  ــ  المالي أكثر من    الم مو ةبرض النظر  ن التحلي  السـ - 90أك التخلف  ن الســـداد قد حدث  ندما ت اوز االصـ

 آ رمعيـار   نـام معلومـات معقولـة وقـابلـة للـد م اثبـات أك الم مو ـةمـا لم يكن لـدى  إلى قطـام اال مـال اســــــــــــــتنـادا، يوم 300
 تخلف  ن السداد  و أكثر ميءمة.لل
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 المالية )يتبع(األدوات 

 )يتبع( المالية والمطلوبات المالية الموجوداتتعديالت على 

 إنخفاض القيمةعكس 
ــارة انخفاض القيمة  ي  ترة الحقة، و مكن أك يرتبط االنخفاض بشـــــك  موفـــــو ي بحدث وقح بعد تســـــ ي    إذا انخفض مبلغ  ســـ

 باالســــترداد  ترافاالتخفيض حســــاب مخصــــص انخفاض قيمة القرض و ًقا ل ل . يتم  من  يل االســــتردادتم يانخفاض القيمة،  
 الموحد.  ي بياك الربح أو الخسارة

 شطبال
احتمال واقعي الستردادل.  يكوك  نام( إلى الحد ال ي ال إما بالكام  أو نلء منهاالص  مالي )  المدرنةالقيمة إنمالي  يتم شطك 

ــادر د   يمكن اك تولد  ــول أو مصــــ تد قات نقدية كا ية وتكوك   ل  ي الحالة  ندما تقرر الم مو ة أك المقترض لي  لديه أصــــ
المالية المشـــــطوبة النشـــــطة اانفاذ من أن  االمتثال   المونودات. ومح ذل ، يمكن أك تخضـــــح لســـــداد المبالغ الخافـــــعة للشـــــطك

 لمبالغ المستحقة.ل الم مو ة انراءات استرداد
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

باتخاذ أحكام، وتقديرات، وا ترافـات معينة  الم مو ة، قامت إدارة  3  يضـا  يل تطبيق السـياسـات المحاسـبية والموفـحة  ي اا
ر خية و وام  أ رى تعتبر  ليســـــت نلية الوفـــــو  من مصـــــادر أ رى. تعتمد التقديرات واال ترافـــــات المرتبطة بها  لى الخبرة التا

 .إك النتائج الفعلية قد تختلف  ن   ل التقديراتذات  يقة. 
 

 ي التقديرات المحاسبية  ي الفترة التي يتم  يها إ ادة  اال تيفيتم تس ي  بشك  مستمر.   واال ترافاتيتم مرانعة   ل التقديرات 
أو  ي حـالـة كوك التعـدييت  ،مرانعـة  ـ ل التقـديرات وذلـ   ي حـالـة أك التعـدييت النـات ـة  ن إ ـادة التقييم تؤثر  لى تلـ  الفترة

ــ  ــتقبلية  يتم تسـ االحكام  تم تلخيص. يلها  ي تل  الفتراتالنات ة  ن إ ادة مرانعة التقديرات تؤثر  ي  ترة المرانعة والفترات المسـ
 :أدنالوالتقديرات الحساسة التي اتخ تها 

 االرضأ ادل تقييم 

. يتم تحــديــد قيمــة االرض المعــاد تقييمهــا من قبــ   براء تقييم  تقييمــهالمعــاد بــالمبلغ  االرض المملوكــة لهــابقيــاس الم مو ــة تقوم 
 قارات مسـتقلين باسـتخدام نهج تقييم السـوق )مقارنة المبيعات(؛ طر قة مناسـبة للتقييم ُتسـتخدم  ادة لتقييم االرافـي و ي نهج يتم  

ص االرض بخصائص العقارات المماثلة التي ا تمادل ليستخدام  ي السوق المحلية. يتم تحديد المبلغ المعاد تقييمه بمقارنة  صائ
بين تار   المعاملة وتار      انقضت ي معاميت مماثلة  ي السوق. يتم إنراء التعدييت لتعك  الفترة اللمنية التي   مؤ راً تم بيعها 

من مصــــــادر مث  التقييم، أو الســــــعر المتوقح تحقيقه بعد البيح المتفاوض  ليه. تم الحصــــــول  لى مصــــــدر بيانات الدلة الســــــوق 
التي تم الحصـــــــول  ليها من مصـــــــادر مختلفة ووســـــــطاء العقارات النشـــــــطين  ي المنطقة، والبحث/  المســـــــتمدةالمعلومات/ االدلة  

 االستفسارات الدا لية للخبير والمعر ة الشخصية ببعض معاميت البيح التي تمت.
 

، ومح ذل ، ال تتوقح اادارة أك تختلف   ل لحالة غير مؤكدةتســـــــتند المبالغ المعاد تقييمها إلى ا ترافـــــــات معينة، والتي تخضـــــــح 
ــا ي تريير  ي المبلغ المعاد تقييمه كما  ي   ــك  نو ري  ن النتائج الفعلية. لم يكن  نام صـ ــات بشـ ــمبر   31اال ترافـ  2020ديسـ

 : ال شيء در م(.2019)
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  ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدةإيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4

 )يتبح( االرضأ ادل تقييم 

التأثير  لى العديد من نوانك الحياة اليومية واالقتصــــــــــــاد العالمي. تم تنفي  قيود الســــــــــــفر والحركة والقيود   19 –يواصــــــــــــ  كو يد 
اامارات العربية المتحدة حيث شـهدت صـنا ة الضـيا ة مسـتو ات منخفضـة   دولة  التشـريلية من قب  العديد من البلداك بما  ي ذل 

ــول إلى تقدير المبلغ المعاد تقييمه  ــمبر   31لم مو ة كما  ي ل لألرض المملوكةمن العمليات. ل ل ، للوصــ ــتخدم 2020ديســ ، اســ
 مؤـكدةالغير   ـالـية من االمورهم ـبالســــــــــــــوق وحكمهم المهني.  ي  ـ ل الظروف،  ـنام درنـة  معر ت ال ـهات اال رى المقيموك من 

 مما  و مونود  ي سوق أكثر نشاطا  ي تقدير المبلغ المعاد تقييمه لألرض.

 الممتلكات والمعدات انخفاض قيمة 

الممتلكات  "( المصـــــنفة فـــــمن ةيالفندق العقارات" ـــــــــــــــــــ بمعًا  ااانشـــــاء )يشـــــار إليه قيدالفندقية دقية والعقارات الفن العقاراتيتم تقييم 
قد تعرفــت لخســارة انخفاض  ي القيمة. يتم  المونوداتوالمعدات لتحديد انخفاض القيمة  ندما يكوك  نام مؤشــر  لى أك تل  
يتم    النظر.ـيأ ـ   ي اال تـبار القيـمة الـعادـلة للممتلـكات قـيد إنراء مرانـعة انخـفاض القيـمة بتحـدـيد المبلغ الـقاـب  ليســــــــــــــترداد واـل ي  

 لد  .تحديد القيم العادلة له ل العقارات الفندقية من قب   بير تقييم  قارات مستق  باستخدام طر قة رسملة ا
 

، واالتفاقيات التعاقدية ريتم تحديد التد قات النقدية بالرنوم إلى ظروف الســــــــوق الحديثة، واالســــــــعار المونودة  ي نهاية  ترة التقر 
ــم التي تعك  تقييم الســـوق   للمونوداتوالتقديرات  لى مدى العمر اانتاني  ــتخدام م مو ة من معدالت الخصـ و تم  صـــمها باسـ

 لتقييم أي انخفاض المدرنة. تتم مقارنة صـــــا ي القيم الحالية بالمبالغ بالمونوداتلمال والمخاطر الخاصـــــة  لنية الحالي للقيمة اللم
 31لعقـارات الفنـدقيـة كمـا  ي لاادارة إلى  ـدم ونود انخفـاض قيمـة  اســــــــــــــتنت ـتمحتمـ . بنـاًء  لى التقييم الـ ي تم إنراؤل،  قيمـة

 .2019و 2020ديسمبر 

  الخسارة احتساب مخصص

ــارة  لقيمـة التقوم الم مو ـة بتقييم انخفـاض  ــارة االئتمـاك المتوقعـة. بمونـك نموذج  ســــــــــــ مونوداتهـا المـالـية بـناًء  لى نموذج  ســــــــــــ
االئتماك المتوقعة، تحتســـــك الم مو ة  ســـــائر االئتماك المتوقعة والتريرات  ي  ســـــائر االئتماك المتوقعة  ي نهاية ك   ترة تقر ر  

 عادلبالمونودات المالية. تقي  الم مو ة مخصــص الخســارة بمبلغ ي المبدئي ي مخاطر االئتماك من  اال تراف لتعك  التريرات 
 الدواتها المالية. العمر اللمني سائر االئتماك المتوقعة  لى مدى 

 
  لى أســـــــــاس، تســـــــــتخدم الم مو ة معلومات مســـــــــتقبلية معقولة وقابلة للد م، والتي تســـــــــتند  ســـــــــارة االئتماك المتوقعة  ند قياس
با تراض الخســارة إك   .بعضــها البعض لى  وكيف تؤثر   ل المحركات   الدوا ح االقتصــاديةلحركة المســتقبلية لمختلف اا ترافــات  

الفرق بين التد قات النقدية التعاقدية المســـــــتحقة وتل    و ي بناًء  لى ي تقدير للخســـــــارة النات ة  ن التخلف  ن الســـــــداد.   التعثر
يمث    .التد قات النقدية من الضــــــمانات اافــــــا ية والتحســــــينات االئتمانية المتكاملة اال تبارالتي يتوقعها المقرض، مح اال    ي  

ــداد مد ــارة االئتماك المتوقعة. احتمال التخلف  ن السـ ــيًا  ي قياس  سـ ــداداحتمال إك   ًي رئيسـ  و تقدير الحتمال    التخلف  ن السـ
 لظروف المستقبلية.لتوقعات الالبيانات التار خية واال ترافات و  والتي تشم  احتسابها، ةمعين  يل  ترة زمنيةالتخلف  ن السداد 

 
العميء،   يوانهاالفــــطراب التشــــريلي ال ي  رئيســــيبشــــك    19 –لتأثير كو يد  تمت إ ادة تقييم نموذج  ســــائر االئتماك المتوقعة

والتقلبات  ي الظروف االقتصــــــــادية المحتملة، وحدوث حاالت التخلف  ن الســــــــداد وما إلى ذل  والتي قد تؤدي  لى االرنح إلى 
 رقم  لبات من المعيار الدولي للتقار ر الماليةلل مم المدينة الت ار ة بما يتماشـى مح المتط سـائر االئتماك المتوقعة ز ادة مخصـص 

ــائر االئتماك المتوقعة بمبلغ بالم مو ة   ا تر ت.  االدوات المالية  9 ــمبر  31در م )  12,961,017إنمالي مخصــــــــص  ســــــ ديســــــ
. العيقة الحكومية ذات  المنشــآتال مم المدينة الت ار ة للم مو ة مســتحقة بشــك  رئيســي من  إك  در م(.   23,421,511:  2019

 مراقبة الوفح وتأثيرل  لى  سائر االئتماك المتوقعة وإنراء التعدييت اليزمة  ند االقتضاء.بالم مو ة  سوف تواص 
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 حدة ات تتعلق بالبيانات المالية المو إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4

 )يتبح( الخسارة احتساب مخصص

 2020ديســـمبر   31  كما  ي%  0,5)أق ( بنســـبة   /أ لى  متأ رة الســـدادوقت  ترة إذا كانت معدالت  ســـائر االئتماك المتوقعة لك  
 كما يلي: لل مم المدينة الت ار ةترير مخصص الخسارة ي،  قد 2019و
 
 2020 2019 
 در م درهم 
   

 224,208 169,127 يوم 30إلى  1مستحقة من 
 53,718 108,687 يوم  60إلى  31مستحقة من 
 23,197 11,207 يوم  90إلى  61مستحقة من 
 15,114 5,747 يوم  120إلى  91مستحقة من 

 102,455 61,286 يوم  120مستحقة الكثر من 

 للممتلكات والمعداتاال مار اانتانية 

والمقـايي  اانتـانيـة  لأل مـارللمخطط اللمني وتســــــــــــــتنـد اال مـار اانتـانيـة والقيم المتبقيـة للممتلكـات والمعـدات إلى حكم اادارة 
الظروف القاسية لدورة العم .   لموانهةنتي ة ليبتكارات التقنية وإنراءات المنا سين    ام. يمكن أك تترير بشك  العامة  ي القطام

، أو يمكن أك تقوم بشطك أو نتانية  ن اال مار المقدرة سابقا ندما تق  اال مار ااالمحم   ستهيمتقوم اادارة بل ادة االوف س
اســـــــتراتي ية التي تم التخلي  نها أو بيعها. قامت اادارة بمرانعة  ية التي لي  لها أ متخفيض قيمة المونودات المتقادمة تقنيا أو 

،  ممتلكات وآالت ومعدات  16الدولي رقم   يمعيار المحاســــــــــــــبلالقيم المتبقية واال مار اانتانية المقدرة للممتلكات والمعدات و ًقا ل
 .وقررت بأك   ل التوقعات ال تختلف بشك  نو ري  ن التقديرات السابقة

 قيد التنفي  ةالرأسمالي اال مالرسملة 

ــمالية قيد التنفي  ند تحديد توقيت  ــبالمبادئ  أ   اادارة باال تبار، اال مال الرأسـ ممتلكات وآالت  16الدولي رقم  يمعيار المحاسـ
ــاس، ومعدات اادارة اتبا ها، مح اال    تنوي قدرة المونودات  لى العم  بالطر قة التي  باال تبار اادارة  أ  ت. و لى   ا االســــــ

 .وقابليتها للتشري اال تبار ات ا ات ومستوى إنتاج المنت ات ب

 مشتركةالمشار ح ال ي  ستثماراتاالانخفاض قيمة 

يشــير إلى انخفاض  ي قيمتها. إك تحديد منتظم لتحديد إك كاك  نال  ما  المشــار ح المشــتركة بشــك اتها  ي  اســتثمار ترانح اادارة 
ات  ي المشـار ح المشـتركة قد تعرفـت النخفاض  ي قيمتها يسـتللم من اادارة أك تقوم بتقييم ربحية المنشـأة  سـتثمار ما إذا كانت اال

ى المستقب  المنظور. وحت  االستحواذالمستثمر  يها، وسيولتها، و  ل ا المالي، وقدرتها  لى توليد تد قات نقدية تشريلية من تار    
 .بياك الربح أو الخسـارة الموحد كمصـروف  ي   سـتثماربين القيمة القابلة ليسـترداد المقدرة والقيمة المدرنة لي بالفرق   ترافيتم اال

 استثماراتها  ي المشار ح المشتركة.النخفاض القيمة  لى مقتنعة بعدم ونود فرورة لعم  مخصص  اادارةإك 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ممتلكات ومعدات 5

  
 أرض بالقيمة

  مباني بالتكلفة  المعاد تقييمها

معدات ميكانيكية 
وكهربائية وصحية 

  بالتكلفة

 أثاث وتجهيزات 
ومعدات تشغيلية 

  بالتكلفة
 مركبات 
  بالتكلفة

أعمال رأسمالية قيد 
  بالتكلفة التنفيذ

 
 المجموع

 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم  
               

               التكلفة
 1,992,031,511  70,662,449  27,093,243  292,110,241  151,148,555  619,217,023  831,800,000  2019يناير  1 ي 

 2,327,448  -  -  -  -  2,327,448  -  حق استخدام المونودات المعترف به
 103,140,825  87,113,941  2,558,200  12,551,373  33,667  883,644  -  إفا ات

 ( 10,416,194 ) -  ( 7,719,000 ) ( 2,047,194 ) -  ( 650,000 ) -  استبعادات
 -  ( 1,610,877 ) -  61,680  304,935  1,244,262  -  تحو يت

               
               

 2,087,083,590  156,165,513  21,932,443  302,676,100  151,487,157  623,022,377  831,800,000  2020يناير  1 ي 
 510,821  -  -  -  -  510,821  -  حق استخدام المونودات المعترف به

 146,988,429  118,277,865  3,136,345  8,808,541  11,845,672  4,920,006  -  إفا ات
 17,642,187) )    -  1,851,750) ) 14,666,872) ) 399,916) ) 723,649) ) -  استبعادات
                -  18,725,193) ) -  2,637,280  3,898,847  12,189,066  -  تحو يت

               
 2,216,940,653  255,718,185  23,217,038  299,455,049  166,831,760  639,918,621  831,800,000   2020ديسمبر  31في 
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ممتلكات ومعدات 5

  
 أرض بالقيمة

  مباني بالتكلفة  المعاد تقييمها

معدات ميكانيكية 
وكهربائية وصحية 

  بالتكلفة

 أثاث وتجهيزات 
ومعدات تشغيلية 

  بالتكلفة
 مركبات 
  بالتكلفة

أعمال رأسمالية قيد 
  بالتكلفة التنفيذ

 
 مجموعال

 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم  
               المتراكم ستهالكاال

 721,982,143  -  22,165,389  235,368,234  111,806,625  352,641,895  -  2019يناير  1 ي 
 35,907,482  -  2,337,288  13,712,690  5,351,127  14,506,377  -  محم  للسنة

                ( 9,729,067 ) -  ( 7,335,209 ) ( 2,047,194 ) -  ( 346,664 ) -  اتاستبعاد
               

 748,160,558  -  17,167,468  247,033,730  117,157,752  366,801,608  -  2020يناير  1 ي 
 36,899,005  -  1,790,878  15,557,972  5,844,351  13,705,804  -  محم  للسنة

                ( 15,923,394 ) -  1,851,750) ) 13,314,942) ) 392,003) ) 364,699) ) -  اتاستبعاد
               

                769,136,169  -  17,106,596  249,276,760  122,610,100  380,142,713  -   2020 ديسمبر 31في 
               القيمة المدرجة

                1,447,804,484  255,718,185  6,110,442  50,178,289  44,221,660  259,775,908  831,800,000  2020ديسمبر  31
               

                1,338,923,032  156,165,513  4,764,975  55,642,370  34,329,405  256,220,769  831,800,000   2019 ديسمبر 31 ي 
 

ــتخدام  16 ند تطبيق المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم   ــاكن الموظفين المؤنرة بمبلغ   المونودات، ا تر ت الم مو ة بحق اســـــ ــمن   2019يناير   1در م  ي    2,327,448 ي مســـــ ــنيفها فـــــ وتم تصـــــ
ــتخدام   ــوم ااطفاء له ا الحق  ي اســـ ــا ي القيمة   1,661,977:  2019در م )  665,471المونودات مبلغ المباني. بلرت رســـ ــمبر   31كما  ي    المدرنةدر م( وصـــ : 2019 و ال شـــــيء )  2020ديســـ

 91,792المونودات  در م. بلرت رســــــوم ااطفاء له ا الحق  ي اســــــتخدام   510,821 لى أرض مؤنرة بمبلغ   المونوداتدام  در م(.  يل الســــــنة الحالية، ا تر ت الم مو ة بحق اســــــتخ  665,471
   ل ااي ارات.. ال توند  يارات تمديد أو إنهاء  ي المباني الحق  ي استخدام المونودات فمندر م. تم تصنيف   ا  419,029مبلغ  2020ديسمبر  31كما  ي  المدرنةدر م وصا ي القيمة 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ممتلكات ومعدات 5
 

 كما يلي:الموحد المحم   ي بياك الربح أو الخسارة  ستهيمتم توز ح اال
 

2019  2020   
        درهم  در م

 مصار ف تشريلية مباشرة   34,503,793  33,750,306
           ( 17)إيضا   مصار ف  مومية وإدار ة   2,395,212  2,157,176

35,907,482  36,899,005        
 

معًا   االفندقية تحت اانشــاء )يشــار إليه والعقاراتالفندقية  لعقاراتهاأنرت الم مو ة مرانعة للقيمة القابلة ليســترداد  يل الســنة، 
 مقيمتكلفة البيح المحددة من قب   ناقصاً "العقارات الفندقية"(. تستند القيمة القابلة ليسترداد للعقارات الفندقية إلى القيمة العادلة   بـــــــ 

 بنســـــــبة % ومعدل  صـــــــم9,00% إلى  8,25من  التخارجحديد ا بالرنوم إلى طر قة رســـــــملة الد   باســـــــتخدام  ائد  مســـــــتق  وتم ت
 .2020ديسمبر  31أي انخفاض قيمة  قارات  ندقية للسنة المنتهية  ي ب اال تراف%. لم يتم 12,5% إلى 10,0

 
الفندقية، تم اال   بعين اال تبار أ لى وأ ضـــــــ  اســـــــتخدام له ل العقارات. ال تســـــــتند  للعقارات ند تقدير المبالغ القابلة ليســـــــترداد  

أسـاليك التقييم بمثابة قياس  اال    ي اال تبار، وبالتالي، تم القابلة للميحظةالمد يت المسـتخدمة  ي التقييم إلى بيانات السـوق 
 .3المستوى  فمنلة القيمة العاد

 
 المعهد الملكي للمســـــاحين القانونيين ن    ةالصـــــادر  لمعايير التقييم  و قاً "( المقيممســـــتق  )"مقيم طرف آ ر  تم إنراء التقييم من قب  
نو ري،  ي تقر رل بناًء  لى التونيهات اال يرة  يوفـــح بشـــك   غير مؤكدةتقييم حالة  بند المقيم بإدراج قام    باســـتخدام نهج الد  .

أق ، يقين درنة  ا تبار أك  نام  ا البند أنه ي ك   يوفـح.  19  -لكو يد نتي ة المعهد الملكي للمسـاحين القانونيين الصـادرة  ن  
 .مقارنة بالتقييم  ي الوفح الطبيعيوبالتالي درنة أ لى من الح ر 

 
مطالبة من   اسـتيممو ة الفـرار بسـبك االمطار الرل رة والفيضـانات. تمكنت الم مو ة من ، تعرض أحد  نادق الم السـنة يل  

 للم مو ة. اآل رالفندقية من قب  الطرف  العقاراتدر م من  13,543,760مبلغ طرف ثالث بشأك   ا الضرر وتم استبدال 
 

 إعادة تقييم األرض
 

 831,8:  2019)  2020 ديســــــــمبر  31  ي كما در م مليوك  831,8 بقيمة مدرنة أرض قطعة والمعدات الممتلكات تتضــــــــمن
 من قيمة إ ادة التقييم و قًا للسياسة المحاسبية للم مو ة المتعلقة بمحاسبة االرض استنادًا إلى نموذج إ ادة التقييم.   مليوك در م(

 
تم التوصـ  إلى المبالغ المعاد تقييمها من أرافـي الم مو ة  لى أسـاس التقييم ال ي تم إنراؤل من قب  مقيمين مسـتقلين معتمدين 

محتر ين ولديهم المؤ يت والخبرات المناســـــــبة  ي تقييم   مقيمين م أ ضـــــــاء  ي نمعيات  إك المقيمينغير مرتبطين بالم مو ة.  
ــتخدام العقارات  ي المواقح ذات الـصــــــــــ  ــ  اســـــــــ لة.  ند تقدير المبالغ المعاد تقييمها لألرض، تم اال   بعين اال تبار أ لى وأ ضـــــــــ

 لألرض.
 

ــمن النهج قياس القيمة الحالية لموارد   ــوق )مقارنة المبيعات(. يتضــ ــتخدام نهج تقييم الســ بناًء  لى   اال مالتم تحديد التقييمات باســ
بادل بين االشـخا  الراغبين )البائح والمشـتري(  ي   ا السـوق. تم إنراء التقييم كما تد ق أسـعار   ل الموارد  ي السـوق الحرة والت

 .السنةلم تكن  نام ترييرات  لى أساليك التقييم  يل . 2020ديسمبر  31 ي 
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ممتلكات ومعدات 5
 

 إعادة تقييم األرض )يتبع(
 

أســـــاليك التقييم بمثابة قياس ، وبالتالي، تم ا تبار القابلة للميحظةال تســـــتند المد يت المســـــتخدمة  ي التقييم إلى بيانات الســـــوق 
 .3المستوى  فمنالقيمة العادلة 

  
  ي كما يلي: لألرضالمستخدمة  ي تحديد القيمة العادلة  غير القابلة للميحظةالمد يت الهامة إك 
 

 صا ي متوسط سعر المبيعات/ قدم مربح لألرض *    در م  1,050 –در م  8,6
 

 يتعلق بقطح أرافي مختلفة تقح  ي مواقح مختلفة دا   أبوظبي. المبيعات* نطاق سعر 
 

. 2020ديســـمبر   31أنرت الم مو ة تحلي  الحســـاســـية ال ي يوفـــح تأثير التريير  ي ســـعر البيح للقدم المربح الرفـــها كما  ي  
ــبة وبالتالي ــعر البيح المتوقح للقدم المربح بنســـ ــوف تؤدي%  5،  إك الل ادة  ي ســـ مليوك در م  ي التقييم،   63,1 غبمبلإلى ز ادة  ســـ

مليوك در م  ي تقييم قيمة قطح أرافـــــــــي الم مو ة   63,1 بمبلغ نه انخفاض  ســـــــــوف ينتج%  5 ي حين أك االنخفاض بنســـــــــبة 
 المعاد تقييمها.

  
ديســـمبر  31مليوك در م كما  ي    91,1مبلغ   لألرض  مدرنةالقيمة ال  ســـوف تكوك إذا تم قياس االرض باســـتخدام نموذج التكلفة،  

 مليوك در م(. 91,1: 2019) 2020
 

 المعهد الملكي للمســـــاحين القانونيين ن    ةالصـــــادر  لمعايير التقييم  و قاً "( المقيممســـــتق  )"مقيم طرف آ ر  تم إنراء التقييم من قب  
لى التونيهات اال يرة  نو ري،  ي تقر رل بناًء  يوفـــح بشـــك   حالة تقييم غير مؤكدةبند المقيم بإدراج قام    باســـتخدام نهج الد  .

أق ، يقين درنة  ا تبار أك  نام  ا البند أنه ي ك   يوفـح.  19  -لكو يد نتي ة المعهد الملكي للمسـاحين القانونيين الصـادرة  ن  
 .مقارنة بالتقييم  ي الوفح الطبيعيوبالتالي درنة أ لى من الح ر 

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 
مليوك در م(، منها    156,2:  2019مليوك در م )  255,7إنمالي اال مال الرأســـــــــمالية قيد التنفي  ، بلغ 2020ديســـــــــمبر   31 ي  

 مليوك در م( تتعلق بمشروم  ندق ما زال قيد التنفي . 130,9: 2019مليوك در م ) 233,2
 

 %3,5-%3متوســــــط بمعدل  در م(  4,545,567:  2019در م )  6,183,307 يل الســــــنة، تم رســــــملة تكاليف االقتراض البالرة  
 .ز ادة  ن معدل إيبور لفترة ثيثة أشهر

 
مليوك   756,7:  2019مليوك در م )  759,2 تبلغ مدرنةمضـمونة بر ن  قاري  لى االرافـي والمباني بقيمة  الن القروض  إك  

 (.12در م( )إيضا  
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ةمشترك مشاريعفي  استثمار 6

2019  2020   
   درهم  در م
     

 الشركة الوطنية للمواصيت )أ(   17,483,479  17,695,683
      )ب(  ذ.م.م.شركة  يلوسيتي للتطو ر العقاري   227,278,097  227,278,097

     
244,973,780  244,761,576        

 
الم مو ة سـيطرة مشـتركة لدى .   لى التوالي المشـتركة  ي ترتيباتها% من حقوق التصـو ت 60,12و%  50 نسـبة  تمتل  الم مو ة

ل ميح  االتـفاقـياتبمونـك االتـفاقـيات التعـاـقدـية، مطلوب موا ـقة ـباانمـام من نميح االطراف  ي  حـيث أـنه  و لى  ـ ل الترتيـبات 
 .المونودات ي صا ي  حقوقاً االنشطة ذات الصلة. تو ر الترتيبات المشتركة للم مو ة واالطراف  ي الترتيبات 

 
 )أ( الشركة الوطنية للمواصيت

 
 ي  ســتثمارالحركة  ي االإك   .  %50ا  ي الشــركة الوطنية للمواصــيت بنســبة ســتثمار ا ي المشــار ح المشــتركة  ســتثماريتضــمن اال

 : ي كما يليالمشروم المشترم 
 

2019  2020   
   درهم  در م
     

 يناير 1 ي   17,695,683  16,915,346
 لسنة حصة النتائج ل  1,787,796  2,780,337
      أنصبة أربا  مستلمة  ) (2,000,000 ) ( 2,000,000

     
      ديسمبر 31في   17,483,479  17,695,683

 
للمعايير الدولية   و قاً  ا  إ داد ي البيانات المالية للمشروم المشترم والتي تم  المبينةأدنال المبالغ    الملخصةتمث  المعلومات المالية  

 للتقار ر المالية:
 

2019  2020   
   درهم  در م
     

 إيرادات  27,939,531  35,527,318
 تكلفة مبيعات ) 22,655,751) ) ( 28,935,553
 مصار ف إدار ة ) 2,512,072) ) ( 2,514,493
 إيرادات أ رى   1,064,361  2,009,205
      تكاليف تمو   ) 260,478) ) ( 525,804

     
      ربح السنة   3,575,591  5,560,673

     
      حصة الم مو ة  ي النتائج للسنة  1,787,796  2,780,337
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 ة )يتبع(مشترك مشاريعفي  استثمار 6
 

 )يتبح( )أ( الشركة الوطنية للمواصيت
2019  2020   
   درهم  در م
     

 ممتلكات ومعدات  29,280,788  29,570,619
 ذمم مدينة ومبالغ مد و ة مقدماً   7,261,709  13,399,677
 نقد وأرصدة لدى البنوم  6,706,113  6,066,164

 ذمم دائنة ومستحقات ) 4,052,602) ) ( 10,933,495
 مكا آت نهاية الخدمة للموظفين ) 1,462,465) ) ( 1,555,861
 قروض الن   ) 2,555,878) ) ( 1,155,738

      الدائنة   فر بة القيمة المضا ة ) 210,708)  -
     

      صا ي المونودات  34,966,957  35,391,366
     

      % 50حصة الم مو ة  ي صا ي المونودات بنسبة   17,483,479  17,695,683
 

 )ب(  يلوسيتي للتطو ر العقاري ذ.م.م.
 

 .انشـاء شـركة  يلوسـيتي للتطو ر العقاري ذ.م.م  طرف ثالث، أبرمت المؤسـسـة اتفاقية رسـمية لمشـروم مشـترم مح 2015 سـنة ي  
الم مو ة باالرض واال مال القائمة  ت لى التوالي. ســا م  %39,88و  %60,12)"المشــروم المشــترم"( بمســا مة رأســمالية بنســبة 

 للمشروم المشترم.
 

 بوظبي، اامارات العربية المتحدة. لقد تم تأسي  المشروم المشترم لررض تطو ر وإدارة قطعة االرض الواقعة  ي منطقة أدني ، أ
 

ــنة ــا مت بها الم مو ة بقيمة  ادلة تبلغ 2017  ي ســ ــيطرة  لى االرض واال مال القائمة  ليها التي ســ  218,6، تم تحو   الســ
 مليوك در م والمحددة من قب   بير تقييم  ارني إلى المشروم المشترم.

 
 المشترم بعد  ملياته الت ار ة.م يبدأ المشروم ، ل2020ديسمبر  31 ي كما 

 
 
 مخزون  7

2019  2020   
   درهم  در م
     

 أغ ية ومشروبات  23,427,220  23,013,064
      لوازم  ندسية وتشريلية  3,534,380  2,213,927

     
25,226,991  26,961,600        

 
مليوك   256,20:  2019)  در م مليوك   286,79ما مقدارل   2020 سنةفمن المصار ف  يل    المعترف بهبلرت قيمة المخلوك  

 مصار ف تشريلية مباشرة.المبلغ فمن  إدراج   وتم . در م(
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 مدينة تجارية وأخرى ذمم  8

2019  2020   
   درهم  در م
     

 ذمم مدينة ت ار ة  149,150,203  127,580,588
      إنخفاض القيمةينلل: مخصص  ) 12,961,017) ) ( 23,421,511

     
104,159,077  136,189,186   
 ود عات مقدمةمصار ف مد و ة مقدمًا   35,319,487  56,949,533
  وائد مدينة  8,135,321  8,538,713
 المدينة فر بة القيمة المضا ة  2,378,936  2,291,431

 (16 إيضا مبالغ مستحقة من نهة ذات  يقة )  1,903  29,645
      ذمم مدينة أ رى   8,305,608  13,067,163

     
185,035,562  190,330,441        

 
: 2019)مليوك در م   14,5إلى المقاول  يل الســــــــــنة بمبلغ  د عات مقدمة ود عات مقدمةالمصــــــــــار ف المد و ة مقدمًا تشــــــــــم  

ــا نراند مار نا )  -تتعلق ببناء مشــــــــروم  ندق انتركونتيننتال در م(   27,5 مليوك  1,4:  2019مليوك در م ) 2,2ومبلغ   (5 إيضــــــ
 .در م( المتعلقة بت ديد أنشطة  ندق شاطئ الظفرة

 
الت ـار ـة   مم المـدينـةالـ . ال يتم تحميـ   وائـد  لى 30 و  مبيعـات البضـــــــــــــــائح أو الخـدمـات المقـدمـةإك معـدل  ترة االئتمـاك  لى 

 .القائمة
 

. و تم تقدير  ســــائر االئتماك المتوقعةبمبلغ يســــاوي قيمة  الت ار ة بقياس مخصــــص إنخفاض القيمة لل مم المدينة  الم مو ةتقوم 
الســابقة   التخلف  ن الســدادتســتند إلى ت ربة مخصــص ماتر ك   اســتخدامبالت ار ة    مم المدينةال لى     ســائر االئتماك المتوقعة

ن، معدلة و ق العوام  الخاصــــة بالمدينين والظروف االقتصــــادية العامة للم االت التي للمدين وتحلي  للمركل المالي الحالي للمدي
 يعم   يها المدينوك وتقييم ك  من االت ال الحالي وك ل  توقعات االوفام  ي تار   التقر ر.

 
صـــــــعوبات مالية شـــــــديدة تقوم الم مو ة بشـــــــطك ال مم المدينة الت ار ة  ندما تكوك  نام معلومات تشـــــــير إلى أك المدين يوانه 

نراءات اا يس ا تعّرضالتصــــفية أو  تحت ندما يتم وفــــح المدين  ولي   نام احتمال واقعي لإلســــترداد،  لى ســــبي  المثال،
در م( من الـ مم المـدينـة   1,239,840:  2019در م )  8,640,117مبلغ  قـامـت الم مو ـة بشــــــــــــــطـك يل الســــــــــــــنـة، . إلى آ رل
له ل ال مم المدينة الت ار ة  ي الســنوات الســابقة.  بشــك  كام قامت الم مو ة بتخصــيص مخصــصــات انخفاض القيمة   الت ار ة.

ــا ة إلى ذل ، قامت الم مو ة  يل   ــنةباافــــ مليوك در م من ال مم المدينة اال رى مقاب  بياك الربح أو   4,0مبلغ بشــــــطك   الســــ
 : ال شيء در م(.2019الخسارة الموحد )

 
  اتفاقياتقييم ال ودة اائتمانية قب  قبول أي يتم تســــــــياســــــــة التعام   قط مح أطراف لديهم مقدرة ائتمانية نيدة.   الم مو ة ا تمدت
 . أو بيح البضائح من أي طرف مقاب  للخدمات

 
ــارة االئتمـاك المتوقعـةيبين ال ـدول الـتالي الحركـة  ي  لـل مم المـديـنة الت ـارـ ة بهـا   ترافالتي تم اال العمر اللمنيمـدى  لى   ســــــــــــ

 .9لتقار ر المالية رقم ل ي المعيار الدولي  المحددو ًقا للنهج المبسط  واال رى 
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 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  8
 

2019  2020   
   درهم  در م
     

 يناير   1 ي   23,421,511  23,612,931
 إ ادة قياس مخصص الخسارة   ) 1,820,377)  1,048,420
      مبالغ مشطوبة  ) 8,640,117) ) ( 1,239,840

     
      ديسمبر  31في   12,961,017  23,421,511

 
 
 وأرصدة لدى البنوكنقد  9
 

 ومراد ات النقد مما يلي: النقد يتكوك 
 

2019  2020   
   درهم  در م
     

  ي الصندوق  لدى البنوم و نقد   100,548,070  116,491,313
      ودائح قصيرة االن   402,190,880  338,777,682

     
455,268,995  502,738,950   
      ناقصًا: ودائح قصيرة االن  بتوار   إستحقاق الكثر من ثيثة أشهر ) (402,190,880 ) ( 338,777,682

     
      نقد ومراد ات النقد  100,548,070  116,491,313

 
   ي دولة اامارات العربية المتحدة، ومقومة بالدر م ااماراتيتمث  الودائح قصــيرة االن  الودائح المحتفظ بها لدى مؤســســات مالية 

 .سنو اً  (%4,2 - %3,9 :2019) %4 - %3,4وتحم  سعر  ائدة بنسبة 
 

،  لى المتطلبات النقدية الفور ة للم مو ة  بناءً لفترات متفاوتة تتراو  بين ســتة أشــهر وســنة واحدة،    االن الودائح قصــيرة  إيداميتم 
 ي   المدرنةالقيمة   تعادلذات الصــلة. إك القيم العادلة للودائح قصــيرة االن    ن االالودائح قصــيرة  و قًا لمعدالت ائدة  كما تحقق

 نهاية السنة.
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  رأس المال 10
2019  2020   
   درهم  در م
     
 رأس المال المصرح به     

785,862,000  785,862,000  

 سهم  ادي بقيمة در م واحد للسهم   785,862,000
 سهم  ادي بقيمة  785,862,000:  2019) 
      در م واحد للسهم(  

     
 رأس المال المصدر والمكتتب والمدفوع  785,862,000  748,440,000

 الرصيد اا تتاحي     
      واحد للسهم سهم بقيمة در م  37,422,000:  2019  ي أسهم منحة مصدرة  -  37,422,000

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

 
 % من االســهم العادية المملوكة.5ســهم منحة للمســا مين الحاليين  لى أســاس   37,442,000، أصــدرت الم مو ة  2019 يل  

تم االنتهاء من اانراءات القانونية  العادية اال رى.إك أسـهم المنحة  ي أسـهم  ادية وتحم  نف  الحقوق التي تتمتح بها االسـهم 
  .2020. ال توند أسهم منحة صادرة  ي 2019اصدار رأس المال لسنة 

 
 

 احتياطيات   11
 

 إحتياطي قانوني
ــنة 2رقم )لدولة اامارات العربية المتحدة  االتحاديالقانوك  الحكامو قًا  ــــــــــــــــــــي    2015( لسـ ــاسـ يتطلك من ،  للم مو ةوالنظام االسـ

 من  %50 االحتياطيرصــــيد  يبلغحتى ، قانونيال حتياطياال حســــاب  إلى ةو ربا  الســــناالمن    %10 مبلغ يعادل تحو    الم مو ة
 ح.ير قاب  للتوز غ يحتياطالا ا  إك  .الم مو ةرأس مال 

 
  امإحتياطي 

م ل  من بناًء  لى توصــيات    ا االحتياطيإلى   تتم التحو يت.  الم مو ة  لما تم تكو ن االحتياطي العام لتحســين قا دة رأس
 .اادارة

 
 حتياطي إ ادة تقييم  قاراتإ

 بها  ند إ ادة تقييم االرض.التي تم اال تراف يمث  احتياطي إ ادة تقييم العقارات صا ي المكاسك أو الخسائر غير المحققة 
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 قروض ألجل  12
2019  2020   
   درهم  در م
     

 1قرض الن    35,000,000  52,500,000
 2قرض الن    129,421,285  83,534,021

 3قرض الن    -  -
 4قرض الن    133,146,896  138,834,557

 5قرض الن    9,000,000  3,893,169
      6قرض الن    6,718,428  -
     

278,761,747  313,286,609   

102,427,190 ) ( 127,921,285) ( 
التقر ر )مصنف  ترة شهرًا من نهاية  12بعد  للتسديدالمبلغ المستحق ينلل: 
      مطلوبات غير متداولة(  فمن

     

176,334,557  185,365,324  
  فمن التقر ر )مصنف   ترة  شهرًا من نهاية    12   يل  للتسديدالمبلغ المستحق  

      مطلوبات متداولة( 
 

 ض الن  مما يلي:و تتكوك القر 
 

 1 ألجل قرض
 

ــنة   (7( من القانوك رقم )4و قا للمادة رقم ) ، قامت حكومة أبوظبي ببيح ثيثة  نادق 1996ديســــــــمبر   11المؤرخ  ي   1996لســــــ
ــابقا باســــم  ندق العين   ــاطئ الظفرة إلى إنتركونتيننتالو ي  ندق إنتركونتيننتال أبوظبي، منت ح دانة العين )المعروف ســ ( و ندق شــ

مليوك در م كقرض طو   االن  من قب  حكومة أبوظبي   350تم منح مبلغ البيح البالغ   مليوك در م.  350مقاب  مبلغ   الم مو ة
ال ي يمث  تار     1996ديســمبر   11من  ا تباراً ســنوات   5بعد  ترة ســما  مدتها   ســنة  20و تم تســديدل  لى مدى   الم مو ةإلى  

  سنوات. 3دتها % سنو ًا بعد  ترة سما  م2يحم  القرض  ائدة بسيطة بنسبة . إتفاقية القرض
 

 2قرض ألجل 
 

ــنة  ــة  لى  2013 يل سـ ــسـ ــلت المؤسـ ــهي  ، حصـ ــتخدام القرض لبناء   مليوك در م.  220قرض من بن  محلي بمبلغ تسـ ــيتم اسـ سـ
مليوك در م. يســــــتحق    129,4 ما قيمته  2020 ديســــــمبر  31بلغ إنمالي المبلغ المســــــحوب كما  ي    ندق نديد  و نراند مار نا.

ــهراً   36تســــديد القرض بعد  ــية. يحم  القرض  ائدة بمعدل  شــ ــرال المدنية الرئيســ ــط االول لمد و ات مقاوالت االشــ % 3,5من القســ
يتم  يتم د ح الفائدة  لى أســــاس ربح ســــنوي. % ســــنو ًا.5 لى ســــعر ليبور لمدة ثيثة أشــــهر، يخضــــح لمعدل  ائدة بحد أدنى يبلغ 

مليوك در م له ا القرض كما   90,6يتو ر ســـحك إفـــا ي بقيمة  قســـط ربح ســـنوي.  36ســـنوات و لى    9ى مدى تســـديد القرض  ل
 .2020 ديسمبر 31 ي 
 

 تشم  فمانات تسهي  القرض ما يلي:
 
 ( ر ن  قاري  لى قطح االرافي ومباني  ندق إنتركونتيننتال أبوظبي1)
 ( التنازل  ن إيرادات  ندق إنتركونتيننتال أبوظبي2)
 مليوك در م   20نب  الظنة حتى مبلغ  –( التنازل  ن إيرادات منت ح دانات 3)
 ( التنازل  ن إنمالي إيرادات الفندق ال ديد 4)
 .ل( التنازل  ن بوليصة التأمين  يما يتعلق بالفندق الم كور أ ي5)
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 قروض ألجل )يتبع(  12
 

 3قرض ألجل 
 

مليوك در م لبناء  ندق نديد  لى قطعة أرض  ي   250 ، حصــلت المؤســســة  لى قرض من بن  محلي بمبلغ2014 يل ســنة 
ســنوات   3. و ســتحق تســديد القرض بعد 2020 ديســمبر  31لم تقم المؤســســة بســحك أي مبلغ كما  ي   نل رة الســعديات، أبوظبي.

  لى%  3,5يحم  القرض  ائدة بمعدل  قسـط نصـف سـنوي.  24سـنة من  يل    12يتم تسـديد القرض  لى مدى  من أول سـحك.
 الفائدة  لى أساس ربح سنوي. يتم د ح سنو ًا.% 6,5 يبلغ سعر إيبور لمدة ثيثة أشهر، و خضح لمعدل  ائدة بحد أدنى

 
، والتنازل  ن إنمالي إيرادات الفندق ال ديد، ونميح ما 2إك تســهي  القرض مضــموك من  يل فــماك مشــترم مح قرض الن  

 يتعلق به من تنازالت أ رى.
 

 4قرض ألجل 
 

مليوك در م تنقسـم إلى تسـهيلين: )أ( تسـهي    600، حصـلت المؤسـسـة  لى تسـهي  قرض من بن  محلي بمبلغ 2015 يل سـنة 
 وال يمليوك در م   468,4مليوك در م يسـتخدم لتسـديد قرفـين قائمين من نف  البن  المحلي و )ب( تسـهي  بمبلغ   131,6بمبلغ 
  )أ( التســـــهي  اســـــتخدامتم  المســـــتقبلية. ســـــتثمارمن نف  البن  المحلي ولتلبية  ر  اال ه لتســـــديد قرض آ ر قائماســـــتخدامســـــيتم 

. بلغ 2020 ديســـــمبر  31مليوك در م كما  ي    68,4،  ي حين بلغ الســـــحك من التســـــهي  )ب(  2015ديســـــمبر   31بالكام   ي 
بلغ إنمالي رصـــيد القرض المســـتحق   مليوك در م.  200,0مبلغ   2020 ديســـمبر  31التســـهيلين كما  ي   من كي إنمالي الســـحك

ــهيلين كما  ي   كيمن  ــمبر  31التسـ ــهي  )أ(  ائدة بمعدل  مليوك در م.  137,6مبلغ   2020 ديسـ ــعر 3يحم  التسـ إيبور %  لى سـ
سـعر إيبور   لى%  3,25 بمعدل ائدة   (ب)% سـنو ًا. يحم  التسـهي  4,25تبلغ   بحد أدنىأشـهر، و خضـح لمعدل  ائدة  ثيثةلمدة 
ــهر،  لمدة ــح لمعدل  ائدة بحد أدنىثيثة أشــ ــنو اً %  4,5 يبلغ و خضــ ــهييت )أ( و )ب(  يل  يتم  .ســ ــنوات من   10تســــديد التســ ســ

ــديد ــديد النهائي. يتم تسـ ــنو ة ود عة واحدة نهائية  ي تار   التسـ ــف سـ ــاط نصـ ــهييت القرض من  يل أقسـ الفائدة  تار   إتفاقية تسـ
  لى أساس ربح سنوي.

 
 تشم  فمانات تسهي  القرض ما يلي:

 
ــي والمباني  ( 1) ــاطئنب  الظنة و ندق   -دق انتركونتننتال أبوظبي، منت ح دانات  ن لك ا منر ن  قاري  لى قطح االرافــ  شــ

 الظفرة
 شـاطئنب  الظنة و ندق  -التنازل  ن  قود التأمين  لى  ندق انتركونتننتال أبوظبي، منت ح دانات العين، منت ح دانات   ( 2)

 الظفرة
نب  الظنة و ندق   -التنازل  ن ال مم المدينة لدى ك ا من  ندق انتركونتننتال أبوظبي، منت ح دانات العين، منت ح دانات  ( 3)

 الظفرة شاطئ
نب    -ر ن  لى الحســــــابات البنكية للمؤســــــســــــة و رو ها،  ندق انتركونتننتال أبوظبي، منت ح دانات العين، منت ح دانات  ( 4)

 الظفرة. شاطئالظنة و ندق 
 

مليوك در م من التســــــــهي  )ب(.  ي ســــــــبتمبر   400، ألرت المؤســــــــســــــــة طو ًا نلء من التســــــــهي  المتو ر بقيمة 2017 ي يوليو 
 الظفرة. شاطئنب  الظنة و ندق  -تحر ر الر ن العقاري  لى قطح االرافي  ي منت ح دانات  ، وا ق البن   لى2017

 
مليوك در م(   5,3:  2019مليوك در م )  4,4رســــوم ترتيك مقدمًا غير مطفأة بقيمة   الم مو ة، لدى  2020 ديســــمبر  31 ي   كما

 بالتسهي  ال ديد وتم  صمها من رصيد القرض. متعلقة
 

 2021إلى يناير   2020، حصـلت الم مو ة  لى الموا قة  لى تأني  سـداد أربعة أقسـاط أسـاسـية مسـتحقة من مايو السـنة يل  
دوك   2021مد و ات االقســــــاط االســــــاســــــية المســــــتحقة بعد يناير  وســــــوف تبقى.  2026إلى نو مبر   2026حتى الفترة من مايو 

 تريير.
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 يانات المالية الموحدة ات تتعلق بالبإيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  12
 

  5قرض ألجل 
 

ســــيتم اســــتخدام القرض  ي أنشــــطة  مليوك در م.  10 بمبلغ، حصــــلت المؤســــســــة  لى تســــهي  قرض من بن  محلي 2019 يل  
 9,0الرصـيد القائم حتى تار   التقر ر  و إك  ، تم سـحك التسـهي  بالكام . 2020ديسـمبر   31  كما  يت ديد  ندق شـاطئ الظفرة 

% سـنو ا. 4,25 و خضـح لمعدل  ائدة بحد أدنى يبلغأشـهر،   3سـعر إيبور لمدة %  لى  3مليوك در م. يحم  القرض  ائدة بمعدل 
 .2020سنوات بأقساط نصف سنو ة من سبتمبر  5يتم د ح الفائدة  لى أساس ربح سنوي. يتم سداد القرض  لى مدى 

 
 .العيقةاال رى ذات  الترتيباتونميح  2إك تسهي  القرض مضموك بنف  الضماك مث  القرض الن  

 
 6قرض ألجل 

 
مليوك در م. ســيتم اســتخدام القرض  ي أنشــطة   15,0، حصــلت المؤســســة  لى تســهي  قرض من بن  محلي بمبلغ 2020 يل  

مليوك در م، وبلرت التســهييت المتبقية  6,7مبلغ  ، بلغ إنمالي الســحك2020ديســمبر   31  كما  يت ديد  ندق شــاطئ الظفرة. 
من تار   االســــــتخدام االولي. يحم  القرض  ائدة  شــــــهر  18 ليوك در م. يســــــتحق ســــــداد القرض بعدم  8,3مبلغ  غير المســــــحوبة

. يتم د ح الفائدة  لى أســاس ربح ســنو اً %  4,25 و خضــح لمعدل  ائدة بحد أدنى يبلغ،  أشــهر 3ســعر إيبور لمدة  لى  %  3بمعدل 
 سنوي. يتم سداد القرض  لى مدى سنتين بأقساط نصف سنو ة.

 
 .العيقةاال رى ذات  الترتيباتونميح  2قرض الن  إك تسهي  القرض مضموك بنف  الضماك مث  ال

 
: 2019من أحـد التعهـدات ) 6و 5و 4ض النـ  و ، كـانـت الم مو ـة  ي حـالـة  ـدم امتثـال للقر 2020ديســــــــــــــمبر  31 كمـا  ي

للمقرفــــــين، بمونك  و  وز الن  التســــــهي محدد  ي اتفاقيات  كما  و  تخلف  ن الســــــداد(، وال ي يشــــــك  حالة  4القرض الن  
ــعار للم مو ة،   ــبحإشـ ــتحقة تصـ ــتخدامات والفوائد المسـ ــتحقة  ك  أو نلء من االسـ ووانبة الد ح أو وانبة الد ح  ند   لى الفورمسـ

و  4ض الن   و ل ل ، يتم تصـنيف كام  المبلغ المسـتحق  لى القر  وو قاً الطلك وتنفي  ك  أو نلء من الضـماك المقدم للقروض.  
ــوك  4قرض الن  : ال2019) 6و   5 ــداد التع ي   ي (  لى أنه متداول  ي بياك المركل المالي الموحد. لم يطلك المقرفـــــــــ الســـــــــ

 تار   التوقيح.للتسهي  كما  ي 
 

  يما يلي تسو ة لحركة القروض الن  إلى التد قات النقدية النات ة من االنشطة التمو لية:
 

2019  2020   
   درهم  در م
     

 يناير   1 ي   278,761,747  276,396,412
     
 التد قات النقدية     

 قرض مسحوب  58,712,523  41,908,088
 قرض تم تسديدل ) (25,078,025 ) ( 40,433,119

     
 بنود أ رى غير نقدية    

      تكاليف المعاملة المطفأة  890,364  890,366
     

      ديسمبر 31في   313,286,609  278,761,747
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين 13
2019  2020   
   درهم  در م
     

 يناير 1 ي   42,842,095  38,059,825
 محم  للسنة  9,564,513  9,967,446
      مبالغ مد و ة  يل السنة ) 5,985,206) ) ( 5,185,176

     
      ديسمبر 31في   46,421,402  42,842,095

 
 

  مطلوبات عقود اإليجار   14
 

: 2019نوات )سـ   30  – 1 ي   ااي ار قود متوسـط مدة إك  الموظفين.   السـتخدامها لسـكنتسـتأنر الم مو ة العديد من المباني 
 سنوات(. 5 - 1
 

 ااي ار  ي كما يلي:مطلوبات  قود الحركة  ي إك 
   مطلوبات عقود اإليجار
2019  2020   
   درهم  در م
     

 يناير  1 ي   385,771  2,030,681
 إفا ات   502,167  -

 مصار ف الفائدة   59,536  68,690
      تسديدات  ) 512,535) ) 1,713,600)

     
      ديسمبر  31في   434,939  385,771

 
 إك التصنيف المتداول وغير المتداول لمطلوبات  قود ااي ار كما  ي تار   التقر ر  و كما يلي:

 
2019  2020   
   درهم  در م
     

 مطلوبات  قود ااي ار المتداولة   61,868  385,771
      مطلوبات  قود ااي ار غير المتداولة   373,071  -
     

385,771  434,939        
 

أحد  قود ااي ار التي تكوك  يها الم مو ة  ي المســـــتأنر  لى شـــــروط ســـــداد إي ار متريرة مرتبطة بالمبيعات النات ة  تتضـــــمن
إي ار  قود  كمد و ات  (در م  560,000  :2019در م )  755,830 مبلغد عت الم مو ة   الســنة،.  يل  المخلك المســتأنرمن 

ااي ــار للم مو ـة وتتوقح   قود مـد و ـات  مقــارنـة مح كـامـ تريرة نو ر ـة ال تعتبر المــد و ـات الم  ـام،. بشــــــــــــــكــ  لهــ ا المخلك 
 ي الســــــــــــــنوات المقبـلة. تعتمـد المـد و ات المتريرة  لى المبيـعات وبالـتالي  لى التنمـية االقتصــــــــــــــادية  ثابـتاً   ا  يبقىالم مو ة أك  

الشـــــــاملة  يل الســـــــنوات القليلة القادمة. مح اال    ي اال تبار تطور المبيعات المتوقح  لى مدى الســـــــنوات الخم  المقبلة، من 
 .  ي السنوات المقبلة المخازك نسبة مماثلة من مبيعات  بإظهار ةالمترير  ااي اراتالمتوقح أك تستمر مصرو ات 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  15
2019  2020   
   درهم  در م
     

 ذمم دائنة ت ار ة وأ رى   153,164,590  146,662,925
 مطلوبات مستحقة  39,634,968  34,429,832
 محت لات دائنة  16,093,611  6,488,014
 فر بة القيمة المضا ة الدائنة  3,576,170  3,617,081
 إيرادات مؤنلة   2,037,688  2,813,979
  وائد دائنة  962,998  1,112,013
      (16 إيضا مستحق إلى نهات ذات  يقة )  387,969  540,336

     
195,664,180  215,857,994        

 
 وائد  تحم ال مم الدائنة اال رى  هي ال تحم   .يوم  60 و تم تســــــــــــــديد ا  ادًة  يل  ترة وائد   ال تحم الت ار ة  الدائنة ال مم  إك  

 و ستحق سداد ا  يل ستة أشهر  ي المتوسط.  
 

مشــــــــروم نراند مار نا    -لفندق إنتركونتيننتال  اآل رالمبالغ التي تحتفظ بها الم مو ة من مقاولي الطرف  المحت لات الدائنة  تمث  
 و ندق شاطئ الظفرة.

 
 

 جهات ذات عالقة  16
 

مح و لى أســـــــ  ت ار ة بحتة ت ري الم مو ة  يل المســـــــار اال تيادي لأل مال معاميت متنو ة بشـــــــروط وأحكام متفق  ليها 
. تتمث   ن ال هات ذات العيقة  صــــــا اا:  24كما تم تعر فها  ي المعيار المحاســــــبي الدولي رقم  شــــــركات أو منشــــــآت أو أ راد  

 يها القدرة  يمتلكوك موظفي اادارة الرئيسـيين ومنشـآت اال مال التي  ،م ل  اادارة  أ ضـاءال هات ذات العيقة  ي المسـا مين، 
  لى السيطرة أو ممارسة تأثير  ام  لى القرارات المالية والتشريلية.

 
 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة

 
. كما أك االرصــــــــــدة القائمة  ي نهاية الســــــــــنة غير ةاال تياديذات العيقة بأســــــــــعار الســــــــــوق  ال هاتتتم المبيعات والخدمات من  

 ائدة وتتم تســـو تها نقدًا. لم تكن  نام أي فـــمانات مقدمة أو مســـتلمة  ن ال مم المدينة أو الدائنة الخاصـــة بأي   وبدوك مضـــمونة 
ــنة المنتهية  ي  ــبة للســــــ ، لم تســــــــ   الم مو ة أي انخفاض  ي قيمة ال مم المدينة 2020ديســــــــمبر   31طرف ذي  يقة. بالنســــــ

ــتحقة من   ــنة مالية من  يل  حص 2019ذات العيقة ) ال هاتالمتعلقة بالمبالغ المســـــــ : ال شـــــــــيء(. يتم   ا التقييم  ي ك  ســـــــ
 المركل المالي للطرف ذي العيقة والسوق ال ي يعم   يه.



 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

 

57  
 البيانات المالية الموحدة ات تتعلق بإيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقة  16
 

 )يتبع( شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة
 

أسـ  ت ار ة ذات العيقة  مومًا من المعاميت الت ار ة المبرمة  ي سـياق العم  اال تيادي  لى   ال هات  ل  محتنشـأ االرصـدة  
 :مما يلي االرصدة مح ال هات ذات العيقة كما  ي مدرنة  ي بياك المركل المالي الموحد تتكوك . بحتة

 

2019  2020  
عالقة الجهة 

  ذات العالقة
    درهم  در م
 (8 إيضاحعالقة ) ذومبالغ مستحقة من جهة      

       الشركة الوطنية للمواصيت ذ.م.م. مشروم مشترم  1,903  29,645
      
 (15 إيضاحعالقة ) لجهة ذومبالغ مستحقة      

       الشركة الوطنية للمواصيت ذ.م.م. مشروم مشترم  387,969  540,336
      

 
 المعاميت الهامة مح نهات ذات  يقة: يما يلي 

  2020  2019 
 در م  درهم  
     

      9,045,304  9,956,053  (22)إيضا     مكا آت أ ضاء م ل  اادارة المد و ة
     

      596,906  4,977,877  مصار ف مد و ة بالنيابة  ن مسا م
     

      164,584  17,785  إيرادات إي ار 
     

      2,947,629  2,200,855  مصار ف أ رى محملة إلى الشركة الوطنية للمواصيت ذ.م.م.
     

      727,469  4,328,000  د عات مقبوفة من مسا م
     

      6,723,758  3,772,641  إيرادات أتعاب إدارة من إدارة الفنادق
     

      12,000,000  -  . يلوسيتي للتطو ر العقاري ذ.م.ممبالغ تم تسو تها إلى  
     
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    

 منا ح قصيرة االن   8,535,550  7,182,001
      مكا آت نهاية الخدمة للموظفين  422,402  380,684

     
7,562,685  8,957,952        

 
 .2019و 2020ديسمبر  31لم يحص  أ ضاء م ل  اادارة  لى أي قروض  يل السنة المنتهية  ي 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  مصاريف عمومية وإدارية 17
2019  2020   
   درهم  در م
     

 رواتك وتكاليف متعلقة بالموظفين  18,095,521  17,954,935
 شطك ذمم مدينة أ رى   4,000,000  -

 (5استهيم )إيضا    2,395,212  2,157,176
      مصار ف تشريلية أ رى   7,236,123  5,562,613

     
25,674,724  31,726,856        

 
 بتقديم مسا مات انتماعية إلى ال هات المستفيدة التالية:قامت الم مو ة 

 
2019  2020   
   درهم  در م
     

 التبرم لبرنامج الشتاء  50,000  50,000
 مركل راشد الصحاب الهمم  34,000  47,500
 المركل التخصصي لر اية االطفال ذوي اا اقة   17,000  20,000

 تبر ات لعيد االفحى  37,000  -
 الشرطة النسائية ااماراتية   -  15,000
      نمعية اامارات للمعاقين بصر اً   -  10,000

     
142,500  138,000        

 
االربا  للم مو ة بنهاية السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي صا ي من متوسط   %2 لى نسبة االنتماعية ال تل د المسا مات 

 ُمنحت  يها المسا مات.
 
 

 وإيرادات أخرى  ستثمارإيرادات اال 18
2019  2020   
   درهم  در م
     
 مكسك من مطالبة طرف آ ر مستلم الستبدال ممتلكات   15,768,579  -

 أتعاب اادارة  3,772,641  6,723,758
 مكسك من بيح ممتلكات ومعدات  327,689  1,214,177
      إيرادات أ رى   559,179  1,159,453

     
9,097,388  20,428,088        

 
، قدمت المؤســــســــة مطالبات من طرف ثالث الســــتبدال الممتلكات والمعدات بســــبك االفــــرار التي لحقت بالممتلكات  الســــنة يل  

در م، مســـــ لة   15,768,579الناتج  ن   ل المطالبات  المكســـــكالفندقية للم مو ة بســـــبك االمطار الرل رة والفيضـــــانات، وبلغ 
الخسارة الموحد.الربح أو بياك  ي وإيرادات أ رى االستثمار  فمن إيرادات
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 مكسب من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 19
 

مليوك در م،  ي معاملة ســـــوق   47,1، قامت المؤســـــســـــة بشـــــراء أســـــهم  ي أوراق مالية مدرنة مقاب  مبلغ نقدي قدرل الســـــنة يل  
مليوك در م  ي معاملة ســـوق نشـــطة. بلغ صـــا ي   64,7مقاب   الســـنةنشـــطة. تم بيح   ل االوراق المالية من قب  المؤســـســـة  يل  

 ي بيــاك الربح أو الخســــــــــــــــارة الموحــد. بنــاًء  لى نموذج أ مــال  م إدرانهــاتمليوك در م؛  17,7المعــاملــة الربح النــاتج  ن  ــ ل 
 ، صنفت اادارة   ل االوراق المالية كمونودات مالية بالقيمة العادلة من  يل الربح أو الخسارة.المؤسسة

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  20
  2020  2019 
     

      110,622,813  114,777,593  )در م(  السنةربح 
     

      785,862,000  785,862,000  المتوسط المرنح لعدد االسهم المصدرة 
     

      0,14  0,15  )در م( العائد االساسي والمخفض للسهم الواحد 
 

  ند تحو لها أو  الواحد العائد للسهم، لم تصدر الم مو ة أية أدوات قد يكوك لها تأثير  لى  2019و  2020 ديسمبر  31كما  ي 
 تساوي العائد االساسي للسهم الواحد. المخفضوبالتالي،  إك ربحية السهم ، هااستخدام

 
 

  أسهم منحةأنصبة أرباح و  21
 

مليوك در م.   74,8 بمبلغدر م للســـــــهم الواحد    0,10بقيمة  مرحليةأربا  نقدية   والموا قة وســـــــداد أنصـــــــبة تم اقترا ،  2019 يل  
ــدار    2019و يل   ــًا، تمت الموا قة وإصـــ ــا مين   37,4أيضـــ ــهم منحة إلى المســـ ــبة أربا  نقدية أو مكا آت مليوك ســـ ال توند أنصـــ

  .2020مشتركة مقترحة ومعتمدة ومد و ة للمسا مين  ي 
 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  22
 

 ليها  الموا قة وتمت در م مليوك  9,96مبلغ  2019 ديســـمبر 31  ي المنتهية للســـنة اادارة م ل  أ ضـــاء مكا آت قيمة بلرت
: بلرت قيمة مكا آت أ ضــــــاء م ل  اادارة للســــــنة 2019)  2020أبر     28 ي انتمام ال معية العمومية الســــــنو ة المنعقد  ي  

ــنو ة المنعقد  ي  العمومية ل معيةا انتمام  ي مليوك در م وتمت الموا قة  ليها  9,05مبلغ   2018ديســـمبر   31المنتهية  ي   السـ
 (.2019أبر    28
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

   معلومات قطاعية 23
 

 ستمد منها تقارير القطاعات إيراداتهاتالمنتجات والخدمات التي 
 

( الغراض تخصــيص الموارد وتقييم أداء القطام يالقرار التشــريل التنفي ي للم مو ة )صــانح الرئي تتركل المعلومات المقدمة إلى  
ــية القطا ات تحديد يتم  لى طبيعة المنت ات أو الخدمات المقدمة. ــمولة الرئيسـ ــريلية القطا ات أســـاس  لى بالتقار ر المشـ  التشـ

 تنظيميتم  .المقدمة والخدمات المنت ات  ي باال تي ات الرالك  ي الم مو ة تتأثراك لدى العائد ومعدالت المخاطر الك نظراً 
ــريلية القطا ات ــك ا  وتدار التشـــــ ــ  بشـــــ ــريلية وحدة قطام ك  يمث  حيث المقدمة المنت ات والخدمات لطبيعة و قا منفصـــــ  تشـــــ
 .مختلفة أسواق وتخدم متنو ة منت ات تقدم استراتي ية

 
 القطاعات التشغيلية

 
إليه  اسـتندت ال ي االسـاس  ي القطا ات و  لة. رئيسـي تشـريلية قطا ات أربح إلى اادار ة لألغراض حاليا الم مو ة تنظيم يتم

 و ي: الرئيسية، القطاعية معلوماتها حول التقار ر إ داد  ي الم مو ة
 

 ؛والمشروبات للعميءتو ير  دمات الررف واالغ ية  - الفنادق  •
 ؛تو ير  دمات بيح المشروبات للعميء -  دمات الت لئة  •
 د؛ وتو ير  دمات تور د االغ ية والمشروبات  لى أساس التعاق -  دمات المطا م  •
وتطو ر الفنادق والتنســــــــيق العام النشــــــــطة  ات الم مو ةاســــــــتثمار و ي مســــــــؤولة  ن إدارة   - القابضة  •

 الم مو ة
 

ــريلية لوحدات  بشـــك  منفصـــ  لررض اتخاذ القرارات حول تخصـــيص الموارد وإدارة االداء.  أ مالهاتقوم اادارة بمراقبة النتائج التشـ
 لدى الم مو ة قطام نررا ي واحد و و دولة اامارات العربية المتحدة.يتم قياس أداء القطام  لى أساس الربح أو الخسارة. 

 
 المعلومات المتعلقة به ل القطا ات:مدرج أدنال 
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 قطاعية )يتبع( معلومات 22
   الفنادق   خدمات التجزئة   خدمات المطاعم   القابضة   حذوفات   المجموع 

   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم 
 2020 ديسمبر 31            
 إيرادات             
 توقيت اال تراف باايرادات            

  ي زمن محدد  62,394,163  76,138,904  562,779,886  - ) (6,360,557  694,952,396
 مح مرور الوقت  70,489,824  -  -  -  -  70,489,824

                          
765,442,220  6,360,557) ( -  562,779,886  76,138,904  132,883,987                
 تشريلية مباشرةمصار ف  ) (105,844,067 ) 61,019,659) ) (476,239,586  -  13,704,673 ) 629,398,639)
                           استهيم ) 30,229,979) ) 559,339) ) 3,714,475)  -  - ) 34,503,793)

              إجمالي الربح ) 3,190,059)  14,559,906  82,825,825  -  7,344,116  101,539,788
  مومية وإدار ةمصار ف   -  -  - ) 31,726,856)  - ) 31,726,856)

 الحصة  ي أربا  مشروم مشترم  -  -  -  1,787,796  -  1,787,796
 *وإيرادات تمو   أ رى  ستثمارإيرادات اال  -  43,100  284,587  27,444,517 ) (7,344,116  20,428,088

17,659,685  -  17,659,685  -  -  -  
 مكسك من بيح مونودات مالية بالقيمة 

 العادلة من  يل الربح أو الخسارة  
  وائد إيرادات  -  -  -  13,267,807  -  13,267,807

                            وائدتكاليف   -  - ) (3,029 ) 8,175,686)  - ) (8,178,715
              السنةربح  ) 3,190,059)  14,603,006  83,107,383  20,257,263  -  114,777,593

 2020 ديسمبر 31في             
              مجموع الموجودات  1,086,866,787  33,538,831  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

 
المدارة بقيمة االســـتثمار واايرادات اال رى من الفنادق إيرادات   ي  ملية التوحيد. بلرت  اســـتبعاد ا  مليوك در م، والتي تم   2,8بقيمة االســـتثمار واايرادات اال رى إيرادات رســـوم إدار ة من الفنادق المملوكة  تتضـــمن إيرادات  * 
 مليوك در م. 3,8

 
.بالدر م ي مقومة و  ي دولة اامارات العربية المتحدة  تنشأ بعمليات الم مو ةإك نميح اايرادات والمصار ف المتعلقة 
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 23
   الفنادق   دمات الت لئة    دمات المطا م   القابضة  ح و ات   الم موم 

   در م   در م   در م   در م   در م   در م 
 2019 ديسمبر 31            
 إيرادات             
 باايراداتتوقيت اال تراف             

  ي زمن محدد  101,040,306   80,672,999  498,923,646  - ) (9,496,785  671,140,166
                           مح مرور الوقت  96,339,381  -  -  -  -  96,339,381

767,479,547  9,496,785) ( -  498,923,646  80,672,999  197,379,687                
 مصار ف تشريلية مباشرة ) 146,201,165) ) 61,917,737) ) 422,446,319)  -  17,403,323 ) 613,161,898)
 استهيم ) 28,756,278) ) 565,688) ) 4,428,340)  -  - ) 33,750,306)

                          
              إنمالي الربح  22,422,244  18,189,574  72,048,987  -  7,906,538  120,567,343
 مصار ف  مومية وإدار ة  -  -  - ) (25,674,724  - ) (25,674,724
 الحصة  ي أربا  مشروم مشترم  -  -  -  2,780,337  -  2,780,337
 *إيرادات االستثمار وإيرادات تمو   أ رى   -  -  1,155,623  15,848,303 ) (7,906,538  9,097,388

  وائد إيرادات  -  -  -  14,857,785  -  14,857,785
                            وائدتكاليف   -  -  - ) (11,005,316  - ) (11,005,316

              السنةربح   22,422,244  18,189,574  73,204,610 ) (3,193,615  -  110,622,813
             
              2020 ديسمبر 31 ي             

              م موم المونودات  1,091,479,103  31,237,981  201,409,859  1,077,774,849 ) (152,473,432  2,249,428,360
             

              المطلوباتم موم   49,795,440  16,358,630  148,443,988  377,209,974 ) (74,154,239  517,653,793
 

واايرادات اال رى من الفنادق   ســــــتثمار ا  ند توحيد البيانات المالية. كما بلرت إيرادات االاســــــتبعادمليوك در م والتي تم  3,1واايرادات اال رى إيرادات أتعاب اادارة من الفنادق المملوكة بقيمة    ســــــتثمار* تشــــــم  إيرادات اال
 مليوك در م. 6,7بقيمة المدارة 

 
 إك نميح اايرادات والمصار ف المتعلقة بعمليات الم مو ة تنشأ  ي دولة اامارات العربية المتحدة و ي مقومة بالدر م.
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 ات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إيضاح

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 اتالتزاممطلوبات طارئة و  24
 

 مطلوبات طارئة
 

 فمانات بنكية
 
 در م مليوك   67,0 ةـــ بقيم اكـــ الضم اتـــ بخطاب يتعلق اـــ  يم ةـــ قائم ةـــ طارئ اتـــ مطلوب ةـــ الم مو  لدى اكـــ ك ،2020 ديسمبر  31   ي
 مليوك در م(. 65,92: 2019)
 

 ات رأسماليةالتزام
 

 شــــاطئ ندق  وترميم الســــعديات و ندق مار نا نراند  ندق مشــــروم لى  اتلتلاماالالم مو ة   قدرت ،2020 ديســــمبر  31بتار   
 مليوك در م(. 172,2: 2019مليوك در م ) 111,95بقيمة  الظفرة

 
 عقود إيجار تشغيلية 

 
 الم مو ة كمؤنر

 
ــاب   المبانيقامت الم مو ة بتأنير بعض الوحدات من  ــريلية   ل باتفاقيات   إيراداتواحتســــــــــ ااي ار. تتعلق  قود ااي ار التشــــــــــ

إي ار معينة ذات شـروط تتراو  بين سـنة واحدة و م  سـنوات. ال يمل  المسـتأنروك  يار شـراء العقار  ند انتهاء  ترة ااي ار. 
 الم مو ة: سوف تستلمها يما يلي مد و ات ااي ار المستقبلية التي 

 
2019  2020   
   درهم  در م
     

  يل السنة   2,643,712  5,129,974
  ي السنة الثانية   1,683,973  1,208,451

      بين السنة الثالثة إلى الخامسة   2,215,400  -
     

6,338,425  6,543,085        
 

 الم مو ة كمستأنر
 

متوســـط مدة ااي ار  ي الســـنة الحالية   إك العديد من المباني الغراض إقامة الموظفين ومتانر البيح بالت لئة.تســـتأنر الم مو ة  
 : سنة واحدة(.2019سنة واحدة ) ي 

 
إلى حقيقــة أك نميح  قود  نظراً  ي تــار   التقر ر،  امعترف بهــ الي ــار اا مطلوبــات  قودال يونــد حق اســــــــــــــتخــدام مونودات وال 

ـلديهـا  ـيار ت ـدـيد  ـقد ااي ـار لفترة   ال يونـدااي ـار الحـالـية للم مو ـة  ي  قود إي ـار قصــــــــــــــيرة االنـ   ي حين أك الم مو ـة  
ــو  أنها ال تنوي القيام ب ل . تعترف الم مو  ــتقبلية دوك موا قة المؤنر أو أك الم مو ة قد أثبتت بوفــــــــــ   قود   ة بمد و اتمســــــــــ

ااي ار كمصرو ات تشري   لى أساس القسط الثابت  لى مدى  ترة ااي ار كما  و محدد  ي السياسات المحاسبية للم مو ة.
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(   اتالتزاممطلوبات طارئة و  24
 

ااي ار المســــــــــــــتقبلية بمونك  قود ااي ار   قود أ صــــــــــــــحت الم مو ة  ن االلتلامات المتعلقة بالحد االدنى انمالي مد و ات  
 كما يلي: التشريلية 

 
2019  2020   
   درهم  در م
     

      ال تت اوز السنة   8,712,145  9,060,349
 
 

  األدوات المالية 25

 إدارة رأس المال 
ــول  لى أ لى  ــمالية نيدة لد م أ مالها والحصـ ــك رأسـ ــماك ااحتفاظ بنسـ ــي من إدارة رأس مال الم مو ة  و فـ إك الهدف الرئيسـ

االقتصـــــــادية. للمحا ظة   الظروفتقوم الم مو ة بإدارة هيك  رأســـــــمالها وإنراء التعدييت  ليه بناًء  لى تريرات .   ائد للمســـــــا م
ــا مينا   لى توز عات االربا د عات يك  رأس المال، قد تقوم الم مو ة بتعدي   لى أو تعدي  ه  إ ادة رأس المال إليهم أو ، لمســـــــ

 ديسـمبر 31السـنوات المنتهية  ي  لم يتم إنراء أية تعدييت  لى اال داف أو السـياسـات أو العمليات  يل . إصـدار أسـهم نديدة
 .2019و 2020

 فئات األدوات المالية 
2019  2020   
   درهم  در م
     
 الموجودات المالية     

 نقد ومراد ات النقد   100,548,070  116,491,313
 ودائح قصيرة االن    402,190,880  338,777,682
      ذمم مدينة ت ار ة وأ رى   155,010,954  128,086,029

     
583,355,024  657,749,904        

     
 المطلوبات المالية     

 ذمم دائنة ت ار ة وأ رى   213,820,306  192,850,201
 ودائح الن    313,286,609  278,761,747

      مطلوبات  قود ااي ار   434,939  385,771
     

471,997,719  527,541,854        

 أهداف إدارة المخاطر المالية 
طبق لم ت. مخاطر اائتماك، مخاطر الســــيولة ومخاطر الســــعر  –إك الم مو ة معرفــــة للمخاطر التالية المتعلقة باالدوات المالية  

ال تقوم الم مو ة بالد ول . قوم بمرانعة حدود المخاطر بصـــورة مســـتمرةت اولكنه  ســـياســـات رســـمية ادارة   ل المخاطر  الم مو ة
 ي أوراق مالية، بما  ي ذل  االدوات المالية المشـــــــــتقة لرايات المضـــــــــاربة أو ادارة  ســـــــــتثمار ي أو المتانرة باالدوات المالية، اال

 المخاطر.
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 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 25

 مخاطر اإلئتمان
ــائر مالية.اته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد التلامالطرف المقاب  بالو اء ب  التلامتتمث  مخاطر االئتماك  ي  دم   إك  الم مو ة لخســـ

ــية التي تتعرض  يها الم مو ة لمخاطر االئتماك  ي ال ممال وانك   ــدة  و الت ار ة  المدينة  الرئيســــ  نقدو  لدى البنوماال رى واالرصــــ
 )المونودات السائلة(.

 
الخســـــــــائر المالية نتي ة ســـــــــياســـــــــة التعام   قط مح نهات لديهم مقدرة ائتمانية نيدة وذل  لمقابلة مخاطر   الم مو ةلقد ا تمدت 

الســــــــيطرة  لى مخاطر اائتماك بمراقبة التعرفــــــــات اائتمانية وحد التعاميت مح نهات ليســــــــت ذات   الم مو ةللتعثر. وتحاول 
 ليست ذات  يقة.التي   يقة معينة وبعم  تقييم مستمر للميءة المالية له ل ال هات

 
ــابهة أو  ي أنشــــــــطة فــــــــمن منطقة  تنتج تركلات مخاطر االئتماك  ندما  تتعام  م مو ة من االطراف  ي أنشــــــــطة ت ار ة متشــــــ

اتها التعاقدية بشـك  مشـابه التلامنررا ية واحدة، أو  ندما تكوك لها نف  السـمات االقتصـادية مما يؤثر  لى مقدرتها  لى الو اء ب
ت ال    الم مو ةركلات االئتماك إلى حســـــاســـــية أداء   ي حالة بروز تريرات اقتصـــــادية أو ســـــياســـــية أو أي تريرات أ رى. وتشـــــير ت

تركيل مخـاطر االئتـماك يتم تخفيـفه من   أك اادارةتعتـقد  التطورات التي ـقد تطرأ  لى قطـام أ ـمال معين أو منطـقة نررا ـية معيـنة.
  يل التصنيف االئتماني المرتفح واالستقرار المالي لعميئها الت ار ين.

 
ــدة مح الب نوم  لى أنهـا تخضــــــــــــــح الدنى مخـاطر االئتمـاك المتعلق ـبالتعثر حـيث أك  ـ ل البنوم  ي من البنوم تم تقييم االرصــــــــــــ

ــتوى  الا  ــية العاملة  ي بلدانها والتي يقوم البن  المركلي بمراقبتها  لى مســـ إك قيمة المونودات المالية كما  ي نهاية  ترة .  الرئيســـ
ــى ــة لمخاطر اائتماك والتي تمث  أقصــ ــركةما يمكن أك تتعرض له ال  التقر ر المعرفــ من مخاطر االئتماك  ي حالة  دم مقدرة   شــ

 قيمتها المدرنة. بشك   اماتها التعاقدية تساوي التلاماالطراف  ي أداء 

 مخاطر السيولة
ل يلخص ال ـدول أدنـا اتهـا التمو ليـة.التلامـ  لى الو ـاء بـ   الم مو ـةإك مخـاطر الســــــــــــــيولـة  ي المخـاطر التي تكمن  ي  ـدم مقـدرة 

التعاقدية للمطلوبات المالية بناًء  االســــتحقاقات. لقد تم تحديد توار   للم مو ةتوار   ااســــتحقاق للمطلوبات المالية غير المشــــتقة 
 لى الفترة المتبقية  ي نهاية ك   ترة تقر ر إلى تار   ااســــــــــــــتحقاق التعاقدي. تقوم اادارة بمراقبة توار   ااســــــــــــــتحقاق للتأكد من 

اًء  لى ترتيبات بنهاية  ترة التقر ر بنغير المشــــــــــــــتقة المحا ظة  لى الســــــــــــــيولة الكا ية. إك توار   إســــــــــــــتحقاق المطلوبات المالية 
 التسديدات التعاقدية كما يلي:

 
  عند الطلب  

  6أقل من 
  أشهر

 12أشهر إلى  6
  شهرا  

 سنة واحدة 
سنوات 5إلى  سنوات 5أكثر من    المجموع  

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 
            2020ديسمبر  31في 

 317,738,444  54,421,285  73,500,000  19,000,000  -  170,817,159 قروض الن 
 213,820,306  -  -  16,093,611  197,726,695  - ذمم دائنة ت ار ة وأ رى 
 434,939  125,603  247,468  -  61,868  - مطلوبات  قود ااي ار

 531,993,689  54,546,888  73,747,468  35,093,611  197,788,563  170,817,159 الم موم
            

            2019ديسمبر  31 ي 
756,676,161 قروض الن    -  000,000,20   169,893,69   021,534,32   946,103,284  

187,362,186  - وأ رى ذمم دائنة ت ار ة    014,488,6   -  -  201,850,192  
771,385  - مطلوبات  قود ااي ار   -  -  -  771,385  

756,676,161 الم موم   958,747,186   014,488,26   169,893,69   021,534,32   918,339,477  
 

ــيولة نو ر ة  يما يتعلق بمطلوبات  قود  ــمن مهام ال توانه الم مو ة مخاطر ســــ ااي ار. تتم مراقبة مطلوبات  قود ااي ار فــــ
  م.ر  ل نة الم مو ة. نميح مطلوبات  قود ااي ار مقومة بالد
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 األدوات المالية )يتبع( 25

 مخاطر سعر الفائدةإدارة 
ــعار الفائدة  لى اايرادات المالية أو تكاليف التمو   للم مو ة.   ــعار الفائدة من احتمال أك تؤثر التريرات  ي أسـ ــأ مخاطر أسـ تنشـ

ــعار الفائدة  لى الودائح الن    الم مو ةتعرض ت ــعار  ائدة ثابتة  تحم التي   والقروض البنكيةلمخاطر أســـــــ والتي تم ،  و ائمةأســـــــ
 .12و  9 اايضاحينتفاصيلها  ي ج إدرا

 تحلي  حساسية معدالت الفوائد
، القروض البنكية بشــك  رئيســي منالتي تنشــأ  المتريرة  لمعدالت الفوائد اتلقد تم تحديد تحلي  الحســاســية أدنال بناًء  لى التعرفــ 

 .طوال السنة  ترة التقر ر قد كاك قائمبنهاية المطلوب أك المبلغ با تراض 
 

ــمبر 31  ي كما ــعار كانت لو ،2020 ديسـ ــت / ارتفعت قد القروض  لى الفائدة أسـ ــاس نقاط 10 بواقح انخفضـ  نميح بقاءإ مح أسـ

ــنة ربح لكاك ثابتة، اال رى  المتريرات  كنتي ة وذل مليوك در م(،   0,23:  2019)  در م مليوك   0,31 بواقحارتفح  / انخفض قد السـ

 المتريرة. المعدالت ذات القروض  لى الفائدة مصروف انخفاض / الرتفام رئيسية
 

 إك قروض الم مو ة مقّومة بالدر م ااماراتي.

 القيمة العادلة لألدوات المالية
إدارة الم مو ة أك القيم العادلة للمونودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتها المدرنة كما  و موفـــــــــــح  ي البيانات  تعتبر

 المالية الموحدة.
 

 1 ي المســتو ات من   تم ت ميعهااالولي بالقيمة العادلة،    ترافيقدم ال دول التالي تحليًي لألدوات المالية التي تم قياســها بعد اال
 بناًء  لى الدرنة التي يمكن من  يلها ميحظة القيمة العادلة: 3إلى 

 
)غير المعدلة(  ي االســــــواق النشــــــطة   المدرنةقياســــــات القيمة العادلة  ي تل  المســــــتمدة من االســــــعار   -1المســــتوي  •

 متماثلة؛ المطلوباتأو  للمونودات
التي يمكن  1 ي المســتوي   المدرنةت غير االســعار قياســات القيمة العادلة  ي تل  المســتمدة من مد ي  -2 المسـتوي  •

 مشتقه من االسعار(؛ و   أيأسعار( أو بشك  غير مباشر )ك أي)بشك  مباشر ، االلتلامميحظتها لألص  أو 
التي  االلتلامالتقييم التي تشـم  مد يت لألصـ  أو   أسـاليكقياسـات القيمة العادلة  ي تل  المسـتمدة من  – 3المـستوي  •

 ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للميحظة )المد يت غير القابلة للميحظة(.
 
 

 19 –تأثير وباء كوفيد  26
 

واالنشــــــــــــــطـة وتســـــــــــــــبك  ي تعطـي  اال ـمال  و وـباء   19 –أك كو ـيد منظـمة الصــــــــــــــحـة العـالمـية  أ لـنت،    2020ـمارس   11 ي 
ــادية. اســـت ابت الحكومات  ي نميح أنحاء العالم، بما  ي ذل  اامارات العربية المتحدة، له ا التفشـــي بقيود مؤقتة مختلفة  االقتصـ

 للمسا دة  ي احتواء انتشار الفيروس ود م التدابير للتخفيف من اآلثار السلبية  لى الم تمعات واالقتصادات.
 

كما  و الحال، ال يلال التأثير الكام  للوباء غير وافـــــــح وســـــــيتم تحديدل من  يل العوام  التي تســـــــتمر  ي التطور، مث  ن ا  
تدابير الد م التي قدمتها الحكومة والوكاالت ذات الصــلة، وقدرة الشــركات  لى إدارة  ملياتها  يل   ل االوقات وتوقيت وطر قة 

ــفر.  تخفيف القيود، بما  ي ذل    ــبوق لإلغيق  لى  نظراً  مليات ااغيق والتبا د االنتما ي والســــــــ ــلبي غير المســــــــ للتأثير الســــــــ
ــاد العالمي وبعض الن ا   ي ال هود المب ولة لتســــــو ة منحنى العدوى، بدأت العديد من البلداك  ي تخفيف قيود ااغيق  االقتصــــ

أك تؤدي  مليات ااغيق والقيود المفروفــــــــــــــة  لى الســــــــــــــفر تأثير . ومح ذل ، من المتوقح 2020من مايو و ونيو تدر  يًا بدًء 
 مستمر  لى االقتصاد العالمي.
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 )يتبع( 19 –تأثير وباء كوفيد  26
 

 لى  ملياتها وممارســـــــــات إدارة المخاطر اال رى ادارة تعط  العمليات    19 كو يدتقوم الم مو ة بشـــــــــك  مســـــــــتمر بتقييم تأثير 
 لى اال ـمال،  ـنام مخـاطر  19  -كو ـيد وـما بعـد ذـل . مح اســــــــــــــتمرار تطور ـتأثير   2020الت ـارـ ة المحتمـلة واالداء الـمالي  ي  

 ل ل . و قاً ال مال  ي المستقب ، تواص  الم مو ة مراقبة  ططها وتحديثها محتملة حول تأثير ا وأمور غير مؤكدة
 

ال تتأثر  مليات الم مو ة الت ار ة  ي قطا ي التمو ن والت لئة إلى حد كبير بالوفــــــــــــح الحالي. تأثرت  مليات القطام الفندقي 
 بسبك قيود السفر الدولي والقيود المفروفة  ي السوق المحلي.

 
 لى مركل ا المالي الموحد وأدائها بما   19  -كو يد  لى أ مالها، قامت الم مو ة بتقييم تأثير   19  -كو يد يم تأثير بناًء  لى تقي

 ي ذل  االحكام والتقديرات واال ترافــــات الرئيســــية، والتي يمكن أك تؤدي إلى تباين أكبر  ي م مو ة متنو ة من الم االت التي 
 .4 ي إيضا   مبينتعتمد  لى   ل التقديرات واالحكام كما  و 

 
اســــــت ابة له ل االزمة، تواصــــــ  الم مو ة مراقبة نميح متطلبات الســــــيولة والتمو   واالســــــت ابة لها من  يل  طتها التي تعك  

ــادية الحالية.   ــينار و ات االقتصـــ ــمبر   31كما  ي  الســـ ــيولة للم مو ة ال يلال قو ًا وأك ،  2020ديســـ تعتقد الم مو ة أك مركل الســـ
ــدتها الحالية من النقد  ــحوبة  ات النقدومرادأرصــــــ كا ية لتلبية احتيانات رأس المال  ســــــــوف تكوك ، إلى نانك القروض غير المســــــ

 بعملياتها الحالية.المرتبطة  العام ، والنفقات الرأسمالية، وسداد الديوك والسيولة اال رى 
 

ثر  لى اال مــال  ي ومخــاطر كبيرة محتملــة قــد تؤ  أمور غير مؤكــدة ي التطور، وبــالتــالي  نــام  19 -كو يــد يســــــــــــــتمر تــأثير 
ــتمرار ة أ مالها  لى المدى  ــ  ما لديها من قدرات لد م اسـ ــح بأ ضـ ــتباقية لمراقبة وإدارة الوفـ ــتقب . تتخ  الم مو ة تدابير اسـ المسـ

 الطو   واتخاذ االحكام والتقديرات اليزمة حسك االقتضاء.
 

 مبدأ االستمرار ة
 

المعلومات المتاحة حول و  ي فـــــــــــــوء الظروف االقتصـــــــــــــادية الحالية   ســـــــــــــتمرارقادرة  لى االقامت الم مو ة بتقييم ما إذا كانت 
قد يســـتمر تأثير  المخاطر والشـــكوم المســـتقبلية. تم إ داد التوقعات التي ترطي االداء المســـتقبلي للم مو ة ورأس المال والســـيولة.

 النشـــــــــــــــاطولكن  ي الوقـت الحـالي تظهر التوقعـات أك الم مو ـة لـديهـا موارد كـا يـة ليســــــــــــــتمرار  ي  التطور، ي  19 -كو يـد 
. ونتي ة  حتى تار   إصــــــدار   ل البيانات المالية الموحدةولم يترير غير متأثر إلى حد كبير  مبدأ االســــــتمرار ة و بقى ،التشــــــريلي

 مبدأ االستمرار ة. البيانات المالية الموحدة  لى أساس  ل تم إ داد  ل ل ،
 

لتفشــــــي نتي ة  المحتم  اال مال تعط  ن كثك مح تقدم الوفــــــح ادارة   19  - كو يدالم مو ة  ي مراقبة تأثير  ســــــوف تســــــتمر
 .2021 لى  ملياتها وأدائها المالي  ي  19 -كو يد 
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