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 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة مرحليةالمالية  ال المعلومات تقرير مراجعة 
 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 

 المقدمة
كما ، (أ  "المجموعة" "المؤسسسساسسسة)" للمؤسسسساسسسة الولنية للاسسسياحة  ال نا  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق 

، التغيرات في حقو  الملكية  اآلخر الدخل الشسسسسسسسسامل   الخاسسسسسسسسا ةللربح أ  الموجزة الموحدة  اتبيان كٍل من ال 2020 يونيو 30في 
المالية المرحلية  عرضسرا   المعلومات. إن اإل ا ة ماسؤ لة عن إعدا  ذذ   يخالمنترية بذلك التا    أشسرر استةالة تر ل  التدفقات النقدية 

المالية   المعلومات. إن ماسسسؤ ليتنا ذي إبداس اسسسستنتاه حو  ذذ   "التقا ير المالية المرحلية" 34 فقًا للمعيا  المحاسسسسبي الد لي  ق  
 .المرحلية استنا ًا إلى مراجعتنا 

 نطا  المراجعسة
"مراجعسة المعلومسات المساليسة المرحليسة التي يقو  برسا   2410لقسد قمنسا بمراجعتنسا  فقسًا للمعيسا  السد لي حو  عمليسات المراجعسة  ق  

، بشسس ل  سياسسي من االسسست اسسا اتالمالية المرحلية القيا  بإجراس  المعلومات. تتضسسمن مراجعة " للمنشسس ةمدقق الحاسسابات الماسستقل 
مو  المالية  المحاسبية،  إتباع إجراسات تحليلية  إجراسات مراجعة أخرى. إن نطا  المراجعة أقسسسسسسل  األشخاص الماؤ لين عن األ

جوذريا من نطا  القيا  بالتدقيق  فقًا للمعايير الد ليسسسسسسسسسسسسسسسسة للتدقيق،  بالتالي، فإنرا ال تم ننا من الحوسسو  على ت  يد حو  جمي  
 ا، فإننا ال نبدي  أي تدقيق بش نرا.األمو  الرامسة التي يم ن أن يبينرا التدقيق. لذ

   ستنتاهاال
الماليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة المرحلية المرفقة ل  يت  إعدا ذا، من جمي   المعلوماتب ن  االعتقا اسسسسستنا ًا إلى مراجعتنا، ل  يتبين لنا ما يدعونا إلى 

 .التقا ير المالية المرحلية 34النواحي الجوذرية،  فقًا للمعيا  المحاسبي الد لي  ق  
 

   يلويت آند توش )الشر  األ سط(
  
  
  
  

  عبا   محمد  ليد القوتلي
  1056 ق  القيد 

  0202 أغاطس 11
 أبوظبي

 العربية المتحدةاإلما ات 
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 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد 

 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةال لفترة
 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2020  2019  2020  2019 
   ذم  درهم    ذم  درهم  اتإيضاح 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  مدقق()غير   )غير مدقق(   
          

 373,410,289  381,772,721  177,829,706  184,148,159  14 إيرا ات تشغيلية
           ( 312,301,504 ) ( 334,130,622 ) ( 156,639,905 ) ( 163,196,788 ) 14 مىا يف تشغيلية مباشرة

          
 61,108,785  47,642,099  21,189,801  20,951,371   إجمالي الربح 

 ( 12,415,846 ) ( 11,160,333 ) ( 6,269,123 ) ( 5,035,174 )  مىا يف عمومية فإ ا ية
 1,410,030  770,366  771,338  256,369  6  مشرفع مشترك من  الربححىة 
 3,616,130  1,736,372  1,374,852  25,369   فإيرا ات أخرى  استثما إيرا ات 
 7,647,739  6,763,634  3,873,300  3,350,729   فوايد إيرا ات 

           ( 5,851,133 ) ( 4,283,535 ) ( 2,899,689 ) ( 2,038,006 )  تكاليف تمويل
          

 55,515,705  41,468,603  18,040,479  17,510,658   ربح الفترة
          

           -  -  -  -   الشامل اآلخر للدترةالدخل 
          

           55,515,705  41,468,603  18,040,479  17,510,658   مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة
          

           0,07  0,05  0,02  0,02  13 العائد األساسي والمخفض للسهم 



 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

 الموجزة الموحدة. المالية البياناتمن ذذ  ال يتجزأ  جزءاإليضاحات المرفقة تشرل 

4  
 الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني 

 إحتياطي 
  عام

 إحتياطي إعادة 
  تقييم موجودات

 أرباح 
  مستبقاة

 
 مجموع

 حقوق الملكية
 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   
             

 1,705,041,058  42,769,923  740,673,589  15,000,000  158,157,546  748,440,000  )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
 55,515,705  55,515,705  -  -  -  -  الدخل الشامل للدترةمجموع 

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

              1,751,511,459  89,240,324  740,673,589  15,000,000  158,157,546  748,440,000  )غير مدقق( 2019يونيو  30الرصيد في 
             

 1,731,774,567  21,019,151  740,673,589  15,000,000  169,219,827  785,862,000  )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 
 41,468,603  41,468,603  -  -  -  -  الدخل الشامل للدترةمجموع 

              ( 9,956,053 ) ( 9,956,053 ) -  -  -  -  (18مرافآت أعضاء مجلس اإل ا ة المدفوعة )إيضاح 
             

              1,763,287,117  52,531,701  740,673,589  15,000,000  169,219,827  785,862,000  )غير مدقق( 2020 يونيو 30في الرصيد 
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 الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  
  2020 

 درهم
 2019 

   ذم
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 55,515,705  41,468,603   بح الدترة

     تعديالت لس:
 17,053,622  17,657,097  ممتلكات فمعدات استرالك

 824,158  571,077   الموجو اتإيداء حق استخدا  
 ( 1,410,030 ) ( 770,366 ) من مشرفع مشترك الربححىة 

 5,005,911  5,469,111  مخىص مرافآت نراية الخدمة للموظدين
 ( 58,555 ) ( 83,775 ) ممتلكات فمعدات استبعا مرةب من 

 ( 729,840 ) ( 1,541,074 ) صافي الذمم المدينة التجا ية، مخىص النخداض قيمة 
 5,851,133  4,283,535  صافي ، تكاليف تمويل
           ( 7,647,739 ) ( 6,763,634 ) إيرا ات فوايد

 74,404,365  60,290,574  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
 ( 4,068,603 ) ( 4,981,701 ) زيا ة في مخزفن 

 ( 13,227,137 ) ( 66,447,833 ) زيا ة في ذمم مدينة تجا ية فأخرى 
           ( 10,829,809 ) 1,367,434  في ذمم  اينة تجا ية فأخرى  ( نقصزيا ة/ )

 46,278,816  ( 9,771,526 ) الناتج من العمليات)المستخدم في(/ النقد 
 ( 2,723,051 ) ( 2,190,974 ) المدفوعةالموظدين مرافآت نراية خدمة 
           ( 6,208,059 ) ( 4,539,852 ) تكاليف تمويل مدفوعة

      37,347,706  ( 16,502,352 ) الناتج من األنشطة التشغيلية)المستخدم في(/ صافي النقد 
     االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 363,323,639  241,964,418  من ثالثة أشرر  لثر زيا ة ف اير بتوا يخ استاقا  
 ( 372,114,946 ) ( 251,553,239 ) من ثالثة أشرر  لثر إيداع ف اير بتوا يخ استاقا  

 ( 40,230,590 ) ( 43,233,972 ) شراء ممتلكات فمعدات
 242,381  87,860  استبعا  ممتلكات فمعدات عايدات من 
 8,759,990  9,603,095  فوايد مةتلمة

 1,000,000  -  أنىبة أ باح مةتلمة من مشرفع مشترك 
          

      ( 39,019,526 ) ( 43,131,838 ) االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ( 28,966,560 ) ( 24,078,025 ) قرض مةد  خالل الدترة 
 14,554,100  23,585,370  قرفض  جل مةتلمة

 ( 9,045,304 ) ( 9,956,053 ) مرافآت أعضاء مجلس اإل ا ة مدفوعة 
 ( 809,656 ) ( 385,771 ) اللتزامات عقو  اإليجا تةديد المبلغ الرييةي 

 ( 47,144 ) ( 3,029 ) اللتزامات عقو  اإليجا  فوايد مدفوعة 
          

           ( 24,314,564 ) ( 10,837,508 ) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 ( 25,986,384 ) ( 70,471,698 ) صافي النقص في النقد ومرادفات النقد

     
 111,622,917  116,491,313  فمرا فات النقد في بداية الدترةالنقد 
          
      85,636,533  46,019,615  (8نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح ال
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  الموحدةالموجزة  المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

 1996 يةمبر   11ت سةت المسسسسسسسؤسةة الوينسسسسسسسية للةياحة فالدنا   )"المؤسةة"(، كشركة مةاذمة عامة في إما ة أبوظبي بتسسسسسسسا يخ 
فما يتعلق برا من فيرا  فاالسسسسسسسسستثما الدنا   فالمجمعات الترفيرية فإ ا ترا  امتالك، بغرض 1996لةسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنة  7ففقا  للقانون  قم 
 .د جة في سو  أبوظبي لألف ا  الماليةإن أسرم المؤسةة م نشايات أخرى. 

 
 .، أبوظبي، اإلما ات العربية المتادة6942.ب.  إن العنوان المةجل للمؤسةة ذو 

 
 فلية  شسسسركة تدير  الذي أبوظبي، انتركونتيننتال فند  ذي: )أ( المتادة العربية اإلما ات  فلة  اخل فنا   أ بعة المؤسسسسةسسسة تمتلك

 لإل ا ة تخضسسسر التي ال نة جبل -  انات فمنتجر ال درة شسسساي  ففند  العين  انات منتجر الدنا  ، )ب( إ ا ة في متخىسسسىسسسة
 المنشآت التالية: إستثما ات في فلديرا التموين خدمات المؤسةة توفر لما المباشرة للمؤسةة.

 
 النشاط  بلد  

 الرئيسي ممارسة النشاط طبيعة االستثمار  االسم نسبة حصة الملكية
  يةمبر 31 يونيو  30    
    2020 2019 

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

      
 %60.12 %60.12 عقا ات المتادةاإلما ات العربية  مشرفع مشترك شركة فيلوسيتي للتطوير العقا ي ذ. . .

 
 فجميعرا الموجو ات، إ ا ة اتداقيات خالل من أخرى  فنا   فأ بعة إ ا ة اتداقيات خالل من فاسسستراحات فنا   سسستة المؤسسسةسسة تدير

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

 الموجزة الموحدة 
 

في الدترة الاساليسة، قسامست المجموعسة بتطبيق التعسديالت التساليسة على المعسايير السدفليسة للتقسا ير المساليسة الىسسسسسسسسسسسسسسسا  ة من قبسل مجلس 
الة بشسرل إلزامي للدترة المااسسبية التي تبدأ في أف بعد  إن تطبيق ذذ  .  2020يناير   1المعايير المااسسبية الدفلية فالتي تىسبح فعل

يير الدفلية للتقا ير المالية لم يرن لرا أي ت ثير ما ي على المبالغ المد جة للدترات الاالية فالدترات الةسسسسسسسسابقة التعديالت على المعا
 .فلكن قد تؤثر على المعامالت المااسبية أف الترتيبات المةتقبلية للمجموعة

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 عرض البيانات المالية  1تعديالت على المعيا  المااسبي الدفلي  قم    -  الما يةتعريف  
الةياسات المااسبية، التغييرات في التقديرات فا خطاء   8المعيا  المااسبي الدفلي  قم  

 المااسبية

 2020يناير  1 

   
 2020يناير  1  اندماج ا عمال   3المعيا  الدفلي للتقا ير المالية  قم  تعديالت على    -تعريف ا عمال  

   
 2020يناير  1  المعايير الدفلية للتقا ير المالية  مراجر اإليا  المداذيمي فيتعديالت على 

   
ا  فات المالية: اإلفىاحات   7المعيا  الدفلي للتقا ير المالية  قم تعديالت على 

 ا  فات المالية    9فالمعيا  الدفلي للتقا ير المالية  قم 
 2020يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 
 )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق  2
 
المــاليــة   البيــانــاتالمعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا وليس لهــا تــلثير هــام على   2/1

 )يتبع( الموجزة الموحدة 
 

باسسسسسسسسسسسسسسستثنساء ممسا ذكر أعال ، ال توجد أية معسايير ذامة أخرى من المعسايير الدفليسة للتقسا ير المساليسة أف تعسديالت كانت سسسسسسسسسسسسسسسا ية للمرة 
 .2020يناير  1ا فلى للةنة المالية التي بدأت في أف بعد 

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

تىسسسسسسبح سسسسسسسا ية بتطبيق المعايير الدفلية للتقا ير المالية الجديدة فالمعدلة المىسسسسسسد ة التالية فالتي لم   المجموعة بشسسسسسسرل مبررلم تقم 
 :بعد المدعول

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2023يناير  1  عقو  الت مين 17المعيا  الدفلي للتقا ير المالية  قم 
   

فالمعيا    البيانات المالية الموحدة   10تعديالت على المعيا  الدفلي للتقا ير المالية  قم  
 ( 2011) استثما ات في شركات زميلة فمشا ير مشتركة  28المااسبي الدفلي  قم  

ت جيل سريان التطبيق إلى أجل   
غير مةمى. ال يزال التطبيق 

 مةموح به.
 

ا تكون قابلة الموحدة للمجموعة عندم  تطبيقرا في البيانات المالية ذذ  المعايير فالتدةسسسسسيرات فالتعديالت سسسسسسوف يتمتتوقر اإل ا ة أن 
الموجزة الموحدة   على البيانات الماليةأي ت ثير جوذري    فالتدةيرات الجديدة فالتعديالتالمعايير ذذ   للتطبيق، فقد ال يرون لتطبيق 

 .في فترة التطبيق المبديي للمجموعة
 
 
  بيان االلتزام وأساس اإلعداد 3

 االلتزامبيان 
فتتدق مر التقسا ير المساليسة المرحليسة" "  34الموجزة الموحدة بنساء  على المعيسا  الماساسسسسسسسسسسسسسسسبي الدفلي  قم  تم إعدا  ذذ  البيسانات المساليسة  

المتطلبسات المتعلقسة برسا من ا ن مسة في  فلسة اإلمسا ات العربيسة المتاسدة، فال تتضسسسسسسسسسسسسسسمن جمير المعلومسات الالزمسة للبيسانسات المساليسة 
 31إلى جنب مر البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للةسسسسسسسسسسسسسنة المنترية في  الموحدة الةسسسسسسسسسسسسسنوية الكاملة فينبغي أن تقرأ جنبا  

ال تعتبر بالضسسسسرف ة مؤشسسسسر على   2020 يونيو  30أشسسسسرر المنترية في    ةسسسستة. باإلضسسسسافة لذلك، فإن النتايت لدترة ال2019 يةسسسسمبر 
 .2020 يةمبر  31النتايت التي يمرن توقعرا للةنة المالية التي ستنتري في 

 اإلعدادأساس 

  العملة المةتخدمة للمجموعة. باعتبا ذالقد تم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بد ذم اإلما ات )الد ذم( 
 

 لقسد تم إعدا  ذذ  البيسانات المساليسة الموجزة الموحدة ففقسا  لمبسدأ التكلدسة التسا يخيسة، باسسسسسسسسسسسسسسستثنساء إعا ة تقييم ا  اضسسسسسسسسسسسسسسي المسد جة بالقيمسة
  لة أف بالقيمة المعا  تقييمرا.العا
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8  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 
 والتقديرات واألحكام ملخص بلهم السياسات المحاسبية 4
 

إن الةسسسسسسياسسسسسسسات المااسسسسسسسبية فا حرا  فالتقديرات فاالفتراضسسسسسسات الرامة المطبقة من قبل المجموعة في ذذ  البيانات المالية الموجزة 
 يةسسسسسسمبر   31الموحدة تتوافق مر تلك الوا  ة في البيانات المالية الموحدة الةسسسسسسنوية المدققة للمجموعة كما في فللةسسسسسسنة المنترية في 

أعال . فمر ذلك،  2 اإليضسسسسسسساحفي  مبينكما ذو   2020يناير   1  معايير فتدةسسسسسسسيرات جديدة سسسسسسسسا ية من ، باسسسسسسسستثناء اعتما2019
عنرا في البيانات المالية الةسسسسسنوية  اإلفىسسسسساحبشسسسسس ن التقديرات التي تم  غير المؤكدةقامت المجموعة بمراجعة المىسسسسسا   الرييةسسسسسية 

الموحسدة. بخالف تلسك  في ذسذ  البيسانسات المساليسة الموجزة 19 ضسسسسسسسسسسسسسساحاإليفي  مبينكمسا ذو   19  -كوفيسد ا خيرة على خلديسة جساياسة 
في التقديرات ال تزال مشسسسابرة لتلك التي  المىسسسا   غير المؤكدة، تعتقد اإل ا ة أن جمير 19التي تم اإلفىسسساح عنرا في اإليضسسساح  

نعرس أي تغييرات مطلوبة في فترات  اإل ا ة في مراقبة الوضسسر فسسست سسسوف تةسستمرتم اإلفىسساح عنرا في البيانات المالية الةسسنوية. 
  إعدا  التقا ير المةتقبلية.

  
 
 ممتلكات ومعدات 5

  يةمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   درهم    ذم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
      ممتلكات فمعدات بىافي القيمة المد جة   1,370,151,811  1,338,923,032

 
في سسسسسرن الموظدين المؤجر  المتمثل  الموجو اتلاق اسسسسستخدا     المد جة صسسسسيد الممتلكات فالمعدات على صسسسسافي القيمة  يتضسسسسمن
   ذم(. 665,471: 2019  ذم ) 94,394بمبلغ 

 
 : يونيو 30أشرر المنترية في  ةتةفيما يلي حركة الممتلكات فالمعدات خالل فترة ال

 
   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2019  2020   
   درهم    ذم

   )غير مدقق(  )غير مدقق( 
     

 يناير 1في   1,338,923,032  1,270,049,368
 حق استخدا  الموجو ات المعترف به  -  2,327,448
 إضافات   49,461,038  46,997,064

 استبعا ات ) (4,085 ) ( 183,826
      مامل خالل الدترةاسترالك  ) (18,228,174 ) ( 17,877,780

     
      يونيو 30في   1,370,151,811  1,301,312,274
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9  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 )يتبع( ممتلكات ومعدات 5
 

 المامل في بيان الربح أف الخةا ة الموجز الموحد كما يلي: االسترالكتم توزير 
 

   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2019  2020   
   درهم    ذم

   )غير مدقق(  )غير مدقق( 
     

 مىا يف تشغيلية مباشرة   17,084,098  16,825,186
      مىا يف عمومية فإ ا ية   1,144,076  1,052,594

     
17,877,780  18,228,174        

 
 
 ةمشترك مشاريعفي  استثمار 6

  يةمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   درهم    ذم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير 1في   244,973,780  244,193,443
 حىة الربح للدترة/ الةنة  770,366  2,780,337
      أنىبة أ باح مةتلمة  - ) ( 2,000,000

     
      ديسمبر 31 /يونيو 30في   245,744,146  244,973,780

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  7

  يةمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   درهم    ذم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مدينون تجا يون   190,261,788  127,580,588
      النخداض القيمة ينزل: مخىص  ) (13,240,320 ) ( 23,421,511

     
104,159,077  177,021,468   
 مىا يف مدفوعة مقدما  ف فعات مقدمة  50,833,921  56,949,533
 فوايد مدينة  5,699,252  8,538,713

 (12عالقة )إيضاح  ذفمبالغ مةتاقة من جرة   1,536,845  29,645
      ذمم مدينة أخرى   15,093,522  15,358,594

     
185,035,562  250,185,008        
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10  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 
 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  7
 

 إن الاركة في المخىص النخداض قيمة الذمم المدينة ذي كما يلي: 
  يةمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   درهم    ذم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير   1في   23,421,511  23,612,931
 صافي إعا ة قياس مخىص الخةا ة  ) (1,541,074  1,048,420
      مبالغ مشطوبة ) (8,640,117 ) ( 1,239,840

     
      ديسمبر 31 /يونيو 30في   13,240,320  23,421,511

 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك 8
 

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

  يةمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   درهم    ذم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 نقد في الىندف  فلدى البنوك  46,019,615  116,491,313
      ف اير قىيرة ا جل  348,366,503  338,777,682

     
455,268,995  394,386,118   
      ناقىا : ف اير قىيرة ا جل بتوا يخ إستاقا   لثر من ثالثة أشرر ) (348,366,503 ) ( 338,777,682

     
      النقد ومرادفات النقد  46,019,615  116,491,313

 
 سنويا .( %4,2 - %3,9: 2019 يةمبر  31) %4,2 - %3,4بنةبة تامل الو اير  جل معدل فايدة 
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11  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 
 رأس المال  9

  يةمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   درهم    ذم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 رأس المال المصرح به     

      سرم عا ي بقيمة   ذم فاحد للةرم   785,862,000  785,862,000  785,862,000
     
 رأس المال المصدر والمكتتب والمدفوع    

 الرصيد اإلفتتاحي   785,862,000  748,440,0000

37,422,000  -  
أسرم مناة مىد ة بقيمة  37,422,000:  2019)أسرم مناة مىد ة 
      (   ذم فاحد للةرم

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

 
 .من ا سسرم العا ية المملوكة  %5 أسسرم مناة للمةساذمين الااليين على أسساس  37,422,000  ، أصسد ت المجموعة2019خالل  

ال توجد أسسسسرم مناة تم إصسسسدا ذا  الاقو  التي تتمتر برا ا سسسسرم العا ية ا خرى.إن أسسسسرم المناة ذي أسسسسرم عا ية فتامل ندس 
 خالل الدترة الاالية. 

 
 

 قروض ألجل  10
  يةمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   درهم    ذم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 1قرض  جل   35,000,000  52,500,000
 2قرض  جل   104,415,678  83,534,021

 3قرض  جل   -  -
 4قرض  جل   132,701,714  138,834,557
      5قرض  جل   6,596,882  3,893,169

     
 المجموع  278,714,274  278,761,747
      ينزل: الجزء غير المتدافل  ) (126,512,560 ) ( 102,427,190

     
      الجزء المتدافل   152,201,714  176,334,557

 



 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

 

12  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  10
 

 ض  جل مما يلي:ف تتكون القر 
 

 1 ألجل قرض
 

، قامت حرومة أبوظبي ببير ثالثة فنا   1996 يةسسسسسسسسمبر   11المؤ خ في   1996لةسسسسسسسسنة   (7القانون  قم )( من 4ففقا للما ة  قم )
مقابل    المجموعةففند  شسسساي  ال درة إلى   )سسسسابقا  فند  انتركونتيننتال العين( فذي فند  إنتركونتيننتال أبوظبي، منتجر  انة العين

 المجموعسةمليون   ذم كقرض يويسل ا جسل من قبسل حرومسة أبوظبي إلى  350تم منح مبلغ البير البسالغ  مليون   ذم. 350مبلغ 
. الذي يمثل تا يخ إتداقية القرض   1996 يةسمبر   11من  اعتبا ا  سسنوات   5بعد فترة سسماح مدترا  سسنة  20فيتم تةسديد  على مدى 

  سنوات. 3دترا % سنويا  بعد فترة سماح م2يامل القرض فايدة بةيطة بنةبة 
 

 2قرض ألجل 
 

سسيتم اسستخدا  القرض لبناء فند  جديد ذو   مليون   ذم.  220، حىسلت المؤسسةسة على قرض من بنك مالي بمبلغ 2013خالل  
 36مليون   ذم. يةسسسستاق تةسسسسديد القرض بعد   104,4مبلغ   2020 يونيو  30بلغ إجمالي المبلغ المةسسسساوب كما في   جراند ما ينا.

لمدة ثالثة  إيبو % على سعر 3,5من القةط ا فل لمدفوعات مقافالت ا شغال المدنية الرييةية. يامل القرض فايدة بمعدل  شررا  
 9يتم تةسسسسديد القرض على مدى    ,يتم  فر الدايدة على أسسسسساس  بر سسسسسنوي  % سسسسسنويا .5أشسسسسرر، يخضسسسسر لمعدل فايدة باد أ نى يبلغ 

 ,2020 يونيو 30مليون   ذم لرذا القرض كما في  115,6يتوفر ساب إضافي بقيمة  ,قةط  بر سنوي  36سنوات فعلى 
 

 تشمل ضمانات تةريل القرض ما يلي:
 
 .(  ذن عقا ي على قطر ا  اضي فمباني فند  إنتركونتيننتال أبوظبي1)
 .( التنازل عن إيرا ات فند  إنتركونتيننتال أبوظبي2)
 . مليون   ذم 20مبلغ جبل ال نة حتى  –( التنازل عن إيرا ات منتجر  انات 3)
 . ( التنازل عن إجمالي إيرا ات الدند  الجديد4)
 .أعال المذكو   بالعقا ( التنازل عن بوليىة الت مين فيما يتعلق 5)
 

 3قرض ألجل 
 

مليون   ذم لبناء فند  جديد على قطعة أ ض في جزيرة   250 على قرض من بنك مالي بمبلغ المؤسةة، حىلت  2014خالل  
سسسنوات من أفل   3. فيةسستاق تةسسديد القرض بعد 2020يونيو   30لم تقم المؤسسسةسسة بةسساب أي مبلغ كما في  الةسسعديات، أبوظبي.

% فو  سسسسعر 3,5ض فايدة بمعدل يامل القر  قةسسسط نىسسسف سسسسنوي.  24سسسسنة من خالل   12يتم تةسسسديد القرض على مدى   سسسساب.
 الدايدة على أساس  بر سنوي. يتم  فر % سنويا .6,5أشرر، فيخضر لمعدل فايدة باد أ نى  3إيبو  على مدى 

 
، فالتنازل عن إجمالي إيرا ات الدند  الجديد، فجمير ما يتعلق 2إن القرض مضسسسسمون من خالل ضسسسسمان مشسسسسترك مر قرض  جل 

 به من تنازالت أخرى.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 

 قروض ألجل )يتبع(  10
 

 4قرض ألجل 
 

( تةسسسسسريل أتةسسسسسريلين: )مليون   ذم تنقةسسسسسم إلى    600قرض من بنك مالي بمبلغ تةسسسسسريل على    المجموعة، حىسسسسسلت 2015خالل  
مليون   ذم فالتي   468,4مليون   ذم يةستخد  لتةسديد قرضسين قايمين من ندس البنك المالي ف )ب( تةسريل بمبلغ   131,6بمبلغ 

 )أ(تم اسسسسسستخدا  التةسسسسسريل  من ندس البنك المالي فلتلبية فر  االسسسسسستثما  المةسسسسستقبلية.  سسسسسسيتم اسسسسسستخدامرا لتةسسسسسديد قرض آخر قايم
. بلغ 2020 يونيو  30مليون   ذم كما في   68,4 )ب(، في حين بلغ الةسسسسسسسسساب من التةسسسسسسسسسريل 2015 يةسسسسسسسسسمبر   31بالكامل في 

بلغ إجمالي  صسسسيد القرض المةسسستاق لكال   مليون   ذم.  200مبلغ   2020 يونيو  30إجمالي الةسسساب لكل من التةسسسريلين كما في  
 3لمدة  % على سعر ايبو  3فايدة بمعدل فايدة    )أ(يامل التةريل   مليون   ذم.  137,6مبلغ   2020 يونيو  30التةريلين كما في 

مدى فو  سسعر إيبو  على  %  3,25 بمعدل فايدة (ب)يامل التةسريل   % سسنويا .4,25 باد أ نى يبلغفايدة   لمعدلخضسر ي، ف أشسرر
سسسسسنوات من تا يخ   10خالل   )ب(ف   )أ(التةسسسسريالت  تةسسسسديديتم  .سسسسسنويا  %  4,5 باد أ نى يبلغفايدة   لمعدل  خضسسسسوعا  ، ثالثة أشسسسسرر

الدايدة على  تةسسسسديديتم  النرايي.  التةسسسسديدتداقية تةسسسسريالت القرض من خالل أقةسسسساو نىسسسسف سسسسسنوية ف فعة فاحدة نرايية في تا يخ إ
 أساس  بر سنوي.

 
 ضمانات تةريل القرض ما يلي:تشمل 

 
 ال درة شاي جبل ال نة ففند     - ذن عقا ي على قطر ا  اضي فالمباني في فند  انتركونتننتال أبوظبي، منتجر  انات  ( 1)
 شساي جبل ال نة ففند   -التنازل عن عقو  الت مين على فند  انتركونتننتال أبوظبي، منتجر  انات العين، منتجر  انات   ( 2)

 ال درة
جبل ال نة ففند    -التنازل عن الذمم المدينة لدى كٍل من فند  انتركونتننتال أبوظبي، منتجر  انات العين، منتجر  انات  ( 3)

 ال درة شاي 
جبل   -البنكية للمؤسسسسسسسةسسسسسسة ففرفعرا، فند  انتركونتننتال أبوظبي، منتجر  انات العين، منتجر  انات   ذن على الاةسسسسسسابات ( 4)

 ال درة. شاي ال نة ففند  
 

مليون   ذم من التةسسسسسسسسريل )ب(. في سسسسسسسسسبتمبر   400يوعا  جزء من التةسسسسسسسسريل المتوفر بقيمة   المؤسسسسسسسسسةسسسسسسسسة، ألغت 2017في يوليو 
 ال درة. شاي جبل ال نة ففند   -قا ي على قطر ا  اضي في منتجر  انات ، فافق البنك على تارير الرذن الع2017

 
مليون  5,3:  2019 يةسسسسسسسسسسمبر   31  ذم )مليون  4,9  سسسسسسسسسسسو  ترتيب غير مطد ة بقيمة  المجموعة، لدى  2020 يونيو  30لما في  

   ذم( متعلقة بالتةريل الجديد فتم خىمرا من  صيد القرض.
 

، 4  جللقرض   حد تعردات ا، كانت المجموعة في حالة عد  امتثال 2019 يةسسسسسسسسسسمبر   31  فيفكما   2020يونيو   30لما في  
إشسعا  للمجموعة، أن يعلن أن من خالل فيجوز للمقرض،   التةسريلكما ذو ماد  في اتداقية   تخلف عن الةسدا فالذي شسرل حد  

كل أف جزء من  فتنديذمةتاقة ففاجبة الةدا  أف مةتاقة الدفر عند الطلب  تىبحلل أف جزء من االستخدامات فالدوايد المةتاقة  
 يعلى أنه متدافل في بيان المركز المال   4بالكامل على القرض  جل  القايمتم تىسسنيف المبلغ  فبالتالي،   الضسسمان المقد  للقرض.

، حىسلت المجموعة على موافقة 2019 يةسمبر   31 الحقا  لسسسسسسسسسسسسسسس .  2019 يةسمبر   31ف  2020يونيو   30كما في  الموحد  الموجز
يونيو  30 التعرد كما في، فلكن التنازل المذكو  ال ينطبق على  2019 يةسسسسسسسسسسسسمبر   31التعرد العايد إلى    من المقرض للتنازل عن

 من تا يخ التوقير. اعتبا ا     مةتعجلةالتةريل بىو لم يطلب المقرضون سدا  . 2020
 

 5قرض ألجل 
 

لتلبية المتطلبات سسسسسسسيتم اسسسسسسستخدا  القرض . مليون   ذم  10 على قرض من بنك مالي بمبلغ  المؤسسسسسسسةسسسسسسة، حىسسسسسسلت 2019خالل  
 6,6 ما قيمته  2020يونيو   30إجمالي المبلغ المةساوب كما في العامة للمؤسسةسة فبشسرل خا  لتجديد فند  شساي  ال درة. بلغ 

% 4,25لمعدل فايدة باد أ نى يبلغ   خضسسسسسسسسوعا  يبو  لمدة ثالثة أشسسسسسسسسرر، إ% على سسسسسسسسسعر 3يامل القرض فايدة بمعدل . مليون   ذم
أقةسسساو نىسسسف سسسسنوية من سسسسبتمبر فعلى   سسسسنوات 5يتم تةسسسديد القرض على مدى   نوي.يتم  فر الدايدة على أسسسساس  بر سسسس  سسسسنويا .
 .2020يونيو  30مليون   ذم لرذا القرض كما في  3,4يتوفر ساب إضافي بقيمة  .2020

 
 ، فجمير ما يتعلق به من تنازالت أخرى.2 جل  كالقرضإن القرض مضمون من خالل ضمان مشترك 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11
  يةمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   درهم    ذم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذمم  اينة تجا ية فأخرى   134,735,388  141,166,929
 مطلوبات مةتاقة  44,397,588  34,429,832
 ماتجزات  اينة  10,298,282  6,488,014
 ينللمقافل مةتاق  6,227,066  5,495,996
 ضريبة القيمة المضافة الداينة  3,218,966  3,617,081
  فعات مقدمة من العمالء  2,595,847  2,813,979
 (12 إيضاحمةتاق إلى جرات ذات عالقة )  673,530  540,336

      فوايد  اينة  407,485  1,112,013
     

195,664,180  202,554,152        
 
 

 جهات ذات عالقة 12
 
اإل ا ة، موظدي اإل ا ة الرييةسسسسسيين للمؤسسسسسسةسسسسسة فالشسسسسسركات التي تمثل الجرات ذات العالقة في الشسسسسسركات الزميلة، أعضسسسسساء مجلس ت

يتم اعتما    يرونون فيرا ماللا   ييةسيين فالمنشسآت الخاضسعة للةسيطرة، الةسيطرة المشستركة أف الت ثير الجوذري من قبل ذذ  الجرات.
 سياسات التةعير فشرفو ذذ  المعامالت من قبل إ ا ة المؤسةة.

 
، لم تقم المجموعة بتةسسسسسجيل أي انخداض في 2019 يةسسسسسمبر   31فالةسسسسسنة المنترية في   2020يونيو   30خالل الدترة المنترية في  

 اختبسا يتم إجراء ذسذا التقييم في تسا يخ كسل تقرير من خالل   السذمم المسدينسة المتعلقسة بسالمبسالغ المةسسسسسسسسسسسسسستاقسة من الجرسات ذات العالقسة.
 قة فالةو  الذي تعمل فيه الجرة ذات العالقة.المركز المالي للجرة ذات العال

 
 فيما يلي ا  صدة مر الجرات ذات العالقة كما ذي مد جة في بيان المركز المالي الموجز الموحد:

 
  يةمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
   

    درهم    ذم
    )غير مدقق(  )مدقق(

 (7عالقة )إيضاح  ذومبالغ مستحقة من جهة      
       الشركة الوينية للمواصالت ذ. . . مشرفع مشترك  1,536,845  29,645

      
 ( 11مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة )إيضاح      

       الشركة الوينية للمواصالت ذ. . . مشرفع مشترك  673,530  540,336
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقة 12
 

 فيما يلي المعامالت الرامة مر جرات ذات عالقة:
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2020  2019  2020  2019 
   ذم  درهم    ذم  درهم   
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(   
          

           9,045,304  9,956,053  9,045,304  9,956,053   مرافآت أعضاء مجلس اإل ا ة المدفوعة 
          

           3,394,089  1,419,736  1,284,347  ( 103,337 )  المدا ةإيرا ات  سو  إ ا ة من الدنا   )عرس(/ 
          

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

   
447,796 

  
1,357,485 

  
1,041,785 

  
1,492,454           

          
           124,742  17,785  39,687  -   إيرا ات إيجا  مةتلمة من جرة ذات عالقة

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  13
 

 العايد للةرم بقةمة الربح للدترة على المتوسط المرجح لعد  ا سرم القايمة خالل الدترة. احتةابيتم 
 

 العايد للةرم: احتةاب في المةتخدمة فا سرم الربح بيانات التالي الجدفل يوضح
 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2020  2019  2020  2019 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(   
          

 55,515,705  41,468,603  18,040,479  17,510,658   )  ذم( بح الدترة 
          

          
  رجح لعد  ا سرم العا ية المىد ةالمتوسط الم

 المناة المىد ة( )المعدلة ب سرم  
   

785,862,000 
  

785,862,000 
  

785,862,000 
  

785,862,000           
          

           0,07  0,05  0,02  0,02   العايد ا ساسي فالمخدض للةرم الواحد )  ذم(
 

 استخدامرا.، لم تىد  المجموعة أية أ فات قد يرون لرا ت ثير على العايد للةرم إذا تم 2019ف 2020يونيو  30لما في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 

 معلومات قطاعية  14
 
 لدى العايد فمعدالت المخاير  ن ن را   التشسسسسسغيلية القطاعات أسسسسسساس على بالتقا ير المشسسسسسمولة الرييةسسسسسية القطاعات تاديد يتم

 مندىسسل بشسسرلٍ  فتدا  التشسسغيلية القطاعات تن يم يتم المقدمة. فالخدمات المنتجات في باالختالفات الغالب في المجموعة تت ثران
 أسسسسسسوا  فتخد  متنوعة منتجات تقد  اسسسسسستراتيجية تشسسسسسغيلية فحدة قطاع لل يمثل حيث المقدمة المنتجات فالخدمات لطبيعة ففقا

 مختلدة.
 

 القطاعات التشغيلية
 
إليه  اسستندت الذي ا سساس ذي القطاعات فذذ  . ييةسية تشسغيلية قطاعات أ بر إلى اإل ا ية لألغراض حاليا المجموعة تن يم يتم

 فذي: الرييةية، القطاعية معلوماترا حول التقا ير إعدا  في المجموعة
 

 الدنا    -
 خدمات التجزية -
 المطاعمخدمات  -
 القابضة -

 
 يتم تقييم ا  اء على أساس الربح أف الخةا ة.

 
 مد ج أ نا  المعلومات المتعلقة برذ  القطاعات:
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع( معلومات 14
 

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

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

 مر مرف  الوقت   33,440,236  -  -  -  -  33,440,236
                           في فقت معين   29,720,302  35,252,681  287,394,839  - ) (4,035,337  348,332,485
381,772,721  4,035,337) ( -  287,394,839  35,252,681  63,160,538   
 مىا يف تشغيلية مباشرة ) (51,304,466 ) (28,068,422 ) (245,301,236  -  7,627,600 ) (317,046,524
                           استرالك ) (14,746,103 ) (283,046 ) (2,054,949  -  - ) (17,084,098
              إجمالي الربح ) (2,890,031  6,901,213  40,038,654  -  3,592,263  47,642,099
 مىا يف عمومية فإ ا ية  -  -  - ) (11,160,333  - ) (11,160,333

 مشرفع مشترك نتايتالاىة في   -  -  -  770,366  -  770,366
 ى، صافيإيرا ات االستثما  فإيرا ات أخر   -  -  83,775  5,244,860 ) (3,592,263  1,736,372
 إيرا ات تمويل  -  -  -  6,763,634  -  6,763,634
                           تكاليف تمويل  -  - ) (3,029 ) (4,280,506  - ) (4,283,535

              ربح الفترة)خسارة(/  ) (2,890,031  6,901,213  40,119,400 ) (2,661,979  -   41,468,603
             
 )غير مدقق( 2020 يونيو 30في             

              مجموع الموجودات  1,069,745,503  27,410,340  214,627,077  1,102,793,810 ) (123,900,955  2,290,675,775
             

              مجموع المطلوبات  43,633,840  16,061,449  160,552,490  357,387,657 ) ( 50,246,828  527,388,858
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 14
 
 )غير مدقق( 2019 يونيو 30

   الدنا    خدمات التجزية   التموينخدمات   القابضة   حذففات   المجموع
     ذم    ذم    ذم    ذم    ذم    ذم
             
 إيرا ات             
 فقت االعتراف باإليرا ات            

 مر مرف  الوقت   52,380,257  36,334,793  239,740,660  - ) (4,489,765  323,965,945
                           في فقت معين   49,444,344  -  -  -  -  49,444,344
373,410,289  4,489,765) ( -  239,740,660  36,334,793  101,824,601                
 مىا يف تشغيلية مباشرة ) (73,804,029 ) (27,975,011 ) (202,244,340  -  8,547,062 ) (295,476,318
                           استرالك ) (14,216,994 ) (281,465 ) (2,326,727  -  - ) (16,825,186
              إجمالي الربح  13,803,578  8,078,317  35,169,593  -  4,057,297  61,108,785
 مىا يف عمومية فإ ا ية  -  -  - ) (12,415,846  - ) (12,415,846
 مشرفع مشترك نتايتالاىة في   -  -  -  1,410,030  -  1,410,030
 إيرا ات االستثما  فإيرا ات تمويل أخرى   -  -  -  7,673,427 ) (4,057,297  3,616,130
 إيرا ات تمويل  -  -  -  7,647,739  -  7,647,739
                           تكاليف تمويل  -  -  - ) (5,851,133  - ) (5,851,133
              الدترة )خةا ة( / بح  13,803,578  8,078,317  35,169,593 ) (1,535,783  -  55,515,705

             
 )مدقق( 2019 يةمبر  31في             

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

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

 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 

 موسميةنتائج  15
 

 ال تتعلق الطبيعة الموسمية  نشطة المجموعة إال بقةم الدنا  ، الذي تتدافت عايداته خالل الربعين ا فل فا خير من الةنة.
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  16
 

 البياناتإ ا ة المجموعة أن القيم العا لة للموجو ات المالية فالمطلوبات المالية تقا ب قيمترا المد جة كما ذو موضسسسسسسسسسسسسح في  تعتبر
 المالية الموجزة الموحدة.

 
 

 والتزاماتمطلوبات طارئة  17
 

 مطلوبات طارئة
 

 ضمانات بنكية
 

   ذم مليون   72,4 ةسس بقيم انسس الضم اتسس بخطاب يتعلق اسس فيم  ةسس قايم ةسس يا ي اتسس مطلوب ةسس المجموع لدى انسس ل ،2020 يونيو  30خ سس بتا ي
 مليون   ذم(. 65,9: 2019 يةمبر  31)
 
 لتزامات رأسماليةا
 

بقيمة   الدنا   فترميم الةسسسسسسسعديات ففند  ما ينا جراند فند  مشسسسسسسسرفع لىع لتزاماتاالالمجموعة   قد ت ،2020 يونيو  30بتا يخ 
 مليون   ذم(. 172,2: 2019 يةمبر  31مليون   ذم ) 140,8

 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  18
 

عليرا  الموافقة فتمت   ذم مليون  9,96مبلغ  2019  يةسسسمبر 31 في المنترية للةسسسنة اإل ا ة مجلس أعضسسساء مرافآت قيمة بلغت
: بلغت قيمة مرافآت  2019)  2020فتم  فعرا خالل أبريل   2020أبريل   28في اجتماع الجمعية العمومية الةسسسسسسسسنوي المنعقد في  

 الجمعية اجتماع في مليون   ذم فتمت الموافقة عليرا  9,05مبلغ   2018 يةسسمبر   31أعضسساء مجلس اإل ا ة للةسسنة المنترية في  
 (.2019أبريل  28المنعقد في  الةنوي  العمومية

 
 

 19 -وباء كوفيد  تلثير 19
 

فتةسسبب في تعطل ا عمال فا نشسسطة االقتىسسا ية.  فباءذو   19كوفيد أعلنت من مة الىسساة العالمية أن    ،2020ما س   11في  
إل ا ة  فذلك  فمما سسسات إ ا ة المخاير ا خرى الوضسسر فقامت بتدعيل خطة اسسستمرا ية أعمالرا تراقب المجموعة عن كثب مر تقد  

 .2020ا عمال الماتملة فا  اء المالي في  أنشطةتعطل 
 

بعين    المجموعة أخذت،  بةسسسسسسسرعةفي ضسسسسسسسوء الوضسسسسسسسر المتىسسسسسسساعد  العالمية.   شسسسسسسسروكا  في البيصة االقتىسسسسسسسا ية  19  -قد أحد  كوفيد 
في البيانات فإ  اجرا  في أي تعديالت فتغييرات في ا حرا  فالتقديرات فإ ا ة المخاير   الن رفيما إذا كان من الضرف ي   االعتبا 
التجزيسة غير متس ثرة إلى حسد كبير بسالوضسسسسسسسسسسسسسسر ف ال تزال العمليسات التجسا يسة للمجموعسة في قطساعي التموين  الموحسدة.الموجزة المساليسة 
تعتبر اإل ا ة أن ذذ    عمليات قطاع الدنا   بةسسسسسسسسبب قيو  الةسسسسسسسسدر الدفلية فالقيو  المدرفضسسسسسسسسة في الةسسسسسسسسو  المالية. ت ثرت  الاالي.

قطاعي ا عمال اآلخرين.  خاللبطبيعترا فيتم اسسسسسسسسستيعاب الت ثير من  قىسسسسسسسسيرة المدىف  جوذرية، غيرالت ثيرات على قطاع الدنا    
 المقابلةمقا نة بالدترة   2020 يونيو  30أشسسسسسسسسرر المنترية في   ةسسسسسسسستةلك الاد ا  نى من الت ثير على ا  اء المالي لدترة اليوضسسسسسسسسح ذ
 .فالموازنة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 )يتبع( 19 -تلثير وباء كوفيد  19
 

ؤ ي جوذرية قد تعلى مخاير  تتضسسمنفيما يلي االفتراضسسات الرييةسسية حول المةسستقبل فمىسسا   التقدير الرييةسسية ا خرى التي قد  
 الموحدة:الموجزة تعديالت جوذرية على البيانات المالية  إلى
 

 انخداض قيمة الموجو ات غير المالية
 

قسامست المجموعسة بسإجراء تقييم انخدساض قيمسة ممتلكساترسا فمعسداترسا على كسل مةسسسسسسسسسسسسسستوى من فحسدات توليسد النقسد في قطساع الدنسا  . 
  يونيو 30 كمسا فيفي قطساع الدنسا   الممتلكسات فالمعسدات  قيمسةفي  المجموعسة إلى أنسه ال يوجسد انخدساض اسسسسسسسسسسسسسسستنتجست فبسالتسالي،
تؤثر على  غير مؤكسدة جوذريسة أمو كسانست ذنساك مؤشسسسسسسسسسسسسسسرات النخدساض القيمسة فأي . كمسا قسامست المجموعسة بتقييم مسا إذا 2020

 . 19 - أثر جوذري لكوفيدال يوجد  هلى أنالموجو ات فاستنتجت إاستثما ذا في المشرفع المشترك فالمخزفن فالاق في استخدا  
 

 فانخداض قيمة الذمم المدينة التجا ية المتوقعةخةاير االيتمان 
 

 االيتمانمن المجموعة إعا ة تقييم المدخالت فاالفتراضسسات المةسستخدمة لتاديد خةسساير   19  -كوفيد   عن يتطلب عد  اليقين الناتت
 ذات سسمعة جيدة تمنشسآيت لدون من . مر ا خذ في االعتبا  أن المدينين الرييةسيين للمجموعة 2020 يونيو  30كما في المتوقعة 
فنتيجة لذلك، سسسسسسسسسوف تةسسسسسسسستمر المجموعة بمراقبة  المخاير للعمالء.  سسسسسسسسسمات بالارومة، ال يوجد ذناك تغيير جوذري في فمرتبطة

 .الاالة فت ثيرذا على خةاير االيتمان المتوقعة فالقيا  بالتعديالت الضرف ية عند االقتضاء
 

 مبدأ االستمرا ية
 

في ضسسسسوء ال رفف االقتىسسسسا ية الاالية فجمير المعلومات المتاحة حول  قا  ة على االسسسسستمرا انت قامت المجموعة بتقييم ما إذا ك
قد يةسسستمر ت ثير  المخاير فالشسسسروك المةسسستقبلية. تم إعدا  التوقعات التي تغطي ا  اء المةسسستقبلي للمجموعة ف أس المال فالةسسسيولة.

 النشسسسسسسسسسسسسسسساوفلكن في الوقست الاسالي ت رر التوقعسات أن المجموعسة لسديرسا موا   كسافيسة لالسسسسسسسسسسسسسسستمرا  في  التطو ،في  19 -لوفيسد 
ذذ  تم إعدا     لذلك،. فنتيجة 2019 يةسسسسسسسسسسسمبر   31 فلم يتغير منذغير مت ثر إلى حد كبير  مبدأ االسسسسسسسسسسسستمرا ية فيبقى ،التشسسسسسسسسسسسغيلي

 الستمرا ية.البيانات المالية الموجزة الموحدة بشرل مناسب على أساس مبدأ ا
 

لتدشسسسسسي نتيجة  الماتمل ا عمال انقطاععن كثب مر تقد  الوضسسسسسر إل ا ة   19  - كوفيدالمجموعة في مراقبة ت ثير  سسسسسسوف تةسسسسستمر
 .2020على عملياترا فأ ايرا المالي في  19 -لوفيد 

 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة   اعتماد 20
 

 .2020غةطس أ  11تم اعتما  فإجازة إصدا  البيانات المالية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإل ا ة بتا يخ 


