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الزمالء الأعزاء، امل�ساهمون الكرام

�أعبرّ عن خال�ص  للفنادق وجميع م�ساهمينا  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة  �إد�رة  بالنيابة عن جمل�ص 
�متناين ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ص دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�سمو �ل�سيخ 
�لإمار�تية،  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  ونائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  حممد 
و�سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ووزير �سوؤون �لرئا�سة، على 
دعمهم �مل�ستمر وتوجيهاتهم �لكرميه و�لتي �ساهمت يف حتقيق منو هائل يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة وتعزيز مكانتها يف �ملنطقه. 

درهم  مليار   1.13 قدرها  �إير�د�ت  للفنادق  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة  حققت  �لعام،  هذ�  خالل 
ب�سايف ربح بلغ 241 مليون درهم، مما ي�سري �إىل �نخفا�ص حمدود يف �سايف �لربح بن�سبة %3 

مقارنة بالعام �ملا�سي.

�إىل 731 مليون درهم و �سايف ربح بلغ 103 مليون  �إير�د�ت و�سلت قيمتها  حقق قطاع �لفنادق 
درهم  بانخفا�ص بن�سبة 12% مقارنة بالعام �ملا�سي و ذلك ب�سبب �لتباطوؤ يف �ل�سوق، كما �ساهمت 
�سيا�سات توفري �لتكاليف �ملوؤثرة يف �حلفاظ على هام�ص �لربحية بن�سبة 14% من �ير�د�ت �لقطاع.

و   2018 عام  يف  درهم  مليون   146 قيمته  ما  �لتجزئه  قطاع  �إير�د�ت  حققت  �أخرى  ناحية  من 
�سايف ربح بلغ 52 مليون درهم، بانخفا�ص بن�سبة 36% مقارنة بالعام �ملا�سي. يعود �لنخفا�ص يف 
�لرباح �ىل �لقيود �لتي مت و�سعها على بع�ص حمال �لبيع وفر�ص ر�سوم �سياحية بن�سبة 30% على 

�ملنتجات �ملباعة بال�سافة �ىل تر�جع عدد �ل�سكان �لجانب حمليا.

مليون   8 بلغ  ربح  ب�سايف  درهم يف عام 2018،  مليون  للنقل 287  �لغز�ل  �سركة  �ير�د�ت  بلغت 
درهم،  بانخفا�ص 10 مليون درهم يف �سايف �لربح مقارنة بالعام �ملا�سي، ويعود هذ� �لنخفا�ص 
�لتي  �مل�سرتدة  غري  �مل�سافة  �لقيمة  و�سريبة  �لإ�سافية  �لتنظيمية  �لر�سوم  �إىل  رئي�سي  ب�سكل 

فر�ست خالل عام 2018. 

�رتفعت ح�سة �سركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق يف �رباح �سركة كومبا�ص مببلغ 31 مليون درهم، 
وُيعزى ذلك ب�سكل رئي�سي �إىل �رتفاع �ير�د�ت �لعقود �حلكومية و�لعقود �لخرى وتاأثري �نخفا�ص 
قيمة �لعملة �مل�سريه غري �ملتكرر و�لوفر يف �لتكاليف �ملحقق من �د�رة �سل�سلة �لتوريد و�لعقود.  

اآفاق امل�ستقبل
�سوف ن�ستمر يف �لعمل ��ستنادً� �إىل �جناز�تنا �لتي حققناها يف  هذ� �لعام، كما �سنو��سل �تباع 
نهجنا �لبتكاري يف تقليل �لتكاليف �لت�سغيليه، وحتقيق منو يف قيمة حقوق �مل�ساهمني، مع �للتز�م 
بتوفري �رقى �خلدمات جلميع �سيوفنا. �إن عملية �ل�ستحو�ذ على �لفنادق �خلم�سة يف �مارة دبي 

�سوف ي�ساعد على تعزيز �ملوقع �لقيادي لل�سركة يف قطاع �لفنادق يف دولة �لمار�ت.

ال�سيخ/ �سيف بن حممد بن بطي حامد اآل حامد
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

يف  �ل�سياحة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  �لعمل  يف  للفنادق  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة  ت�ستمر  �سوف 
�أبوظبي، و�أود �أن �أغتنم هذه �لفر�سة لكي �أ�سكر د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة على جهودها يف �لرتويج 

للمعامل �ل�سياحيه و�لإمكانيات �لهائلة �لتي تتمتع بها �لمار�ت.

توزيع الرباح للم�ساهمني
يقوم جمل�ص �لإد�رة مبر�جعة �سيا�سة توزيع �لرباح و�ل�سرت�تيجيات �ملاليه �ل�ساملة ب�سكل منتظم 
ووفاء  لل�سركه  �لتابعه  �لأعمال  وحد�ت  خمتلف  م�سالح  بني  �لتو�زن  على  �حلفاظ  على  ويركز 
�ل�سركه بالتز�ماتها �ملتعلقة بخدمات �لديون، وكذلك م�سالح �مل�ساهمني يف �ل�سركه. لهذ�، نقدم 

تو�سية �إىل �جلمعيه �لعامه من �أجل توزيع �أرباح نقديه بن�سبة 13% من قيمة ر�أ�ص �ملال. 

ر�سالة تقدير
�أود �أن �أتقدم بجزيل �ل�سكر و�لتقدير ملجل�ص �إد�رتنا �ملوقر على تفانيهم وم�ساهمتهم �لبناءة يف 
حتقيق �هد�ف �ل�سركه. وبالنيابة عن جمل�سنا وم�ساهمينا �أ�سكر �لإد�رة و�ملوظفني على جهودهم 

�ملتو��سله. �سكرً� لكم جميعا.

ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة
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عن ال�سركة
�أبوظبي �لوطنية للفنادق يف �لعام 1976 ، لتكون �سركة متخ�س�سة يف �متالك  تاأ�س�ست �سركة 
�لفنادق و�إد�رة �لأ�سول، ثم تطورت لت�سبح �إحدى جمموعات �ل�سيافة �لتي ت�سم �إد�رة �لفنادق 
و�ملطاعم وخدمات �لتموين و�لنقل و�ملو��سالت. وتدير �إد�رة �لفنادق �لتابعة لل�سركة عددً� من 
�أفخم و�أ�سهر �لفنادق يف �إمارة �أبوظبي وخارجها: فندق ريتز كارلتون �أبوظبي، �لقناة �لكبى، 
فندق وفلل بارك حياة �أبوظبي، فندق ومنتجع �سري�تون �أبوظبي، لو مرييديان �أبوظبي، هيلتون 

�أبوظبي، هيلتون �لعني، و�سوفيتيل دبي جمري� بيت�ص.

عالمة  مظلة  حتت  �ملدينة  يف  مميزة  �أماكن  يف  �لو�قعة  �لفنادق  من  جمموعة  �ل�سركة  وتدير 
�ملبتكرة  و�ملفاهيم  �خليار�ت  من  جمموعة  للمجموعة  �لتابع  �ملطاعم  ق�سم  يقدم  كما  �لديار. 
�أ�سهر  يف عامل �ملاأكولت و�مل�سروبات حتت مظلة �لقرية �لفيني�سية و�لتي ت�سم فروعًا لعدد من 
�ملطاعم ذ�ت �ل�سمعة �لدولية يف حميط ��ستثنائي يف فندق ريتز كارلتون �أبوظبي، �لقناة �لكبى.

وت�سم �أق�سام �ل�سيافة �لأخرى �لتابعة لل�سركة �سن �ساين لل�سفر و�ل�سياحة و�لغز�ل للمو��سالت 
و�أبوظبي �لوطنية للفنادق كومبا�ص، وهي مبثابة �سركات عاملة يف قطاعات �لأعمال �لأخرى �لتي 
تكمل خدمات �ل�سيافة �لتابعة للمجموعة. و�لتي �أن�سئت كوحد�ت لالأعمال لدعم �سبكة �لفنادق، 

حيث �أ�سبحت م�ساريع وكيانات ر�بحة بحد ذ�تها.

الفنادق اململوكة لل�سركة
متتلك �سركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق من خالل ق�سم �لفنادق عددً� من فنادق �ل�سيافة

�ملرموقة و�ملعروفة يف �إمارة �أبوظبي.

فندق ريتز كارلتون اأبوظبي – القناة الكربى
خور  و  �لكبري  ز�يد  �ل�سيخ  جامع  على  مطل  وهو   ،  2013 مار�ص  يف  �لفاخر  �لفندق  هذ�  �فتتح 
�ملقطع، وي�سم �لفندق 532 غرفة وجناحًا وفيال. وي�سمن �لفندق جتربة �سيافة �ساحرة لنزلئه، 
�إذ ميتد على م�ساحة 57 فد�نًا وي�ستوحي ت�سميمه من �لطر�ز �ملعماري �لفريد ملدينة �لبندقية. 
وقد �أ�سبح �لفندق من �ملعامل �لبارزة يف �أبوظبي حيث يقدم لرو�ده خيار�ت ر�ئعة لتناول �لطعام 

ومر�فق ترفيهية حتفها �حلد�ئق �مل�سذبة بعناية وتزينها نو�فري �ملياه فائقة �جلمال.

فندق وفلل بارك حياة اأبوظبي
�فتتح فندق وفلل بارك حياة �أبوظبي يف نوفمب 2011 ليكون �ملق�سد �حل�سري للزو�ر �ملميزين من 
رجال �لأعمال و�ل�سياح. ويقع �لفندق على على جزيرة �ل�سعديات حيث �ل�سو�طئ �لنقية و�ملحمية 
�ل�سعديات  منطقة  من  مقربة  وعلى  �ل�سهري  �ل�سعديات  �ساطئ  جولف  نادي  مبحاذ�ة  وهو  بيئيًا، 
ز�يد  وقريبًا متحف  �أبوظبي،  �للوفر  ومنها متحف  �لإبد�ع  نخبة من متاحف  ت�سم  �لتي  �لثقافية 
�لوطني، ومتحف جوجنهامي �أبوظبي. وي�سم �لفندق 306 غرفة وفيال وجمموعة من �ملطاعم �لتي 

تقدم ت�سكيلة متنوعة من �أ�سهى �لأطباق �لعاملية، ف�ساًل عن عدد من �ملر�فق �لرتفيهية �لفريدة.

فندق �سوفيتيل دبي جمريا بيت�س
�لفاخر يف منطقة م�ساكن �ساحل �جلمري� يف قلب مر�سى دبي و�سارع �ملم�سى،  �لفندق  يقع هذ� 
ويجمع �لفندق بذكاء بني دفء �ل�سيافة �لعربية و�لأناقة �لفرن�سية �لر�ئعة. ونظرً� ملوقعه �لفريد 
�لرتفيه  وجهات  من  نخبة  ي�سم  �لذي  بيت�ص«  »ذ�  ومركز  �لعام  �ل�ساطئ  من  خطو�ت  بعد  على 
و�لت�سوق، يجد �مل�سافرون من رجال �لأعمال و�ل�سياح �أنف�سهم حماطني مبر�فق ترفيهية ��ستثنائية 
وعدد ل يح�سر من خيار�ت تناول �لطعام يف و�حدة من �أ�سهر �لوجهات على م�ستوى �لعامل.. ولقد 

�فتتح هذ� �لفندق �ملكون من 438 غرفة عام 2009 .

فندق ومنتجع �سرياتون اأبوظبي
لكل  �ملثالية  �لوجهة  �لفندق  ويعد  �ملتحدة.  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  عا�سمة  قلب  يف  �لكورني�ص 
�ملنا�سبات مع 272 غرفة و 3 طو�بق ت�سم غرف »�لكلوب«. ميكنك تذوق �لأطباق �لإيطالية �ل�سهية 
�أو �ل�ستمتاع بالتابا�ص  �أو �إ�سافة مل�سة مك�سيكية على �سهرتك يف �إل �سومبيرو،  مبطعم ل ماما، 
�لإ�سبانية �للذيذة يف مطعم بر�فو. وي�ستطيع �لنزلء �ل�ستمتاع بال�سرتخاء على �لبحرية �لرملية �أو 
بجو�ر حمام �ل�سباحة �خلارجي، �أو جتديد �سبابهم مع جل�سة تدليك �أو �لكتفاء بالتلذذ مب�سروبهم 
�ملف�سل يف بار حمام �ل�سباحة. ويقدم مركز �للياقة �لبدنية فائق �لتطور معد�ت و�أثقال للتمارين 

�لقلبية، ومالعب تن�ص و��سكو��ص بالإ�سافة �إىل غرف �جلاكوزي و�ل�ساونا وغرف �لبخار
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فندق لو مرييديان اأبوظبي
�ليز�بيث  �مللكة  وجاللة  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  قبل  من   1979 عام  يف  �لفندق  �فتتح 
�لثانية، ويعتب �لفندق و�حد من �أعرق �ملنتجعات يف �أبوظبي وي�ستقبل �سيوفه منذ عقود. مبنى 
مب�سافة  وقريبة  و��سعة  حديقة  على  مطلة  وجناح  غرفة   248 من  ومكون  طو�بق،   5 من  مكون 
200 مرت فقط عن �ل�ساطئ ، مما يجعل هذ� �ملكان ر�ئع جلميع �لنزلء ومبختلف �لأعمار. كما 
ويت�سمن نادي �سحي لتن�سجم �أكرث يف �لر�حة و�لهدوء و�ل�سرتخاء. يف قلب �لفندق حيث توجد 
"�لقرية" و�لتي متتد مب�ساحة �حلديقة كاملة لت�سمل �لعديد من �ملطاعم و�لبار�ت بال�سافة �إىل 
�ستى �أنو�ع �ملاأكولت �ملف�سلة لدى �لزو�ر، وبالطبع �ست�ستمتع باأجو�ء �ملو�سيقى و�حلفالت �لفريدة 

و�ملمتعة.

هيلتون اأبوظبي
يعد فندق هيلتون �أبوظبي �لو�قع على �لكورني�ص و�سط �لعا�سمة �أبوظبي، معلمًا �سياحيًا وتاريخيًا 
�لعا�سمة  يف  و�ملف�سلة  �لأوىل  �ل�سياحية  �لوجهة  �لفندق  ي�سكل  كما  �لعا�سمة،  ل�سكان  مهمًا 
�لإمار�تية منذ تاأ�سي�سه عام 1973 . وي�سم �لفندق 326 غرفة ذ�ت �إطاللت بانور�مية مميزة. 
وي�ستهر مبجموعة متنوعة من �ملطاعم �حلائزة على عدة جو�ئز عاملية وحملية. بالإ�سافة �إىل 
�ساطئ ونادي هيلتونيا �ملمتد على م�ساحة 11000 مرت مربع من �لرمال �لبي�ساء، و�لذي يوفر 
�إطاللة ر�ئعة على �ملياه �لزرقاء للخليج �لعربي، ويت�سمن جمموعة كبرية من �ملر�فق  ل�سيوفه 
للياقة  ومركزً�  لالأطفال،  مائية  و�ألعاب  ومنحدر�ت  �سباحة  حمامات  ثالثة  تت�سمن  �لرتفيهية 

�لبدنية و�لريا�سات �ملائية، بالإ�سافة �إىل �ل�سبا �ل�سحي.

هيلتون العني
يقع فندق هيلتون �لعني و�سط �حلد�ئق �خل�سر�ء �جلذ�بة ، كما يتميز باملوقع �ملثايل و�سط �ملدينة 
و�لأ�ستمتاع  �لأعمال.  لرجال  حتي  �لعطالت  �أثناء  و�لأ�سدقاء  �لأهل  مع  �لأوقات  �أ�سعد  لق�ساء 
بحمامات �ل�سباحة �لثالثة ومالعب �لتن�ص �إيل �أحدث �لغرف �لأنيقة مع جمموعة من �ملطاعم 
�ل�سغوط  عن  بعيد  باأنك  ت�سعر  �أنك  كما   . �لو��سعة  و�لأجتماعات  �ملنا�سبات  وقاعات  �ملتميزة 
�ليومية و�لأ�سرتخاء ، بالأ�سافة �إيل �ملوقع �لأ�سرت�تيجي و�لقريب من جميع مناطق �جلذب مثل 
�ليون�سكو  �لتابعة ملنظمة  �لعاملية  �لرت�ث  �لعني وجميع مو�قع  �لر�ئعة يف مدينة  �لرملية  �لكثبان 

�لعاملية .

اإدارة الفنادق – �سل�سلة فنادق الديار
�أبوظبي، و منذ  �إمارة  �أ�س�ست �سل�سلة فنادق �لديار �ملحلية عام 1991 ملو�كبة �لنمو �ل�سياحي يف 
ن�ساأتها تو�سعت �إىل �سبكة من �لفنادق �لناجحة يف مو�قع هامة يف �إمارتي �أبوظبي و �لفجرية تهتم 
بالدرجة �لأوىل بقطاع م�سافري �لأعمال. و ت�سمل عالمة �لديار نطاقا و��سعا من �لفنادق بدء� 
بنجمة و�حدة و حتى خم�سة جنوم بالإ�سافة �إىل �سقق فندقية ذ�ت خدمات متكاملة و هي فندق 
�لديار كابيتال، فندق �لديار د�نة، فندق �لديار مينا، �لديار �سو� لل�سقق �لفندقية و فندق �لديار 

�سيجي. مما يوؤكد �إلتز�م عالمة �لديار و حر�سها على تعزيز مكانتها يف �ل�سوق �ملحلية.

القرية الفيني�سية
تعدرّ �لقرية �لفيني�سية يف فندق ريتز كارلتون �أبوظبي، �لقناة �لكبى، �أحدث وجهة ترفيهية على 
�لو�جهة �لبحرية للعا�سمة �لإمار�تية، وت�ستقي ت�سميمها من ع�سر �لنه�سة و�لتخطيط �حل�سري 
�لبحر  مطبخ  من  ترت�وح  بخيار�ت  �ملطاعم  من  متنوعة  مبجموعة  تتغنى  كما  �لبندقية،  ملدينة 
�لأبي�ص �ملتو�سط �إىل �ملطبخ �لإمار�تي و�لياباين. عالوة على ذلك، ت�سمرّ �لقرية �لفيني�سية �سبا 

ر عالجات فاخرة للعناية بال�سحة و�جلمال. ريتز كارلتون، حيث تتوفرّ

الفنادق املن�سمة حديثًا
خالل عام 2018، قامت �سركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق بعقد �سفقة �سر�ء لـ 5 فنادق يف �إمارة 
دبي، )فندق �لعنو�ن دبي مول، فندق �لعنو�ن بوليفارد، فندق �لعنو�ن دبي مارينا، فندق فيد� د�ون 
تاون، وفندق �ملنزل د�ون تاون( من جمموعة �إعمار لل�سيافة. �ل�سفقة متت بنجاح يف عام 2019.
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ق�سم النقل:
�سركة الغزال للموا�سالت

تاأ�س�ست �لغز�ل �لنقل، �لتابعة لأبو ظبي �لوطنية للفنادق، عام 1986 كاأول خدمة تاك�سي باملذياع 
�لنقل  لت�سمل  �ملختلفة  �لعمالء  حاجات  لتلبي  ذلك  بعد  �ل�سركة  خدمات  تو�سعت  ظبي.  �أبو  يف 
خدماتها  �ل�سركة  تقدم  �لهامة.  لل�سخ�سيات  �لليموزين  وتوفري  �ل�سيار�ت  وتاأجري  باحلافالت 
و�خلا�ص  �لعام  �لقطاع  وكوؤ�س�سات  و�لفنادق  �جلوية  �خلطوط  و�سناعات  �ل�سركات  من  للعديد 

و�ملد�ر�ص و�جلامعات.

�إىل جانب �أكرث من 75 �سيارة ليموزين، متتلك �سركة �لغز�ل �أ�سطوًل من �أكرث من 600 حافلة، 
ولدى ق�سم تاأجري �ل�سيار�ت �أكرث من 1000 �سيارة من �أحدث طر�ز و�أ�سطول من �أكرث من 1000 

�سيارة تاك�سي.

لدى �ل�سركة خدمة حافالت متنقلة من �لعني �إىل دبي بجدول منتظم على مد�ر �لأ�سبوع. وتتم 
�مليكانيكية.  لل�سيانة  بالكامل  جمهزتني  ور�ستني  يف  �حلديثة  �ل�سيار�ت  من  �أ�سطولنا  �سيانة 
تاأجري  وتت�سمن  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  �أنحاء  �ليوم يف جميع  مد�ر  على  متاحة  و�خلدمات 
جميع �أنو�ع �ل�سيار�ت ملدة طويلة �أو ق�سرية من طر�ز�ت �ل�سيد�ن �ملختلفة و�ل�سيار�ت �لتجارية 
وجميع �أنو�ع �حلافالت، ب�سائق �أو يقودها �مل�ستاأجر بنف�سه. تتحكم مر�كز �لعمليات يف �أ�سطول 

�ل�سركة من حيث �حلجوز�ت و�إر�سال �ل�سيار�ت ومر�قبة �خلدمات.

ق�سم التموين:
�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س

�أبو ظبي �لوطنية للفنادق كومبا�ص هو م�سروع م�سرتك بني �أبو ظبي �لوطنية للفنادق وجمموعة 
كومبا�ص �لعامة �ملحدودة. وتعد جمموعة كومبا�ص، و�ملدرجة يف بور�سة لندن، هي �أكب �سركة 

عاملية متخ�س�سة يف خدمات �ملطاعم.

تاأ�س�ست �أبو ظبي �لوطنية للفنادق كومبا�ص يف �أبو ظبي، وميتد عملها يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وجبة  ماليني   3 �ل�سركة  تقدم  موظف،  �ألف   25 من  باأكرث  �ل�سعودية.  �لعربية  و�ململكة  وقطر 
ا، كما لديها ق�سم كبري خلدمات �لتنظيف و�ملكاتب. ي�سمل عمالوؤها �ل�سركات متعددة  �أ�سبوعًيرّ
و�سركات  و�مل�ست�سفيات و�جلامعات  �لإ�سالحية  و�ملوؤ�س�سات  و�ل�سرطة  �لدفاع  وقو�ت  �جلن�سيات 
�لنفط �لإقليمية يف �ملنطقة. وقد تز�يد منو �لقطاع �حليوي بقوة، و�سانده معدل عاٍل من �حلفاظ 

�لتجاري. وتعمل �ل�سركة وفًقا لأعلى �ملعايري �لدولية من �ل�سالمة �ل�سحية و�لرتكيز �لبيئي.
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�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق – �سركة م�ساهمة عامة
تقرير رئي�ص جمل�ص �لإد�رة  و�لبيانات �ملالية �ملوحدة 

31 دي�سمب 2018

22تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

27بيان املركز املايل املوحد

28بيان الأرباح واخل�سائر املوحد

28بيان الدخل ال�سامل املوحد

30بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد 

31بيان التدفقات النقدية املوحد

32مالحظات عن البيان املايل لل�سركة

التقرير والبيان املايل ال�سنوي
حتى تاريخ 31 من دي�سمرب 2018

الفهر�س
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�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق – �سركة م�ساهمة عامة
تقرير رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

31 دي�سمب 2018

�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق – �سركة م�ساهمة عامة
�لبيانات �ملالية �ملوحدة

31 دي�سمب 2018
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي
�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق – �سركة م�ساهمة عامة

تقرير حول تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة

الراأي
لقد دققنا �لبيانات �ملالية �ملوحدة ل�سركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق – �سركة م�ساهمة عامة )»�ل�سركة«(، و�سركتها �لتابعة )ي�سار �إليها جمتمعة بـ »�ملجموعة«(، و�لتي تت�سمن بيان �ملركز �ملايل �ملوحد كما يف 31 دي�سمب 2018 
وبيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد وبيان �لدخل �ل�سامل �ملوحد وبيان �لتغري�ت يف حقوق �مل�ساهمني �ملوحد وبيان �لتدفقات �لنقدية �ملوحد لل�سنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ، و�لإي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة، وي�سمل ذلك 

ملخ�ص �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة.

يف ر�أينا، �إن �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملرفقة تعب ب�سورة عادلة، من كافة �لنو�حي �ملادية، عن �ملركز �ملايل �ملوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمب 2018، وعن �أد�ئها �ملايل �ملوحد وتدفقاتها �لنقدية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف ذلك 
�لتاريخ وفقًا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية.

اأ�سا�س اإبداء الراأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا ملعايري �لتدقيق �لدولية. �إن م�سوؤولياتنا مبوجب هذه �ملعايري مت تو�سيحها يف فقرة م�سوؤولية مدققي �حل�سابات عن تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة من هذ� �لتقرير. نحن م�ستقلون عن �ملجموعة وفقًا لقو�عد 
�ل�سلوك �ملهني للمحا�سبني �لقانونيني �ل�سادرة عن �ملجل�ص �لدويل ملعايري �ل�سلوك �ملهني للمحا�سبني �إىل جانب متطلبات �ل�سلوك �ملهني ذ�ت �ل�سلة بتدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وقد �لتزمنا 
مب�سوؤولياتنا �ملهنية وفقًا لهذه �ملتطلبات ومتطلبات �ل�سلوك �ملهني �ل�سادرة عن �ملجل�ص �لدويل ملعايري �ل�سلوك �ملهني للمحا�سبني. وباعتقادنا �إن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر لنا �لأ�سا�ص لإبد�ء ر�أينا حول 

�لبيانات �ملالية �ملوحدة للمجموعة.

اأمور التدقيق الهامة
�إن �أمور �لتدقيق �لهامة هي تلك �لأمور �لتي، يف ر�أينا �ملهني، كان لها �أكب �أهمية يف تدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة للفرتة �حلالية. وقد مت �لتعامل مع تلك �لأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة ب�سكٍل عام وعند تكوين 

ر�أينا حولها، ول نبدي ر�أيًا منف�ساًل حول هذه �لأمور. وبخ�سو�ص كل �أمر من �لأمور �ملو�سحة �أدناه، فاإن و�سفنا لكيفية �لتعامل مع ذلك �لأمر من خالل �أعمال تدقيقنا مو�سح يف هذ� �ل�سياق.

لقد قمنا بتنفيذ م�سوؤولياتنا �ملو�سحة يف فقرة م�سوؤولية مدققي �حل�سابات عن تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة من تقريرنا، مبا يف ذلك ما يتعلق بهذه �لأمور. وبناًء عليه، فقد ت�سمن تدقيقنا تنفيذ �لإجر�ء�ت �مل�سممة لال�ستجابة 
�إىل تقييمنا ملخاطر �لأخطاء �ملادية يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة. وتوفر لنا نتائج �إجر�ء�ت �لتدقيق �لتي قمنا بها، مبا يف ذلك �لإجر�ء�ت �ملنفذة للتعامل مع �لأمور �ملو�سحة �أدناه، �أ�سا�سًا لإبد�ء ر�أينا حول تدقيق �لبيانات �ملالية 

�ملوحدة �ملرفقة.

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي
)تتمة( عامة  م�ساهمة  �سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق – �سركة 

تقرير حول تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة )تتمة(

اإدراج اليرادات
يعتب �إدر�ج �لإير�د�ت من �لمور �لرئي�سية مع �لأخذ بالعتبار م�سادر �لإير�د�ت �ملتنوعة �ملرتبطة باملجموعة و�لتي تتكون من حجم كبري من معامالت ذ�ت قيمة منخف�سة و�لتي تاأتي من عدد متنوع من �ملو�قع �لت�سغيلية غري 
�ملركزية. وبالإ�سافة لذلك، يوجد عدد من �أنظمة �حلا�سب �لآيل و�لتطبيقات لإدر�ج �لإير�د�ت من �ملعامالت، و�لتي يتطلب عدد منها معاجلة يدوية لتحويل �لبيانات �إىل �لفريق �ملايل �ملركزي مما يوؤدي �إىل زيادة خماطر �لأخطاء 

عند معاجلة �ملعامالت. خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018، بلغ �إجمايل �لإير�د�ت �لت�سغيلية للمجموعة ما قيمته 1.134.790 �ألف درهم.

لقد قمنا مبر�جعة �سيا�سات �إدر�ج �لإير�د�ت �ملطبقة من قبل �ملجموعة لتقييم مدى �لتز�مها مبتطلبات �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية. قمنا بتنفيذ �إجر�ء�ت تدقيق لكل موقع ت�سغيلي جوهري له تدفقات �إير�د�ت كبرية، 
و�لتي ت�سمنت �إجر�ء�ت حتليلية على م�ستوى �ملجموعة و�لق�سم و�ل�سركة �لتابعة وقمنا باإجر�ء �ختبار�ت على �ملعامالت يف نهاية �ل�سنة لتقييم ما �إذ� كان قد مت �إدر�ج �لإير�د�ت يف �لفرتة �ملحا�سبية �ل�سحيحة.

النخفا�س يف قيمة الأرا�سي واملباين
كما مت �لإف�ساح عنه يف �إي�ساح رقم 5، كما يف 31 دي�سمب 2018، كان لدى �ملجموعة ممتلكات ومعد�ت بقيمة 8.207.120 �ألف درهم و�لتي تتكون ب�سكل رئي�سي من �لأر��سي و�ملباين �ملتعلقة بالفنادق �لت�سغيلية �ململوكة من قبل 
�ملجموعة �لبالغة قيمتها 7.179.310 �ألف درهم. تتطلب عملية تقييم �لقيمة �ملدرجة لهذه �لأر��سي و�ملباين تقييم ما �إذ� كانت هناك �أية موؤ�سر�ت على �لنخفا�ص يف �لقيمة يف هذه �ملوجود�ت بالرجوع �إىل �لربحية �مل�ستقبلية 
�ملتوقعة لكل من �لوحد�ت �ملولدة للنقد. تعتمد مناذج �لتقييم �مل�ستخدمة يف تقييم �لقيمة �ملدرجة لهذه �لأر��سي و�ملباين على عدد من �لفرت��سات �جلوهرية �ملتعلقة بالتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية ومعدلت �خل�سم ذ�ت �ل�سلة 

�ملطبقة. 

لقد ح�سلنا على تقييمات �لنخفا�ص يف �لقيمة �ملعدة من قبل �إد�رة �ملجموعة للموجود�ت �جلوهرية وقمنا بتقييم مدى مالءمة �لفرت��سات �جلوهرية �مل�ستخدمة يف �لتقييمات مثل معدلت �خل�سم ومعدلت �لر�سملة وتكاليف 
�ل�ستبعاد ومعدلت �لنمو و�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية تو�فقًا مع متطلبات معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 36 )�لنخفا�ص يف قيمة �ملوجود�ت �ملالية( وقمنا بتقييم ما �إذ� كان �لإف�ساح �ملقدم يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة يتو�فق مع 
متطلبات معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 36. وبالإ�سافة �إىل ذلك، قمنا باإختبار �لدقة �حل�سابية لنماذج �لنخفا�ص يف �لقيمة �مل�ستخدمة من قبل �إد�رة �ملجموعة. مت �إجر�ء هذ� �لتقييم مب�ساعدة �خت�سا�سي �لتقييم �لعاملني لدينا. 
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي
�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق – �سركة م�ساهمة عامة )تتمة(

تقرير حول تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة )تتمة(

املعلومات الأخرى
تت�سمن �ملعلومات �لأخرى �ملعلومات �لو�ردة يف تقرير رئي�ص جمل�ص �لإد�رة ومناق�سة وحتليل �لإد�رة وتقرير حوكمة �ل�سركات و�لتقرير �ل�سنوي بخالف �لبيانات �ملالية �ملوحدة وتقرير مدققي �حل�سابات. لقد ح�سلنا على تقرير 
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة ومناق�سة وحتليل �لإد�رة قبل تاريخ تقرير تدقيقنا، ونتوقع �أن نح�سل على تقرير حوكمة �ل�سركات و�لتقرير �ل�سنوي بعد تاريخ تقريرنا حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة. تتحمل �لإد�رة �مل�سوؤولية عن �ملعلومات 

�لأخرى.

�إن ر�أينا حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة ل ي�سمل �ملعلومات �لأخرى ولن نبدي �أي ��ستنتاج تدقيق حولها.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات �ملالية �ملوحدة، تتمثل م�سوؤوليتنا يف قر�ءة �ملعلومات �لأخرى، ومن خالل تلك �لقر�ءة تقييم ما �إذ� كانت �ملعلومات �لأخرى تتعار�ص ب�سكٍل جوهري مع �لبيانات �ملالية �ملوحدة �أو �ملعرفة �لتي ح�سلنا 
عليها خالل �لتدقيق �أو فيما �إذ� كانت �ملعلومات �لأخرى تت�سمن �أخطاًء جوهرية. ويف حال �أنه، تو�سلنا �إىل ��ستنتاج بوجود �أخطاء مادية يف تلك �ملعلومات �لأخرى بناًء على �لأعمال �لتي قمنا بها، فاإنه يتطلب منا �لإبالغ عن 

ذلك. ولي�ص لدينا ما نبلغ عنه يف هذ� �ل�سدد.

م�سوؤولية الإدارة وم�سوؤولو احلوكمة عن البيانات املالية املوحدة
�إن �لإد�رة م�سوؤولة عن �لإعد�د و�لعر�ص �لعادل لهذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة وفقًا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية ووفقًا لالأحكام �ملعنية من عقد �لتاأ�سي�ص و�لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة و�لقانون �لحتادي لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة رقم )2( ل�سنة 2015، وعن نظام �لرقابة �لد�خلية �لتي تعتبه �لإد�رة �سروريًا لإعد�د بيانات مالية موحدة خالية من �لأخطاء �ملادية، �سو�ًء كان ذلك نتيجًة لحتيال �أو خطاأ. عند �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة، 
تتحمل �لإد�رة م�سوؤولية تقييم قدرة �ملجموعة على �ل�ستمر�ر وفقًا ملبد�أ �ل�ستمر�رية، وعن �لإف�ساح، كما هو منا�سب، عن �لأمور ذ�ت �لعالقة مببد�أ �ل�ستمر�رية و��ستخد�م مبد�أ �ل�ستمر�رية كاأ�سا�ص حما�سبي، �إل �إذ� كانت نية 

�لإد�رة ت�سفية �ملجموعة �أو �إيقاف �أعمالها �أو عدم وجود �أي بديل و�قعي �آخر �سوى �لقيام بذلك.

يتحمل م�سوؤولو �حلكومة م�سوؤولية �لإ�سر�ف على عملية �إعد�د �لتقارير �ملالية �ملوحدة للمجموعة.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
�إن هدفنا هو �حل�سول على تاأكيد معقول باأن �لبيانات �ملالية �ملوحدة، ككل، خالية من �لأخطاء �ملادية، �سو�ًء كان ذلك نتيجًة لحتيال �أو خطاأ، و�إ�سد�ر تقرير مدققي �حل�سابات �لذي يت�سمن ر�أينا حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة. 
�إن �لتاأكيد �ملعقول هو عبارة عن م�ستوى عايل من �لتاأكيد، لكنه لي�ص �سمانًا باأن �لتدقيق �لذي مت �إجر�وؤه وفقًا ملعايري �لتدقيق �لدولية �سوف يكت�سف د�ئمًا �لأخطاء �ملادية عند وجودها. قد تن�ساأ �لأخطاء نتيجة لحتيال �أو خطاأ، 

وتعتب مادية �إذ� كان من �ملتوقع ب�سكل معقول �أن توؤثر، منفردة �أو جمتمعة، على �لقر�ر�ت �لقت�سادية للم�ستخدمني و�لتي مت �تخاذها بناًء على تلك �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي
�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق – �سركة م�ساهمة عامة )تتمة(

تقرير حول تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة )تتمة(

م�سوؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(
كجزء من عملية �لتدقيق �لتي تتم وفقًا ملعايري �لتدقيق �لدولية، نقوم مبمار�سة �لجتهاد �ملهني و�ملحافظة على �ل�سك �ملهني خالل عملية �لتدقيق. كما نقوم مبا يلي:

• حتديد وتقييم خماطر �لأخطاء �ملادية يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة، �سو�ًء كان ذلك نتيجًة لحتيال �أو خطاأ، وت�سميم وتنفيذ �إجر�ء�ت �لتدقيق �ملنا�سبة لتلك �ملخاطر، و�حل�سول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر 	
لنا �أ�سا�ص لإبد�ء ر�أينا حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة. �إن خماطر عدم �كت�ساف �خلطاأ �ملادي �لناجت عن �لحتيال �أعلى من �ملخاطر �لناجتة عن �لأخطاء، نظرً� لأن �لحتيال قد يت�سمن �لتو�طوؤ �أو �لتزوير �أو �حلذف �ملتعمد �أو 

�لتحريف �أو جتاوز �لرقابة �لد�خلية.
• �حل�سول على فهم حول نظام �لرقابة �لد�خلية �ملعني بتدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة لت�سميم �إجر�ء�ت تدقيق منا�سبة للظروف، ولي�ص بهدف �إبد�ء ر�أي حول فعالية نظم �لرقابة �لد�خلية للمجموعة.	
• تقييم مدى مالءمة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة ومدى معقولية �لتقدير�ت �ملحا�سبية و�لإف�ساحات ذ�ت �لعالقة �لتي قامت بها �لإد�رة.	
• �لتو�سل �إىل ��ستنتاج حول مدى مالءمة ��ستخد�م �لإد�رة ملبد�أ �ل�ستمر�رية �ملحا�سبي وتقييم، بناًء على �أدلة �لتدقيق �لتي مت �حل�سول عليها، ما �إذ� كان هناك حالة جوهرية من عدم �لتاأكد تتعلق باأحد�ث �أو ظروف 	

قد تلقي ب�سكوك جوهرية حول قدرة �ملجموعة على �ل�ستمر�ر. �إذ� تو�سلنا �إىل ��ستنتاج �أن هناك حالة جوهرية من عدم �لتاأكد، فاإنه يتعني علينا �أن نلفت �لنتباه يف تقرير مدققي �حل�سابات �إىل �لإف�ساحات ذ�ت �ل�سلة يف 
�لبيانات �ملالية �ملوحدة �أو تعديل ر�أينا �إذ� كانت هذه �لإف�ساحات غري كافية. تعتمد ��ستنتاجاتنا على �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها حتى تاريخ �إ�سد�ر تقرير مدققي �حل�سابات �خلا�ص بنا. �إل �أن �لأحد�ث �أو �لظروف �مل�ستقبلية 

قد تت�سبب يف توقف �ملجموعة عن �ل�ستمر�ر وفقًا ملبد�أ �ل�ستمر�رية.
• تقييم �لعر�ص �لعام وحمتوى �لبيانات �ملالية �ملوحدة، مبا يف ذلك �لإف�ساحات، وما �إذ� كانت �لبيانات �ملالية �ملوحدة متثل �ملعامالت و�لأحد�ث ب�سكٍل يحقق �لعر�ص �لعادل للبيانات �ملالية �ملوحدة.	
• �حل�سول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخ�سو�ص �ملعلومات �ملالية للمن�ساآت �أو �لأن�سطة �لتجارية د�خل �ملجموعة بغر�ص �إبد�ء ر�أٍي حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة. �إننا م�سوؤولون عن توجيه و�لإ�سر�ف على و�إجناز 	

عملية �لتدقيق للمجموعة. ونتحمل �مل�سوؤولية عن ر�أينا حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

نقوم بالتو��سل مع م�سوؤويل �حلوكمة بخ�سو�ص، من بني �أموٍر �أخرى، نطاق �لتدقيق وتوقيته ومالحظات �لتدقيق �لهامة، و�لتي تت�سمن نقاط �ل�سعف �جلوهرية يف نظام �لرقابة �لد�خلية �لتي نحددها خالل عملية �لتدقيق.

كما نقوم بتزويد م�سوؤويل �حلوكمة مبا يفيد �لتز�منا مبتطلبات �ل�سلوك �ملهني �ملتعلقة بال�ستقاللية، ويتم �إبالغهم بكافة �لعالقات و�لأمور �لأخرى �لتي تظهر �أنها قد توؤثر ب�سكل معقول على ��ستقالليتنا، و�ل�سو�بط �لتي من 
�ساأنها �أن حتافظ على �ل�ستقاللية �إن وجدت.

ومن تلك �لأمور �لتي يتم �لتو��سل بها مع م�سوؤويل �حلوكمة، نقوم بتحديد �لأمور �لتي نرى �أنها كانت �أكرث �أهمية يف تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة للفرتة �حلالية، و�لتي متثل �أمور �لتدقيق �لهامة. ونقوم بو�سف تلك �لأمور يف 
تقرير مدققي �حل�سابات، �إل �إذ� كانت �لقو�نني �أو �لت�سريعات متنع �لإف�ساح عن هذ� �لأمر للعامة �أو، يف حالت نادرة جدً�، نرى �أنه يجب عدم �لإف�ساح عن هذ� �لأمر يف تقريرنا لأن �لعو�قب �ل�سلبية �ملتوقعة عن �لف�ساح قد 

تفوق �ملنفعة �لعامة �لناجتة عنه.
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي
�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق – �سركة م�ساهمة عامة )تتمة(

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى
كما ن�سري، وفقًا ملتطلبات �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إىل ما يلي:

• لقد ح�سلنا على جميع �ملعلومات و�لي�ساحات �لتي ر�أيناها �سرورية لأغر��ص تدقيقنا؛	
• لقد مت �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة، من كافة �لنو�حي �جلوهرية، وفقًا لالأحكام �ملعنية من �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وعقد �لتاأ�سي�ص و�لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة؛	
• حتتفظ �ملجموعة ب�سجالت حما�سبية منتظمة؛	
• تتفق �ملعلومات �ملالية �ملوحدة �لو�ردة يف تقرير رئي�ص جمل�ص �لإد�رة مع �ل�سجالت و�لدفاتر �ملحا�سبية للمجموعة؛	
• مت �إدر�ج �ل�ستثمار�ت يف �لأ�سهم و�لأور�ق �ملالية �سمن �لإي�ساح رقم 6 حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة، وي�سمل �مل�سرتيات و�ل�ستثمار�ت �لتي قامت بها �ملجموعة خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018؛	
• يبني �لإي�ساح رقم 11 حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة �لإف�ساحات �ملتعلقة باملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة و�ل�سروط �لتي �عتمدت عليها؛	
• ��ستنادً� �إىل �ملعلومات �لتي مت توفريها لنا، مل ي�سرتعي �نتباهنا ما ي�ستوجب �لعتقاد باأن �ل�سركة قد خالفت، خالل �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018، �أي من �لأحكام �ملعنية من �لقانون �لحتادي رقم )2( 	

ل�سنة 2015 يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أو عقد تاأ�سي�ص و�لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة على وجه قد يكون له تاأثري مادي على �أن�سطتها �أو مركزها �ملايل �ملوحد كما يف 31 دي�سمب 2018؛ و
• خالل �ل�سنة، مل تقم �ملجموعة بتقدمي �أية م�ساهامات �جتماعية.	

بتوقيع: ر�ئد �أحمد
�سريك: �إرن�ست ويونغ

رقم �لقيد 811

5 فب�ير 2019
�أبوظبي

بيان املركز املايل املوحد
يف 31 دي�سمب 2018

2017  - األف درهم2018  - األف درهماإي�ساحات
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
58.207.1208.290.311ممتلكات ومعد�ت

710.74310.743��ستثمار يف �سركة زميلة
8193.927168.980��ستثمار يف �سركة �ئتالف

22.593-6��ستثمار�ت متاحة للبيع
-622.175��ستثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل  �لآخر

1.3161.852ر�سوم �متياز
8.435.2818.494.479اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة
923.96028.648خمزون

10188.609184.525ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
131.165.1941.033.347نقد وود�ئع ق�سرية �لأجل

1.377.7631.246.520اإجمايل املوجودات املتداولة
9.813.0449.740.999اإجمايل املوجودات

حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
حقوق امل�ساهمني

141.000.0001.000.000ر�أ�ص �ملال
151.000.0001.000.000�حتياطات نظامية و�ختيارية

164.900.3034.900.303�حتياطي �إعادة تقييم موجود�ت
)412()377(�حتياطي حتويل عمالت �أجنبية

1.462.9141.351.733�أرباح حمتجزة
432850�حتياطي قيمة عادلة

130.000125.000توزيعات �أرباح مقرتحة 
8.493.2728.377.474اإجمايل حقوق امل�ساهمني 

املطلوبات غري املتداولة
17695.413866.903قرو�ص لأجل

1834.58334.909خم�س�ص مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني 
729.996901.812اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة
19402.614279.373ذمم د�ئنة وم�ستحقات

17187.162182.340قرو�ص لأجل
589.776461.713اإجمايل املطلوبات املتداولة

1.319.7721.363.525اإجمايل املطلوبات
9.813.0449.740.999اإجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

ال�سيخ اأحمد حممد �سلطان ال�سرور الظاهريال�سيخ �سيف بن حممد بن بطي حامد احلامد
نائب رئي�ص جمل�ص �لإد�رةرئي�ص جمل�ص �لإد�رة
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بيان الأرباح واخل�سائر املوحد
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018

20182017
�ألف درهماألف درهم�إي�ساحات

1.134.7901.274.604�إير�د�ت ت�سغيلية 
)1.058.678()968.769(تكلفة �خلدمات

166.021215.926اإجمايل الربح 

)47.024()51.776(21م�ساريف عمومية و�إد�رية
7132.684102.141 و 8ح�سة من �أرباح �سركة �ئتالف و�سركة زميلة، �سايف

)6.700(-5�لنخفا�ص يف قيمة �أر�ص
)10.000(-6�لنخفا�ص يف قيمة ��ستثمار�ت متاحة للبيع

206.2435.329�إير�د�ت ��ستثمار�ت و�إير�د�ت �أخرى، �سايف
)11.778()11.991(22تكاليف متويل، �سايف

241.181247.894الربح لل�سنة

120.240.25العوائد الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم

بيان الدخل ال�سامل املوحد
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018

20182017
�ألف درهماألف درهم�إي�ساحات

241.181247.894�لربح لل�سنة

الدخل ال�سامل الآخر:
البنود التي قد يتم اإعادة ت�سنيفها لحقاً اإىل بيان الأرباح واخل�سائر

)1.454(835 ح�سة من �حتياطي حتويل �لعمليات �لأجنبية ل�سركة �ئتالف

البنود التي لن يتم اإعادة ت�سنيفها لحقاً اإىل بيان الأرباح واخل�سائر

)276()418(6�سايف �حلركة يف �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت يف �لأور�ق �ملالية
40-5ربح �لقيمة �لعادلة على �إعادة تقييم �أر�ص

)1.690()383(اخل�سارة ال�ساملة الأخرى لل�سنة

240.798246.204اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
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بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد 
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018

ر�أ�ص �ملال
�حتياطيات نظامية 

و�ختيارية
�حتياطي �إعادة تقييم 

موجود�ت
�حتياطي حتويل �لعمالت 

�لإجمايلتوزيعات �أرباح مقرتحة �حتياطي �لقيمة �لعادلة �أرباح حمتجزة�لأجنبية 
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم 

1.000.000990.8444.900.2631.0421.259.9951.126100.0008.253.270�لر�سيد يف 1 يناير 2017

247.894--247.894----�لربح لل�سنة
)1.690(-)276(-)1.454(40--�لدخل )�خل�سارة( �ل�سامل �لآخر لل�سنة

246.204-)276(247.894)1.454(40--�إجمايل �لدخل �ل�سامل لل�سنة
)122.000()100.000(-)22.000(----توزيعات �أرباح مدفوعة
-125.000-)125.000(----توزيعات �أرباح متقرحة

---)4.578(--4.578-حتويل �إىل �حتياطي �ختياري
---)4.578(--4.578-حتويل �إىل �حتياطي نظامي

1.351.733850125.0008.377.474)412(1.000.0001.000.0004.900.303يف 31 دي�سمب 2017

1.351.733850125.0008.377.474)412(1.000.0001.000.0004.900.303�لر�سيد يف 1 يناير 2018 

241.181--241.181----�لربح لل�سنة
)383(-)418(-35---�لدخل )�خل�سارة( �ل�سامل �لآخر لل�سنة

240.798-)418(35241.181---�إجمايل �لدخل �ل�سامل لل�سنة
)125.000()125.000(------توزيعات �أرباح �ملدفوعة
-130.000-)130.000(----توزيعات �أرباح متقرحة

1.462.914432130.0008.493.272)377(1.000.0001.000.0004.900.303يف 31 دي�سمب 2018

بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018

20182017
�ألف درهماألف درهم

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�سطة �لت�سغيلية
241.181247.894�لربح لل�سنة

تعديالت للبنود �لتالية:
178.698192.607 ��ستهالك ممتلكات ومعد�ت

7.5338.248 خم�س�ص مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني
)102.141()132.684( ح�سة من �أرباح �سركة �ئتالف و�سركة زميلة، �سايف

)2.779()3.500( ربح من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت
6.700- �لنخفا�ص يف قيمة �أر�ص

10.000- �لنخفا�ص يف قيمة ��ستثمار متاح للبيع
5.3643.703 خم�س�ص خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة )ديون م�سكوك يف حت�سيلها(

11.99111.778تكاليف متويل، �سايف
536366�إطفاء ر�سوم �متياز

)71(-�إير�د�ت توزيعات �أرباح من ��ستثمار�ت متاحة للبيع
309.119376.305

�لتدفقات �لنقدية �لت�سغيلية قبل �لتحركات يف ر�أ�ص �ملال �لعامل
4.6882.472 نق�ص يف �ملخزون

)115()9.448( زيادة يف ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
)27.896(123.241 زيادة )نق�ص( يف ذمم د�ئنة وم�ستحقات

427.600350.766�لنقد من �لعمليات
)13.354()7.859(مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني �ملدفوعة 

419.741337.412�سايف �لنقد من �لأن�سطة �لت�سغيلية
�لتدفقات �لنقدية من �لأن�سطة �ل�ستثمارية

)220(774.102�حلركة يف ود�ئع ذ�ت ��ستحقاق لأكرث من ثالثة �أ�سهر
)89.275()105.031(�سر�ء ممتلكات ومعد�ت

107.772105.508توزيعات �أرباح م�ستلمة من �سركة �ئتالف
14.70113.058متح�سالت من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت 

)461()1.677(�حلركة يف �ملبالغ �ملدفوعة مقدمًا ملقاولني مقابل موجود�ت قيد �لإن�ساء
24.81721.446فائدة م�ستلمة

71-توزيعات �أرباح م�ستلمة من ��ستثمار�ت متاحة للبيع
814.68650.127�سايف �لنقد من �لأن�سطة �ل�ستثمارية

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�سطة �لتمويلية 
-19.289قر�ص م�سحوب خالل �ل�سنة
)225.198()185.957(ت�سديد قرو�ص خالل �ل�سنة
)33.224()36.808(فائدة مدفوعة خالل �ل�سنة

)122.000()125.000(توزيعات �أرباح مدفوعة خالل �ل�سنة
)380.422()328.476(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �لتمويلية

905.9497.117�سايف �لزيادة يف �لنقد وما يعادله
259.245252.128�لنقد وما يعادله يف بد�ية �ل�سنة

1.165.194259.245�لنقد وما يعادله يف نهاية �ل�سنة )�إي�ساح 13(
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معلومات عامة  1

�سركة م�ساهمة عامة، يف �إمارة �أبوظبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )»�لإمار�ت«( يف 13 �إبريل 1975 مبوجب �لقانون رقم )3( �ملعدل بالقانون رقم )5( ل�سنة  تاأ�س�ست �سركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق �ص.م.ع. )“�ل�سركة”(، 
1978 لأغر��ص �متالك و�إد�رة �لفنادق وتنفيذ �لأعمال �لأخرى ذ�ت �ل�سلة. �إن �أ�سهم �ل�سركة مدرجة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية. �إن عنو�ن �ملكتب �مل�سجل لل�سركة هو �ص.ب. 46806، �أبوظبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

متتلك �ل�سركة �سبعة فنادق يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )هيلتون �نرتنا�سيونال �أبوظبي، هيلتون �نرتنا�سيونال �لعني، فندق �سري�تون �أبوظبي، فندق يل مرييديان �أبوظبي، فندق �سوفيتيل دبي، بارك حياة �أبوظبي وريتز كارلتون 
�أبوظبي جر�ند كانال(، و�لتي يتم �إد�رتها من قبل �سركات عاملية متخ�س�سة يف �إد�رة �لفنادق �أو تعمل مبوجب �تفاقية �متياز. كما تدير �ل�سركة حل�سابها �خلا�ص فندق و�حد با�سم �لديار كابيتال مبوجب �تفاقية �إيجار مبمة مع 

مالك �لعقار. كما ت�سم �ل�سركة ق�سم لإد�رة �لفنادق، وق�سم �لتجزئة، وق�سم للخدمات �ل�سياحية، ولديها ��ستثمار�ت يف �ملن�ساآت �لتالية كما يف 31 دي�سمب 2018 و2017:

ن�سبة امللكيةالن�ساط الرئي�سي بلد الت�سغيلال�سم
)%(

100خدمات �ملو��سالت�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة�لغز�ل للمو��سالت )“�ل�سركة �لتابعة”(
51خدمات �لتموين و�لعقوددول �خلليج و�ل�سرق �لأو�سط�أبوظبي �لوطنية للفنادق كومبا�ص �ل�سرق �لأو�سط ذ.م.م )»�سركة �لئتالف”(

عات �سياحيةجري�سي، جزر �لقنال�سركة �ل�ستثمار�ت �ل�سياحية �خلارجية �ملحدودة )»�ل�سركة �لزميلة«( 38.46جممرّ

تتكون �ملجموعة من �ل�سركة و�سركتها �لتابعة. كما تدير �ل�سركة وت�سرف على فنادق �أخرى حل�ساب �أطر�ف �أخرى.

مت �عتماد �إ�سد�ر �لبيانات �ملالية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018 بناءً على قر�ر جمل �لإد�رة بتاريخ 5 فب�ير 2019.

اأ�سا�س الإعداد  2.1

مت �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة للمجموعة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، با�ستثناء �إعادة قيا�ص بع�ص �لأدو�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة و�إعادة تقييم �أر�ص.

�إل �إذ� �أ�سري �إىل غري ذلك. وهو �لعملة �لوظيفية للمجموعة. مت تقريب جميع �لقيم �إىل �أقرب �ألف )“�ألف درهم”(  مت عر�ص �لبيانات �ملالية �ملوحدة بدرهم �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )“�لدرهم”( 

بيان �لإلتز�م
ومتطلبات �لقو�نني يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  )”IASB“( ل�سادرة من قبل �ملجل�ص �لدويل للمعايري �ملحا�سبية�  )”IFRS«( مت �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة للمجموعة وفقا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية

اأ�سا�س الإعداد )تتمة(  2.1

اأ�سا�س التوحيد
و�سركة �لئتالف �أبوظبي �لوطنية للفنادق كومبا�ص، حتى 31  ت�سم �لبيانات �ملالية �ملوحدة �لبيانات �ملالية لل�سركة وي�سمل ذلك �أق�سامها وفنادقها و�ل�سركة �لتابعة و�ململوكة بالكامل �لغز�ل للمو��سالت )“�ل�سركة �لتابعة”(، 

دي�سمب من كل �سنة.

يتم توحيد �ل�سركة �لتابعة بالكامل عند تاريخ �لإ�ستحو�ذ، وهو �لتاريخ �لذي ت�سيطر به �ل�سركة على �ل�سركة �لتابعة. ي�ستمر هذ� �لتوحيد حتى �نتهاء هذه �ل�سيطرة.

يتم �إعد�د �لبيانات �ملالية لل�سركة �لتابعة لنف�ص فرتة �إعد�د �لتقارير �ملالية لل�سركة �لأم با�ستخد�م �سيا�سات حما�سبية متو�فقة. يتم ��ستبعاد جميع �لأر�سدة و�لإير�د�ت و�لتكاليف و�لأرباح و�خل�سائر �جلوهرية �لناجتة من 
معامالت قائمة بني �سركات �ملجموعة بالكامل عند �لتوحيد.

مت حتديد �حلقوق �لغري م�سيطرة يف �ل�سركات �لتابعة ب�سكل منف�سل من حقوق ملكية �ملجموعة. قد يتم قيا�ص �حلقوق �لغري م�سيطرة للمجموعة مبدئيًا �إما بالقيمة �لعادلة �أو باحل�سة �ملنا�سبة للحقوق �لغري م�سيطرة بالقيمة 
�لعادلة ل�سايف موجود�ت �جلهة �مل�ستحوذ عليها �لقابلة للتحديد. يتم �إجر�ء �ختيار �أ�سا�ص �لقيا�ص بناًء على �أ�سا�ص كل ��ستحو�ذ على حدة. لحقًا لال�ستحو�ذ، تكون �لقيمة �ملدرجة للحقوق �لغري م�سيطرة قيمة هذه �حل�س�ص 

عند �لإدر�ج �ملبدئي ز�ئدً� ح�سة �حلقوق �لغري م�سيطرة من �لتغري�ت �لالحقة يف حقوق �مللكية. يتم �إنت�ساب �إجمايل �لدخل �ل�سامل �إىل �حلقوق �لغري م�سيطرة حتى �إذ� نتج ذلك �إىل عجز يف ر�سيد �حلقوق �لغري م�سيطرة.

يتم �حت�ساب �لتغري�ت يف ح�سة �ملجموعة يف �ل�سركات �لتابعة �لتي ل تنتج �إىل فقد�ن �ل�سيطرة كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل �لقيمة �ملدرجة حل�سة �ملجموعة و�حلقوق �لغري م�سيطرة لعك�ص �لتغري�ت يف ح�س�سها �لن�سبية 
يف �ل�سركات �لتابعة. يتم �إدر�ج �أي فرق بني �لقيمة �ملدرجة �لتي يتم من خاللها تعديل �حلقوق �لغري م�سيطرة و�لقيمة �لعادلة لعتبار�ت �ل�سر�ء �ملدفوعة �أو �مل�ستلمة مبا�سرة يف حقوق �مل�ساهمني ويتم �إنت�سابها �إىل مالك �ملجموعة.

عندما تفقد �ملجموعة �ل�سيطرة على �سركة تابعة، يتم �حت�ساب �لربح �أو �خل�سارة على �ل�ستبعاد كالفرق بني )i( �إجمايل �لقيمة �لعادلة لعتبار�ت �ل�سر�ء �مل�ستلمة و�لقيمة �لعادلة لأي ح�سة حمتفظ بها و )ii( �لقيمة �ملدرجة 
�سابقًا للموجود�ت )وي�سمل ذلك �ل�سهرة(، ومطلوبات �ل�سركة �لتابعة و�حلقوق غري �مل�سيطرة.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية  2.2

الة �عتبارً� من 1 يناير 2018 و�لتي مل يكن لها تاأثري جوهري  �إن �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملطبقة متو�فقة مع تلك �مل�ستخدمة يف �ل�سنة �ملالية �ل�سابقة، با�ستثناء �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية �جلديدة و�ملعدلة �لتالية �لفعرّ
على �لبيانات �ملالية �ملوحدة للمجموعة:

• �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �لأدو�ت �ملالية؛	
• �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 15 �لإير�د�ت من �لعقود مع �لعمالء؛	
• تف�سري جلنة تف�سري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 22 �ملعامالت بالعمالت �لأجنبية و�لعتبار �ملدفوع مقدمًا؛	
• تعديالت على معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 40: حتويالت �ل�ستثمار يف ممتلكات؛	
• تعديالت على �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 2 ت�سنيف وقيا�ص معامالت �لدفعات على �أ�سا�ص �لأ�سهم؛	
• تعديالت على معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 28 �ل�ستثمار�ت يف �ل�سركات �لزميلة و�سركات �لئتالف – تو�سيح �أن قيا�ص �جلهات �مل�ستثمر فيها بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�سائر هو خيار كل ��ستثمار على حدة؛ و	
• تعديالت على �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 1 تطبيق �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية للمرة �لأوىل – حذف �لعفاء�ت ق�سرية �لأجل ملطبقي �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية للمرة �لأوىل. 	
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التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(  2.2

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 الأدوات املالية
يحل �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �لأدو�ت �ملالية حمل معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39 �لأدو�ت �ملالية: �لإدر�ج و�لقيا�ص للفرت�ت �ل�سنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يناير 2018، و�لذي يجمع بني �جلو�نب �لثالثة للمحا�سبة 

�خلا�سة بالأدو�ت �ملالية: �لت�سنيف و�لقيا�ص و�لنخفا�ص يف �لقيمة وحما�سبة �حلماية.

ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية
با�ستثناء بع�ص �لذمم �لتجارية �ملدينة، تقوم �ل�سركة مبدئيًا بقيا�ص �أ�سل مايل بقيمته �لعادلة ز�ئدً� تكاليف �ملعاملة، يف حالة �ملوجود�ت �ملالية غري �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�سائر.

مبوجب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9، يتم قيا�ص �أدو�ت �لدين لحقًا بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�سائر �أو �لتكلفة �ملطفاأة �أو �لقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر. يعتمد �لت�سنيف على معيارين: 
منوذج �أعمال �ملجموعة لإد�رة �ملوجود�ت؛ وما �إذ� كانت �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية لالأدو�ت متثل “جمرد مدفوعات للمبلغ �لأ�سا�سي و�لفائدة” على �ملبلغ �لأ�سا�سي �لقائم.

مت �إجر�ء تقييم لنموذج �أعمال �ملجموعة �عتبارً� من تاريخ �لتطبيق �ملبدئي، 1 يناير 2018، ومن ثم مت تطبيقه باأثر رجعي على تلك �ملوجود�ت �ملالية �لتي مل يتم ��ستبعادها قبل 1 يناير 2018. مت �إجر�ء تقييم فيما �إذ� كانت 
�لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية على �أدو�ت �لدين تتكون فقط من �ملبلغ �لأ�سا�سي و�لفائدة بناًء على �حلقائق و�لظروف كما يف �لإدر�ج �ملبدئي للموجود�ت.

عند تطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9، قامت �ملجموعة باإعادة ت�سنيف �ل�ستثمار�ت �ملدرجة �سابقًا كا�ستثمار�ت متاحة للبيع و�لبالغة قيمتها 22.593 �ألف درهم كا�ستثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل 
�لدخل �ل�سامل �لآخر وفقًا ملتطلبات �ملعيار.

مل حتدد �ملجموعة �أية مطلوبات مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�سائر. ل توجد تغيري�ت يف �لت�سنيف و�لقيا�ص للمطلوبات �ملالية للمجموعة.

النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية
تعتمد متطلبات �لنخفا�ص يف �لقيمة على منوذج خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة و�لذي ي�ستبدل منوذج �خل�سارة �ملتكبدة �لو�رد �سمن معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39. ينطبق منوذج خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة على �أدو�ت �لدين �لتي يتم 
�حت�سابها بالتكلفة �ملطفاأة �أو بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر، وعلى معظم �لتز�مات �لقرو�ص وعقود �ل�سمانات �ملالية وموجود�ت �لعقود مبوجب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 15 �لإير�د�ت من �لعقود 

مع �لعمالء وذمم عقود �لإيجار �ملدينة مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 17 عقود �لإيجار و�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 عقود �لإيجار.

يجب على �ل�سركات عمومًا �أن تقوم باإدر�ج خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة ملدة 12 �سهرً� عند �لإدر�ج �ملبدئي )�أو عندما يتم �إبر�م �للتز�م �أو �ل�سمان( وعلى �لفرت�ت �لالحقة طاملا مل يكن هناك تدهور كبري يف خماطر �لئتمان. ومع 
ذلك، �إذ� كان هناك �رتفاع جوهري يف خماطر �لئتمان على �أ�سا�ص فردي �أو جماعي، فيجب على �ل�سركات �أن تقوم باإدر�ج خ�سارة �لئتمان على مدى �لعمر �ملتوقع لالأد�ة. بالن�سبة للذمم �لتجارية �ملدينة، يتم تطبيق �أ�سلوب 

مب�سط حيث يتم على �لدو�م �إدر�ج خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة على مدى �لعمر �ملتوقع لالأد�ة. 

قامت �ملجموعة بتطبيق منوذج خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة مبوجب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 للمرة �لأوىل خالل �ل�سنة �حلالية و�لذي مل يكن له تاأثري جوهري على �لبيانات �ملالية �ملوحدة للمجموعة. 

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(  2.2

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �لأدو�ت �ملالية )تتمة(
حما�سبة احلماية

�إن �ختبار فعالية �حلماية م�ستقبلي، بدون �حلاجة �إىل �إجر�ء �ختبار ن�سبة �لفعالية 80% �إىل 125% �ملطلوب مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39، ووفقًا لدرجة تعقيد �حلماية، �ستكون يف كثري من �لأحيان نوعية. ميكن ت�سنيف 
عن�سر �ملخاطر لأد�ة مالية �أو غري مالية كبند حماية �إذ� كان عن�سر �ملخاطر قاباًل للتحديد ب�سكل منف�سل وقابل للقيا�ص ب�سكل موثوق به.

ميكن ��ستبعاد �لقيمة �لزمنية خليار، و�أي عن�سر �آجل يف عقد �آجل و�أي هام�ص �أ�سا�سي بعملة �أجنبية من ت�سنيف �أد�ة �حلماية وميكن �حت�سابه كتكاليف حماية. هناك �ملزيد من �لت�سنيفات �ملحتملة ملجموعات من �لعنا�سر كبنود 
حممية، مبا يف ذلك �لت�سنيف وفقًا للطبقات وبع�ص �ملر�كز �ل�سافية.

مل يكن لتطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �أي تاأثري على حما�سبة �حلماية حيث �أنه لي�ص للمجموعة �أية �أدو�ت حماية.

�لأثر �لنتقايل: متا�سيًا مع �لأحكام �لنتقالية للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9، �ختارت �ملجموعة �إدر�ج �أي تعديل على �لر�سيد �لإفتتاحي لالأرباح �ملحتجزة بتاريخ 1 يناير 2018 لتعك�ص تطبيق �ملتطلبات �جلديدة 
�خلا�سة بالنخفا�ص يف �لقيمة و�لت�سنيف و�لقيا�ص يف تاريخ �لتطبيق �لأويل دون �إعادة �إدر�ج معلومات �ملقارنة. كما هو مذكور �أعاله، مل يكن لتطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �أي تاأثري على �لر�سيد �لإفتتاحي 

لالأرباح �ملحتجزة للمجموعة.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العمالء
يحل �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 15 حمل معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 11 عقود �لإن�ساء�ت ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 18 �لإير�د�ت و�لتف�سري�ت ذ�ت �ل�سلة وينطبق على كافة �لإير�د�ت �لنا�سئة عن �لعقود مع 
�لعمالء، ما مل تكن هذه �لعقود �سمن نطاق �ملعايري �لأخرى. يحدد �ملعيار �جلديد منوذجًا من خم�ص خطو�ت لحت�ساب �لإير�د�ت �لناجتة عن �لعقود مع �لعمالء. مبوجب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 15، يتم �إدر�ج 
�لإير�د�ت مببلغ يعك�ص �لعتبار �لذي تتوقع �ل�سركة �أن حت�سل عليه مقابل حتويل �لب�سائع �أو �خلدمات �إىل عميل. يتطلب �ملعيار من �ل�سركات �تخاذ �لقر�ر�ت، مع �لأخذ يف �لعتبار كافة �حلقائق و�لظروف ذ�ت �ل�سلة عند تطبيق 
كل خطوة من �لنموذج على �لعقود مع عمالئها. كما يحدد �ملعيار �ملحا�سبة �خلا�سة بالتكاليف �لإ�سافية للح�سول على �لعقد و�لتكاليف �ملرتبطة ب�سكل مبا�سر بتنفيذ �لعقد. بعد �إجر�ئها حتلياًل لتفاقيات �إير�د�تها �ملتنوعة، 

�إ�ستنتجت �ملجموعة �إىل �أنه مل يكن لتطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 15 �أي تاأثري جوهري على بياناتها �ملالية �ملوحدة.

ل حيث يتم مبوجبها �إدر�ج �أي �أثر تر�كمي من �لتطبيق �ملبدئي للمعيار �لدويل لإعد�د  �لأثر �لنتقايل: متا�سيًا مع �لأحكام �لنتقالية للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 15، ��ستخدمت �ملجموعة طريقة �لأثر �لرجعي �ملعدرّ
�لتقارير �ملالية رقم 15 كتعديالت على �لر�سيد �لإفتتاحي لالأرباح �ملحتجزة بتاريخ 1 يناير 2018 دون �إعادة �إدر�ج معلومات �ملقارنة. كما هو مذكور �أعاله، مل يكن لتطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 15 �أي تاأثري 

على �لر�سيد �لإفتتاحي لالأرباح �ملحتجزة للمجموعة. 
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ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  3.1

ح�س�س يف �سركة ائتالف
يتم ت�سنيف �ل�ستثمار�ت يف �سركة �لئتالف �إما كعمليات م�سرتكة �أو �سركات �ئتالف بناًء على طبيعة �حلقوق �لتعاقدية و�لتز�مات كل م�ستثمر. قامت �ل�سركة بتقييم طبيعة ترتيباتها �لثنائية وحتديدها ك�سركة �ئتالف.

يتم �حت�ساب �سركات �لئتالف با�ستخد�م طريقة حقوق �مللكية. يتم مبوجب طريقة حقوق �مللكية �ملحا�سبية �إدر�ج �حل�س�ص يف �سركات �لئتالف مبدئيًا بالتكلفة ويتم تعديلها لحقًا لإدر�ج ح�سة �ملجموعة من �لأرباح و�خل�سائر 
و�حلركات بعد �ل�ستحو�ذ يف �لدخل �ل�سامل �لآخر )و�لذي ي�سمل �أي ح�س�ص طويلة �لأجل، �لتي ت�سكل، يف جوهرها جزء من �سايف ��ستثمار �ملجموعة يف �سركات �لئتالف(، ل تقوم �ملجموعة باإدر�ج خ�سائر �إ�سافية، با�ستثناء 

يف حال تكبدها �لتز�مات �أو �إجر�ء مدفوعات بالنيابة عن �سركات �لئتالف.

يتم ��ستبعاد �لأرباح �لغري حمققة على �ملعامالت بني �ملجموعة و�سركة �لئتالف ملدى ح�سة �ملجموعة يف �سركة �لئتالف. يتم كذلك ��ستبعاد �خل�سائر �لغري حمققة با�ستثناء يف حال �أن �ملعاملة تقدم دليل على �لنخفا�ص يف 
قيمة �أ�سل حمول. 

ا�ستثمار يف �سركة زميلة
�إن �ل�سركة �لزميلة هي �ل�سركة �لتي يكون للمجموعة تاأثريً� جوهريًا عليها وهي لي�ست �سركة تابعة �أو ح�سة يف �سركة �ئتالف. �إن �لتاأثري �جلوهري هو �ملقدرة على �مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملالية و�لت�سغيلية للجهة �مل�ستثمر 

فيها ولكن لي�ص �ل�سيطرة �أو �ل�سيطرة �مل�سرتكة على هذه �ل�سيا�سات. 

يتم �إدر�ج نتائج وموجود�ت ومطلوبات �ل�سركة �لزميلة يف هذه �لبيانات �ملالية با�ستخد�م طريقة حقوق �مللكية �ملحا�سبية، با�ستثناء عندما يتم ت�سنيف �ل�ستثمار ككمحتفظ به للبيع، ويف تلك �حلالة يتم �حت�سابه مبوجب �ملعيار 
�لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 5 �ملوجود�ت �لغري مالية �ملحتفظ بها للبيع و�لعمليات �لغري م�ستمرة. مبوجب طريقة حقوق �مللكية، يتم �إدر�ج �ل�ستثمار�ت يف �ل�سركات �لزميلة يف بيان �ملركز �ملايل بالتكلفة م�سافًا �إليها 
�لتغيري�ت ما بعد �ل�ستحو�ذ يف ح�سة �ملجموعة من �سايف موجود�ت �ل�سركة �لزميلة ناق�سًا �أي �نخفا�ص يف قيمة �ل�ستثمار�ت �لفردية. يتم �إدر�ج خ�سائر �ل�سركة �لزميلة �لتي تتجاوز ح�سة �ملجموعة يف تلك �ل�سركة �لزميلة 

)�لتي ت�سمل �أي ح�س�ص طويلة �لأجل �لتي ت�سكل جوهريًا، جزء من �سايف ��ستثمار �ملجموعة يف �سركة زميلة( فقط ملدى تكبد �ملجموعة للتز�مات قانونية �أو ��ستنتاجية �أو �إجر�ء مدفوعات بالنيابة عن �ل�سركة �لزميلة.

يتم �إدر�ج �لزيادة يف كلفة �ل�ستحو�ذ على ح�سة �ملجموعة من �سايف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات و�ملطلوبات �لطارئة �لقابلة للتحديد لل�سركة �لزميلة �سمن �لقيمة �لدفرتية لال�ستثمار ومت تقييمها لالنخفا�ص يف �لقيمة 
كجزء من �ل�ستثمار. يتم �إدر�ج �أي زيادة يف ح�سة �ملجموعة من �سايف �ملوجود�ت و�ملطلوبات و�ملطلوبات �لطارئة �لقابلة للتحديد على تكلفة �ل�ستحو�ذ، بعد �إعادة �لتقييم مبا�سرة يف �لأرباح و�خل�سائر.

عندما تتعامل �ملجموعة مع �سركة زميلة، يتم ��ستبعاد �لأرباح و�خل�سائر ملدى ح�سة �ملجموعة ذ�ت �ل�سلة يف �ل�سركة �لزميلة.

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3.1

املخزون
يتم �إدر�ج �ملخزون بالتكلفة �أو �سايف �لقيمة �لقابلة للتحقيق �أيهما �أقل. يتم �حت�ساب �لتكلفة با�ستخد�م طريقة متو�سط �لتكلفة �ملرجحة وتتكون من �لتكلفة �ل�سادر عنها فو�تري وتكاليف �ل�سحن و�لتكاليف �لأخرى �ملتكبدة لتو�سيل 

�ملخزون �إىل موقعه وو�سعه �حلايل. ميثل �سايف �لقيمة �لقابلة للتحقيق �سعر �لبيع �ملقدر ناق�سًا كافة �لتكاليف �ملقدر تكبدها يف �لت�سويق و�لبيع و�لتوزيع.

ر�سوم المتياز
يتم ر�سملة �لنفقات على ر�سوم �لمتياز ويتم �إطفاوؤها با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت على مدى فرتة 10 �سنو�ت و�لتي تعك�ص فرتة �تفاقية �لمتياز. يتم مر�جعة ر�سوم �لمتياز لالنخفا�ص يف �لقيمة عندما ت�سري �لأحد�ث �أو 
�لتغري�ت يف �لظروف �إىل عدم �إمكانية ��سرتد�د �لقيمة �لدفرتية. يتم �إدر�ج خ�سارة �لنخفا�ص يف �لقيمة �لتي يتم حتديدها كالقيمة �لتي تتجاوز �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل قيمته �لقابلة لال�سرتد�د. �إن �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د 

هي �لقيمة �لعادلة لالأ�سل ناق�سًا �لتكاليف ببيع �أو �لقيمة قيد �ل�ستخد�م �أيهما �أعلى.

اإدراج الإيرادات
يتم قيا�ص �لإير�د�ت بالقيمة �لعادلة لالعتبار �مل�ستلم �أو �مل�ستحق، ومتثل �ملبالغ �مل�ستحقة للب�سائع �ملوردة و�خلدمات �ملقدمة، �ملدرجة ب�سايف �ملخ�س�سات و�حل�سومات. تقوم �ملجموعة باإدر�ج �لإير�د�ت عندما يكون بالإمكان 
قيا�ص مبلغ �لإير�د�ت ب�سكل موثوق؛ وعندما يكون من �ملحتمل �أن �ملنافع �لقت�سادية �مل�ستقبلية �سوف تتدفق �إىل �ل�سركة؛ وعندما يتم ��ستيفاء معايري حمددة لكل ن�ساط من �أن�سطة �ملجموعة، على �لنحو �ملبني �أدناه. ت�ستند 

�ملجموعة يف تقديرها للعائد على �لنتائج �لتاريخية، مع �لأخذ يف �لعتبار نوع �لعميل ونوع �ملعاملة وتفا�سيل كل �تفاقية.

الإيرادات الت�سغيلية
يتم �إدر�ج �لإير�د�ت �لت�سغيلية للفنادق من تاأجري �لغرف و�لطعام و�مل�سروبات و�خلدمات �لد�عمة �لأخرى عندما يتم تاأجري �لغرف وبيع �لب�سائع وتقدمي �خلدمات على �لتو�يل. �إن �ملبالغ �ملدرجة هي �سافية من �خل�سومات 

ور�سوم �لبلدية حيثما ينطبق ذلك.

يتم قيا�ص �لإير�د�ت �لت�سغيلية خلدمات �لنقل و�لبيع بالتجزئة بالقيمة �لعادلة لالعتبار �مل�ستلم �أو �مل�ستحق، ومتثل �ملبالغ �مل�ستحقة للب�سائع �ملوردة �أو �خلدمات �ملقدمة، �ملدرجة ب�سايف �خل�سومات و�لعو�ئد.

اإيرادات الفوائد
يتم �إدر�ج �إير�د�ت �لفو�ئد عند ��ستحقاق �لفائدة با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية و�لتي مبوجبها يخ�سم �ملعدل �مل�ستخدم فعليًا �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملتوقعة على مدى �لعمر �ملتوقع لالأ�سل �ملايل �إىل �سايف �لقيمة 

�لدفرتية لالأ�سل �ملايل.

توزيعات الأرباح
يتم �إدر�ج �إير�د�ت توزيعات �لأرباح من �ل�ستثمار�ت يف بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد عندما تن�ساأ حقوق �مل�ساهمني يف ��ستالم �لدفعات.
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مكافاآت املوظفني
يتم �إدر�ج �للتز�م �ملقدر ل�ستحقاقات �ملوظفني �ملتعلقة بالإجازة �ل�سنوية وتذ�كر �ل�سفر نتيجة للخدمات �ملقدمة من قبل �ملوظفني �ملوؤهلني حتى نهاية فرتة �لتقارير �ملالية.

كما يتم تكوين خم�س�ص لكامل مبلغ مكافاآت نهاية �خلدمة �مل�ستحقة للموظفني وفقًا ل�سيا�سة �ملجموعة و�لذي ي�ساوي على �لأقل �ملنافع �مل�ستحقة وفقًا لقانون �لعمل يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عن فرتة خدمتهم حتى نهاية 
فرتة �لتقارير �ملالية. يتم ت�سنيف �ل�ستحقاق �ملتعلق بالإجازة �ل�سنوية وتذ�كر �ل�سفر كالتز�م متد�ول، يف حني يتم ت�سنيف �ملخ�س�ص �ملتعلق مبكافاآت نهاية �خلدمة كالتز�م غري متد�ول.

تكاليف القرتا�س
يتم �إ�سافة تكاليف �لقرت��ص �ملتعلقة مبا�سرًة بال�ستحو�ذ على �أو �إن�ساء �أو �إنتاج �ملوجود�ت �ملوؤهلة، وهي �ملوجود�ت �لتي تتطلب فرتة زمنية طويلة لت�سبح جاهزة لال�ستخد�م �ملق�سود منه �أو بيعها، �إىل تكلفة تلك �ملوجود�ت، 

حتى يحني �لوقت �لذي ت�سبح فيه �ملوجود�ت جاهزة كليًا لال�ستخد�م �ملق�سود منه �أو للبيع.

يتم خ�سم �إير�د�ت �ل�ستثمار �ملكت�سبة من �ل�ستثمار �ملوؤقت لقرو�ص حمددة ريثما يتم �إنفاقها على �ملوجود�ت �ملوؤهلة، من تكاليف �لقرت��ص �ملوؤهلة للر�سملة. يتم �إدر�ج كافة تكاليف �لقرت��ص �لأخرى يف �لأرباح و�خل�سائر يف 
�لفرتة �لتي يتم تكبدها فيها.

املخ�س�سات
يتم �إدر�ج �ملخ�س�سات عندما يكون لدى �ملجموعة �لتز�م حايل )قانوين �أو ��ستنتاجي( ناجت عن حدث �سابق، ومن �ملحتمل �أن تكون �ملجموعة مطالبة بت�سوية �للتز�م، وميكن �إجر�ء تقدير موثوق به ملبلغ �للتز�م.

�إن �ملبلغ �ملدرج كمخ�س�ص هو �أف�سل تقدير لالعتبار �ملطلوب لت�سوية �للتز�م �حلايل يف نهاية فرتة �لتقارير �ملالية مع �لأخذ يف �لعتبار �ملخاطر و�ل�سكوك �ملحيطة باللتز�م. عندما يتم قيا�ص �ملخ�س�ص با�ستخد�م �لتدفقات 
�لنقدية �ملقدرة لت�سوية �للتز�م �حلايل، تكون قيمته �لدفرتية هي �لقيمة �حلالية لتلك �لتدفقات �لنقدية. عندما يكون من �ملتوقع ��سرتد�د بع�ص �أو كافة �ملنافع �لقت�سادية �ملطلوبة لت�سوية خم�س�ص من طرف ثالث، يتم �إدر�ج 

�لذمم �ملدينة كاأ�سل �إذ� كان من �ملوؤكد �أنه �سوف يتم ��سرتد�د �ملبالغ وميكن قيا�ص مبلغ �لذمم �ملدينة ب�سكل موثوق به.

العمالت الأجنبية
لغر�ص �إعد�د هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة، يعتب �لدرهم �لإمار�تي )درهم( �لعملة �لوظيفية وعملة �لعر�ص للمجموعة.

يتم �إدر�ج �ملعامالت �ل�سائدة بعمالت �أخرى غري �لدرهم �لإمار�تي )�لعمالت �لأجنبية( وفقًا ملعدلت �ل�سرف �ل�سائدة يف تو�ريخ �ملعامالت. يف نهاية كل فرتة تقارير مالية، يتم �إعادة حتويل �لبنود �لنقدية �ل�سائدة بعمالت 
�أجنبية مبعدلت �ل�سرف �ل�سائدة يف ذلك �لتاريخ. يتم �إعادة حتويل �لبنود غري �لنقدية �ملدرجة بالقيمة �لعادلة و�ل�سائدة بعمالت �أجنبية مبعدلت �ل�سرف �ل�سائدة يف �لتاريخ �لذي يتم فيه حتديد �لقيمة �لعادلة. ل يتم �إعادة 

حتويل �لبنود غري �لنقدية �لتي يتم قيا�سها بالتكلفة �لتاريخية بعملة �أجنبية. يتم �إدر�ج فروق �لتحويل يف �لأرباح و�خل�سائر يف �لفرتة �لتي تن�ساأ فيها.

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3.2

عقود الإيجار
يتم ت�سنيف عقود �لإيجار كعقود �إيجار متويلية عندما تقوم �سروط عقد �لإيجار بتحويل كافة خماطر ومنافع �مللكية �إىل �مل�ستاأجر. يتم ت�سنيف كافة عقود �لإيجار �لأخرى كعقود �إيجار ت�سغيلية.

املجموعة كموؤجر
يتم �إدر�ج �إير�د�ت �لإيجار من عقود �لإيجار �لت�سغيلية على �أ�سا�ص �لق�سط �لثابت على مدى فرتة عقد �لإيجار ذو �ل�سلة. يتم �إ�سافة �لتكاليف �ملبدئية �ملبا�سرة �ملتكبدة يف �لتفاو�ص وترتيب عقد �لإيجار �لت�سغيلي �إىل �لقيمة 

�لدفرتية لالأ�سل �ملوؤجر ويتم �إدر�جها على �أ�سا�ص �لق�سط �لثابت على مدى فرتة عقد �لإيجار.

املجموعة كم�ستاأجر
يتم ت�سنيف عقود �لإيجار �لتي يحتفظ فيها �ملوؤجر بجزء جوهري من خماطر ومنافع �مللكية كعقود �إيجار ت�سغيلية. يتم حتميل �ملبالغ �لتي يتم دفعها مبوجب عقود �لإيجار �لت�سغيلية )�سايف �أية حو�فز م�ستلمة من �ملوؤجر( �إىل 

بيان �لدخل �ملوحد على �أ�سا�ص �لق�سط �لثابت على مدى فرتة عقد �لإيجار.

يتم ت�سنيف عقود �لإيجار، �لتي متتلك �ملجموعة مبوجبها جوهريًا كافة خماطر ومنافع �مللكية، كعقود �إيجار متويلية. يتم ر�سملة عقود �لإيجار �لتمويلية عند بدء عقد �لإيجار بالقيمة �لعادلة للعقار �ملوؤجر و�لقيمة �حلالية لأدنى 
دفعات �لإيجار، �أيهما �أقل.

يتم تخ�سي�ص كل دفعة �إيجار بني �للتز�م ور�سوم �لتمويل. يتم �إدر�ج �لتز�مات �لإيجار �ملقابلة، �سايف ر�سوم �لتمويل، �سمن �لذمم �لد�ئنة. يتم حتميل بند �لفائدة لتكلفة �لتمويل �إىل بيان �لدخل �ملوحد على مدى فرتة عقد 
�لإيجار بحيث ينتج معدل فائدة دوري ثابت على �لر�سيد �ملتبقي من �للتز�م لكل فرتة. يتم ��ستهالك �ملمتلكات و�ملعد�ت �مل�ستحوذ عليها مبوجب عقد �لإيجار �لتمويلي على مدى �لعمر �لإنتاجي لالأ�سل وفرتة �لإيجار، �أيهما 

�أق�سر. ل يوجد لدى �ملجموعة �أية موجود�ت على عقود �لإيجار �لتمويلية.

املمتلكات واملعدات
يتم �إدر�ج �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة �لتاريخية ناق�سًا �ل�ستهالك �ملرت�كم وخ�سائر �لنخفا�ص يف �لقيمة �ملرت�كمة. تت�سمن �لتكلفة �لتاريخية �لنفقات �ملتعلقة مبا�سرًة بال�ستحو�ذ على �لأ�سل.

يتم �إدر�ج �ملوجود�ت قيد �لإن�ساء بالتكلفة ول يتم ��ستهالكها. عند بدء ت�سغيلها، يتم حتويل �ملوجود�ت قيد �لإن�ساء �إىل فئة �ملمتلكات و�ملعد�ت �ملنا�سبة ويتم ��ستهالكها وفقًا ل�سيا�سات �ملجموعة.

يتم �إدر�ج �لتكاليف �لالحقة �سمن �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل �أو يتم �إدر�جها كاأ�سل منف�سل، كما هو منا�سب، فقط عندما يكون من �ملحتمل �أن �ملنافع �لقت�سادية �مل�ستقبلية �ملرتبطة بالبند �سوف تتدفق �إىل �ملجموعة وميكن قيا�ص 
تكلفة �لبند ب�سكل موثوق به. يتم حتميل كافة م�ساريف �لإ�سالح و�ل�سيانة �لأخرى على �لأرباح و�خل�سائر يف �لفرتة �لتي يتم تكبدها فيها. 

يتم قيا�ص �لأر�ص بالقيمة �لعادلة ناق�سًا خ�سائر �لنخفا�ص يف �لقيمة �ملدرجة بعد تاريخ �إعادة �لتقييم. يتم �إجر�ء �لتقييمات ب�سكل متكرر للتاأكد من �أن �لقيمة �لعادلة لالأ�سل �ملعاد تقييمه ل تختلف جوهريًا عن قيمته �لدفرتية.
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يتم �إدر�ج �أي فائ�ص �إعادة تقييم �سمن �حتياطي �إعادة تقييم �ملوجود�ت �ملدرج �سمن ق�سم حقوق �مللكية يف بيان �ملركز �ملايل �ملوحد با�ستثناء �إىل �ملدى �لذي ينعك�ص من خالله �نخفا�ص �إعادة �لتقييم لنف�ص �لأ�سل �ملدرج �سابقًا 
يف بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد، ويف هذه �حلالة يتم �إدر�ج �لزيادة يف بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد. يتم �إدر�ج عجز �إعادة �لتقييم يف بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد با�ستثناء �إىل �حلد �لذي يتم من خالله ت�سوية �لفائ�ص �حلايل 

على نف�ص �لأ�سل �ملدرج �سمن �حتياطي �إعادة تقييم �ملوجود�ت.

عند �ل�ستبعاد، يتم حتويل �أي �حتياطي �إعادة تقييم متعلق بالأ�سل �لذي مت بيعه �إىل �لأرباح �ملحتجزة.

ل يتم ��ستهالك �لأر�ص. يتم �حت�ساب �ل�ستهالك على �ملمتلكات و�ملعد�ت �لأخرى با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت لتخ�سي�ص تكلفة �ملوجود�ت �إىل قيمها �ملتبقية على مدى �أعمارها �لإنتاجية �ملقدرة كما يلي:

2.5% - 10%�ملباين
4% - 10%�ملعد�ت �مليكانيكية و�لكهربائية ومعد�ت �ل�سباكة

8% - 50%�أثاث وتركيبات ومعد�ت ت�سغيلية
17% - 33%�سيار�ت

يتم مر�جعة �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة و�لقيم �ملتبقية وطريقة �ل�ستهالك يف نهاية كل �سنة، مع �حت�ساب تاأثري �أية تغيري�ت يف �لتقدير�ت على �أ�سا�ص م�ستقبلي.

يتم تخفي�ص �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل مبا�سرًة �إىل قيمتها �لقابلة لال�سرتد�د �إذ� كانت �لقيمة �ملدرجة لالأ�سل �أكب من �لقيمة �ملقدرة �لقابلة لال�سرتد�د.

يتم حتديد �لأرباح �أو �خل�سائر �لنا�سئة عن ��ستبعاد �أو تقاعد بند من بنود �ملمتلكات و�ملعد�ت كالفرق بني متح�سالت �لبيع و�لقيمة �ملدرجة لالأ�سل ويتم �إدر�جه �سمن �لأرباح و�خل�سائر. 

القرو�س وال�سلفيات التي حتمل فائدة
بعد �لإدر�ج �ملبدئي، يتم قيا�ص �لقرو�ص و�ل�سلفيات �لتي حتمل فائدة لحقًا بالتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي. يتم �إدر�ج �لأرباح و�خل�سائر �سمن بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد عندما يتم ��ستبعاد �ملطلوبات 

.)EIR( وكذلك من خالل عملية �إطفاء معدل �لفائدة �لفعلي

يتم �حت�ساب �لتكلفة �ملطفاأة بالأخذ يف �لعتبار �أي خ�سم �أو عالوة عند �ل�ستحو�ذ و�لر�سوم �أو �لتكاليف �لتي تعتب جزءً� ل يتجز�أ من معدل �لفائدة �لفعلي. يتم �إدر�ج عملية �إطفاء معدل �لفائدة �لفعلي �سمن تكاليف �لتمويل 
يف بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد.

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3.2

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية
يف نهاية كل فرتة تقارير مالية، تقوم �ملجموعة مبر�جعة �لقيم �لدفرتية ملوجود�تها �مللمو�سة لتحديد ما �إذ� كان هناك �أي موؤ�سر على �أن تلك �ملوجود�ت قد تعر�ست خل�سائر �نخفا�ص يف �لقيمة. يف حال وجود مثل هذ� �ملوؤ�سر، يتم 
تقدير �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د لالأ�سل من �أجل حتديد مدى خ�سارة �لنخفا�ص يف �لقيمة )�إن وجدت(. عندما ل يكون من �ملمكن تقدير �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د لالأ�سل �لفردي، تقوم �ملجموعة بتقدير �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د 
للوحدة �ملولدة للنقد �لتي ينتمي �إليها �لأ�سل. يف حالة حتديد �أ�سا�ص معقول ومتنا�سق للتوزيع، يتم �أي�سًا تخ�سي�ص موجود�ت �ل�سركات لوحد�ت فردية مولدة للنقد، �أو يتم توزيعها على �أ�سغر جمموعة من �لوحد�ت �ملولدة للنقد 

و�لتي ميكن حتديد �أ�سا�ص توزيع معقول ومتنا�سق لها. 

�إن �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د هي �لقيمة �لعادلة ناق�سًا تكاليف �لبيع �أو �لقيمة قيد �ل�ستخد�م، �أيهما �أعلى. عند تقييم �لقيمة قيد �ل�ستخد�م، يتم خ�سم �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملقدرة �إىل قيمتها �حلالية با�ستخد�م معدل 
خ�سم يعك�ص تقييمات �ل�سوق �حلالية للقيمة �لزمنية للمال و�ملخاطر �ملحددة لالأ�سل.

�إذ� مت تقدير �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د لالأ�سل )�أو �لوحدة �ملولدة للنقد( بقيمة �أقل من قيمته �ملدرجة، يتم تخفي�ص �لقيمة �ملدرجة لالأ�سل )�أو �لوحدة �ملولدة للنقد( �إىل قيمته �لقابلة لال�سرتد�د. يتم �إدر�ج خ�سائر �لنخفا�ص 
يف �لقيمة مبا�سرًة يف �لأرباح و�خل�سائر ما مل يتم �إدر�ج �لأ�سل ذو �ل�سلة مببلغ معاد تقييمه، ويف هذه �حلالة يتم �لتعامل مع خ�سارة �لنخفا�ص يف �لقيمة كنق�ص يف �إعادة �لتقييم �إىل �ملدى �لذي يتم من خالله عك�ص �أرباح �إعادة 

�لتقييم �ملدرجة �سابقًا. 

عندما يتم عك�ص خ�سارة �لنخفا�ص يف �لقيمة لحقًا، يتم زيادة �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل )�أو �لوحدة �ملولدة للنقد( �إىل �لقيمة �ملعدلة للمبلغ �لقابل لال�سرتد�د، ولكن بحيث ل تتجاوز �لقيمة �لدفرتية �لز�ئدة �لقيمة �لدفرتية �لتي 
كان من �ملمكن حتديدها فيما لو مل يتم �إدر�ج خ�سارة �نخفا�ص يف �لقيمة لالأ�سل )�أو �لوحدة �ملولدة للنقد( يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة. يتم �إدر�ج عك�ص خ�سارة �لنخفا�ص يف �لقيمة مبا�سرًة يف �لأرباح و�خل�سائر، ما مل يكن �لأ�سل 

�ملعني مدرجًا بقيمة معاد تقييمها، ويف هذه �حلالة يتم معاملة عك�ص خ�سارة �لنخفا�ص يف �لقيمة كزيادة يف �إعادة �لتقييم.

املوجودات املالية
الإدراج املبدئي والقيا�س

يتم ت�سنيف �ملوجود�ت �ملالية، عند �لإدر�ج �ملبدئي، كمقا�سة لحقًا بالتكلفة �ملطفاأة، �أو بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر �أو بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�سائر.

يعتمد ت�سنيف �ملوجود�ت �ملالية عند �لإدر�ج �ملبدئي على خ�سائ�ص �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية لالأ�سل �ملايل ومنوذج �أعمال �ملجموعة لإد�رة هذه �ملوجود�ت. تقوم �ملجموعة مبدئيًا بقيا�ص �أ�سل مايل بالقيمة �لعادلة ز�ئدً� 
تكاليف �ملعاملة، يف حالة �ملوجود�ت �ملالية غري �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�سائر.
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لكي يتم ت�سنيف �أ�سل مايل وقيا�سه بالتكلفة �ملطفاأة �أو �لقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر، يجب �أن يولرّد تدفقات نقدية و�لتي تكون عبارة عن “جمرد دفعات للمبلغ �لأ�سا�سي و�لفائدة« على �ملبلغ �لأ�سا�سي �لقائم. 
ُي�سار �إىل هذ� �لتقييم با�سم �ختبار دفعات �ملبلغ �لأ�سا�سي و�لفائدة ويتم �إجر�وؤه على م�ستوى �لأد�ة. ي�سري منوذج �أعمال �ملجموعة لإد�رة �ملوجود�ت �ملالية �إىل كيفية �إد�رتها ملوجود�تها �ملالية من �أجل توليد �لتدفقات �لنقدية. 

يحدد منوذج �لأعمال ما �إذ� كانت �لتدفقات �لنقدية �سوف تنتج عن حت�سيل �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية �أو بيع �ملوجود�ت �ملالية �أو كليهما.

القيا�س الالحق
لأغر��ص �لقيا�ص �لالحق، يتم ت�سنيف �ملوجود�ت �ملالية �سمن �أربع فئات:

• �ملوجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة )�أدو�ت �لدين و�لنقد وما يعادله و�لذمم �لتجارية �ملدينة(	
• �ملوجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر مع �إعادة تدوير �لأرباح و�خل�سائر �ملرت�كمة )�أدو�ت �لدين(	
• موجود�ت مالية م�سنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر بدون �إعادة تدوير �لأرباح و�خل�سائر �ملرت�كمة عند ��ستبعادها )�أدو�ت حقوق �مللكية(	
• موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�سائر	

لدى �ملجموعة �ملوجود�ت �ملالية �لتالية:

النقد وما يعادله
يتم ت�سنيف �لنقد وما يعادله و�لذي يت�سمن �لنقد يف �ل�سندوق و�لود�ئع �ملحتفظ بها عند �لطلب لدى �لبنوك ذ�ت ��ستحقاقات �أ�سلية لثالثة �أ�سهر �أو �أقل، كموجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة.

موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة
تقوم �ملجموعة بقيا�ص �ملوجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة يف حالة ��ستيفاء �ل�سرطني �لتاليني:

• يتم �لحتفاظ بالأ�سل �ملايل �سمن منوذج �أعمال يهدف لالحتفاظ باملوجود�ت �ملالية من �أجل حت�سيل �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية؛ و	
• توؤدي �ل�سروط �لتعاقدية لالأ�سل �ملايل يف تو�ريخ حمددة �إىل توليد تدفقات نقدية تكون فقط عبارة عن مدفوعات �ملبلغ �لأ�سا�سي و�لفائدة على �ملبلغ �لأ�سا�سي �لقائم. 	

يتم قيا�ص �ملوجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة لحقًا با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية وتخ�سع لالنخفا�ص يف �لقيمة. يتم �إدر�ج �لأرباح و�خل�سائر �سمن �لأرباح و�خل�سائر عندما يتم ��ستبعاد �لأ�سل �أو تعديله �أو �نخفا�ص قيمته. 

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3.2

املوجودات املالية )تتمة(
موجودات مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر )اأدوات حقوق امللكية(

عند �لإدر�ج �ملبدئي، ميكن �أن تختار �ملجموعة ت�سنيف ��ستثمار�تها يف حقوق �مللكية ب�سكل غري قابل لالإلغاء كاأدو�ت حقوق ملكية م�سنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر عندما ت�ستويف تعريف حقوق �مللكية مبوجب 
معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 32 �لأدو�ت �ملالية: �لعر�ص وعندما تكون غري حمتفظ بها للمتاجرة. يتم حتديد �لت�سنيف على �أ�سا�ص كل �أد�ة على حدة.

ل يتم �إعادة تدوير �لأرباح و�خل�سائر �لناجتة عن هذه �ملوجود�ت �ملالية �إىل �لأرباح و�خل�سائر على �لإطالق. يتم �إدر�ج توزيعات �لأرباح كاإير�د�ت �أخرى يف بيان �لأرباح و�خل�سائر عندما ين�ساأ �حلق يف �إجر�ء �لدفعات، �إل عندما 
ت�ستفيد �ملجموعة من هذه �ملتح�سالت كا�سرتد�د جلزء من تكلفة �لأ�سل �ملايل، ويف هذه �حلالة، تكون هذه �لأرباح مدرجة �سمن �لدخل �ل�سامل �لآخر. ل تخ�سع �أدو�ت حقوق �مللكية �مل�سنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل 

�ل�سامل �لآخر لتقييم �لنخفا�ص يف �لقيمة.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية
تقوم �ملجموعة باإدر�ج خم�س�ص خل�سائر �لئتمان �ملتوقعة لكافة �أدو�ت �لدين غري �ملحتفظ بها بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�سائر. تعتمد خ�سائر�لئتمان �ملتوقعة على �لفرق بني �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية �مل�ستحقة 
�أو  بها  �ل�سمانات �ملحتفظ  بيع  �لنقدية من  �لتدفقات  �ملتوقعة  �لنقدية  �لتدفقات  �لأ�سلي. تت�سمن  �لفعلي  �لفائدة  و�لتي يتم خ�سمها بقيمة تقريبية ملعدل  ��ستالمها،  تتوقع �ملجموعة  �لتي  �لنقدية  �لتدفقات  للعقد وكافة  وفقًا 

�لتعزيز�ت �لئتمانية �لأخرى �لتي ُتعتب جزءً� ل يتجز�أ من �لأحكام �لتعاقدية.

يتم �إدر�ج خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة على مرحلتني. بالن�سبة للتعر�سات �لئتمانية �لتي مل ين�ساأ عنها �رتفاع جوهري يف خماطر �لئتمان منذ �لإدر�ج �ملبدئي، يتم تكوين خم�س�ص خل�سائر �لئتمان �ملتوقعة خل�سائر �لئتمان �لتي 
تنتج عن �أحد�ث �لتعرث �ملحتملة يف غ�سون �لإثني ع�سر �سهرً� �لقادمة )خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة ملدة 12 �سهر(. بالن�سبة لتلك �لتعر�سات �لئتمانية �لتي ن�ساأ عنها �رتفاع جوهري يف خماطر �لئتمان منذ �لإدر�ج �ملبدئي، يتوجب 

تكوين خم�س�ص خل�سائر �لئتمان �ملتوقعة على مدى �لعمر �ملتبقي للتعر�ص، بغ�ص �لنظر عن توقيت �لتعرث  )خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة على مدى �لعمر �ملتوقع لالأد�ة(.

بالن�سبة للذمم �لتجارية �ملدينة، تقوم �ملجموعة بتطبيق نهج مب�سط لحت�ساب خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة. لذلك، ل تقوم �ملجموعة بتتبع �لتغري�ت يف خماطر �لئتمان، ولكن بدًل من ذلك تقوم باإدر�ج خم�س�ص خ�سارة بناًء على 
خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة على مدى �لعمر �ملتوقع لالأد�ة يف تاريخ كل تقارير مالية. قامت �ملجموعة باإن�ساء م�سفوفة للمخ�س�سات تعتمد على خبتها يف خ�سائر �لئتمان �لتاريخية، و�لتي مت تعديلها للعو�مل �مل�ستقبلية �لآجلة 

�خلا�سة باملدينني و�لبيئة �لقت�سادية.

تعتب �ملجموعة �أن �أ�سل مايل يف حالة تعرث عندما تكون مدفوعاته �لتعاقدية متاأخرة 90 يومًا. ومع ذلك، يف بع�ص �حلالت، قد تعتب �ملجموعة �أي�سًا �أن �لأ�سل �ملايل يكون يف حالة تعرث عندما ت�سري �ملعلومات �لد�خلية �أو �خلارجية 
�إىل �أنه من غري �ملحتمل �أن ت�ستلم �ملجموعة �ملبالغ �لتعاقدية �مل�ستحقة بالكامل قبل �أخذ �أية حت�سينات �ئتمانية حمتفظ بها لدى �ملجموعة يف �لعتبار. يتم �سطب �أ�سل مايل عندما ل يكون هناك توقع معقول ل�سرتد�د �لتدفقات 

�لنقدية �لتعاقدية.



41 40
�شركة اأبوظبي الوطنية للفنادق �شركة اأبوظبي الوطنية للفنادق

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3.2

املوجودات املالية )تتمة(
ا�ستبعاد املوجودات املالية

تقوم �ملجموعة با�ستبعاد �أ�سل مايل فقط عندما تنتهي �حلقوق �لتعاقدية ل�ستالم �لتدفقات �لنقدية من �لأ�سل، �أو عندما تقوم �ملجموعة بتحويل �لأ�سل �ملايل وكافة خماطر ومنافع ملكية �لأ�سل �إىل �سركة �أخرى. �إذ� مل تقم 
�ملجموعة بتحويل �أو �لحتفاظ بكافة خماطر ومنافع �مللكية و��ستمرت يف �ل�سيطرة على �لأ�سل �ملحول، تقوم �ملجموعة باإدر�ج ح�ستها �ملحتفظ بها يف �لأ�سل و�للتز�م �ملرتبط به عن �ملبالغ �لتي قد ت�سطر لدفعها. �إذ� �حتفظت 

�ملجموعة بكافة خماطر ومنافع ملكية �لأ�سل �ملايل �ملحول، ت�ستمر �ملجموعة يف �إدر�ج �لأ�سل �ملايل.

املطلوبات املالية واأدوات حقوق امللكية
يتم ت�سنيف �ملطلوبات �ملالية و�أدو�ت حقوق �مللكية �ل�سادرة عن �ملجموعة وفقًا جلوهر �لتفاقيات �لتعاقدية �ملبمة وتعريفات �ملطلوبات �ملالية و�أدو�ت حقوق �مللكية.

اأدوات حقوق امللكية
�إن �أد�ة حقوق �مللكية هي �أي عقد يثبت ح�سة متبقية يف موجود�ت �سركة بعد خ�سم كافة مطلوباتها. يتم �إدر�ج �أدو�ت حقوق �مللكية �ل�سادرة عن �ملجموعة باملتح�سالت �مل�ستلمة، �سايف تكاليف �لإ�سد�ر �ملبا�سرة.

املطلوبات املالية
يتم ت�سنيف �لذمم �لتجارية �لد�ئنة و�لذمم �لد�ئنة �لأخرى و�لقرو�ص ذ�ت �ملطلوبات �لتعاقدية »كمطلوبات مالية« ويتم قيا�سها مبدئيًا بالقيمة �لعادلة، �سايف تكاليف �ملعاملة، ويتم قيا�سها لحقًا بالتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م 

طريقة �لفائدة �لفعلية مع �إدر�ج م�ساريف �لفو�ئد على �أ�سا�ص �لعائد �لفعلي، با�ستثناء �ملطلوبات ق�سرية �لأجل عندما يكون �إدر�ج �لفائدة غري جوهريًا.

�إن طريقة �لفائدة �لفعلية هي طريقة لحت�ساب �لتكلفة �ملطفاأة لاللتز�م �ملايل وتوزيع م�ساريف �لفو�ئد على مدى �لفرتة ذ�ت �ل�سلة. �إن معدل �لفائدة �لفعلي هو �ملعدل �لذي يخ�سم فعليًا �لدفعات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملقدرة 
على مدى �لعمر �ملتوقع للمطلوبات �ملالية، �أو �أق�سر، كما هو منا�سب.

ا�ستبعاد املطلوبات املالية
تقوم �ملجموعة با�ستبعاد �ملطلوبات �ملالية فقط عندما يتم �لوفاء بالتز�مات �ملجموعة �أو �إلغائها �أو �نتهاء مدتها.

مقا�سة الأدوات املالية
تتم �ملقا�سة بني �لأ�سول �ملالية و�ملطلوبات �ملالية ويتم �إدر�ج �سايف �لقيمة يف بيان �ملركز �ملايل �ملوحد يف حال وجود حق قانوين حايل قابل للتنفيذ ملقا�سة �ملبالغ �ملدرجة و�لنية يف �لت�سوية على �أ�سا�ص �ل�سايف، �أو لإدر�ج �لأ�سول 

وت�سوية �ملطلوبات يف نف�ص �لوقت.

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3.2

قيا�س القيمة العادلة
تقوم �ملجموعة بقيا�ص �لأدو�ت �ملالية مثل �ملوجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر بالقيمة �لعادلة بتاريخ كل بيان مركز مايل موحد. 

�إن �لقيمة �لعادلة هي �ل�سعر �لذي قد يتم ��ستالمه لبيع �أ�سل �أو دفعه لتحويل �لتز�م يف معاملة منظمة بني م�ساهمي �ل�سوق بتاريخ �لقيا�ص. يعتمد قيا�ص �لقيمة �لعادلة على �فرت��ص �أن معاملة بيع �لأ�سل �أو حتويل �للتز�م تتم �إما:

• يف �ل�سوق �لرئي�سي لالأ�سل �أو �للتز�م، �أو	
• يف ظل غياب �ل�سوق �لرئي�سي، يف �أكرث �لأ�سو�ق ذ�ت منفعة لالأ�سل �أو �للتز�م.	

يجب �أن تكون �ملجموعة قادرة على �لو�سول �إىل �ل�سوق �لرئي�سي �أو �أكرث �لأ�سو�ق منفعة.

يتم قيا�ص �لقيمة �لعادلة لالأ�سل �أو �للتز�م با�ستخد�م �لفرت��سات �لتي قد يقوم م�ساهمي �ل�سوق با�ستخد�مها عند ت�سعري �لأ�سل �أو �للتز�م، بافرت��ص ت�سرف م�ساهمي �ل�سوق يف ما ي�سب يف �أف�سل م�ساحلهم �لقت�سادية.

�إن قيا�ص �لقيمة �لعادلة لالأ�سل �لغري مايل ياأخذ بالعتبار �إمكانية م�ساهم �ل�سوق على توليد م�سالح �قت�سادية من خالل ��ستخد�م �لأ�سل يف �أق�سى و�أف�سل حالته �أو �لبيع �إىل م�ساهم �أخر يف �ل�سوق �لذي قد يقوم با�ستخد�م 
�لأ�سل يف �أق�سى و�أف�سل حالته. 

تقوم �ملجموعة با�ستخد�م طرق �لتقييم، �لتي تعتب منا�سبة يف �لظروف، و�لتي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�ص �لقيمة �لعادلة و�لزيادة يف ��ستخد�م �ملدخالت �مللحوظة ذ�ت �ل�سلة و�لتقليل من ��ستخد�م �ملدخالت �لغري ملحوظة.

املعايري ال�سادرة ولكن غري فعالة بعد  3.3

�إن �ملعايري/ �لتعديالت �جلديدة على �ملعايري �ل�سادرة حتى 31 دي�سمب 2018 وغري فعالة بعد لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018 مل يتم تطبيقها عند �إعد�د هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة. ل تتوقع �ملجموعة �أن يكون لتطبيق هذه 
�ملعايري/ �لتعديالت تاأثري جوهري على بياناتها �ملالية �ملوحدة:

• �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 عقود �لإيجار	
• تف�سري جلنة �لتف�سري�ت �لدولية رقم 23 �ل�سكوك حول معاجلة �سريبة �لدخل	
• �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 17 عقود �لتاأمني	
• تعديالت على �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 خ�سائ�ص �ملبالغ �ملدفوعة مقدمًا ذ�ت �لتعوي�ص �ل�سلبي	
• تعديالت على معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 19 تعديل �أو تقلي�ص �أو ت�سوية �خلطة	
• تعديالت على معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 28 �حل�س�ص طويلة �لأجل يف �ل�سركات �لزميلة و�سركات �لئتالف	
• تعديالت على �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 10 ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 28 �لبيع �أو �مل�ساهمة باملوجود�ت بني �مل�ستثمر و�سركته �لزميلة �أو �سركة �لئتالف	
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املعايري ال�سادرة ولكن غري فعالة بعد )تتمة(  3.3

دورة التح�سينات ال�سنوية 2015 – 2017
• �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 3 دمج �لأعمال – �حل�س�ص �ملحتفظ بها �سابقًا يف عملية م�سرتكة	
• �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 11 �لتفاقيات �مل�سرتكة – �حل�س�ص �ملحتفظ بها �سابقًا يف عملية م�سرتكة	
• معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 12 �سر�ئب �لدخل – تابعات �سريبة �لدخل على �لدفعات على �لأدو�ت �ملالية �مل�سنفة كحقوق ملكية	
• معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 23 تكاليف �لقرت��ص – تكاليف �لقرت��ص �ملوؤهلة للر�سملة	

التاأثري املقّدر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16
)فعال للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2019(

مت �إ�سد�ر �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 يف يناير 2016 ويحل حمل معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 17 عقود �لإيجار، وتف�سري جلنة تف�سري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 4 - حتديد ما �إذ� كانت �لتفاقية حتتوي على 
عقد �إيجار، وSIC-15 عقود �لإيجار �لت�سغيلية - �حلو�فز وSIC-27 تقييم جوهر �ملعامالت �لتي تت�سمن �ل�سكل �لقانوين لعقد �لإيجار. 

يحدد �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 مبادئ �لإدر�ج و�لقيا�ص و�لعر�ص و�لإف�ساح عن عقود �لإيجار، ويتطلب من �مل�ستاأجرين �ملحا�سبة عن كافة عقود �لإيجار وفقًا لنموذج �إدر�ج على �مليز�نية �لعمومية فردي ب�سورة 
مماثلة للمحا�سبة عن عقود �لإيجار �لتمويلية مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 17. يت�سمن �ملعيار �إعفاءين من �لإدر�ج للم�ستاأجرين - عقود �لإيجار للموجود�ت “منخف�سة �لقيمة” )على �سبيل �ملثال، �أجهزة �حلا�سوب 
�ل�سخ�سية( وعقود �لإيجار ق�سرية �لأجل )�أي عقود �لإيجار ذ�ت فرتة �إيجار ملدة 12 �سهر �أو �أقل(. يف تاريخ بدء عقد �لإيجار، �سوف يقوم �مل�ستاأجر باإدر�ج �لتز�م �إجر�ء دفعات عقد �لإيجار )�أي �لتز�م عقد �لإيجار( و�لأ�سل 
�لذي ميثل �حلق يف ��ستخد�م �لأ�سل �لأ�سا�سي خالل فرتة �لإيجار )�أي �أ�سل حق �ل�ستخد�م (. �سوف يتطلب من �مل�ستاأجرين �إدر�ج م�ساريف �لفائدة على �لتز�م عقد �لإيجار وم�ساريف �ل�ستهالك على �أ�سل حق �ل�ستخد�م 

ب�سكل منف�سل.

�سوف يتطلب كذك من �مل�ستاأجرين �إعادة قيا�ص �لتز�م عقد �لإيجار عند وقوع �أحد�ث معينة )على �سبيل �ملثال، �لتغري يف مدة عقد �لإيجار، �لتغري يف دفعات �لإيجار �مل�ستقبلية �لناجتة عن �لتغري يف �ملوؤ�سر �أو �ملعدل �مل�ستخدم 
لتحديد تلك �ملدفوعات(. �سوف يقوم �مل�ستاأجر عمومًا باإدر�ج مبلغ �إعادة قيا�ص �لتز�م عقد �لإيجار كتعديل لأ�سل حق �ل�ستخد�م.

مل تتغري حما�سبة �ملوؤجر مبوجب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 �إىل حٍد كبري عن �ملحا�سبة �حلالية مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 17. �سوف يو��سل �ملوؤجرون ت�سنيف كافة عقود �لإيجار با�ستخد�م نف�ص مبد�أ 
�لت�سنيف وفقًا ملعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 17 و�لتمييز بني نوعني من عقود �لإيجار: عقود �لإيجار �لت�سغيلية و�لتمويلية. يتطلب �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 كذلك من �مل�ستاأجرين و�ملوؤجرين تقدمي �إف�ساحات 

�أكرث �سموًل من تلك �ملطلوبة مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 17.

�إن �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 فعال للفرت�ت �ل�سنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يناير 2019. �إن �لتطبيق �ملبكر م�سموح به، ولكن لي�ص قبل قيام �ل�سركة بتطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 15. ميكن 
للم�ستاأجر �أن يختار تطبيق �ملعيار با�ستخد�م طريقة �لأثر �لرجعي �لكامل �أو �لأثر �لرجعي �ملعدل. ت�سمح �لأحكام �لنتقالية للمعيار ببع�ص �لإعفاء�ت.

تخطط �ملجموعة لتطبيق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 يف تاريخ �سريان �ملفعول �ملطلوب. تقوم �ملجموعة حاليًا بتقييم �لتاأثري �ملحتمل للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 16 على بياناتها �ملالية �ملوحدة.

القرارات املحا�سبية الهامة وامل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة   4

�إن �لفرت��سات �لرئي�سية �ملتعلقة بامل�ستقبل و�مل�سادر �لرئي�سية للتقدير�ت غري �ملوؤكدة كما يف تاريخ �لتقارير �ملالية و�لتي حتمل خماطر جوهرية قد ت�سبب يف �إجر�ء تعديالت مادية على �لقيم �ملدرجة للموجود�ت و�ملطلوبات 
خالل �ل�سنة �ملالية �لقادمة مت مناق�ستها �أدناه. 

عند تطبيق �ل�سيا�سات �ملحا�سبية كما هو من�سو�ص عليه يف �لي�ساح رقم 3، قامت �إد�رة �ملجموعة باتخاذ بع�ص �لقر�ر�ت و�لتقدير�ت و�لفرت��سات �جلوهرية �لغري متوفرة من م�سادر �أخرى. تعتمد �لتقدير�ت و�لإفرت��سات 
ذ�ت �ل�سلة على �خلبة �ل�سابقة و�لعو�مل �لآخرى �لتي يتم �إعتبارها ذ�ت �سلة. قد تختلف �لنتائج �لفعلية عن هذه �لتقدير�ت. 

يتم مر�جعة �لتقدير�ت و�لإفرت��سات �ل�سمنية على �أ�سا�ص دوري. يتم �إدر�ج �ملر�جعات للتقدير�ت �ملحا�سبية يف �لفرتة �لتي يتم فيها مر�جعة �لتقدير�ت يف حال �أن �لتقدير�ت توؤثر فقط على تلك �لفرتة، �أو خالل فرت�ت م�ستقبلية 
يف حال �أن �ملر�جعة توؤثر على كل من �لفرتة �حلالية و�لفرت�ت �مل�ستقبلية. 

امل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة
فيما يلي �لفرت��سات �لرئي�سية �ملتعلقة بامل�ستقبل و�مل�سادر �لرئي�سية للتقدير�ت غري �ملوؤكدة كما يف تاريخ �لتقارير �ملالية و�لتي حتمل خماطر جوهرية قد ت�سبب يف �إجر�ء تعديالت مادية على �لقيم �ملدرجة للموجود�ت و�ملطلوبات 

خالل �ل�سنة �ملالية �لقادمة. 

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات
حتدد �إد�رة �ملجموعة �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة ملمتلكاتها ومعد�تها لإحت�ساب �ل�ستهالك. يتم حتديد هذ� �لتقدير بعد �لأخذ يف �لعتبار �ل�ستخد�م �ملتوقع لالأ�سل �أوعو�مل �لإهالك. تقوم �لإد�رة مبر�جعة �لأعمار �لإنتاجية 

�ملتبقية و�لأعمار �لإنتاجية �ل�سنوية ويتم تعديل تكاليف �لإ�ستهالك �مل�ستقبلية عندما تعتقد �لإد�رة باأن �لأعمار �لإنتاجية قد تختلف عن �لتقدير�ت �ل�سابقة. 

تقييم النخفا�س يف قيمة املمتلكات واملعدات
يتم تقييم �ملمتلكات �مل�سنفة �سمن �ملمتلكات و�ملعد�ت لالنخفا�ص يف �لقيمة بناًء على تقييم �لتدفقات �لنقدية لكل وحدة مولدة للنقد عندما يكون هناك موؤ�سر على �أن تلك �ملوجود�ت قد تعر�ست خل�سائر �نخفا�ص يف �لقيمة. 
يتم حتديد �لتدفقات �لنقدية بالرجوع �إىل ظروف �ل�سوق �حلديثة و�لأ�سعار �لقائمة يف نهاية فرتة �لتقارير �ملالية و�لتفاقيات �لتعاقدية و�لتقدير�ت على مدى �لأعمار �لنتاجية للموجود�ت و�ملخ�سومة با�ستخد�م جمموعة من 
معدلت �خل�سم �لتي تعك�ص تقييمات �ل�سوق �حلالية للقيمة �لزمنية للمال و�ملخاطر �خلا�سة بالأ�سل. تتم مقارنة �سايف �لقيم �حلالية مع �لقيم �لدفرتية لتقييم �أي �نخفا�ص يف �لقيمة حمتمل. خالل �ل�سنة، قامت �ملجموعة 

مبر�جعة �ملبالغ �لقابلة لال�سرتد�د من ممتلكاتها �جلوهرية، وحتديد �أ�سا�ص قيمتها قيد �ل�ستخد�م بالرجوع �إىل طريقة �لتدفقات �لنقدية �ملخ�سومة با�ستخد�م عائد بن�سبة 6% ومعدل خ�سم بن�سبة %9.

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات يف الأوراق املالية
تقوم �ملجموعة بت�سنيف بع�ص �ملوجود�ت كا�ستثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر )2017: ��ستثمار�ت متاحة للبيع( وتقوم باإدر�ج �لتحركات يف قيمتها �لعادلة يف بيان �لدخل �ل�سامل �لآخر �ملوحد. عندما 
تنخف�ص �لقيمة �لعادلة، تقوم �لإد�رة بو�سع �فرت��سات حول �لنخفا�ص يف �لقيمة لتحديد ما �إذ� كان ذلك �نخفا�ص يف �لقيمة يتوجب �إدر�جه �سمن �لأرباح و�خل�سائر. خالل 2017، قامت �ملجموعة باإدر�ج خ�سائر �نخفا�ص يف 

�لقيمة مببلغ 10.000 �ألف درهم لال�ستثمار�ت يف �لأور�ق �ملالية. كانت �لقيمة �لدفرتية لال�ستثمار�ت يف �لأور�ق �ملالية كما يف 31 دي�سمب تبلغ 22.176 �ألف درهم )2017: 22.593 �ألف درهم(.
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القرارات املحا�سبية الهامة وامل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة )تتمة(  4

امل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة )تتمة(

خم�س�س خ�سائر الئتمان املتوقعة على الذمم التجارية املدينة
ت�ستخدم �ملجموعة م�سفوفة �ملخ�س�سات لحت�ساب خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة للذمم �لتجارية �ملدينة. ت�ستند معدلت �ملخ�س�سات على �أيام �ل�سد�د �ملتاأخرة لتجميع قطاعات خمتلفة من �لعمالء �لتي لها �أمناط خ�سارة مماثلة 

)�أي، ح�سب �ملوقع �جلغر�يف ونوع �ملنتج ونوع �لعميل وتقييمه وما �إىل ذلك(.

تعتمد م�سفوفة �ملخ�س�سات مبدئيًا على معدلت �لتعرث �لتاريخية �مللحوظة للمجموعة. �سوف تقوم �ملجموعة ب�سبط �مل�سفوفة لتعديل جتربة خ�سارة �لئتمان �لتاريخية مع �ملعلومات �مل�ستقبلية. يف تاريخ كل تقارير مالية، يتم 
حتديث معدلت �لتعرث �لتاريخية �مللحوظة ويتم حتليل �لتغري�ت يف �لتقدير�ت �مل�ستقبلية.

يعتب تقييم �لعالقة بني معدلت �لتعرث �لتاريخية �مللحوظة و�لظروف �لقت�سادية �ملتوقعة وخ�سائر �لئتمان �ملتوقعة تقديرً� جوهريًا. يعتب مبلغ خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة ح�سا�سًا للتغري�ت يف �لظروف و�لأحد�ث �لقت�سادية 
�ملتوقعة. قد ل ت�سري جتربة خ�سارة �لئتمان �ل�سابقة للمجموعة و�لتنبوؤ بالظروف �لقت�سادية �أي�سًا �إىل �لتعرث �لفعلي للعميل يف �مل�ستقبل.

يف تاريخ �لتقرير �ملايل، بلغ �إجمايل �لذمم �لتجارية �ملدينة 114.870 �ألف درهم )2017: 100.966 �ألف درهم( وكان خم�س�ص خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة 10.637 �ألف درهم )2017: خم�س�ص �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها 
مببلغ 8.169 �ألف درهم(. يتم �لعرت�ف باأي فرق بني �ملبالغ �ملح�سلة فعلًيا يف �لفرت�ت �مل�ستقبلية و�ملبالغ �ملتوقع تلقيها يف بيان �لربح �أو �خل�سارة �ملوحد.

الأحكام املحا�سبية الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
�أثناء عملية تطبيق �ل�سيا�سات �ملحا�سبية للمجموعة �ملو�سحة يف �لإي�ساح رقم 3، قامت �لإد�رة باتخاذ �لأحكام �لتالية �لتي لها �لأثر �جلوهري �لأكب على �ملبالغ �ملدرجة يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة )بخالف تلك �لتي تت�سمن 

تقدير�ت، و�لتي يتم ذكرها �أعاله (.

التفاقية امل�سرتكة 
حتتفظ �ملجموعة بن�سبة 50% من حقوق �لت�سويت يف �تفاقيتها �مل�سرتكة. لدى �ملجموعة �سيطرة م�سرتكة على هذه �لتفاقية حيث �أنه مبوجب �لتفاقيات �لتعاقدية، تكون �ملو�فقة بالإجماع مطلوبة من كافة �أطر�ف �لتفاقيات 

لكافة �لأن�سطة ذ�ت �ل�سلة. متنح �لتفاقية �مل�سرتكة �ملجموعة و�أطر�ف �لتفاقيات حقوقًا يف �سايف �ملوجود�ت. لذلك، يتم ت�سنيف هذه �لتفاقية ك�سركة �ئتالف.

ممتلكات ومعدات  5

31 دي�سمب 312017 دي�سمرب 2018
�ألف درهماألف درهم

8.194.8488.279.716ممتلكات ومعد�ت ب�سايف �لقيمة �لدفرتية
12.27210.595مبالغ مدفوعة مقدمًا ملقاولني مقابل موجود�ت قيد �لإن�ساء

8.207.1208.290.311

ممتلكات ومعدات )تتمة(  5

�إن �حلركة يف �ملمتلكات و�ملعد�ت خالل �ل�سنة هي كما يلي:

الأر�س واملبنى

املعدات امليكانيكية 
والكهربائية ومعدات 

ال�سباكة
الأثاث والرتكيبات 
الإجمايلاإن�ساءات قيد التنفيذال�سياراتواملعدات الت�سغيلية

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم
التكلفة:

8.152.936996.6821.177.998281.67441.77810.651.068 يف 1 يناير 2017
1782.14719.18549.62918.13689.275 �إ�سافات

40----40 ربح �لقيمة �لعادلة من �إعادة تقييم �أر�ص
)45.347(-)45.088()231()28(- ��ستبعاد�ت

8.153.154998.8011.196.952286.21559.91410.695.036 يف 31 دي�سمب 2017

8.153.154998.8011.196.952286.21559.91410.695.036 يف 1 يناير 2018
30324310.30042.63851.547105.031 �إ�سافات
-)786(-786-- حتويالت

)49.276(-)45.743()3.470(-)63( ��ستبعاد�ت
8.153.394999.0441.204.568283.110110.67510.750.791 يف 31 دي�سمب 2018

ال�ستهالك والنخفا�س يف القيمة املرتاكمني:
2.251.081-850.209390.223896.319114.330 يف 1 يناير 2017

192.607-58.98731.11054.84547.665 �ملحمل لل�سنة
)35.068(-)34.859()181()28(- ��ستبعاد�ت

6.700----6.700 خ�سارة �لنخفا�ص يف �لقيمة
2.415.320-915.896421.305950.983127.136 يف 31 دي�سمب 2017

2.415.320-915.896421.305950.983127.136 يف 1 يناير 2018
178.698-58.25130.22143.40046.826 �ملحمل لل�سنة

)38.075(-)34.542()3.470(-)63( ��ستبعاد�ت
2.555.943-974.084451.526990.913139.420 يف 31 دي�سمب 2018

�سايف �لقيمة �لدفرتية:
7.179.310547.518213.655143.690110.6758.194.848 يف 31 دي�سمب 2018
7.237.258577.496245.969159.07959.9148.279.716 يف 31 دي�سمب 2017 
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ممتلكات ومعدات )تتمة(  5

مت تخ�سي�ص م�ساريف �ل�ستهالك يف بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد كما يلي:

20182017
األف درهماألف درهم

177.411191.653تكلفة �خلدمات
1.287954م�ساريف عمومية و�إد�رية

178.698192.607

مدرج �سمن �لأر�ص و�ملباين �أر��سي مدرجة بقيمة معاد تقييمها تبلغ 5.385.963 �ألف درهم يف 31 دي�سمب 2018 )2017: 5.385.963 �ألف درهم(. قامت �ملجموعة باإ�ستخد�م مقيم معتمد م�ستقل، بهدف حتديد �لقيمة 
�لعادلة لأر��سيها كما يف 31 دي�سمب 2017. مت �إدر�ج تكاليف �نخفا�ص يف �لقيمة مببلغ ل �سيء )2017: 6.700 �ألف درهم( مقابل قطعة �أر�ص حمتفظ بها من قبل �ملجموعة كنتيجة لإعادة �لتقييم. بالإ�سافة لذلك، مت �إدر�ج 

ربح �إعادة تقييم بقيمة ل �سيء )2017: 40 �ألف درهم( مقابل قطعة �أر�ص �أخرى حمتفظ بها من قبل �ملجموعة كنتيجة لإعادة �لتقييم.

مت حتديد �لقيمة �لعادلة من خالل �لرجوع �إىل �لدلئل �ل�سوقية. ي�سري هذ� �إىل �أن �لتقييمات �ملنفذة من قبل �ملقيم تعتمد على �لأ�سعار �ل�سوقية �لن�سطة، معدلة لأي �ختالفات يف طبيقة وموقع �أو ظروف �لعقار �ملحدد. �إن تاريخ 
�إعادة �لتقييم هو 22 �أكتوبر 2017.

يف حال قيا�ص �لأر�ص با�ستخد�م منوذج �لتكلفة، لبلغت �لقيمة �ملدرجة 485.659 �ألف درهم )2017: 485.659 �ألف درهم(.

خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018، قامت �ملجموعة بتحويل مبلغ بقيمة 786 �ألف درهم )2017: ل �سيء( من �أعمال �لإن�ساء�ت قيد �لإجناز �إىل فئات خمتلفة �سمن �ملمتلكات و�ملعد�ت. متثل �أعمال �لإن�ساء�ت قيد �لإجناز 
ب�سكل رئي�سي �مل�ساريف �لر�أ�سمالية على �إ�سافات وتو�سعة عقار�ت �لفنادق.

�أو خارجية للقيمة �لقابلة لال�سرتد�د للعقار�ت. مت حتديد �لقيمة �لقابلة  قامت �لإد�رة بتنفيذ مر�جعة �سنوية لعقار�تها بهدف حتديد يف حال وجود �أي موؤ�سر�ت على �لنخفا�ص يف �لقيمة بناًء على تقييم �أي عو�مل د�خلية 
لال�سرتد�د للموجود�ت �جلوهرية على �أ�سا�ص قيمها قيد �ل�ستخد�م من خالل �لرجوع �إىل طريقة �لتدفقات �لنقدية �ملخ�سومة با�ستخد�م معدل عائد 6.4%  ومعدل خ�سم 9.4%. بناًء على تقييم �لإد�رة، مل يكن هناك �أية تكاليف 

�إ�سافية لالنخفا�ص يف �لقيمة يتوجب �إدر�جها على �ملمتلكات كما يف 31 دي�سمب 2018. 

�إن �لقرو�ص �لبنكية م�سمونة من خالل عقار�ت �لفنادق بقيمة 2.95 مليار درهم )2017: 3.02 مليار درهم( )�إي�ساح 17(. 

اأرا�ٍس موؤجرة
ت�ستاأجر �ل�سركة من بلدية مدينة �أبوظبي �أربع قطع من �لأر�ص، ثالث منها بها حت�سينات بقيمة دفرتية �إجمالية قدرها 17.03 مليون درهم كما يف 31 دي�سمب 2018 )2017: 18.4 مليون درهم(. ت�ستخدم �سركة �لئتالف قطعتي 

�أر�ص �لتي بها حت�سينات بقيمة دفرتية �إجمالية تبلغ 9.35 مليون درهم كما يف 31 دي�سمب 2018 )2017: 10.5 مليون درهم(، وبالتايل تتحمل قيمة �لإيجار �ل�سنوي. يتم جتديد عقود قطع �لأر��سي هذه على �أ�سا�ص �سنوي.

اإن�ساءات قيد التنفيذ
متثل �لإن�ساء�ت قيد �لتنفيذ ب�سفة �أ�سا�سية �لنفقات �لر�أ�سمالية على �إ�سافات وزيادة �لعقار�ت �لفندقية.

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية  6

مت ت�سنيف �ل�ستثمار�ت يف �لأور�ق �ملالية وفقًا للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 )2017: وفقًا ملعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39( كما يلي: 

20182017
�ألف درهماألف درهم

��ستثمار�ت يف �أ�سهم
-22.175بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر

22.593-متاحة للبيع
22.17522.593�لقيمة �لعادلة �خلتامية

��ستثمار�ت يف �أ�سهم مدرجة
1.4141.690�لقيمة �لعادلة �لفتتاحية

)276()418(�لنخفا�ص يف �لقيمة �لعادلة
9961.414�لقيمة �لعادلة �خلتامية

21.17921.179��ستثمار�ت يف �أ�سهم غري متد�ولة
22.17522.593�إجمايل �ل�ستثمار�ت يف �أور�ق مالية

�إن �ل�ستثمار�ت يف �لأ�سهم �ملتد�ولة مدرجة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية.

ميثل �ل�ستثمار يف �أ�سهم �لغري متد�ولة ح�سة �ملجموعة يف حقوق �مللكية ل�سركة �أبوظبي لال�ستثمار�ت �ل�سياحية �لبالغة 10.224% )31 دي�سمب 2017: %10.224(. 

�إن �سركة �أبوظبي لال�ستثمار�ت �ل�سياحية �سركة م�سجلة يف م�سر ك�سركة م�ساهمة خا�سة. وتتمثل �أهد�فها �لرئي�سية يف �ل�ستثمار يف �مل�سروعات �ل�سياحية يف م�سر. متتلك �سركة �أبوظبي لال�ستثمار�ت �ل�سياحية ثالثة فنادق يتم 
ت�سغيلها وفقًا لتفاقية �إد�رة مبمة مع �إحدى �ملجموعات �لفندقية �لعاملية ومتتلك ح�سة يف حقوق ملكية �سركة م�ساهمة خا�سة يف م�سر تقوم ببناء منتجع �سياحي يف م�سر.

خالل 2017، قامت �لإد�رة باإجر�ء حتليل �نخفا�ص يف �لقيمة على ��ستثمار�تها يف �سركة �أبوظبي �ل�ستثمار�ت �ل�سياحية يف م�سر و�لتي نتجت عن �إدر�ج خم�س�ص �نخفا�ص يف �لقيمة مببلغ 10.000 �ألف درهم.
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ا�ستثمار يف �سركة زميلة  7

متتلك �ملجموعة ح�سة بن�سبة 38.46% يف ح�س�ص ر�أ�ص مال �سركة �ل�ستثمار�ت �ل�سياحية �خلارجية �ملحدودة )“OTIC”(، وهي �سركة تاأ�س�ست يف جري�سي بجزر �لقنال، وت�سارك يف �ملجمعات �ل�سياحية وتعمل يف �ملغرب. 
يتم �حت�ساب ��ستثمار �ملجموعة يف �ل�سركة �لزميلة با�ستخد�م طريقة حقوق �مللكية. �إن �سركة �ل�ستثمار�ت �ل�سياحية �خلارجية �ملحدودة هي �سركة خا�سة ول توجد لأ�سهمها �أ�سعار مدرجة يف �ل�سوق. ل توجد مطلوبات طارئة 

متعلقة بح�سة �ملجموعة يف �ل�سركة �لزميلة.

20182017
�ألف درهماألف درهم

10.74310.743يف 1 يناير
--ح�سة من نتائج �سركة زميلة

10.74310.743يف 31 دي�سمب

ا�ستثمار يف �سركة ائتالف  8

متتلك �ملجموعة ح�سة ملكية بن�سبة 51% بحقوق ت�سويت مت�ساوية يف �سركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق كومبا�ص �ل�سرق �لأو�سط ذ.م.م )�أبوظبي �لوطنية للفنادق كومبا�ص(، وهي �تفاقية �ئتالف مع كومبا�ص جروب �نرتنا�سيونال 
�ست يف �أبوظبي بتاريخ 3 �أكتوبر 2000. تقدم �سركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق كومبا�ص خدمات �لتموين وخدمات م�سبغة وخدمات تنظيف و�إد�رة �ملر�فق وتقدمي �خلدمات �إىل �أطر�ف ثالثة. بي يف �لتي تاأ�سرّ

20182017
�ألف درهماألف درهم

168.980173.801يف 1 يناير
132.684102.141ح�سة من �لربح لل�سنة

)1.454(35�لتغري يف �لعمالت �لأجنبية
)105.508()107.772(توزيعات �أرباح م�ستلمة من �سركة �ئتالف

193.927168.980يف 31 دي�سمب

ا�ستثمار يف �سركة ائتالف )تتمة(  8

ملخ�ص ت�سوية بني �ملعلومات �ملالية �ملدرجة و�لقيمة �لدفرتية حل�سة �ل�سركة يف �سركة �لئتالف:

20182017
�ألف درهماألف درهم

337.959345.846�لر�سيد �لفتتاحي ل�سايف �ملوجود�ت
265.368217.722�لربح لل�سنة

)211.016()215.297(توزيعات �أرباح
)14.593()176(فروقات حتويل عمالت �أجنبية

387.854337.959�لر�سيد �خلتامي ل�سايف �ملوجود�ت
193.927168.980ح�سة بن�سبة 50% يف �سركة �لئتالف

193.927168.980�لقيمة �لدفرتية

فيما يلي �ملعلومات �ملالية �مللخ�سة ل�سركة �لئتالف:

20182017
�ألف درهماألف درهم

بيان �ملركز �ملايل
44.24854.422موجود�ت غري متد�ولة

425.696295.351�لنقد وما يعادله
745.891748.928موجود�ت متد�ولة �أخرى )با�ستثناء �لنقد(

)175.272()124.512(مطلوبات مالية )با�ستثناء �لذمم �لتجارية �لد�ئنة(
)461.299()569.442(مطلوبات متد�ولة �أخرى )مبا يف ذلك �لذمم �لتجارية �لد�ئنة(

)123.355()131.324(مطلوبات غري متد�ولة �أخرى
)816()2.703(�حلقوق غري �مل�سيطرة

387.854337.959�سايف �ملوجود�ت
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ا�ستثمار يف �سركة ائتالف )تتمة(  8

20182017
�ألف درهماألف درهم

بيان �لأرباح و�خل�سائر
2.310.7902.101.713�إير�د�ت

)1.772.752()1.930.604(م�ساريف
)27.524()22.430(��ستهالك 

)78.330()89.798(م�ساريف �أخرى
)3.031(3.514)م�ساريف( �إير�د�ت �لفائدة، �سايف

)2.354()6.104(م�ساريف �سريبة �لدخل
265.368217.722�لربح لل�سنة

��ستلمت �ملجموعة توزيعات �أرباح نقدية من �سركة �لئتالف بقيمة 107.8 مليون درهم خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018 )2017: 105.5 مليون درهم(. يف 31 دي�سمب 2018، لدى �سركة �لئتالف �سمانات بنكية، 
معظمها �سند�ت �أد�ء، بقيمة 286 مليون درهم )2017: 254 مليون درهم(.

املخزون  9

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

23.96028.648�لب�سائع �ملنتهية وبنود �ملخزون �لأخرى

تتكون �لب�سائع ب�سفة �أ�سا�سية من �مل�سروبات و�لأغذية وكذلك �للو�زم �لهند�سية و�لعاملة. يتم �إدر�ج تكلفة �ملخزون كم�ساريف عندما يتم ��ستهالك بنود �ملخزون.

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا  10

20182017
�ألف درهماألف درهم

114.870100.966ذمم جتارية مدينة
ناق�سًا: خم�س�ص خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة )معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم

)8.169()10.637( 39: خم�س�ص �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها(
104.23392.797

36.00133.827مبالغ م�ستحقة من �أطر�ف ذ�ت عالقة )�إي�ساح 11(
48.37557.901ذمم مدينة �أخرى ومبالغ مدفوعة مقدمًا

188.609184.525

يف 31 دي�سمب 2018، مت �إدر�ج �لفائدة �ملدينة �ملرت�كمة بقيمة 1.3 مليون درهم )2017: 6.1 مليون درهم( على �لود�ئع �لبنكية يف �لذمم �ملدينة �لأخرى. �إن �لذمم �لتجارية �ملدينة بال فائدة وذ�ت فرتة ترت�وح بني 30 – 90 
يومًا.

كما يف 31 دي�سمب 2018، �نخف�ست �لقيمة �ل�سمية للذمم �لتجارية �ملدينة بقيمة 10.6 مليون درهم )2017: 8.2 مليون درهم( ومت تكوين خم�س�ص لها بالكامل. بلغت �حلركة يف خم�س�ص خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة )2017: 
خم�س�ص �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها( كما يلي:

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

�ملعيار �لدويل
لإعد�د �لتقارير

�ملالية رقم 9
معيار �ملحا�سبة
�لدويل رقم 39

8.1696.735يف 1 يناير
16.52210.268�ملخ�س�ص لل�سنة

)6.565()11.158(�ملعكو�ص خالل �ل�سنة
)2.269()2.896(�مل�سطوب خالل �ل�سنة

10.6378.169يف 31 دي�سمب

مت �لإف�ساح عن تكوين وعك�ص خم�س�ص خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة يف بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد �سمن �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية )�إي�ساح 21(. يتم عادة �سطب �ملبالغ �ملحملة �إىل ح�ساب �ملخ�س�ص عند عدم توقع ��سرتد�د 
نقد �إ�سايف. ل تت�سمن �لفئات �لأخرى �سمن �لذمم �ملدينة و�ملبالغ �ملدفوعة مقدمًا موجود�ت منخف�سة �لقيمة.
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10                    ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا )تتمة(

كما يف 31 دي�سمب 2018، ��ستمل حتليل �لذمم �لتجارية �ملدينة تلك �لذمم �لتجارية �ملدينة �لتي �إ�ستحقت �لدفع وغري �ملنخف�سة �لقيمة كما يلي:  

20182017
�ألف درهماألف درهم

41.94136.420غري م�ستحقة �لدفع وغري منخف�سة �لقيمة
م�ستحقة �لدفع ولكن غري منخف�سة �لقيمة

23.61122.703  م�ستحقة �لدفع ملدة 30 �إىل 60 يومًا
14.10211.473  م�ستحقة �لدفع ملدة 61 �إىل 90 يومًا

8.7116.304  م�ستحقة �لدفع ملدة 91 �إىل 120 يومًا
15.86815.898  م�ستحقة �لدفع لأكرث من 120 يومًا

62.29256.377
104.23392.797

فيما يلي �ملعلومات حول تعر�ص �لذمم �لتجارية �ملدينة للمجموعة ملخاطر �لئتمان:

�أكرث من 120 يوم91 – 120 يوم61 – 90 يوم30 – 60 يوم�حلايل�لإجمايل
درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

31 دي�سمب 2018
29.6%10.4%6.5%4.3%2.1%معدل خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة

114.87042.84524.68515.0899.71722.534�إجمايل �لقيمة �لدفرتية �ملقدرة عند �لتعرث
10.6379031.0749871.0066.666خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة

31 دي�سمب 2017
22%11.9%7.3%4.7%2.1%معدل خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة

100.96637.20923.82912.3787.15820.392�إجمايل �لقيمة �لدفرتية �ملقدرة عند �لتعرث
8.1697891.1279058544.494خ�سارة �لئتمان �ملتوقعة

�إن �لقيم �ملدرجة للذمم �لتجارية �ملدينة للمجموعة ت�سود بالدرهم �لإمار�تي وتعادل قيمها �لعادلة كما يف 31 دي�سمب 2018 و2017.

�إن �أق�سى تعر�ص ملخاطر �لئتمان يف تاريخ �لتقارير �ملالية هو �لقيمة �ملدرجة لكل فئه من �لذمم �ملدينة �ملذكورة �أعاله. ل حتتفظ �ملجموعة باأية �سمانات. 

11                الأطراف ذات العالقة

�لتي ميار�ص  �أو  �ل�سيطرة �مل�سرتكة،  �لتي ي�سيطرون عليها وذ�ت  �لعليا للمجموعة و�ل�سركات  �لإد�رة  �لرئي�سيون و�ملدر�ء وموظفي  �لزميلة، و�لفنادق �ملد�رة، و�مل�ساهمون   متثل �لأطر�ف ذ�ت عالقة �سركة �لئتالف، و�ل�سركة 
�لأطر�ف عليها نفوذً� جوهريًا. تقوم �لإد�رة باملو�فقة على �لأ�سعار و�ل�سروط �ملتعلقة بهذه �ملعامالت.

اأحكام و�سروط املعامالت مع الأطراف ذات عالقة
 تتم معامالت �لبيع وتقدمي �خلدمات من و�إىل �لأطر�ف ذ�ت عالقة باأ�سعار �ل�سوق �لعادية. �إن �لأر�سدة �لقائمة يف نهاية �ل�سنة غري م�سمونة، وبال فائدة ويتم ت�سويتها نقدً�. مل يتم ت�سليم �أو �إ�ستالم �أية �سمانات مقابل �حل�سابات 

�لد�ئنة و�ملدينة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة. 

 لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018، مل ت�سجل �ملجموعة �أي �إنخفا�ص يف قيمة �ملبالغ �مل�ستحقة من �أطر�ف ذ�ت عالقة. �إن هذ� �لتقييم يتم كل �سنة مالية من خالل فح�ص �ملركز �ملايل لالأطر�ف ذ�ت عالقة وفح�ص �ل�سوق حيث 
تتعامل تلك �لأطر�ف.

�إن �لأر�سدة  مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ملدرجة يف بيان �ملركز �ملايل �ملوحد هي كما يلي:

20182017
�ألف درهماألف درهم

36.00133.827مبالغ م�ستحقة من �أطر�ف ذ�ت عالقة )�إي�ساح 10(
390747مبالغ م�ستحقة �إىل �أطر�ف ذ�ت عالقة )�إي�ساح 19(

�إن �ملعامالت �جلوهرية مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ملدرجة يف بيان �لأرباح و�خل�سائر �ملوحد هي كما يلي:

20182017
�ألف درهماألف درهم

3.4963.807�أتعاب �إد�رة م�ستلمة
46.27741.375مبيعات �لب�سائع و�خلدمات ل�سركة �لئتالف

3.2583.034مبيعات �لب�سائع و�خلدمات �لأخرى لالأطر�ف ذ�ت �لعالقة �لأخرى
2.8713.889م�سرتيات �لب�سائع و�خلدمات

�ملبالغ �مل�ستحقة من قبل �سركة �لئتالف )�ملدرجة �سمن �ملبالغ 
31.99828.493�مل�ستحقة من �أطر�ف ذ�ت عالقة(

�ملبالغ �مل�ستحقة �إىل �سركة �لئتالف )�ملدرجة �سمن �ملبالغ �مل�ستحقة 
390739  لأطر�ف ذ�ت عالقة(

�ل�سركة �لزميلة – �سركة �ل�ستثمار�ت �ل�سياحية يف �خلارج �ملحدودة
تكاليف �لإد�رة و�لتكاليف �لأخرى �ملدفوعة بالنيابة عن �سركة

240357  �ل�ستثمار�ت �ل�سياحية يف �خلارج �ملحدودة
959676�ملبالغ �مل�ستحقة من قبل �ل�سركة �لزميلة
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الأطراف ذات العالقة )تتمة(  11

�أحكام و�سروط �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت عالقة )تتمة(

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

تعوي�ص موظفي �لإد�رة �لرئي�سيني
19.38722.116مكافاآت ق�سرية �لأجل

1.3571.717مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني
20.74423.833

12.44010.840مكافاآت �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة

كما يف 31 دي�سمب 2018، مل يتم منح �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة قرو�ص )2017: ل �سيء(.

العائد الأ�سا�سي واملخف�س على ال�سهم  12

يحت�سب �لعائد �لأ�سا�سي على �ل�سهم بتق�سيم �لربح لل�سنة على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم �لعادية �لقائمة خالل �ل�سنة. يتم �حت�ساب �لربح �ملخف�ص لل�سهم من خالل تق�سيم �لربح لل�سنة على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم 
�لقائمة خالل �ل�سنة، معدل لتاثري �لأدو�ت �ملخف�سة.

يعك�ص �جلدول �لتايل بيانات �لربح و�لأ�سهم �مل�ستخدمة يف عملية �حت�ساب �لعائد على �ل�سهم:

20182017
241.181247.894�لربح �لعائد ملالكي �ل�سركة )�ألف درهم(

1.000.0001.000.000�ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم قيد �لإ�سد�ر )�ألف(
0.240.25�لعائد �لأ�سا�سي و�ملخف�ص لل�سهم )درهم(

مل ت�سدر �ملجموعة �أية �أدو�ت قد يكون لها تاأثري خمف�ص على �لعائد لل�سهم عند حتويلها �أو ��ستخد�مها.

النقد وما يعادله  13

لغر�ص بيان �لتدفقات �لنقدية �ملوحد، يتكون �لنقد وما يعادله مما يلي:

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

999.565251.180نقد لدى �لبنك ويف �ل�سندوق 
165.629782.167ود�ئع ق�سرية �لأجل

1.165.1941.033.347
)774.102(-ناق�سًا: ود�ئع ق�سرية �لأجل ذ�ت ��ستحقاق لأكرث من ثالثة �أ�سهر

1.165.194259.245�لنقد وما يعادله

حتمل �لود�ئع لدى �لبنوك معدل فائدة يرت�وح بني 1% �إىل 3.75% )2017: 0.2% �إىل %3.5(.

راأ�س املال  14

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

�مل�سرح به و�ل�سادر و�ملدفوع بالكامل
1.000.000.0001.000.0001.000.000 �سهم عادي بقيمة درهم و�حد لل�سهم

يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية �ملنعقد يف 27 فب�ير 2018، و�فق �مل�ساهمون على توزيعات �أرباح نقدية بقيمة 0.125 درهم لل�سهم �لو�حد باإجمايل 125 مليون درهم. 

لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018، �قرتح �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة توزيعات نقدية بقيمة 0.13 درهم لل�سهم باإجمايل 130 مليون درهم. تخ�سع توزيعات �لأرباح �لنقدية ملو�فقة �مل�ساهمني يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوي 
�لقادم.
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احتياطيات نظامية واختيارية  15

الحتياطي النظامي
وفقًا للقانون �لحتادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رقم )2( ل�سنة 2015 و�ملادة رقم 60 من �لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة كما هو معدل، يجب حتويل 10% من ربح �ل�سنة �إىل �حتياطي نظامي حتى يبلغ هذ� �لحتياطي ن�سبة %50 
من ر�أ�ص مال �ل�سركة �مل�سدر و�ملدفوع بالكامل. �إن هذ� �لحتياطي غري متاح للتوزيع. مل يتم �إجر�ء �أية حتويالت خالل �ل�سنة �حلالية )2017: 4.578 �ألف درهم( باعتبار �أن �لحتياطي قد بلغ 50% من ر�أ�ص مال �ل�سركة �ل�سادر 

و�ملدفوع بالكامل.

احتياطي اختياري
وفقًا للنظام �لأ�سا�سي �ل�سابق لل�سركة، يتم حتويل 10% من �لربح لل�سنة �إىل �لحتياطي �لقانوين حتى يبلغ هذ� �لحتياطي 50% من ر�أ�ص مال �ل�سركة �ل�سادر و�ملدفوع بالكامل، �أو �إىل �أن يتم �تخاذ قر�ر من قبل �جلمعية �لعمومية 

�لعادية للم�ساهمني باإيقاف عملية �لتحويل �إىل هذ� �لحتياطي.

وفقًا للمادة رقم 59 من �لنظام �ل�سا�سي لل�سركة، وتعديالته، يجب خ�سم ن�سبة يتم حتديدها من قبل جمل�ص �لد�رة من �لرباح �ل�سنوية بهدف �إطفاء موجود�ت �ل�سركة �أو تعوي�ص ��ستهالكها. يجب ��ستخد�م هذ� �لحتياطي 
وفقًا لتوجيهات �جلمعية �لعمومية. مت حتديد �لن�سبة كـ 10%. مل يتم �إجر�ء �أية حتويالت خالل �ل�سنة �حلالية )2017: 4.578 �ألف درهم( باعتبار �أن �لحتياطي قد بلغ 50% من ر�أ�ص مال �ل�سركة �ل�سادر و�ملدفوع بالكامل.

احتياطي اإعادة تقييم املوجودات  16

يتم ��ستخد�م �حتياطي �إعادة تقييم �ملوجود�ت لإدر�ج �لزياد�ت يف �لقيمة �لعادلة لالأر�ص و�لنخفا�سات �إىل �ملدى �لذي تتعلق فيه هذه �لنخفا�سات بالزيادة يف نف�ص �لأ�سل �ملدرج �سابقًا �سمن حقوق �مللكية. 

قرو�س لأجل  17

20182017
�ألف درهماألف درهم

قرو�ص لأجل لدى بنوك جتارية:
187.162182.340  مبالغ م�ستحقة خالل �أقل من �سنة – �لتز�م متد�ول

695.413866.903  مبالغ م�ستحقة خالل �أكرث من �سنة – �لتز�م غري متد�ول
882.5751.049.243

قرو�س لأجل )تتمة(  17

تتكون �لقرو�ص لأجل مما يلي:

• ح�سلت �ل�سركة بتاريخ 2 �أكتوبر 2014 على ت�سهيل قر�ص لأجل م�سمون من بنك حملي بقيمة 1.2 مليار درهم بغر�ص �إعادة متويل �تفاقية قر�ص قائم بقيمة 1.5 مليار درهم مع �ئتالف ي�سم �أربعة بنوك. وكنتيجة، 	
قامت �ل�سركة بت�سوية �لر�سيد �لقائم من �لقر�ص لأجل وكذلك عقد تبادل �أ�سعار �لفائدة �ملرتبط بها بقيمة 750 مليون درهم و49 مليون درهم، على �لتو�يل، يف �أكتوبر 2014. ي�ستحق �سد�د �لقر�ص �جلديد على 20 ق�سط ن�سف 
�سنوي مت�ساوي بقيمة 60 مليون درهم �بتد�ًء من �إبريل 2015 حتى �أكتوبر 2024. ت�سمل �ل�سمانات رهونات على فندق مملوك من قبل �ل�سركة. يحمل �لقر�ص فائدة متغرية �سنوية ز�ئد هام�ص. بلغت �لقيمة �لدفرتية للقر�ص كما 

يف 31 دي�سمب 2018 ما قيمته 720 مليون درهم )31 دي�سمب 2017: 840 مليون درهم(.

كما يف 31 دي�سمب 2018، كان لدى �ملجموعة ر�سوم ترتيب مدفوعة مقدمًا غري مطفاأة بقيمة 8.75 مليون درهم )31 دي�سمب 2017: 10.25 مليون درهم( فيما يتعلق بهذ� �لت�سهيل ومت خ�سمها من ر�سيد �لقر�ص.

• بتاريخ 17 يناير 2016، ح�سلت �ملجموعة على ت�سهيل قر�ص لأجل م�سمون من �أحد �لبنوك �ملحلية مببلغ 320 مليون درهم لإعادة متويل �تفاقية �لقر�ص �لقائمة حينها بقيمة 240 مليون درهم مع بنك حملي �آخر 	
ولتمويل �أن�سطة جتديد ثالثة فنادق قائمة. كما يف 31 دي�سمب 2018، قد قامت �ل�سركة ب�سحب كامل �لت�سهيل. ي�ستحق �سد�د �لقر�ص على 20 ق�سط ربع �سنوي مت�ساوي مببلغ 16 مليون درهم �عتبارً� من 30 يونيو 2016 حتى 
دي�سمب 2021. تتمثل �ل�سمانات يف رهن عقاري على فندق مملوك من قبل �ملجموعة. يحمل �لت�سهيل �سعر فائدة متغري �سنوي ز�ئد هام�ص. بلغت �لقيمة �ملدرجة للقر�ص كما يف 31 �سبتمب 2018 ما قيمته 156 مليون درهم )31 

دي�سمب 2017: 220 مليون درهم(.

خالل 2016، قامت �ملجموعة ب�سد�د 800.000 درهم كر�سوم ترتيب للح�سول على �لقر�ص وكما يف 31 دي�سمب 2018، كان لدى �ملجموعة ر�سوم ترتيب قرو�ص مدفوعة مقدمًا غري مطفاأة بقيمة 346.667 درهم )31 دي�سمب 
2017: 506.667 درهم( فيما يتعلق بالت�سهيل ومت ت�سويتها من ر�سيد �لقر�ص.

• يف 5 مار�ص 2018، ح�سلت �سركة �لغز�ل للمو��سالت، وهي �سركة تابعة، على ت�سهيل قر�ص لأجل من بنك حملي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل �سر�ء �سيار�ت. يحمل �لت�سهيل معدل فائدة متغري ز�ئد هام�ص. ي�ستحق 	
�سد�د �لقر�ص على 16 ق�سط ن�سف �سنوي تبد�أ من تاريخ كل عملية �سحب. ي�سكل �ل�سمان رهنًا على �ملوجود�ت �لتي مت �سر�وؤها من متح�سالت �لقر�ص. بلغت �لقيمة �لدفرتية كما يف 31 دي�سمب 2018 ما قيمته 15.7 مليون درهم 

)31 دي�سمب 2017: ل �سيء(.

�إن �ملبالغ �ملدرجة لقرو�ص �ملجموعة هي بدرهم �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

مل يكن هناك �أي تعرث �أو �إخفاق لتعهد�ت �لقر�ص خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018 و31 دي�سمب 2017.
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خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  18

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

34.90940.015يف 1 يناير
7.5338.248�ملحمل لل�سنة

)13.354()7.859(�ملدفوع خالل �ل�سنة
34.58334.909يف 31 دي�سمب

19                 الذمم الدائنة وامل�ستحقات

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

331.153191.840�لذمم �لتجارية �لد�ئنة
390747مبالغ م�ستحقة لأطر�ف ذ�ت عالقة )�إي�ساح 11(

49.65567.016مطلوبات م�ستحقة
12.00911.875توزيعات �أرباح د�ئنة

9.4077.895مكافاآت �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة
402.614279.373�لإجمايل

 �إن �لذمم �لتجارية �لد�ئنة بال فائدة ومت عادًة �سد�دها خالل 60 يومًا من تاريخ �أ�سد�ر �لفاتورة. �إن �لذمم �لد�ئنة �لأخرى بال فائدة وذ�ت متو�سط لفرتة �ستة �أ�سهر با�ستثناء �ملحتجز�ت �لد�نة، يف حال وجدت. ت�سمل �ملطلوبات 
�ملرت�كمة �ملحتجز�ت �لد�ئنة بقيمة 54.5 مليون درهم )2017: 56.1 مليون درهم(. �إن �لقيم �ملدرجة لهذه �ملحتجز�ت �لد�ئنة تقارب قيمها �لعادلة كما يف تاريخ �لتقارير �ملالية.

اإيرادات ا�ستثمارات واإيرادات اأخرى  20

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

3.5002.779�لربح من بيع �ملمتلكات و�ملعد�ت
71-�إير�د�ت توزيعات �أرباح من ��ستثمار�ت متد�ولة

2.7432.479�إير�د�ت �أخرى، �سايف
6.2435.329

م�ساريف عمومية واإدارية  21

20182017
�ألف درهماألف درهم

19.09921.680تكاليف �ملوظفني
5.3463.703خم�س�ص خ�سائر �لئتمان �ملتوقعة )2017: �لديون �مل�سكوك يف  حت�سيلها(

10.20010.840مكافاآت �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة
1.287954�ل�ستهالك

15.8449.847م�ساريف �أخرى
51.77647.024

بلغت مكافاآت �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سبمر 2018 ما قيمته 10.2 مليون درهم )2017: 10.8 مليون درهم(، و�لتي تخ�سع ملو�فقة �مل�ساهمني خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوي �لقادم.

بالن�سبة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018، ��ستملت �مل�ساريف �لأخرى على �مل�ساهمات �لجتماعية �إىل �مل�ستفدين �لتاليني:

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

3.000-�سندوق �لوطن
-3.000

ل تتجاوز �مل�ساهمات �ملدرجة ن�سبة 2% من متو�سط �أرباح �ملجموعة خالل �ل�سنتني �ملاليتني �ملنتهينت �لتي ت�سبق �مل�ساهمة.

تكاليف التمويل، �سايف  22

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

)21.446()24.817(�إير�د�ت �لفائدة على �لود�ئع  �لبنكية
36.80833.224م�ساريف �لفائدة على �لقرو�ص �لبنكية

11.99111.778

مت دفع �لفائدة خالل �ل�سنة مبعدلت ترت�وح من 2.7% �إىل 3.8% )2017: 2.16% �إىل %3.2(.
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معلومات قطاعية  23

يتم حتديد �لقطاع �لرئي�سي �ملعد للتقارير على �أ�سا�ص �لقطاعات �لت�سغيلية حيث �أن خماطر ومعدلت عو�ئد �ملجموعة تتاأثر ب�سكل �أ�سا�سي بالختالفات يف �ملنتجات و�خلدمات �ملقدمة. يتم تنظيم �لقطاعات �لت�سغيلية ويتم �د�رتها 
ب�سكٍل منف�سل وفقًا لطبيعة �ملنتجات و�خلدمات �ملقدمة حيث ميثل كل قطاع وحدة ت�سغيلية ��سرت�تيجية تقدم منتجات متنوعة وتخدم �أ�سو�ق خمتلفة.

القطاعات الت�سغيلية
لالأغر��ص �لإد�رية، يتم تنظيم �ملجموعة حاليًا �إىل �أربعة قطاعات ت�سغيلية رئي�سية. تعد هذه �لقطاعات �لأ�سا�ص �لذي تقوم �ملجموعة بناًء عليه باإعد�د �لتقارير حول معلوماتها �لقطاعية �لرئي�سية، وهي:

• �لفنادق	
• خدمات �لتجزئة	
• خدمات �لنقل	
• �ل�سركة �لقاب�سة، وهي م�سوؤولة عن �إد�رة �ل�ستثمار�ت �ملحتفظ بها من قبل �ملجموعة وتطوير �لفنادق و�لتن�سيق �لعام لأن�سطة �ملجموعة.	

يتم تقييم �أد�ء قطاعات �لفنادق �لفردية و�لتجزئة و�ملو��سالت على �أ�سا�ص �لربح �أو �خل�سارة.

مت عر�ص �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �لقطاعات �أدناه:

معلومات قطاعية )تتمة(  23

�لإجمايل��ستبعاد مدخالت�ل�سركة �لقاب�سة خدمات �لنقلخدمات �لتجزئة�لفنادق 
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018
1.134.790)29.435(-731.092145.871287.262�إير�د�ت 

)968.769(28.945-)280.051()93.615()624.048(تكلفة �خلدمات
166.021)490(-107.04452.2567.211�إجمايل �لربح

)51.776(47)46.459()1.665(-)3.699(م�ساريف عمومية و�إد�رية
132.684-132.684---ح�سة من �أرباح �سركة �لئتالف و�سركة زميلة، �سايف

6.243)995(1503.2443.844-�إير�د�ت �ل�ستثمار و�إير�د�ت �أخرى، �سايف
)11.991(205)11.612()584(--تكاليف �لتمويل، �سايف

241.181)1.233(103.34552.4068.20678.457�لربح لل�سنة
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2017

1.274.604)30.795(-815.349193.559296.491�إير�د�ت 
)1.058.678(31.133-)279.462()112.923()697.426(تكلفة �خلدمات

338215.926-117.92380.63617.029�إجمايل �لربح
)47.024(630)45.581()1.122(-)951(م�ساريف عمومية و�إد�رية

102.141-102.141---ح�سة من �أرباح �سركة �لئتالف و�سركة زميلة، �سايف
5.329)1.640(5472.7803.642-�إير�د�ت �ل�ستثمار و�إير�د�ت �أخرى، �سايف

)6.700(-)6.700(---�لنخفا�ص يف قيمة �لأر�ص
)10.000(-)10.000(---�لنخفا�ص يف قيمة ��ستثمار متاح للبيع

)11.778(171)11.181()768(--تكاليف �لتمويل، �سايف 
247.894)501(116.97281.18317.91932.321�لربح لل�سنة

معلومات قطاعية )تتمة(  23
�لإجمايل��ستبعاد مدخالت�ل�سركة �لقاب�سة خدمات �لنقلخدمات �لتجزئة�لفنادق 

�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم
يف 31 دي�سمب 2018

9.813.044)2.481(8.168.20341.282245.6061.360.434�إجمايل �ملوجود�ت
1.319.772)3.161(146.97220.12672.4011.083.434�إجمايل �ملطلوبات

يف 31 دي�سمب 2017
9.740.999)1.621(8.218.54052.351235.5411.236.188�إجمايل �ملوجود�ت
1.363.525)1.903(151.73521.18850.5431.141.962�إجمايل �ملطلوبات

مت قيا�ص �لقيم �ملقدمة من قبل �لإد�رة فيما يتعلق باإجمايل �ملوجود�ت و�ملطلوبات بطريقة متو�فقة مع تلك �مل�ستخدمة يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة. مت تخ�سي�ص موجود�ت �لقطاع بناًء على عمليات �لقطاع.

اإدارة املخاطر املالية  24 

�إد�رة خماطر ر�أ�ص �ملال
�إن هدف �ملجموعة من �إد�رة ر�أ�ص �ملال هو حماية مقدرة �ملجموعة على �ل�ستمر�ر وفقًا ملبد�أ �لإ�ستمر�رية بهدف تقدمي عو�ئد للم�ساهمني ومنافع لل�سركاء وكذلك �لحتفاظ بهكيل ر�أ�ص �ملال بخف�ص تكلفة ر�أ�ص �ملال.

وبهدف �لحتفاظ �أو تعديل هيكل �ملال، قد تقوم �ملجموعة بتعديل قيمة مدفوعات توزيعات �لأرباح للم�ساهمني و�لعو�ئد �لر�أ�سمالية للم�ساهمني و�إ�سد�ر �أ�سهم جديدة �أو بيع �ملوجود�ت خلف�ص �لديون.
مل يكن هنالك تغيري�ت على منهج �ملجموعة لإد�رة ر�أ�ص �ملال خالل �ل�سنة.

ومبا يتو�فق مع �لأخرين يف �ل�سناعة، تقوم �ملجموعة مبر�قبة ر�أ�ص �ملال على �أ�سا�ص ن�سبة �ملديونية. يتم �أحت�ساب ن�سبة �ملديونية ك�سايف �لدين مق�سومًا على �إجمايل �لقرو�ص ناق�سًا �لنقد و�لود�ئع �لق�سرية �لأجل. يتم �إحت�ساب 
�إجمايل “حقوق �مللكية” كما هو معرو�ص يف بيان �ملركز �ملايل ز�ئد �سايف �لدين.

كانت ن�سب �ملديونية يف نهاية �ل�سنة كما يلي:
31 دي�سمب 312017 دي�سمب 2018

�ألف درهم�ألف درهم
882.5751.049.243�لدين

)1.033.347()1.165.194(�لنقد و�لود�ئع ق�سرية �لأجل )�إي�ساح 13(
15.896)282.619(�سايف �لدين
8.493.2728.377.474حقوق �مللكية

8.210.6538.393.370ر�أ�ص �ملال
0.19%-ن�سبة �ملديونية

اإدارة املخاطر املالية  24

�لأدو�ت �ملالية ح�سب �لفئة
20182017

�ألف درهم�ألف درهم
�ل�ستثمار�ت يف �لأور�ق �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل

22.17522.593  �ل�سامل �لآخر )2017: متاحة للبيع(
موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة:

140.234126.624  �لذمم �ملدينة
1.165.1941.033.347  �لنقد و�لود�ئع ق�سرية �لأجل

1.327.6031.182.564�إجمايل �ملوجود�ت �ملالية
402.614279.373�لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات

882.5751.049.243�لقرو�ص لأجل
1.285.1891.328.616�إجمايل �ملطلوبات �ملالية
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اأهداف اإدارة املخاطر املالية
تتعر�ص �ملجموعة للمخاطر �لتالية �ملتعلقة بالأدو�ت �ملالية - خماطر �ل�سوق )مبا يف ذلك خماطر حتويل �لعمالت �لأجنبية وخماطر �لأ�سعار وخماطر �لتدفقات �لنقدية وخماطر معدلت �لفائدة على �لقيمة �لعادلة( وخماطر 

�لئتمان وخماطر �ل�سيولة. يتمركز برنامج �إد�رة �ملخاطر �ل�سامل للمجموعة على عدم �إمكانية �لتنبوؤ بالأ�سو�ق �ملالية وي�سعى �إىل �حلد من �لتاأثري�ت �ل�سلبية �ملحتملة على �لأد�ء �ملايل للمجموعة.

اإدارة خماطر ال�سوق
خماطر حتويل العمالت الأجنبية

لي�ص لدى �ملجموعة �أي تعر�ص جوهري ملخاطر �لعمالت �لأجنبية حيث �أن معظم موجود�تها ومطلوباتها �ملالية �سائدة بالدرهم �لإمار�تي �أو بالدولر �لأمريكي، حيث �أن �لدولر �لأمريكي ثابت مقابل �لدرهم �لإمار�تي.

خماطر الأ�سعار
�إن �ملجموعة معر�سة ملخاطر �أ�سعار �لأ�سهم نتيجة لالإ�ستثمار�ت �ملحتفظ بها من قبل �ملجموعة و�مل�سنفة يف بيان �ملركز �ملايل �ملوحد كموجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر )2017: متاحة للبيع(. �إن 
�ملجموعة غري معر�سة ملخاطر �أ�سعار �ل�سلع. وبهدف �إد�رة خماطر �لأ�سعار �لناجتة من �ل�ستثمار�ت يف �لأ�سهم، قامت �ملجموعة بتنويع حمفظتها. يتم تنويع �ل�ستثمار�ت يف �ملحفظة بناًء على �حلدود �ملو�سوعة من قبل �إد�رة 

�ملجموعة.

�إن ��ستثمار�ت �ملجموعة يف �أ�سهم �ل�سركات �لأخرى للتجارة �لعامة مدرجة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية.

اإدارة املخاطر املالية )تتمة(  24

اإدارة خماطر ال�سوق )تتمة(
خماطر الأ�سعار )تتمة(

يلخ�ص �جلدول �لتايل تاأثري زيادة/ نق�ص موؤ�سر �أ�سعار �لأ�سهم على حقوق ملكية �ملجموعة، يعتمد �لتحليل على �إفرت��ص زيادة/ نق�ص موؤ�سر �لأ�سهم بن�سبة 5% مع �لحتفاظ بكافة �ملتغري�ت �لأخرى ثابته وحتويل كافة �أدو�ت 
حقوق ملكية �ملجموعة وفقًا للعالقة �لتاريخية �ملتالزمة باملوؤ�سر:

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

موؤ�سر �ل�سوق
5071موؤ�سر �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية

قد تزد�د/ تنخف�ص كافة مكونات حقوق �مللكية �لأخرى كنتيجة للربح/ �لنق�ص على �لأ�سهم �مل�سنفة كموجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �لآخر )2017: متاحة للبيع(.

خماطر معدلت الفائدة على التدفقات النقدية والقيم العادلة
تن�ساأ خماطر معدلت �لفائدة للمجموعة من �لقرو�ص �لطويلة �لأجل )�لقرو�ص �لأجل(. يتم �إ�سد�ر �لقرو�ص لأجل مبعدلت متغرية تعر�ص �ملجموعة ملخاطر معدلت �لفائدة على �لتدفقات �لنقدية و�لتي يتم ت�سويتها جزئيًا من 
خالل �لنقد �ملحتفظ به مبعدلت متغرية. �إن �لقرو�ص لأجل �ل�سادرة مبعدلت ثابتة )يف حال وجدت( تعر�ص �ملجموعة ملخاطر معدلت �لفائدة على �لقيمة �لعادلة. تعمل �ملجموعة على حتليل تعر�ص معدلت �لفائدة �خلا�ص بها 

على �أ�سا�ص ن�سط. يتم �إعد�د خمتلف �ل�سيناريوهات بالأخذ بالعتبار �إعادة �لتمويل وجتديد �ملر�كز �حلالية و�لتمويل �لبديل و�حلماية.

يتعلق تعر�ص �ملجموعة ملخاطر �لتغري�ت يف معدلت �لفائدة �ل�سوقية ب�سفة �أ�سا�سية بالتز�مات دين �ملجموعة �لطويلة �لأجل ذ�ت معدل فائدة متغري و�لود�ئع �لبنكية. كما يف 31 دي�سمب 2018، يف حال كانت معدلت �لفائدة 
على �لقرو�ص �أعلى/ �أقل بن�سبة 10 نقط �أ�سا�ص مع �لحتفاظ بكافة �ملتغري�ت �لأخرى ثابته، لبلغ �لربح لل�سنة �أقل/ �أعلى بقيمة 1.2 مليون درهم )2017: 1.05 مليون درهم(، كنتيجة ب�سكل �أ�سا�سي مل�ساريف فائدة �أعلى/ �أقل 

على معدل �لقرو�ص �ملتغرية.

اإدارة خماطر الئتمان
يتم �إد�رة خماطر �لئتمان على �أ�سا�ص �ملجموعة، باإ�ستثناء خماطر �لئتمان �لتي تتعلق باأر�سدة �لذمم �ملدينة. تكون كل  �سركة حملية م�سوؤولة عن �إد�رة وحتليل خماطر �لئتمان لكل من عمالئهم �جلدد قبل عر�ص �سروط و�أحكام 
�لدفع �لعتيادية و�أحكام �لتو�سيل. تن�ساأ خماطر �لئتمان من �لنقد وما يعادله و�لود�ئع لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية بالإ�سافة �إىل تعر�سات �لئتمان للعمالء، وي�سمل ذلك �ملدينون �لقائمة و�ملعامالت �مللتزم بها. على �أ�سا�ص 

كل حالة على حدة. يتم مر�قبة ��ستخد�م حدود �لئتمان ب�سكل دوري. �إن �سيا�سة �ملجموعة هي �إيد�ع �لنقد وما يعادله و�لود�ئع �لق�سرية �لأجل لدى بنوك وموؤ�س�سات مالية ذ�ت �سمعة طيبة.

لي�ص هناك تركز�ت جوهرية ملخاطر �لئتمان �سمن �ملجموعة. توجد �سيا�سات مطبقة بهدف �سمان تقدمي �خلدمات �إىل �لعمالء ذو تاريخ �ئتماين مقبول. ين�ساأ تعر�ص �ملجموعة �إىل خماطر �لئتمان من ف�سل �لطرف �ملقابل، 
باأق�سى تعر�ص م�ساوي للقيم �ملدرجة لهذه �لأدو�ت.

اإدارة املخاطر املالية )تتمة(  24

اإدارة خماطر ال�سيولة
�إن خماطر �ل�سيولة هي خماطر عدم مقدرة �ملجموعة من �لوفاء مبتطلبات �لتمويل. يتم مر�قبة قائمة ��ستحقاق �ملطلوبات �ملالية من قبل �لإد�رة ل�سمان �لحتفاظ ب�سيولة منا�سبة.

يتم �إعد�د توقعات �لتدفقات �لنقدية يف �ل�سركات �لت�سغيلية للمجموعة ويتم جتميعها من قبل �لإد�رة �ملالية للمجموعة. تقوم �لإد�رة �ملالية للمجموعة مبتابعة �لتوقعات �ملتد�ولة ملتطلبات �سيولة �ملجموعة بهدف �سمان توفر نقد 
كايف ل�سيتفاء �لحتياجات �لت�سغيلية مع �لحتفاظ ب�سقف كايف على ت�سهيالت �لقرت��ص �مللتزم بها �لغري م�سحوبة يف كافة �لأوقات بهدف عدم �نتهاك �ملجموعة حلدود �أو مو�ثيق �لقرت��ص على �أي من ت�سهيالت قرو�سها. تاأخذ 

هذه �لتوقعات يف �لحت�ساب خطة متويل ديون �ملجموعة و�لمتثال باملو�ثيق و�لمتثال بالأهد�ف �ملالية �لد�خلية يف بيان �ملركز �ملايل �ملوحد.

يحلل �جلدول �لتايل �ملطلوبات �ملالية للمجموعة �سمن جمموعات ��ستحقاق ذ�ت �سلة بناًء على �لفرتة �ملتبقية بتاريخ �لتقارير �ملالية لتو�ريخ �ل�ستحقاق �لتعاقدية. �إن �لقيم �ملف�سح عنها يف �جلدول هي �لتدفقات �لنقدية 
�لتعاقدية �لغري خم�سومة:

�لإجمايل�أكرث من 5 �سنو�ت1 �إىل 5 �سنو�ت3 �إىل 12 �سهر�أقل من 3 �أ�سهرعند �لطلب
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

يف 31 دي�سمب 2018
983.979-26.445195.732761.802-�لقرو�ص لأجل

402.614--41.225118.449242.940�لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات
1.386.593-41.225144.894438.672761.802�لإجمايل

يف 31 دي�سمب 2017
24.245189.137820.666120.7531.154.801-�لقرو�ص لأجل

279.373--82.989196.384-�لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات
107.234385.521820.666120.7531.434.174-�لإجمايل

القيمة العادلة لالأدوات املالية  25

تعتب �لإد�رة �أن �لقيم �لعادلة للموجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية تقارب قيمها �لدفرتية كما هي مدرجة يف �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

يعر�ص �جلدول �لتايل حتلياًل لالأدو�ت �ملالية �لتي يتم قيا�سها لحقًا لالإدر�ج �ملبدئي بالقيمة �لعادلة �سمن �مل�ستويات من 1 �إىل 3 بناًء على درجة قابلية مالحظة �لقيمة �لعادلة.

• �مل�ستوى 1- قيا�سات �لقيمة �لعادلة هي تلك �مل�ستمدة من �لأ�سعار �ملتد�ولة )�لغري معدلة( يف �لأ�سو�ق �لن�سطة للموجود�ت �أو �ملطلوبات �ملماثلة.	
• �مل�ستوى 2 - قيا�سات �لقيمة �لعادلة وهي تلك �مل�ستمدة من مدخالت غري �لأ�سعار �ملدرجة �سمن �مل�ستوى 1 �لقابلة للمالحظة لالأ�سل �أو �للتز�م، �سو�ًء ب�سكل مبا�سر )�أي، �لأ�سعار( �أو مدخالت غري مبا�سرة )�أي، 	

م�ستمدة من �لأ�سعار(.
• �مل�ستوى 3 - قيا�ص �لقيمة �لعادلة وهي تلك �لقيم �مل�ستمدة من تقنيات �لتقييم �لتي ت�سمل مدخالت لالأ�سل �أو �للتز�م �لتي ل ت�ستند �إىل بيانات �ل�سوق �مللحوظة )مدخالت غري ملحوظة(. حددت �لإد�رة �لقيمة 	

�لعادلة لهذه �ل�ستثمار�ت �لغري متد�ولة من خالل تطبيق خ�سم منا�سب ومعدل ملخاطر �سيولة على �سايف موجود�ت �ل�سركات �مل�ستثمر فيها.

القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(  25
�لإجمايل�مل�ستوى 3�مل�ستوى 2�مل�ستوى 1
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

��ستثمار�ت يف �أور�ق مالية
21.17922.175-31996 دي�سمب 2018
21.17922.593-311.414 دي�سمب 2017

خالل �لفرتة، مل تكن هناك حتويالت بني �مل�ستوى 1 و�مل�ستوى 2 لقيا�سات �لقيمة �لعادلة، ومل تكن هناك حتويالت د�خل �أو خارج �مل�ستوى 3 لقيا�سات �لقيمة �لعادلة.
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املطلوبات الطارئة واللتزامات  26

• �سمانات بنكية	

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

33.13538.417�سمانات بنكية – خالل �سنة و�حدة
 

• �للتز�مات �لر�أ�سمالية	
بلغت قيمة �مل�ساريف �لر�أ�سمالية �ملقدرة �ملتعاقد عليها يف 31 دي�سمب 2018 ما قيمته 40.9 مليون درهم )2017: 40.6 مليون درهم(.

املطلوبات الطارئة واللتزامات )تتمة(  26

• �لتز�مات عقود �لإيجار �لت�سغيلية	
بالن�سبة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمب 2018، كان لدى �ملجموعة �تفاقية �إيجار ت�سغيلية غري قابلة لالإلغاء متعلقة بالديار كابيتال و�لتي تنتهي يف 2022. ي�ستحق �سد�د �أدنى مدفوعات �لإيجار �ملتعاقد عليها كما يلي:

20182017
�ألف درهم�ألف درهم

5.0005.000خالل �سنة و�حدة
12.91717.917بعد �سنة و�حدة ولكن لي�ص �أكرث من خم�ص �سنو�ت

--�أكرث من 5 �سنو�ت
17.91722.917�إجمايل نفقات �لإيجار �لت�سغيلية �ملتعاقد عليها كما يف تاريخ �لتقارير �ملالية

بلغ �إجمايل م�ساريف �لإيجار لل�سنة ما قيمته 5 مليون درهم )2017: 5 مليون درهم(.

• �لتز�مات ��ستثمارية	
بتاريخ 26 نوفمب 2018، دخلت �ملجموعة يف �تفاقية بيع و�سر�ء مع طرف ثالث ل�سر�ء خم�سة عقار�ت فندقية يف دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. تخ�سع عملية �لنتهاء من �لبيع لعدد من �ل�سروط ومن �ملتوقع �أن يتم تنفيذ �ملعاملة 

خالل �لربع �لأول من �سنة 2019. تبلغ قيمة تكلفة �ل�ستحو�ذ 2.2 مليار درهم �سوف يتم متويل 1.6 مليار درهم منها من خالل قر�ص بنكي.
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