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ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة
الزمالء الأعزاء ،امل�ساهمون الكرام
أعب عن خال�ص
بالنيابة عن جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق وجميع م�ساهمينا � رّ
امتناين ل�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الإماراتية،
و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير �ش�ؤون الرئا�سة ،على
دعمهم امل�ستمر وتوجيهاتهم الكرميه والتي �ساهمت يف حتقيق منو هائل يف دولة الإمارات العربية
املتحدة وتعزيز مكانتها يف املنطقه.
خالل هذا العام ،حققت �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق �إيرادات قدرها  1.13مليار درهم
ب�صايف ربح بلغ  241مليون درهم ،مما ي�شري �إىل انخفا�ض حمدود يف �صايف الربح بن�سبة %3
مقارنة بالعام املا�ضي.
حقق قطاع الفنادق �إيرادات و�صلت قيمتها �إىل  731مليون درهم و �صايف ربح بلغ  103مليون
درهم بانخفا�ض بن�سبة  %12مقارنة بالعام املا�ضي و ذلك ب�سبب التباط�ؤ يف ال�سوق ،كما �ساهمت
�سيا�سات توفري التكاليف امل�ؤثرة يف احلفاظ على هام�ش الربحية بن�سبة  %14من ايرادات القطاع.

�سوف ت�ستمر �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق يف العمل على تنمية وتطوير قطاع ال�سياحة يف
�أبوظبي ،و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لكي �أ�شكر دائرة الثقافة وال�سياحة على جهودها يف الرتويج
للمعامل ال�سياحيه والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها االمارات.
توزيع االرباح للم�ساهمني
يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة �سيا�سة توزيع االرباح واال�سرتاتيجيات املاليه ال�شاملة ب�شكل منتظم
ويركز على احلفاظ على التوازن بني م�صالح خمتلف وحدات الأعمال التابعه لل�شركه ووفاء
ال�شركه بالتزاماتها املتعلقة بخدمات الديون ،وكذلك م�صالح امل�ساهمني يف ال�شركه .لهذا ،نقدم
تو�صية �إىل اجلمعيه العامه من �أجل توزيع �أرباح نقديه بن�سبة  %13من قيمة ر�أ�س املال.
ر�سالة تقدير
�أود �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير ملجل�س �إدارتنا املوقر على تفانيهم وم�ساهمتهم البناءة يف
حتقيق اهداف ال�شركه .وبالنيابة عن جمل�سنا وم�ساهمينا �أ�شكر الإدارة واملوظفني على جهودهم
املتوا�صله� .شكر ًا لكم جميعا.

من ناحية �أخرى حققت �إيرادات قطاع التجزئه ما قيمته  146مليون درهم يف عام  2018و
�صايف ربح بلغ  52مليون درهم ،بانخفا�ض بن�سبة  %36مقارنة بالعام املا�ضي .يعود االنخفا�ض يف
االرباح اىل القيود التي مت و�ضعها على بع�ض حمال البيع وفر�ض ر�سوم �سياحية بن�سبة  %30على
املنتجات املباعة باال�ضافة اىل تراجع عدد ال�سكان االجانب حمليا.
بلغت ايرادات �شركة الغزال للنقل  287مليون درهم يف عام  ،2018ب�صايف ربح بلغ  8مليون
درهم ،بانخفا�ض  10مليون درهم يف �صايف الربح مقارنة بالعام املا�ضي ،ويعود هذا االنخفا�ض
ب�شكل رئي�سي �إىل الر�سوم التنظيمية الإ�ضافية و�ضريبة القيمة امل�ضافة غري امل�سرتدة التي
فر�ضت خالل عام .2018
ال�شيخ� /سيف بن حممد بن بطي حامد �آل حامد
رئي�س جمل�س الإدارة

ارتفعت ح�صة �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق يف ارباح �شركة كومبا�س مببلغ  31مليون درهم،
و ُيعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع ايرادات العقود احلكومية والعقود االخرى وت�أثري انخفا�ض
قيمة العملة امل�صريه غري املتكرر والوفر يف التكاليف املحقق من ادارة �سل�سلة التوريد والعقود.
�آفاق امل�ستقبل
�سوف ن�ستمر يف العمل ا�ستناد ًا �إىل اجنازاتنا التي حققناها يف هذا العام ،كما �سنوا�صل اتباع
نهجنا االبتكاري يف تقليل التكاليف الت�شغيليه ،وحتقيق منو يف قيمة حقوق امل�ساهمني ،مع االلتزام
بتوفري ارقى اخلدمات جلميع �ضيوفنا� .إن عملية اال�ستحواذ على الفنادق اخلم�سة يف امارة دبي
�سوف ي�ساعد على تعزيز املوقع القيادي لل�شركة يف قطاع الفنادق يف دولة االمارات.
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عن ال�شركة
ت�أ�س�ست �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق يف العام  ، 1976لتكون �شركة متخ�ص�صة يف امتالك
الفنادق و�إدارة الأ�صول ،ثم تطورت لت�صبح �إحدى جمموعات ال�ضيافة التي ت�ضم �إدارة الفنادق
واملطاعم وخدمات التموين والنقل واملوا�صالت .وتدير �إدارة الفنادق التابعة لل�شركة عدد ًا من
�أفخم و�أ�شهر الفنادق يف �إمارة �أبوظبي وخارجها :فندق ريتز كارلتون �أبوظبي ،القناة الكربى،
فندق وفلل بارك حياة �أبوظبي ،فندق ومنتجع �شرياتون �أبوظبي ،لو مرييديان �أبوظبي ،هيلتون
�أبوظبي ،هيلتون العني ،و�سوفيتيل دبي جمريا بيت�ش.
وتدير ال�شركة جمموعة من الفنادق الواقعة يف �أماكن مميزة يف املدينة حتت مظلة عالمة
الديار .كما يقدم ق�سم املطاعم التابع للمجموعة جمموعة من اخليارات واملفاهيم املبتكرة
يف عامل امل�أكوالت وامل�شروبات حتت مظلة القرية الفيني�سية والتي ت�ضم فروع ًا لعدد من �أ�شهر
املطاعم ذات ال�سمعة الدولية يف حميط ا�ستثنائي يف فندق ريتز كارلتون �أبوظبي ،القناة الكربى.
وت�ضم �أق�سام ال�ضيافة الأخرى التابعة لل�شركة �صن �شاين لل�سفر وال�سياحة والغزال للموا�صالت
و�أبوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س ،وهي مبثابة �شركات عاملة يف قطاعات الأعمال الأخرى التي
تكمل خدمات ال�ضيافة التابعة للمجموعة .والتي �أن�شئت كوحدات للأعمال لدعم �شبكة الفنادق،
حيث �أ�صبحت م�شاريع وكيانات رابحة بحد ذاتها.
الفنادق اململوكة لل�شركة
ً
متتلك �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق من خالل ق�سم الفنادق عددا من فنادق ال�ضيافة
املرموقة واملعروفة يف �إمارة �أبوظبي.
فندق ريتز كارلتون �أبوظبي – القناة الكربى
افتتح هذا الفندق الفاخر يف مار�س  ، 2013وهو مطل على جامع ال�شيخ زايد الكبري و خور
املقطع ،وي�ضم الفندق  532غرفة وجناح ًا وفيال .وي�ضمن الفندق جتربة �ضيافة �ساحرة لنزالئه،
�إذ ميتد على م�ساحة  57فدان ًا وي�ستوحي ت�صميمه من الطراز املعماري الفريد ملدينة البندقية.
وقد �أ�صبح الفندق من املعامل البارزة يف �أبوظبي حيث يقدم لرواده خيارات رائعة لتناول الطعام
ومرافق ترفيهية حتفها احلدائق امل�شذبة بعناية وتزينها نوافري املياه فائقة اجلمال.
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فندق وفلل بارك حياة �أبوظبي
افتتح فندق وفلل بارك حياة �أبوظبي يف نوفمرب  2011ليكون املق�صد احل�صري للزوار املميزين من
رجال الأعمال وال�سياح .ويقع الفندق على على جزيرة ال�سعديات حيث ال�شواطئ النقية واملحمية
بيئي ًا ،وهو مبحاذاة نادي جولف �شاطئ ال�سعديات ال�شهري وعلى مقربة من منطقة ال�سعديات
الثقافية التي ت�ضم نخبة من متاحف الإبداع ومنها متحف اللوفر �أبوظبي ،وقريب ًا متحف زايد
الوطني ،ومتحف جوجنهامي �أبوظبي .وي�ضم الفندق  306غرفة وفيال وجمموعة من املطاعم التي
تقدم ت�شكيلة متنوعة من �أ�شهى الأطباق العاملية ،ف�ض ًال عن عدد من املرافق الرتفيهية الفريدة.
فندق �سوفيتيل دبي جمريا بيت�ش
يقع هذا الفندق الفاخر يف منطقة م�ساكن �ساحل اجلمريا يف قلب مر�سى دبي و�شارع املم�شى،
ويجمع الفندق بذكاء بني دفء ال�ضيافة العربية والأناقة الفرن�سية الرائعة .ونظر ًا ملوقعه الفريد
على بعد خطوات من ال�شاطئ العام ومركز «ذا بيت�ش» الذي ي�ضم نخبة من وجهات الرتفيه
والت�سوق ،يجد امل�سافرون من رجال الأعمال وال�سياح �أنف�سهم حماطني مبرافق ترفيهية ا�ستثنائية
وعدد ال يح�صر من خيارات تناول الطعام يف واحدة من �أ�شهر الوجهات على م�ستوى العامل ..ولقد
افتتح هذا الفندق املكون من  438غرفة عام . 2009
فندق ومنتجع �شرياتون �أبوظبي
الكورني�ش يف قلب عا�صمة دولة الإمارات العربية املتحدة .ويعد الفندق الوجهة املثالية لكل
املنا�سبات مع  272غرفة و  3طوابق ت�ضم غرف «الكلوب» .ميكنك تذوق الأطباق الإيطالية ال�شهية
مبطعم ال ماما� ،أو �إ�ضافة مل�سة مك�سيكية على �سهرتك يف �إل �سومربيرو� ،أو اال�ستمتاع بالتابا�س
الإ�سبانية اللذيذة يف مطعم برافو .وي�ستطيع النزالء اال�ستمتاع باال�سرتخاء على البحرية الرملية �أو
بجوار حمام ال�سباحة اخلارجي� ،أو جتديد �شبابهم مع جل�سة تدليك �أو االكتفاء بالتلذذ مب�شروبهم
املف�ضل يف بار حمام ال�سباحة .ويقدم مركز اللياقة البدنية فائق التطور معدات و�أثقال للتمارين
القلبية ،ومالعب تن�س وا�سكوا�ش بالإ�ضافة �إىل غرف اجلاكوزي وال�ساونا وغرف البخار
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�إدارة الفنادق – �سل�سلة فنادق الديار
�أ�س�ست �سل�سلة فنادق الديار املحلية عام  1991ملواكبة النمو ال�سياحي يف �إمارة �أبوظبي ،و منذ
ن�ش�أتها تو�سعت �إىل �شبكة من الفنادق الناجحة يف مواقع هامة يف �إمارتي �أبوظبي و الفجرية تهتم
بالدرجة الأوىل بقطاع م�سافري الأعمال .و ت�شمل عالمة الديار نطاقا وا�سعا من الفنادق بدءا
بنجمة واحدة و حتى خم�سة جنوم بالإ�ضافة �إىل �شقق فندقية ذات خدمات متكاملة و هي فندق
الديار كابيتال ،فندق الديار دانة ،فندق الديار مينا ،الديار �سوا لل�شقق الفندقية و فندق الديار
�سيجي .مما ي�ؤكد �إلتزام عالمة الديار و حر�صها على تعزيز مكانتها يف ال�سوق املحلية.

فندق لو مرييديان �أبوظبي
افتتح الفندق يف عام  1979من قبل املغفور له ال�شيخ زايد �آل نهيان وجاللة امللكة اليزابيث
الثانية ،ويعترب الفندق واحد من �أعرق املنتجعات يف �أبوظبي وي�ستقبل �ضيوفه منذ عقود .مبنى
مكون من  5طوابق ،ومكون من  248غرفة وجناح مطلة على حديقة وا�سعة وقريبة مب�سافة
 200مرت فقط عن ال�شاطئ  ،مما يجعل هذا املكان رائع جلميع النزالء ومبختلف الأعمار .كما
ويت�ضمن نادي �صحي لتن�سجم �أكرث يف الراحة والهدوء واال�سرتخاء .يف قلب الفندق حيث توجد
"القرية" والتي متتد مب�ساحة احلديقة كاملة لت�شمل العديد من املطاعم والبارات باال�ضافة �إىل
�شتى �أنواع امل�أكوالت املف�ضلة لدى الزوار ،وبالطبع �ست�ستمتع ب�أجواء املو�سيقى واحلفالت الفريدة
واملمتعة.

القرية الفيني�سية
تع ّد القرية الفيني�سية يف فندق ريتز كارلتون �أبوظبي ،القناة الكربى� ،أحدث وجهة ترفيهية على
الواجهة البحرية للعا�صمة الإماراتية ،وت�ستقي ت�صميمها من ع�صر النه�ضة والتخطيط احل�ضري
ملدينة البندقية ،كما تتغنى مبجموعة متنوعة من املطاعم بخيارات ترتاوح من مطبخ البحر
ت�ضم القرية الفيني�سية �سبا
الأبي�ض املتو�سط �إىل املطبخ الإماراتي والياباين .عالوة على ذلكّ ،
ريتز كارلتون ،حيث تتو ّفر عالجات فاخرة للعناية بال�صحة واجلمال.

هيلتون �أبوظبي
يعد فندق هيلتون �أبوظبي الواقع على الكورني�ش و�سط العا�صمة �أبوظبي ،معلم ًا �سياحي ًا وتاريخياً
مهم ًا ل�سكان العا�صمة ،كما ي�شكل الفندق الوجهة ال�سياحية الأوىل واملف�ضلة يف العا�صمة
الإماراتية منذ ت�أ�سي�سه عام  . 1973وي�ضم الفندق  326غرفة ذات �إطالالت بانورامية مميزة.
وي�شتهر مبجموعة متنوعة من املطاعم احلائزة على عدة جوائز عاملية وحملية .بالإ�ضافة �إىل
�شاطئ ونادي هيلتونيا املمتد على م�ساحة  11000مرت مربع من الرمال البي�ضاء ،والذي يوفر
ل�ضيوفه �إطاللة رائعة على املياه الزرقاء للخليج العربي ،ويت�ضمن جمموعة كبرية من املرافق
الرتفيهية تت�ضمن ثالثة حمامات �سباحة ومنحدرات و�ألعاب مائية للأطفال ،ومركز ًا للياقة
البدنية والريا�ضات املائية ،بالإ�ضافة �إىل ال�سبا ال�صحي.

الفنادق املن�ضمة حديث ًا
خالل عام  ،2018قامت �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق بعقد �صفقة �شراء لـ  5فنادق يف �إمارة
دبي( ،فندق العنوان دبي مول ،فندق العنوان بوليفارد ،فندق العنوان دبي مارينا ،فندق فيدا داون
تاون ،وفندق املنزل داون تاون) من جمموعة �إعمار لل�ضيافة .ال�صفقة متت بنجاح يف عام .2019

هيلتون العني
يقع فندق هيلتون العني و�سط احلدائق اخل�ضراء اجلذابة  ،كما يتميز باملوقع املثايل و�سط املدينة
لق�ضاء �أ�سعد الأوقات مع الأهل والأ�صدقاء �أثناء العطالت حتي لرجال الأعمال .والأ�ستمتاع
بحمامات ال�سباحة الثالثة ومالعب التن�س �إيل �أحدث الغرف الأنيقة مع جمموعة من املطاعم
املتميزة وقاعات املنا�سبات والأجتماعات الوا�سعة  .كما �أنك ت�شعر ب�أنك بعيد عن ال�ضغوط
اليومية والأ�سرتخاء  ،بالأ�ضافة �إيل املوقع الأ�سرتاتيجي والقريب من جميع مناطق اجلذب مثل
الكثبان الرملية الرائعة يف مدينة العني وجميع مواقع الرتاث العاملية التابعة ملنظمة اليون�سكو
العاملية .
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ق�سم النقل:
�شركة الغزال للموا�صالت
ت�أ�س�ست الغزال النقل ،التابعة لأبو ظبي الوطنية للفنادق ،عام  1986ك�أول خدمة تاك�سي باملذياع
يف �أبو ظبي .تو�سعت خدمات ال�شركة بعد ذلك لتلبي حاجات العمالء املختلفة لت�شمل النقل
باحلافالت وت�أجري ال�سيارات وتوفري الليموزين لل�شخ�صيات الهامة .تقدم ال�شركة خدماتها
للعديد من ال�شركات و�صناعات اخلطوط اجلوية والفنادق وك�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص
واملدار�س واجلامعات.
�إىل جانب �أكرث من � 75سيارة ليموزين ،متتلك �شركة الغزال � اً
أ�سطول من �أكرث من  600حافلة،
ولدى ق�سم ت�أجري ال�سيارات �أكرث من � 1000سيارة من �أحدث طراز و�أ�سطول من �أكرث من 1000
�سيارة تاك�سي.
لدى ال�شركة خدمة حافالت متنقلة من العني �إىل دبي بجدول منتظم على مدار الأ�سبوع .وتتم
�صيانة �أ�سطولنا من ال�سيارات احلديثة يف ور�شتني جمهزتني بالكامل لل�صيانة امليكانيكية.
واخلدمات متاحة على مدار اليوم يف جميع �أنحاء الإمارات العربية املتحدة ،وتت�ضمن ت�أجري
جميع �أنواع ال�سيارات ملدة طويلة �أو ق�صرية من طرازات ال�سيدان املختلفة وال�سيارات التجارية
وجميع �أنواع احلافالت ،ب�سائق �أو يقودها امل�ست�أجر بنف�سه .تتحكم مراكز العمليات يف �أ�سطول
ال�شركة من حيث احلجوزات و�إر�سال ال�سيارات ومراقبة اخلدمات.
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ق�سم التموين:
�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س
�أبو ظبي الوطنية للفنادق كومبا�س هو م�شروع م�شرتك بني �أبو ظبي الوطنية للفنادق وجمموعة
كومبا�س العامة املحدودة .وتعد جمموعة كومبا�س ،واملدرجة يف بور�صة لندن ،هي �أكرب �شركة
عاملية متخ�ص�صة يف خدمات املطاعم.
ت�أ�س�ست �أبو ظبي الوطنية للفنادق كومبا�س يف �أبو ظبي ،وميتد عملها يف الإمارات العربية املتحدة
وقطر واململكة العربية ال�سعودية .ب�أكرث من � 25ألف موظف ،تقدم ال�شركة  3ماليني وجبة
�أ�سبوع ًّيا ،كما لديها ق�سم كبري خلدمات التنظيف واملكاتب .ي�شمل عمال�ؤها ال�شركات متعددة
اجلن�سيات وقوات الدفاع وال�شرطة وامل�ؤ�س�سات الإ�صالحية وامل�ست�شفيات واجلامعات و�شركات
عال من احلفاظ
النفط الإقليمية يف املنطقة .وقد تزايد منو القطاع احليوي بقوة ،و�سانده معدل ٍ
التجاري .وتعمل ال�شركة وف ًقا لأعلى املعايري الدولية من ال�سالمة ال�صحية والرتكيز البيئي.
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التقرير والبيان املايل ال�سنوي
حتى تاريخ  31من دي�سمرب 2018
الفهر�س
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بيان الأرباح واخل�سائر املوحد
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بيان الدخل ال�شامل املوحد
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بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد
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بيان التدفقات النقدية املوحد
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البيانات املالية املوحدة
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة (تتمة)

الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق – �شركة م�ساهمة عامة («ال�شركة») ،و�شركتها التابعة (ي�شار �إليها جمتمعة بـ «املجموعة») ،والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب 2018
وبيان الأرباح واخل�سائر املوحد وبيان الدخل ال�شامل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة ،وي�شمل ذلك
ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

�إدراج االيرادات
يعترب �إدراج الإيرادات من االمور الرئي�سية مع الأخذ باالعتبار م�صادر الإيرادات املتنوعة املرتبطة باملجموعة والتي تتكون من حجم كبري من معامالت ذات قيمة منخف�ضة والتي ت�أتي من عدد متنوع من املواقع الت�شغيلية غري
املركزية .وبالإ�ضافة لذلك ،يوجد عدد من �أنظمة احلا�سب الآيل والتطبيقات لإدراج الإيرادات من املعامالت ،والتي يتطلب عدد منها معاجلة يدوية لتحويل البيانات �إىل الفريق املايل املركزي مما ي�ؤدي �إىل زيادة خماطر الأخطاء
عند معاجلة املعامالت .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018بلغ �إجمايل الإيرادات الت�شغيلية للمجموعة ما قيمته � 1.134.790ألف درهم.

يف ر�أينا� ،إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تعرب ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،عن املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2018وعن �أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك
التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

لقد قمنا مبراجعة �سيا�سات �إدراج الإيرادات املطبقة من قبل املجموعة لتقييم مدى التزامها مبتطلبات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية .قمنا بتنفيذ �إجراءات تدقيق لكل موقع ت�شغيلي جوهري له تدفقات �إيرادات كبرية،
والتي ت�ضمنت �إجراءات حتليلية على م�ستوى املجموعة والق�سم وال�شركة التابعة وقمنا ب�إجراء اختبارات على املعامالت يف نهاية ال�سنة لتقييم ما �إذا كان قد مت �إدراج الإيرادات يف الفرتة املحا�سبية ال�صحيحة.

�أ�سا�س �إبداء الر�أي
ً
ً
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�س�ؤولياتنا مبوجب هذه املعايري مت تو�ضيحها يف فقرة م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة من هذا التقرير .نحن م�ستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد
ال�سلوك املهني للمحا�سبني القانونيني ال�صادرة عن املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني للمحا�سبني �إىل جانب متطلبات ال�سلوك املهني ذات ال�صلة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وقد التزمنا
مب�س�ؤولياتنا املهنية وفق ًا لهذه املتطلبات ومتطلبات ال�سلوك املهني ال�صادرة عن املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني للمحا�سبني .وباعتقادنا �إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر لنا الأ�سا�س لإبداء ر�أينا حول
البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

االنخفا�ض يف قيمة الأرا�ضي واملباين
كما مت الإف�صاح عنه يف �إي�ضاح رقم  ،5كما يف  31دي�سمرب  ،2018كان لدى املجموعة ممتلكات ومعدات بقيمة � 8.207.120ألف درهم والتي تتكون ب�شكل رئي�سي من الأرا�ضي واملباين املتعلقة بالفنادق الت�شغيلية اململوكة من قبل
املجموعة البالغة قيمتها � 7.179.310ألف درهم .تتطلب عملية تقييم القيمة املدرجة لهذه الأرا�ضي واملباين تقييم ما �إذا كانت هناك �أية م�ؤ�شرات على االنخفا�ض يف القيمة يف هذه املوجودات بالرجوع �إىل الربحية امل�ستقبلية
املتوقعة لكل من الوحدات املولدة للنقد .تعتمد مناذج التقييم امل�ستخدمة يف تقييم القيمة املدرجة لهذه الأرا�ضي واملباين على عدد من االفرتا�ضات اجلوهرية املتعلقة بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية ومعدالت اخل�صم ذات ال�صلة
املطبقة.

�أمور التدقيق الهامة
ب�شكل عام وعند تكوين
�إن �أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي ،يف ر�أينا املهني ،كان لها �أكرب �أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية .وقد مت التعامل مع تلك الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ٍ
ر�أينا حولها ،وال نبدي ر�أي ًا منف�ص ًال حول هذه الأمور .وبخ�صو�ص كل �أمر من الأمور املو�ضحة �أدناه ،ف�إن و�صفنا لكيفية التعامل مع ذلك الأمر من خالل �أعمال تدقيقنا مو�ضح يف هذا ال�سياق.

لقد ح�صلنا على تقييمات االنخفا�ض يف القيمة املعدة من قبل �إدارة املجموعة للموجودات اجلوهرية وقمنا بتقييم مدى مالءمة االفرتا�ضات اجلوهرية امل�ستخدمة يف التقييمات مثل معدالت اخل�صم ومعدالت الر�سملة وتكاليف
اال�ستبعاد ومعدالت النمو والتدفقات النقدية امل�ستقبلية توافق ًا مع متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 36االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية) وقمنا بتقييم ما �إذا كان الإف�صاح املقدم يف البيانات املالية املوحدة يتوافق مع
متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم  .36وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قمنا ب�إختبار الدقة احل�سابية لنماذج االنخفا�ض يف القيمة امل�ستخدمة من قبل �إدارة املجموعة .مت �إجراء هذا التقييم مب�ساعدة اخت�صا�صي التقييم العاملني لدينا.

لقد قمنا بتنفيذ م�س�ؤولياتنا املو�ضحة يف فقرة م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة من تقريرنا ،مبا يف ذلك ما يتعلق بهذه الأمور .وبنا ًء عليه ،فقد ت�ضمن تدقيقنا تنفيذ الإجراءات امل�صممة لال�ستجابة
�إىل تقييمنا ملخاطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة .وتوفر لنا نتائج �إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،مبا يف ذلك الإجراءات املنفذة للتعامل مع الأمور املو�ضحة �أدناه� ،أ�سا�س ًا لإبداء ر�أينا حول تدقيق البيانات املالية
املوحدة املرفقة.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة (تتمة)

املعلومات الأخرى
تت�ضمن املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف تقرير رئي�س جمل�س الإدارة ومناق�شة وحتليل الإدارة وتقرير حوكمة ال�شركات والتقرير ال�سنوي بخالف البيانات املالية املوحدة وتقرير مدققي احل�سابات .لقد ح�صلنا على تقرير
رئي�س جمل�س الإدارة ومناق�شة وحتليل الإدارة قبل تاريخ تقرير تدقيقنا ،ونتوقع �أن نح�صل على تقرير حوكمة ال�شركات والتقرير ال�سنوي بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات املالية املوحدة .تتحمل الإدارة امل�س�ؤولية عن املعلومات
الأخرى.

م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ،نقوم مبمار�سة االجتهاد املهني واملحافظة على ال�شك املهني خالل عملية التدقيق .كما نقوم مبا يلي:

�إن ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة ال ي�شمل املعلومات الأخرى ولن نبدي �أي ا�ستنتاج تدقيق حولها.
ب�شكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة �أو املعرفة التي ح�صلنا
وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ،تتمثل م�س�ؤوليتنا يف قراءة املعلومات الأخرى ،ومن خالل تلك القراءة تقييم ما �إذا كانت املعلومات الأخرى تتعار�ض ٍ
عليها خالل التدقيق �أو فيما �إذا كانت املعلومات الأخرى تت�ضمن �أخطا ًء جوهرية .ويف حال �أنه ،تو�صلنا �إىل ا�ستنتاج بوجود �أخطاء مادية يف تلك املعلومات الأخرى بنا ًء على الأعمال التي قمنا بها ،ف�إنه يتطلب منا الإبالغ عن
ذلك .ولي�س لدينا ما نبلغ عنه يف هذا ال�صدد.
م�س�ؤولية الإدارة وم�س�ؤولو احلوكمة عن البيانات املالية املوحدة
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ووفق ًا للأحكام املعنية من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والقانون االحتادي لدولة الإمارات
العربية املتحدة رقم ( )2ل�سنة  ،2015وعن نظام الرقابة الداخلية التي تعتربه الإدارة �ضروري ًا لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء املادية� ،سوا ًء كان ذلك نتيج ًة الحتيال �أو خط�أ .عند �إعداد البيانات املالية املوحدة،
تتحمل الإدارة م�س�ؤولية تقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية ،وعن الإف�صاح ،كما هو منا�سب ،عن الأمور ذات العالقة مببد�أ اال�ستمرارية وا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية ك�أ�سا�س حما�سبي� ،إال �إذا كانت نية
الإدارة ت�صفية املجموعة �أو �إيقاف �أعمالها �أو عدم وجود �أي بديل واقعي �آخر �سوى القيام بذلك.
يتحمل م�س�ؤولو احلكومة م�س�ؤولية الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية املوحدة للمجموعة.
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
�إن هدفنا هو احل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية املوحدة ،ككل ،خالية من الأخطاء املادية� ،سوا ًء كان ذلك نتيج ًة الحتيال �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مدققي احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة.
�إن الت�أكيد املعقول هو عبارة عن م�ستوى عايل من الت�أكيد ،لكنه لي�س �ضمان ًا ب�أن التدقيق الذي مت �إجرا�ؤه وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية �سوف يكت�شف دائم ًا الأخطاء املادية عند وجودها .قد تن�ش�أ الأخطاء نتيجة الحتيال �أو خط�أ،
وتعترب مادية �إذا كان من املتوقع ب�شكل معقول �أن ت�ؤثر ،منفردة �أو جمتمعة ،على القرارات االقت�صادية للم�ستخدمني والتي مت اتخاذها بنا ًء على تلك البيانات املالية املوحدة.
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•حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة� ،سوا ًء كان ذلك نتيج ًة الحتيال �أو خط�أ ،وت�صميم وتنفيذ �إجراءات التدقيق املنا�سبة لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر
لنا �أ�سا�س لإبداء ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة� .إن خماطر عدم اكت�شاف اخلط�أ املادي الناجت عن االحتيال �أعلى من املخاطر الناجتة عن الأخطاء ،نظر ًا لأن االحتيال قد يت�ضمن التواط�ؤ �أو التزوير �أو احلذف املتعمد �أو
التحريف �أو جتاوز الرقابة الداخلية.
•احل�صول على فهم حول نظام الرقابة الداخلية املعني بتدقيق البيانات املالية املوحدة لت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة للظروف ،ولي�س بهدف �إبداء ر�أي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.
•تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإف�صاحات ذات العالقة التي قامت بها الإدارة.
•التو�صل �إىل ا�ستنتاج حول مدى مالءمة ا�ستخدام الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي وتقييم ،بنا ًء على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها ،ما �إذا كان هناك حالة جوهرية من عدم الت�أكد تتعلق ب�أحداث �أو ظروف
قد تلقي ب�شكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على اال�ستمرار� .إذا تو�صلنا �إىل ا�ستنتاج �أن هناك حالة جوهرية من عدم الت�أكد ،ف�إنه يتعني علينا �أن نلفت االنتباه يف تقرير مدققي احل�سابات �إىل الإف�صاحات ذات ال�صلة يف
البيانات املالية املوحدة �أو تعديل ر�أينا �إذا كانت هذه الإف�صاحات غري كافية .تعتمد ا�ستنتاجاتنا على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ �إ�صدار تقرير مدققي احل�سابات اخلا�ص بنا� .إال �أن الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية
قد تت�سبب يف توقف املجموعة عن اال�ستمرار وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية.
ب�شكل يحقق العر�ض العادل للبيانات املالية املوحدة.
•تقييم العر�ض العام وحمتوى البيانات املالية املوحدة ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ٍ
•احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخ�صو�ص املعلومات املالية للمن�ش�آت �أو الأن�شطة التجارية داخل املجموعة بغر�ض �إبداء ر� ٍأي حول البيانات املالية املوحدة� .إننا م�س�ؤولون عن توجيه والإ�شراف على و�إجناز
عملية التدقيق للمجموعة .ونتحمل امل�س�ؤولية عن ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة.
نقوم بالتوا�صل مع م�س�ؤويل احلوكمة بخ�صو�ص ،من بني �أمو ٍر �أخرى ،نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة ،والتي تت�ضمن نقاط ال�ضعف اجلوهرية يف نظام الرقابة الداخلية التي نحددها خالل عملية التدقيق.
كما نقوم بتزويد م�س�ؤويل احلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني املتعلقة باال�ستقاللية ،ويتم �إبالغهم بكافة العالقات والأمور الأخرى التي تظهر �أنها قد ت�ؤثر ب�شكل معقول على ا�ستقالليتنا ،وال�ضوابط التي من
�ش�أنها �أن حتافظ على اال�ستقاللية �إن وجدت.
ومن تلك الأمور التي يتم التوا�صل بها مع م�س�ؤويل احلوكمة ،نقوم بتحديد الأمور التي نرى �أنها كانت �أكرث �أهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية ،والتي متثل �أمور التدقيق الهامة .ونقوم بو�صف تلك الأمور يف
تقرير مدققي احل�سابات� ،إال �إذا كانت القوانني �أو الت�شريعات متنع الإف�صاح عن هذا الأمر للعامة �أو ،يف حاالت نادرة جد ًا ،نرى �أنه يجب عدم الإف�صاح عن هذا الأمر يف تقريرنا لأن العواقب ال�سلبية املتوقعة عن االف�صاح قد
تفوق املنفعة العامة الناجتة عنه.

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ال�سادة م�ساهمي
�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق – �شركة م�ساهمة عامة (تتمة)

بيان املركز املايل املوحد
يف  31دي�سمرب 2018

�إي�ضاحات

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
كما ن�شري ،وفق ًا ملتطلبات القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف دولة الإمارات العربية املتحدة� ،إىل ما يلي:
•لقد ح�صلنا على جميع املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا؛
•لقد مت �إعداد البيانات املالية املوحدة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،وفق ًا للأحكام املعنية من القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة؛
•حتتفظ املجموعة ب�سجالت حما�سبية منتظمة؛
•تتفق املعلومات املالية املوحدة الواردة يف تقرير رئي�س جمل�س الإدارة مع ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية للمجموعة؛
•مت �إدراج اال�ستثمارات يف الأ�سهم والأوراق املالية �ضمن الإي�ضاح رقم  6حول البيانات املالية املوحدة ،وي�شمل امل�شرتيات واال�ستثمارات التي قامت بها املجموعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018؛
•يبني الإي�ضاح رقم  11حول البيانات املالية املوحدة الإف�صاحات املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة وال�شروط التي اعتمدت عليها؛
•ا�ستناد ًا �إىل املعلومات التي مت توفريها لنا ،مل ي�سرتعي انتباهنا ما ي�ستوجب االعتقاد ب�أن ال�شركة قد خالفت ،خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب � ،2018أي من الأحكام املعنية من القانون االحتادي رقم ()2
ل�سنة  2015يف دولة الإمارات العربية املتحدة �أو عقد ت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على �أن�شطتها �أو مركزها املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب 2018؛ و
•خالل ال�سنة ،مل تقم املجموعة بتقدمي �أية م�ساهامات اجتماعية.

بتوقيع :رائد �أحمد
�شريك� :إرن�ست ويونغ
رقم القيد 811
 5فرباير 2019
�أبوظبي

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات ومعدات
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ا�ستثمار يف �شركة ائتالف
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
ر�سوم امتياز
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة
خمزون
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا
نقد وودائع ق�صرية الأجل
�إجمايل املوجودات املتداولة
�إجمايل املوجودات
حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطات نظامية واختيارية
احتياطي �إعادة تقييم موجودات
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح حمتجزة
احتياطي قيمة عادلة
توزيعات �أرباح مقرتحة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
املطلوبات غري املتداولة
قرو�ض لأجل
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة وم�ستحقات
قرو�ض لأجل
�إجمايل املطلوبات املتداولة
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
ال�شيخ �سيف بن حممد بن بطي حامد احلامد
رئي�س جمل�س الإدارة
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� - 2018ألف درهم

� - 2017ألف درهم

5
7
8
6
6

8.207.120
10.743
193.927
22.175
1.316
8.435.281

8.290.311
10.743
168.980
22.593
1.852
8.494.479

9
10
13

23.960
188.609
1.165.194
1.377.763
9.813.044

28.648
184.525
1.033.347
1.246.520
9.740.999

14
15
16

1.000.000
1.000.000
4.900.303
()377
1.462.914
432
130.000
8.493.272

1.000.000
1.000.000
4.900.303
()412
1.351.733
850
125.000
8.377.474

17
18

695.413
34.583
729.996

866.903
34.909
901.812

19
17

402.614
187.162
589.776
1.319.772
9.813.044

279.373
182.340
461.713
1.363.525
9.740.999

ال�شيخ �أحمد حممد �سلطان ال�سرور الظاهري
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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بيان الدخل ال�شامل املوحد

بيان الأرباح واخل�سائر املوحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

�إيرادات ت�شغيلية
تكلفة اخلدمات

1.134.790
()968.769

1.274.604
()1.058.678

�إجمايل الربح

166.021

215.926

()51.776
132.684
6.243
()11.991

()47.024
102.141
()6.700
()10.000
5.329
()11.778

�صايف احلركة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأوراق املالية
ربح القيمة العادلة على �إعادة تقييم �أر�ض

241.181

247.894

اخل�سارة ال�شاملة الأخرى لل�سنة

0.24

0.25

�إي�ضاحات

م�صاريف عمومية و�إدارية
ح�صة من �أرباح �شركة ائتالف و�شركة زميلة� ،صايف
االنخفا�ض يف قيمة �أر�ض
االنخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات ا�ستثمارات و�إيرادات �أخرى� ،صايف
تكاليف متويل� ،صايف

21
7و8
5
6
20
22

الربح لل�سنة
العوائد الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم
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�إي�ضاحات
الربح لل�سنة

الدخل ال�شامل الآخر:
البنود التي قد يتم �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إىل بيان الأرباح واخل�سائر
ح�صة من احتياطي حتويل العمليات الأجنبية ل�شركة ائتالف

8

2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

241.181

247.894

35

()1.454

البنود التي لن يتم �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إىل بيان الأرباح واخل�سائر

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

6
5

()418
-

()276
40

()383

()1.690

240.798

246.204
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بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد

بيان التدفقات النقدية املوحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

ر�أ�س املال
�ألف درهم

احتياطيات نظامية
واختيارية
�ألف درهم

احتياطي �إعادة تقييم
موجودات
�ألف درهم

احتياطي حتويل العمالت
الأجنبية
�ألف درهم

�أرباح حمتجزة
�ألف درهم

احتياطي القيمة العادلة
�ألف درهم

توزيعات �أرباح مقرتحة
�ألف درهم

الإجمايل
�ألف درهم

1.000.000

990.844

4.900.263

1.042

1.259.995

1.126

100.000

8.253.270

الربح لل�سنة
الدخل (اخل�سارة) ال�شامل الآخر لل�سنة

-

-

40

()1.454

247.894
-

()276

-

247.894
()1.690

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة
توزيعات �أرباح متقرحة
حتويل �إىل احتياطي اختياري
حتويل �إىل احتياطي نظامي

-

4.578
4.578

40
-

()1.454
-

247.894
()22.000
()125.000
()4.578
()4.578

()276
-

()100.000
125.000
-

246.204
()122.000
-

يف  31دي�سمرب 2017

1.000.000

1.000.000

4.900.303

()412

1.351.733

850

125.000

8.377.474

الر�صيد يف  1يناير 2018

1.000.000

1.000.000

4.900.303

()412

1.351.733

850

125.000

8.377.474

الربح لل�سنة
الدخل (اخل�سارة) ال�شامل الآخر لل�سنة

-

-

-

35

241.181
-

()418

-

241.181
()383

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
توزيعات �أرباح املدفوعة
توزيعات �أرباح متقرحة

-

-

-

35
-

241.181
()130.000

()418
-

()125.000
130.000

240.798
()125.000
-

1.000.000

1.000.000

4.900.303

()377

1.462.914

432

130.000

8.493.272

الر�صيد يف  1يناير 2017

يف  31دي�سمرب 2018
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التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح لل�سنة
تعديالت للبنود التالية:
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
ح�صة من �أرباح �شركة ائتالف و�شركة زميلة� ،صايف
ربح من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
االنخفا�ض يف قيمة �أر�ض
االنخفا�ض يف قيمة ا�ستثمار متاح للبيع
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة (ديون م�شكوك يف حت�صيلها)
تكاليف متويل� ،صايف
�إطفاء ر�سوم امتياز
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات متاحة للبيع
التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل التحركات يف ر�أ�س املال العامل
نق�ص يف املخزون
زيادة يف ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا
زيادة (نق�ص) يف ذمم دائنة وم�ستحقات
النقد من العمليات
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
احلركة يف ودائع ذات ا�ستحقاق لأكرث من ثالثة �أ�شهر
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة ائتالف
متح�صالت من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
احلركة يف املبالغ املدفوعة مقدم ًا ملقاولني مقابل موجودات قيد الإن�شاء
فائدة م�ستلمة
توزيعات �أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
قر�ض م�سحوب خالل ال�سنة
ت�سديد قرو�ض خالل ال�سنة
فائدة مدفوعة خالل ال�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله يف بداية ال�سنة
النقد وما يعادله يف نهاية ال�سنة (�إي�ضاح )13
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2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

241.181

247.894

178.698
7.533
()132.684
()3.500
5.364
11.991
536
309.119

192.607
8.248
()102.141
()2.779
6.700
10.000
3.703
11.778
366
()71
376.305

4.688
()9.448
123.241
427.600
()7.859
419.741

2.472
()115
()27.896
350.766
()13.354
337.412

774.102
()105.031
107.772
14.701
()1.677
24.817
814.686

()220
()89.275
105.508
13.058
()461
21.446
71
50.127

19.289
()185.957
()36.808
()125.000
()328.476
905.949
259.245
1.165.194

()225.198
()33.224
()122.000
()380.422
7.117
252.128
259.245
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�	2.1أ�سا�س الإعداد (تتمة)

معلومات عامة

ت�أ�س�ست �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق �ش.م.ع“( .ال�شركة”)� ،شركة م�ساهمة عامة ،يف �إمارة �أبوظبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة («الإمارات») يف � 13إبريل  1975مبوجب القانون رقم ( )3املعدل بالقانون رقم ( )5ل�سنة
 1978لأغرا�ض امتالك و�إدارة الفنادق وتنفيذ الأعمال الأخرى ذات ال�صلة� .إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية� .إن عنوان املكتب امل�سجل لل�شركة هو �ص.ب� ،46806 .أبوظبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
متتلك ال�شركة �سبعة فنادق يف دولة الإمارات العربية املتحدة (هيلتون انرتنا�شيونال �أبوظبي ،هيلتون انرتنا�شيونال العني ،فندق �شرياتون �أبوظبي ،فندق يل مرييديان �أبوظبي ،فندق �سوفيتيل دبي ،بارك حياة �أبوظبي وريتز كارلتون
�أبوظبي جراند كانال) ،والتي يتم �إدارتها من قبل �شركات عاملية متخ�ص�صة يف �إدارة الفنادق �أو تعمل مبوجب اتفاقية امتياز .كما تدير ال�شركة حل�سابها اخلا�ص فندق واحد با�سم الديار كابيتال مبوجب اتفاقية �إيجار مربمة مع
مالك العقار .كما ت�ضم ال�شركة ق�سم لإدارة الفنادق ،وق�سم التجزئة ،وق�سم للخدمات ال�سياحية ،ولديها ا�ستثمارات يف املن�ش�آت التالية كما يف  31دي�سمرب  2018و:2017
اال�سم
الغزال للموا�صالت (“ال�شركة التابعة”)
�أبوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س ال�شرق الأو�سط ذ.م.م («�شركة االئتالف”)
�شركة اال�ستثمارات ال�سياحية اخلارجية املحدودة («ال�شركة الزميلة»)

بلد الت�شغيل

الن�شاط الرئي�سي

الإمارات العربية املتحدة
دول اخلليج وال�شرق الأو�سط
جري�سي ،جزر القنال

خدمات املوا�صالت
خدمات التموين والعقود
جم ّمعات �سياحية

ن�سبة امللكية
()%
100
51
38.46

�أ�سا�س التوحيد
ت�ضم البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�شركة وي�شمل ذلك �أق�سامها وفنادقها وال�شركة التابعة واململوكة بالكامل الغزال للموا�صالت (“ال�شركة التابعة”) ،و�شركة االئتالف �أبوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س ،حتى 31
دي�سمرب من كل �سنة.
يتم توحيد ال�شركة التابعة بالكامل عند تاريخ الإ�ستحواذ ،وهو التاريخ الذي ت�سيطر به ال�شركة على ال�شركة التابعة .ي�ستمر هذا التوحيد حتى انتهاء هذه ال�سيطرة.
يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة التابعة لنف�س فرتة �إعداد التقارير املالية لل�شركة الأم با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متوافقة .يتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة والإيرادات والتكاليف والأرباح واخل�سائر اجلوهرية الناجتة من
معامالت قائمة بني �شركات املجموعة بالكامل عند التوحيد.
مت حتديد احلقوق الغري م�سيطرة يف ال�شركات التابعة ب�شكل منف�صل من حقوق ملكية املجموعة .قد يتم قيا�س احلقوق الغري م�سيطرة للمجموعة مبدئي ًا �إما بالقيمة العادلة �أو باحل�صة املنا�سبة للحقوق الغري م�سيطرة بالقيمة
العادلة ل�صايف موجودات اجلهة امل�ستحوذ عليها القابلة للتحديد .يتم �إجراء اختيار �أ�سا�س القيا�س بنا ًء على �أ�سا�س كل ا�ستحواذ على حدة .الحق ًا لال�ستحواذ ،تكون القيمة املدرجة للحقوق الغري م�سيطرة قيمة هذه احل�ص�ص
عند الإدراج املبدئي زائد ًا ح�صة احلقوق الغري م�سيطرة من التغريات الالحقة يف حقوق امللكية .يتم �إنت�ساب �إجمايل الدخل ال�شامل �إىل احلقوق الغري م�سيطرة حتى �إذا نتج ذلك �إىل عجز يف ر�صيد احلقوق الغري م�سيطرة.
يتم احت�ساب التغريات يف ح�صة املجموعة يف ال�شركات التابعة التي ال تنتج �إىل فقدان ال�سيطرة كمعامالت حقوق ملكية .يتم تعديل القيمة املدرجة حل�صة املجموعة واحلقوق الغري م�سيطرة لعك�س التغريات يف ح�ص�صها الن�سبية
يف ال�شركات التابعة .يتم �إدراج �أي فرق بني القيمة املدرجة التي يتم من خاللها تعديل احلقوق الغري م�سيطرة والقيمة العادلة العتبارات ال�شراء املدفوعة �أو امل�ستلمة مبا�شرة يف حقوق امل�ساهمني ويتم �إنت�سابها �إىل مالك املجموعة.

تتكون املجموعة من ال�شركة و�شركتها التابعة .كما تدير ال�شركة وت�شرف على فنادق �أخرى حل�ساب �أطراف �أخرى.
مت اعتماد �إ�صدار البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018بناءً على قرار جمل الإدارة بتاريخ  5فرباير .2019

عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،يتم احت�ساب الربح �أو اخل�سارة على اال�ستبعاد كالفرق بني (� )iإجمايل القيمة العادلة العتبارات ال�شراء امل�ستلمة والقيمة العادلة لأي ح�صة حمتفظ بها و ( )iiالقيمة املدرجة
�سابق ًا للموجودات (وي�شمل ذلك ال�شهرة) ،ومطلوبات ال�شركة التابعة واحلقوق غري امل�سيطرة.

�	2.1أ�سا�س الإعداد
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء �إعادة قيا�س بع�ض الأدوات املالية بالقيمة العادلة و�إعادة تقييم �أر�ض.

2.2

مت عر�ض البيانات املالية املوحدة بدرهم الإمارات العربية املتحدة (“الدرهم”) وهو العملة الوظيفية للمجموعة .مت تقريب جميع القيم �إىل �أقرب �ألف (“�ألف درهم”) �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك.

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة متوافقة مع تلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،با�ستثناء املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية الف ّعالة اعتبار ًا من  1يناير  2018والتي مل يكن لها ت�أثري جوهري
على البيانات املالية املوحدة للمجموعة:

بيان الإلتزام
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (« )”IFRSال�صادرة من قبل املجل�س الدويل للمعايري املحا�سبية (“ )”IASBومتطلبات القوانني يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

•املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9الأدوات املالية؛
•املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15الإيرادات من العقود مع العمالء؛
•تف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  22املعامالت بالعمالت الأجنبية واالعتبار املدفوع مقدم ًا؛
•تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  :40حتويالت اال�ستثمار يف ممتلكات؛
•تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  2ت�صنيف وقيا�س معامالت الدفعات على �أ�سا�س الأ�سهم؛
•تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  28اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة و�شركات االئتالف – تو�ضيح �أن قيا�س اجلهات امل�ستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر هو خيار كل ا�ستثمار على حدة؛ و
•تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  1تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل – حذف االعفاءات ق�صرية الأجل ملطبقي املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل.

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق
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2.2

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

2.2

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9الأدوات املالية
يحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9الأدوات املالية حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  39الأدوات املالية :الإدراج والقيا�س للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2018والذي يجمع بني اجلوانب الثالثة للمحا�سبة
اخلا�صة بالأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س واالنخفا�ض يف القيمة وحما�سبة احلماية.
ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية
ً
ً
با�ستثناء بع�ض الذمم التجارية املدينة ،تقوم ال�شركة مبدئيا بقيا�س �أ�صل مايل بقيمته العادلة زائدا تكاليف املعاملة ،يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر.
مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،9يتم قيا�س �أدوات الدين الحق ًا بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر �أو التكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر .يعتمد الت�صنيف على معيارين:
منوذج �أعمال املجموعة لإدارة املوجودات؛ وما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات متثل “جمرد مدفوعات للمبلغ الأ�سا�سي والفائدة” على املبلغ الأ�سا�سي القائم.
مت �إجراء تقييم لنموذج �أعمال املجموعة اعتبار ًا من تاريخ التطبيق املبدئي 1 ،يناير  ،2018ومن ثم مت تطبيقه ب�أثر رجعي على تلك املوجودات املالية التي مل يتم ا�ستبعادها قبل  1يناير  .2018مت �إجراء تقييم فيما �إذا كانت
التدفقات النقدية التعاقدية على �أدوات الدين تتكون فقط من املبلغ الأ�سا�سي والفائدة بنا ًء على احلقائق والظروف كما يف الإدراج املبدئي للموجودات.
عند تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،9قامت املجموعة ب�إعادة ت�صنيف اال�ستثمارات املدرجة �سابق ًا كا�ستثمارات متاحة للبيع والبالغة قيمتها � 22.593ألف درهم كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر وفق ًا ملتطلبات املعيار.
مل حتدد املجموعة �أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر .ال توجد تغيريات يف الت�صنيف والقيا�س للمطلوبات املالية للمجموعة.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية
تعتمد متطلبات االنخفا�ض يف القيمة على منوذج خ�سارة االئتمان املتوقعة والذي ي�ستبدل منوذج اخل�سارة املتكبدة الوارد �ضمن معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39ينطبق منوذج خ�سارة االئتمان املتوقعة على �أدوات الدين التي يتم
احت�سابها بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،وعلى معظم التزامات القرو�ض وعقود ال�ضمانات املالية وموجودات العقود مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15الإيرادات من العقود
مع العمالء وذمم عقود الإيجار املدينة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  17عقود الإيجار واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16عقود الإيجار.
يجب على ال�شركات عموم ًا �أن تقوم ب�إدراج خ�سارة االئتمان املتوقعة ملدة � 12شهر ًا عند الإدراج املبدئي (�أو عندما يتم �إبرام االلتزام �أو ال�ضمان) وعلى الفرتات الالحقة طاملا مل يكن هناك تدهور كبري يف خماطر االئتمان .ومع
ذلك� ،إذا كان هناك ارتفاع جوهري يف خماطر االئتمان على �أ�سا�س فردي �أو جماعي ،فيجب على ال�شركات �أن تقوم ب�إدراج خ�سارة االئتمان على مدى العمر املتوقع للأداة .بالن�سبة للذمم التجارية املدينة ،يتم تطبيق �أ�سلوب
مب�سط حيث يتم على الدوام �إدراج خ�سارة االئتمان املتوقعة على مدى العمر املتوقع للأداة.

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

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9الأدوات املالية (تتمة)
حما�سبة احلماية
�إن اختبار فعالية احلماية م�ستقبلي ،بدون احلاجة �إىل �إجراء اختبار ن�سبة الفعالية � ٪80إىل  ٪125املطلوب مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  ،39ووفق ًا لدرجة تعقيد احلماية� ،ستكون يف كثري من الأحيان نوعية .ميكن ت�صنيف
عن�صر املخاطر لأداة مالية �أو غري مالية كبند حماية �إذا كان عن�صر املخاطر قاب ًال للتحديد ب�شكل منف�صل وقابل للقيا�س ب�شكل موثوق به.
ميكن ا�ستبعاد القيمة الزمنية خليار ،و�أي عن�صر �آجل يف عقد �آجل و�أي هام�ش �أ�سا�سي بعملة �أجنبية من ت�صنيف �أداة احلماية وميكن احت�سابه كتكاليف حماية .هناك املزيد من الت�صنيفات املحتملة ملجموعات من العنا�صر كبنود
حممية ،مبا يف ذلك الت�صنيف وفق ًا للطبقات وبع�ض املراكز ال�صافية.
مل يكن لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 9أي ت�أثري على حما�سبة احلماية حيث �أنه لي�س للمجموعة �أية �أدوات حماية.
الأثر االنتقايل :متا�شي ًا مع الأحكام االنتقالية للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،9اختارت املجموعة �إدراج �أي تعديل على الر�صيد الإفتتاحي للأرباح املحتجزة بتاريخ  1يناير  2018لتعك�س تطبيق املتطلبات اجلديدة
اخلا�صة باالنخفا�ض يف القيمة والت�صنيف والقيا�س يف تاريخ التطبيق الأويل دون �إعادة �إدراج معلومات املقارنة .كما هو مذكور �أعاله ،مل يكن لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 9أي ت�أثري على الر�صيد الإفتتاحي
للأرباح املحتجزة للمجموعة.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  :15الإيرادات من العقود مع العمالء
يحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  11عقود الإن�شاءات ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  18الإيرادات والتف�سريات ذات ال�صلة وينطبق على كافة الإيرادات النا�شئة عن العقود مع
العمالء ،ما مل تكن هذه العقود �ضمن نطاق املعايري الأخرى .يحدد املعيار اجلديد منوذج ًا من خم�س خطوات الحت�ساب الإيرادات الناجتة عن العقود مع العمالء .مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،15يتم �إدراج
الإيرادات مببلغ يعك�س االعتبار الذي تتوقع ال�شركة �أن حت�صل عليه مقابل حتويل الب�ضائع �أو اخلدمات �إىل عميل .يتطلب املعيار من ال�شركات اتخاذ القرارات ،مع الأخذ يف االعتبار كافة احلقائق والظروف ذات ال�صلة عند تطبيق
كل خطوة من النموذج على العقود مع عمالئها .كما يحدد املعيار املحا�سبة اخلا�صة بالتكاليف الإ�ضافية للح�صول على العقد والتكاليف املرتبطة ب�شكل مبا�شر بتنفيذ العقد .بعد �إجرائها حتلي ًال التفاقيات �إيراداتها املتنوعة،
�إ�ستنتجت املجموعة �إىل �أنه مل يكن لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 15أي ت�أثري جوهري على بياناتها املالية املوحدة.
الأثر االنتقايل :متا�شي ًا مع الأحكام االنتقالية للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،15ا�ستخدمت املجموعة طريقة الأثر الرجعي املعدّل حيث يتم مبوجبها �إدراج �أي �أثر تراكمي من التطبيق املبدئي للمعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم  15كتعديالت على الر�صيد الإفتتاحي للأرباح املحتجزة بتاريخ  1يناير  2018دون �إعادة �إدراج معلومات املقارنة .كما هو مذكور �أعاله ،مل يكن لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 15أي ت�أثري
على الر�صيد الإفتتاحي للأرباح املحتجزة للمجموعة.

قامت املجموعة بتطبيق منوذج خ�سارة االئتمان املتوقعة مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9للمرة الأوىل خالل ال�سنة احلالية والذي مل يكن له ت�أثري جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
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ح�ص�ص يف �شركة ائتالف
يتم ت�صنيف اال�ستثمارات يف �شركة االئتالف �إما كعمليات م�شرتكة �أو �شركات ائتالف بنا ًء على طبيعة احلقوق التعاقدية والتزامات كل م�ستثمر .قامت ال�شركة بتقييم طبيعة ترتيباتها الثنائية وحتديدها ك�شركة ائتالف.
يتم احت�ساب �شركات االئتالف با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم مبوجب طريقة حقوق امللكية املحا�سبية �إدراج احل�ص�ص يف �شركات االئتالف مبدئي ًا بالتكلفة ويتم تعديلها الحق ًا لإدراج ح�صة املجموعة من الأرباح واخل�سائر
واحلركات بعد اال�ستحواذ يف الدخل ال�شامل الآخر (والذي ي�شمل �أي ح�ص�ص طويلة الأجل ،التي ت�شكل ،يف جوهرها جزء من �صايف ا�ستثمار املجموعة يف �شركات االئتالف) ،ال تقوم املجموعة ب�إدراج خ�سائر �إ�ضافية ،با�ستثناء
يف حال تكبدها التزامات �أو �إجراء مدفوعات بالنيابة عن �شركات االئتالف.
يتم ا�ستبعاد الأرباح الغري حمققة على املعامالت بني املجموعة و�شركة االئتالف ملدى ح�صة املجموعة يف �شركة االئتالف .يتم كذلك ا�ستبعاد اخل�سائر الغري حمققة با�ستثناء يف حال �أن املعاملة تقدم دليل على االنخفا�ض يف
قيمة �أ�صل حمول.
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ً
ً
�إن ال�شركة الزميلة هي ال�شركة التي يكون للمجموعة ت�أثريا جوهريا عليها وهي لي�ست �شركة تابعة �أو ح�صة يف �شركة ائتالف� .إن الت�أثري اجلوهري هو املقدرة على امل�شاركة يف اتخاذ القرارات املالية والت�شغيلية للجهة امل�ستثمر
فيها ولكن لي�س ال�سيطرة �أو ال�سيطرة امل�شرتكة على هذه ال�سيا�سات.
يتم �إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات ال�شركة الزميلة يف هذه البيانات املالية با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية ،با�ستثناء عندما يتم ت�صنيف اال�ستثمار ككمحتفظ به للبيع ،ويف تلك احلالة يتم احت�سابه مبوجب املعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  5املوجودات الغري مالية املحتفظ بها للبيع والعمليات الغري م�ستمرة .مبوجب طريقة حقوق امللكية ،يتم �إدراج اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة يف بيان املركز املايل بالتكلفة م�ضاف ًا �إليها
التغيريات ما بعد اال�ستحواذ يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�شركة الزميلة ناق�ص ًا �أي انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات الفردية .يتم �إدراج خ�سائر ال�شركة الزميلة التي تتجاوز ح�صة املجموعة يف تلك ال�شركة الزميلة
(التي ت�شمل �أي ح�ص�ص طويلة الأجل التي ت�شكل جوهري ًا ،جزء من �صايف ا�ستثمار املجموعة يف �شركة زميلة) فقط ملدى تكبد املجموعة اللتزامات قانونية �أو ا�ستنتاجية �أو �إجراء مدفوعات بالنيابة عن ال�شركة الزميلة.
يتم �إدراج الزيادة يف كلفة اال�ستحواذ على ح�صة املجموعة من �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة القابلة للتحديد لل�شركة الزميلة �ضمن القيمة الدفرتية لال�ستثمار ومت تقييمها لالنخفا�ض يف القيمة
كجزء من اال�ستثمار .يتم �إدراج �أي زيادة يف ح�صة املجموعة من �صايف املوجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة القابلة للتحديد على تكلفة اال�ستحواذ ،بعد �إعادة التقييم مبا�شرة يف الأرباح واخل�سائر.
عندما تتعامل املجموعة مع �شركة زميلة ،يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر ملدى ح�صة املجموعة ذات ال�صلة يف ال�شركة الزميلة.

املخزون
يتم �إدراج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقيق �أيهما �أقل .يتم احت�ساب التكلفة با�ستخدام طريقة متو�سط التكلفة املرجحة وتتكون من التكلفة ال�صادر عنها فواتري وتكاليف ال�شحن والتكاليف الأخرى املتكبدة لتو�صيل
املخزون �إىل موقعه وو�ضعه احلايل .ميثل �صايف القيمة القابلة للتحقيق �سعر البيع املقدر ناق�ص ًا كافة التكاليف املقدر تكبدها يف الت�سويق والبيع والتوزيع.
ر�سوم االمتياز
يتم ر�سملة النفقات على ر�سوم االمتياز ويتم �إطفا�ؤها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة � 10سنوات والتي تعك�س فرتة اتفاقية االمتياز .يتم مراجعة ر�سوم االمتياز لالنخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو
التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية .يتم �إدراج خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة التي يتم حتديدها كالقيمة التي تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل قيمته القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد
هي القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا التكاليف ببيع �أو القيمة قيد اال�ستخدام �أيهما �أعلى.
�إدراج الإيرادات
يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة لالعتبار امل�ستلم �أو امل�ستحق ،ومتثل املبالغ امل�ستحقة للب�ضائع املوردة واخلدمات املقدمة ،املدرجة ب�صايف املخ�ص�صات واحل�سومات .تقوم املجموعة ب�إدراج الإيرادات عندما يكون بالإمكان
قيا�س مبلغ الإيرادات ب�شكل موثوق؛ وعندما يكون من املحتمل �أن املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية �سوف تتدفق �إىل ال�شركة؛ وعندما يتم ا�ستيفاء معايري حمددة لكل ن�شاط من �أن�شطة املجموعة ،على النحو املبني �أدناه .ت�ستند
املجموعة يف تقديرها للعائد على النتائج التاريخية ،مع الأخذ يف االعتبار نوع العميل ونوع املعاملة وتفا�صيل كل اتفاقية.
الإيرادات الت�شغيلية
يتم �إدراج الإيرادات الت�شغيلية للفنادق من ت�أجري الغرف والطعام وامل�شروبات واخلدمات الداعمة الأخرى عندما يتم ت�أجري الغرف وبيع الب�ضائع وتقدمي اخلدمات على التوايل� .إن املبالغ املدرجة هي �صافية من اخل�صومات
ور�سوم البلدية حيثما ينطبق ذلك.
يتم قيا�س الإيرادات الت�شغيلية خلدمات النقل والبيع بالتجزئة بالقيمة العادلة لالعتبار امل�ستلم �أو امل�ستحق ،ومتثل املبالغ امل�ستحقة للب�ضائع املوردة �أو اخلدمات املقدمة ،املدرجة ب�صايف اخل�صومات والعوائد.
�إيرادات الفوائد
ً
يتم �إدراج �إيرادات الفوائد عند ا�ستحقاق الفائدة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية والتي مبوجبها يخ�صم املعدل امل�ستخدم فعليا التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة على مدى العمر املتوقع للأ�صل املايل �إىل �صايف القيمة
الدفرتية للأ�صل املايل.
توزيعات الأرباح
يتم �إدراج �إيرادات توزيعات الأرباح من اال�ستثمارات يف بيان الأرباح واخل�سائر املوحد عندما تن�ش�أ حقوق امل�ساهمني يف ا�ستالم الدفعات.
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مكاف�آت املوظفني
يتم �إدراج االلتزام املقدر ال�ستحقاقات املوظفني املتعلقة بالإجازة ال�سنوية وتذاكر ال�سفر نتيجة للخدمات املقدمة من قبل املوظفني امل�ؤهلني حتى نهاية فرتة التقارير املالية.

عقود الإيجار
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار متويلية عندما تقوم �شروط عقد الإيجار بتحويل كافة خماطر ومنافع امللكية �إىل امل�ست�أجر .يتم ت�صنيف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلية.

كما يتم تكوين خم�ص�ص لكامل مبلغ مكاف�آت نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني وفق ًا ل�سيا�سة املجموعة والذي ي�ساوي على الأقل املنافع امل�ستحقة وفق ًا لقانون العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة عن فرتة خدمتهم حتى نهاية
فرتة التقارير املالية .يتم ت�صنيف اال�ستحقاق املتعلق بالإجازة ال�سنوية وتذاكر ال�سفر كالتزام متداول ،يف حني يتم ت�صنيف املخ�ص�ص املتعلق مبكاف�آت نهاية اخلدمة كالتزام غري متداول.

املجموعة كم�ؤجر
يتم �إدراج �إيرادات الإيجار من عقود الإيجار الت�شغيلية على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار ذو ال�صلة .يتم �إ�ضافة التكاليف املبدئية املبا�شرة املتكبدة يف التفاو�ض وترتيب عقد الإيجار الت�شغيلي �إىل القيمة
الدفرتية للأ�صل امل�ؤجر ويتم �إدراجها على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار.

تكاليف االقرتا�ض
ً
يتم �إ�ضافة تكاليف االقرتا�ض املتعلقة مبا�شرة باال�ستحواذ على �أو �إن�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة ،وهي املوجودات التي تتطلب فرتة زمنية طويلة لت�صبح جاهزة لال�ستخدام املق�صود منه �أو بيعها� ،إىل تكلفة تلك املوجودات،
حتى يحني الوقت الذي ت�صبح فيه املوجودات جاهزة كلي ًا لال�ستخدام املق�صود منه �أو للبيع.
يتم خ�صم �إيرادات اال�ستثمار املكت�سبة من اال�ستثمار امل�ؤقت لقرو�ض حمددة ريثما يتم �إنفاقها على املوجودات امل�ؤهلة ،من تكاليف االقرتا�ض امل�ؤهلة للر�سملة .يتم �إدراج كافة تكاليف االقرتا�ض الأخرى يف الأرباح واخل�سائر يف
الفرتة التي يتم تكبدها فيها.
املخ�ص�صات
يتم �إدراج املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة التزام حايل (قانوين �أو ا�ستنتاجي) ناجت عن حدث �سابق ،ومن املحتمل �أن تكون املجموعة مطالبة بت�سوية االلتزام ،وميكن �إجراء تقدير موثوق به ملبلغ االلتزام.
�إن املبلغ املدرج كمخ�ص�ص هو �أف�ضل تقدير لالعتبار املطلوب لت�سوية االلتزام احلايل يف نهاية فرتة التقارير املالية مع الأخذ يف االعتبار املخاطر وال�شكوك املحيطة بااللتزام .عندما يتم قيا�س املخ�ص�ص با�ستخدام التدفقات
النقدية املقدرة لت�سوية االلتزام احلايل ،تكون قيمته الدفرتية هي القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية .عندما يكون من املتوقع ا�سرتداد بع�ض �أو كافة املنافع االقت�صادية املطلوبة لت�سوية خم�ص�ص من طرف ثالث ،يتم �إدراج
الذمم املدينة ك�أ�صل �إذا كان من امل�ؤكد �أنه �سوف يتم ا�سرتداد املبالغ وميكن قيا�س مبلغ الذمم املدينة ب�شكل موثوق به.
العمالت الأجنبية
لغر�ض �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة ،يعترب الدرهم الإماراتي (درهم) العملة الوظيفية وعملة العر�ض للمجموعة.

يتم ت�صنيف عقود الإيجار ،التي متتلك املجموعة مبوجبها جوهري ًا كافة خماطر ومنافع امللكية ،كعقود �إيجار متويلية .يتم ر�سملة عقود الإيجار التمويلية عند بدء عقد الإيجار بالقيمة العادلة للعقار امل�ؤجر والقيمة احلالية لأدنى
دفعات الإيجار� ،أيهما �أقل.
يتم تخ�صي�ص كل دفعة �إيجار بني االلتزام ور�سوم التمويل .يتم �إدراج التزامات الإيجار املقابلة� ،صايف ر�سوم التمويل� ،ضمن الذمم الدائنة .يتم حتميل بند الفائدة لتكلفة التمويل �إىل بيان الدخل املوحد على مدى فرتة عقد
الإيجار بحيث ينتج معدل فائدة دوري ثابت على الر�صيد املتبقي من االلتزام لكل فرتة .يتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات امل�ستحوذ عليها مبوجب عقد الإيجار التمويلي على مدى العمر الإنتاجي للأ�صل وفرتة الإيجار� ،أيهما
�أق�صر .ال يوجد لدى املجموعة �أية موجودات على عقود الإيجار التمويلية.
املمتلكات واملعدات
ً
ً
يتم �إدراج املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة .تت�ضمن التكلفة التاريخية النفقات املتعلقة مبا�شرة باال�ستحواذ على الأ�صل.
يتم �إدراج املوجودات قيد الإن�شاء بالتكلفة وال يتم ا�ستهالكها .عند بدء ت�شغيلها ،يتم حتويل املوجودات قيد الإن�شاء �إىل فئة املمتلكات واملعدات املنا�سبة ويتم ا�ستهالكها وفق ًا ل�سيا�سات املجموعة.

يتم �إدراج املعامالت ال�سائدة بعمالت �أخرى غري الدرهم الإماراتي (العمالت الأجنبية) وفق ًا ملعدالت ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يف نهاية كل فرتة تقارير مالية ،يتم �إعادة حتويل البنود النقدية ال�سائدة بعمالت
�أجنبية مبعدالت ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .يتم �إعادة حتويل البنود غري النقدية املدرجة بالقيمة العادلة وال�سائدة بعمالت �أجنبية مبعدالت ال�صرف ال�سائدة يف التاريخ الذي يتم فيه حتديد القيمة العادلة .ال يتم �إعادة
حتويل البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية .يتم �إدراج فروق التحويل يف الأرباح واخل�سائر يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها.
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املجموعة كم�ست�أجر
يتم ت�صنيف عقود الإيجار التي يحتفظ فيها امل�ؤجر بجزء جوهري من خماطر ومنافع امللكية كعقود �إيجار ت�شغيلية .يتم حتميل املبالغ التي يتم دفعها مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية (�صايف �أية حوافز م�ستلمة من امل�ؤجر) �إىل
بيان الدخل املوحد على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار.
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يتم �إدراج التكاليف الالحقة �ضمن القيمة الدفرتية للأ�صل �أو يتم �إدراجها ك�أ�صل منف�صل ،كما هو منا�سب ،فقط عندما يكون من املحتمل �أن املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املرتبطة بالبند �سوف تتدفق �إىل املجموعة وميكن قيا�س
تكلفة البند ب�شكل موثوق به .يتم حتميل كافة م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة الأخرى على الأرباح واخل�سائر يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.
يتم قيا�س الأر�ض بالقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املدرجة بعد تاريخ �إعادة التقييم .يتم �إجراء التقييمات ب�شكل متكرر للت�أكد من �أن القيمة العادلة للأ�صل املعاد تقييمه ال تختلف جوهري ًا عن قيمته الدفرتية.

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

35

3

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

3

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

3.2

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

3.2

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

يتم �إدراج �أي فائ�ض �إعادة تقييم �ضمن احتياطي �إعادة تقييم املوجودات املدرج �ضمن ق�سم حقوق امللكية يف بيان املركز املايل املوحد با�ستثناء �إىل املدى الذي ينعك�س من خالله انخفا�ض �إعادة التقييم لنف�س الأ�صل املدرج �سابق ًا
يف بيان الأرباح واخل�سائر املوحد ،ويف هذه احلالة يتم �إدراج الزيادة يف بيان الأرباح واخل�سائر املوحد .يتم �إدراج عجز �إعادة التقييم يف بيان الأرباح واخل�سائر املوحد با�ستثناء �إىل احلد الذي يتم من خالله ت�سوية الفائ�ض احلايل
على نف�س الأ�صل املدرج �ضمن احتياطي �إعادة تقييم املوجودات.

انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
يف نهاية كل فرتة تقارير مالية ،تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداتها امللمو�سة لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن تلك املوجودات قد تعر�ضت خل�سائر انخفا�ض يف القيمة .يف حال وجود مثل هذا امل�ؤ�شر ،يتم
تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للأ�صل من �أجل حتديد مدى خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجدت) .عندما ال يكون من املمكن تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للأ�صل الفردي ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد
للوحدة املولدة للنقد التي ينتمي �إليها الأ�صل .يف حالة حتديد �أ�سا�س معقول ومتنا�سق للتوزيع ،يتم �أي�ض ًا تخ�صي�ص موجودات ال�شركات لوحدات فردية مولدة للنقد� ،أو يتم توزيعها على �أ�صغر جمموعة من الوحدات املولدة للنقد
والتي ميكن حتديد �أ�سا�س توزيع معقول ومتنا�سق لها.

ال يتم ا�ستهالك الأر�ض .يتم احت�ساب اال�ستهالك على املمتلكات واملعدات الأخرى با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتخ�صي�ص تكلفة املوجودات �إىل قيمها املتبقية على مدى �أعمارها الإنتاجية املقدرة كما يلي:

�إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى .عند تقييم القيمة قيد اال�ستخدام ،يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل
خ�صم يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املحددة للأ�صل.

عند اال�ستبعاد ،يتم حتويل �أي احتياطي �إعادة تقييم متعلق بالأ�صل الذي مت بيعه �إىل الأرباح املحتجزة.

املباين
املعدات امليكانيكية والكهربائية ومعدات ال�سباكة
�أثاث وتركيبات ومعدات ت�شغيلية
�سيارات

%10 - %2.5
%10 - %4
%50 - %8
%33 - %17

�إذا مت تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للأ�صل (�أو الوحدة املولدة للنقد) بقيمة �أقل من قيمته املدرجة ،يتم تخفي�ض القيمة املدرجة للأ�صل (�أو الوحدة املولدة للنقد) �إىل قيمته القابلة لال�سرتداد .يتم �إدراج خ�سائر االنخفا�ض
يف القيمة مبا�شر ًة يف الأرباح واخل�سائر ما مل يتم �إدراج الأ�صل ذو ال�صلة مببلغ معاد تقييمه ،ويف هذه احلالة يتم التعامل مع خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة كنق�ص يف �إعادة التقييم �إىل املدى الذي يتم من خالله عك�س �أرباح �إعادة
التقييم املدرجة �سابق ًا.

يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة اال�ستهالك يف نهاية كل �سنة ،مع احت�ساب ت�أثري �أية تغيريات يف التقديرات على �أ�سا�س م�ستقبلي.

عندما يتم عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة الحق ًا ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو الوحدة املولدة للنقد) �إىل القيمة املعدلة للمبلغ القابل لال�سرتداد ،ولكن بحيث ال تتجاوز القيمة الدفرتية الزائدة القيمة الدفرتية التي
كان من املمكن حتديدها فيما لو مل يتم �إدراج خ�سارة انخفا�ض يف القيمة للأ�صل (�أو الوحدة املولدة للنقد) يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إدراج عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة مبا�شر ًة يف الأرباح واخل�سائر ،ما مل يكن الأ�صل
املعني مدرج ًا بقيمة معاد تقييمها ،ويف هذه احلالة يتم معاملة عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة كزيادة يف �إعادة التقييم.

يتم حتديد الأرباح �أو اخل�سائر النا�شئة عن ا�ستبعاد �أو تقاعد بند من بنود املمتلكات واملعدات كالفرق بني متح�صالت البيع والقيمة املدرجة للأ�صل ويتم �إدراجه �ضمن الأرباح واخل�سائر.

املوجودات املالية
الإدراج املبدئي والقيا�س
يتم ت�صنيف املوجودات املالية ،عند الإدراج املبدئي ،كمقا�سة الحق ًا بالتكلفة املطف�أة� ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �أو بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر.

يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل مبا�شر ًة �إىل قيمتها القابلة لال�سرتداد �إذا كانت القيمة املدرجة للأ�صل �أكرب من القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد.

القرو�ض وال�سلفيات التي حتمل فائدة
بعد الإدراج املبدئي ،يتم قيا�س القرو�ض وال�سلفيات التي حتمل فائدة الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر �ضمن بيان الأرباح واخل�سائر املوحد عندما يتم ا�ستبعاد املطلوبات
وكذلك من خالل عملية �إطفاء معدل الفائدة الفعلي (.)EIR
يتم احت�ساب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف االعتبار �أي خ�صم �أو عالوة عند اال�ستحواذ والر�سوم �أو التكاليف التي تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي .يتم �إدراج عملية �إطفاء معدل الفائدة الفعلي �ضمن تكاليف التمويل
يف بيان الأرباح واخل�سائر املوحد.
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يعتمد ت�صنيف املوجودات املالية عند الإدراج املبدئي على خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للأ�صل املايل ومنوذج �أعمال املجموعة لإدارة هذه املوجودات .تقوم املجموعة مبدئي ًا بقيا�س �أ�صل مايل بالقيمة العادلة زائد ًا
تكاليف املعاملة ،يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر.
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املوجودات املالية (تتمة)
الإدراج املبدئي والقيا�س (تتمة)
لكي يتم ت�صنيف �أ�صل مايل وقيا�سه بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،يجب �أن يو ّلد تدفقات نقدية والتي تكون عبارة عن “جمرد دفعات للمبلغ الأ�سا�سي والفائدة» على املبلغ الأ�سا�سي القائم.
ُي�شار �إىل هذا التقييم با�سم اختبار دفعات املبلغ الأ�سا�سي والفائدة ويتم �إجرا�ؤه على م�ستوى الأداة .ي�شري منوذج �أعمال املجموعة لإدارة املوجودات املالية �إىل كيفية �إدارتها ملوجوداتها املالية من �أجل توليد التدفقات النقدية.
يحدد منوذج الأعمال ما �إذا كانت التدفقات النقدية �سوف تنتج عن حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية �أو بيع املوجودات املالية �أو كليهما.
القيا�س الالحق
لأغرا�ض القيا�س الالحق ،يتم ت�صنيف املوجودات املالية �ضمن �أربع فئات:
•املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة (�أدوات الدين والنقد وما يعادله والذمم التجارية املدينة)
•املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر مع �إعادة تدوير الأرباح واخل�سائر املرتاكمة (�أدوات الدين)
•موجودات مالية م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر بدون �إعادة تدوير الأرباح واخل�سائر املرتاكمة عند ا�ستبعادها (�أدوات حقوق امللكية)
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

ال يتم �إعادة تدوير الأرباح واخل�سائر الناجتة عن هذه املوجودات املالية �إىل الأرباح واخل�سائر على الإطالق .يتم �إدراج توزيعات الأرباح ك�إيرادات �أخرى يف بيان الأرباح واخل�سائر عندما ين�ش�أ احلق يف �إجراء الدفعات� ،إال عندما
ت�ستفيد املجموعة من هذه املتح�صالت كا�سرتداد جلزء من تكلفة الأ�صل املايل ،ويف هذه احلالة ،تكون هذه الأرباح مدرجة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر .ال تخ�ضع �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر لتقييم االنخفا�ض يف القيمة.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة ب�إدراج خم�ص�ص خل�سائر االئتمان املتوقعة لكافة �أدوات الدين غري املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر .تعتمد خ�سائراالئتمان املتوقعة على الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة
وفق ًا للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها ،والتي يتم خ�صمها بقيمة تقريبية ملعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي .تت�ضمن التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات النقدية من بيع ال�ضمانات املحتفظ بها �أو
التعزيزات االئتمانية الأخرى التي تُعترب جزء ًا ال يتجز�أ من الأحكام التعاقدية.

لدى املجموعة املوجودات املالية التالية:
النقد وما يعادله
يتم ت�صنيف النقد وما يعادله والذي يت�ضمن النقد يف ال�صندوق والودائع املحتفظ بها عند الطلب لدى البنوك ذات ا�ستحقاقات �أ�صلية لثالثة �أ�شهر �أو �أقل ،كموجودات مالية بالتكلفة املطف�أة.
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
تقوم املجموعة بقيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة يف حالة ا�ستيفاء ال�شرطني التاليني:
•يتم االحتفاظ بالأ�صل املايل �ضمن منوذج �أعمال يهدف لالحتفاظ باملوجودات املالية من �أجل حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
•ت�ؤدي ال�شروط التعاقدية للأ�صل املايل يف تواريخ حمددة �إىل توليد تدفقات نقدية تكون فقط عبارة عن مدفوعات املبلغ الأ�سا�سي والفائدة على املبلغ الأ�سا�سي القائم.
يتم قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة الحق ًا با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخ�ضع لالنخفا�ض يف القيمة .يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر �ضمن الأرباح واخل�سائر عندما يتم ا�ستبعاد الأ�صل �أو تعديله �أو انخفا�ض قيمته.
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املوجودات املالية (تتمة)
موجودات مالية م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر (�أدوات حقوق امللكية)
عند الإدراج املبدئي ،ميكن �أن تختار املجموعة ت�صنيف ا�ستثماراتها يف حقوق امللكية ب�شكل غري قابل للإلغاء ك�أدوات حقوق ملكية م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر عندما ت�ستويف تعريف حقوق امللكية مبوجب
معيار املحا�سبة الدويل رقم  32الأدوات املالية :العر�ض وعندما تكون غري حمتفظ بها للمتاجرة .يتم حتديد الت�صنيف على �أ�سا�س كل �أداة على حدة.

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

يتم �إدراج خ�سائر االئتمان املتوقعة على مرحلتني .بالن�سبة للتعر�ضات االئتمانية التي مل ين�ش�أ عنها ارتفاع جوهري يف خماطر االئتمان منذ الإدراج املبدئي ،يتم تكوين خم�ص�ص خل�سائر االئتمان املتوقعة خل�سائر االئتمان التي
تنتج عن �أحداث التعرث املحتملة يف غ�ضون الإثني ع�شر �شهر ًا القادمة (خ�سارة االئتمان املتوقعة ملدة � 12شهر) .بالن�سبة لتلك التعر�ضات االئتمانية التي ن�ش�أ عنها ارتفاع جوهري يف خماطر االئتمان منذ الإدراج املبدئي ،يتوجب
تكوين خم�ص�ص خل�سائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر املتبقي للتعر�ض ،بغ�ض النظر عن توقيت التعرث (خ�سارة االئتمان املتوقعة على مدى العمر املتوقع للأداة).
بالن�سبة للذمم التجارية املدينة ،تقوم املجموعة بتطبيق نهج مب�سط الحت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة .لذلك ،ال تقوم املجموعة بتتبع التغريات يف خماطر االئتمان ،ولكن بد ًال من ذلك تقوم ب�إدراج خم�ص�ص خ�سارة بنا ًء على
خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر املتوقع للأداة يف تاريخ كل تقارير مالية .قامت املجموعة ب�إن�شاء م�صفوفة للمخ�ص�صات تعتمد على خربتها يف خ�سائر االئتمان التاريخية ،والتي مت تعديلها للعوامل امل�ستقبلية الآجلة
اخلا�صة باملدينني والبيئة االقت�صادية.
تعترب املجموعة �أن �أ�صل مايل يف حالة تعرث عندما تكون مدفوعاته التعاقدية مت�أخرة  90يوم ًا .ومع ذلك ،يف بع�ض احلاالت ،قد تعترب املجموعة �أي�ض ًا �أن الأ�صل املايل يكون يف حالة تعرث عندما ت�شري املعلومات الداخلية �أو اخلارجية
�إىل �أنه من غري املحتمل �أن ت�ستلم املجموعة املبالغ التعاقدية امل�ستحقة بالكامل قبل �أخذ �أية حت�سينات ائتمانية حمتفظ بها لدى املجموعة يف االعتبار .يتم �شطب �أ�صل مايل عندما ال يكون هناك توقع معقول ال�سرتداد التدفقات
النقدية التعاقدية.

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق
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املوجودات املالية (تتمة)
ا�ستبعاد املوجودات املالية
تقوم املجموعة با�ستبعاد �أ�صل مايل فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية ال�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل� ،أو عندما تقوم املجموعة بتحويل الأ�صل املايل وكافة خماطر ومنافع ملكية الأ�صل �إىل �شركة �أخرى� .إذا مل تقم
املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومنافع امللكية وا�ستمرت يف ال�سيطرة على الأ�صل املحول ،تقوم املجموعة ب�إدراج ح�صتها املحتفظ بها يف الأ�صل وااللتزام املرتبط به عن املبالغ التي قد ت�ضطر لدفعها� .إذا احتفظت
املجموعة بكافة خماطر ومنافع ملكية الأ�صل املايل املحول ،ت�ستمر املجموعة يف �إدراج الأ�صل املايل.
املطلوبات املالية و�أدوات حقوق امللكية
ً
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية و�أدوات حقوق امللكية ال�صادرة عن املجموعة وفقا جلوهر االتفاقيات التعاقدية املربمة وتعريفات املطلوبات املالية و�أدوات حقوق امللكية.

�إن القيمة العادلة هي ال�سعر الذي قد يتم ا�ستالمه لبيع �أ�صل �أو دفعه لتحويل التزام يف معاملة منظمة بني م�ساهمي ال�سوق بتاريخ القيا�س .يعتمد قيا�س القيمة العادلة على افرتا�ض �أن معاملة بيع الأ�صل �أو حتويل االلتزام تتم �إما:
•يف ال�سوق الرئي�سي للأ�صل �أو االلتزام� ،أو
•يف ظل غياب ال�سوق الرئي�سي ،يف �أكرث الأ�سواق ذات منفعة للأ�صل �أو االلتزام.
يجب �أن تكون املجموعة قادرة على الو�صول �إىل ال�سوق الرئي�سي �أو �أكرث الأ�سواق منفعة.

�أدوات حقوق امللكية
�إن �أداة حقوق امللكية هي �أي عقد يثبت ح�صة متبقية يف موجودات �شركة بعد خ�صم كافة مطلوباتها .يتم �إدراج �أدوات حقوق امللكية ال�صادرة عن املجموعة باملتح�صالت امل�ستلمة� ،صايف تكاليف الإ�صدار املبا�شرة.
املطلوبات املالية
ً
ً
يتم ت�صنيف الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والقرو�ض ذات املطلوبات التعاقدية «كمطلوبات مالية» ويتم قيا�سها مبدئيا بالقيمة العادلة� ،صايف تكاليف املعاملة ،ويتم قيا�سها الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام
طريقة الفائدة الفعلية مع �إدراج م�صاريف الفوائد على �أ�سا�س العائد الفعلي ،با�ستثناء املطلوبات ق�صرية الأجل عندما يكون �إدراج الفائدة غري جوهري ًا.
�إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحت�ساب التكلفة املطف�أة لاللتزام املايل وتوزيع م�صاريف الفوائد على مدى الفرتة ذات ال�صلة� .إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�صم فعلي ًا الدفعات النقدية امل�ستقبلية املقدرة
على مدى العمر املتوقع للمطلوبات املالية� ،أو �أق�صر ،كما هو منا�سب.
ا�ستبعاد املطلوبات املالية
تقوم املجموعة با�ستبعاد املطلوبات املالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات املجموعة �أو �إلغائها �أو انتهاء مدتها.

يتم قيا�س القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام با�ستخدام االفرتا�ضات التي قد يقوم م�ساهمي ال�سوق با�ستخدامها عند ت�سعري الأ�صل �أو االلتزام ،بافرتا�ض ت�صرف م�ساهمي ال�سوق يف ما ي�صب يف �أف�ضل م�صاحلهم االقت�صادية.
�إن قيا�س القيمة العادلة للأ�صل الغري مايل ي�أخذ باالعتبار �إمكانية م�ساهم ال�سوق على توليد م�صالح اقت�صادية من خالل ا�ستخدام الأ�صل يف �أق�صى و�أف�ضل حاالته �أو البيع �إىل م�ساهم �أخر يف ال�سوق الذي قد يقوم با�ستخدام
الأ�صل يف �أق�صى و�أف�ضل حاالته.
تقوم املجموعة با�ستخدام طرق التقييم ،التي تعترب منا�سبة يف الظروف ،والتي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة والزيادة يف ا�ستخدام املدخالت امللحوظة ذات ال�صلة والتقليل من ا�ستخدام املدخالت الغري ملحوظة.
3.3

املعايري ال�صادرة ولكن غري فعالة بعد

�إن املعايري /التعديالت اجلديدة على املعايري ال�صادرة حتى  31دي�سمرب  2018وغري فعالة بعد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018مل يتم تطبيقها عند �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة .ال تتوقع املجموعة �أن يكون لتطبيق هذه
املعايري /التعديالت ت�أثري جوهري على بياناتها املالية املوحدة:

مقا�صة الأدوات املالية
تتم املقا�صة بني الأ�صول املالية واملطلوبات املالية ويتم �إدراج �صايف القيمة يف بيان املركز املايل املوحد يف حال وجود حق قانوين حايل قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ املدرجة والنية يف الت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو لإدراج الأ�صول
وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
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قيا�س القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقيا�س الأدوات املالية مثل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان مركز مايل موحد.

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

•املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16عقود الإيجار
•تف�سري جلنة التف�سريات الدولية رقم  23ال�شكوك حول معاجلة �ضريبة الدخل
•املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  17عقود الت�أمني
•تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9خ�صائ�ص املبالغ املدفوعة مقدم ًا ذات التعوي�ض ال�سلبي
•تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  19تعديل �أو تقلي�ص �أو ت�سوية اخلطة
•تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  28احل�ص�ص طويلة الأجل يف ال�شركات الزميلة و�شركات االئتالف
•تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28البيع �أو امل�ساهمة باملوجودات بني امل�ستثمر و�شركته الزميلة �أو �شركة االئتالف

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق
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3.3

املعايري ال�صادرة ولكن غري فعالة بعد (تتمة)

4

دورة التح�سينات ال�سنوية 2017 – 2015
ً
•املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  3دمج الأعمال – احل�ص�ص املحتفظ بها �سابقا يف عملية م�شرتكة
•املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  11االتفاقيات امل�شرتكة – احل�ص�ص املحتفظ بها �سابق ًا يف عملية م�شرتكة
•معيار املحا�سبة الدويل رقم � 12ضرائب الدخل – تابعات �ضريبة الدخل على الدفعات على الأدوات املالية امل�صنفة كحقوق ملكية
•معيار املحا�سبة الدويل رقم  23تكاليف االقرتا�ض – تكاليف االقرتا�ض امل�ؤهلة للر�سملة

�إن االفرتا�ضات الرئي�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة كما يف تاريخ التقارير املالية والتي حتمل خماطر جوهرية قد ت�سبب يف �إجراء تعديالت مادية على القيم املدرجة للموجودات واملطلوبات
خالل ال�سنة املالية القادمة مت مناق�شتها �أدناه.
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية كما هو من�صو�ص عليه يف االي�ضاح رقم  ،3قامت �إدارة املجموعة باتخاذ بع�ض القرارات والتقديرات واالفرتا�ضات اجلوهرية الغري متوفرة من م�صادر �أخرى .تعتمد التقديرات والإفرتا�ضات
ذات ال�صلة على اخلربة ال�سابقة والعوامل الآخرى التي يتم �إعتبارها ذات �صلة .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

الت�أثري املقدّر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16
(فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير )2019
مت �إ�صدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16يف يناير  2016ويحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  17عقود الإيجار ،وتف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  - 4حتديد ما �إذا كانت االتفاقية حتتوي على
عقد �إيجار ،و 15-SICعقود الإيجار الت�شغيلية  -احلوافز و 27-SICتقييم جوهر املعامالت التي تت�ضمن ال�شكل القانوين لعقد الإيجار.
يحدد املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16مبادئ الإدراج والقيا�س والعر�ض والإف�صاح عن عقود الإيجار ،ويتطلب من امل�ست�أجرين املحا�سبة عن كافة عقود الإيجار وفق ًا لنموذج �إدراج على امليزانية العمومية فردي ب�صورة
مماثلة للمحا�سبة عن عقود الإيجار التمويلية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  .17يت�ضمن املعيار �إعفاءين من الإدراج للم�ست�أجرين  -عقود الإيجار للموجودات “منخف�ضة القيمة” (على �سبيل املثال� ،أجهزة احلا�سوب
ال�شخ�صية) وعقود الإيجار ق�صرية الأجل (�أي عقود الإيجار ذات فرتة �إيجار ملدة � 12شهر �أو �أقل) .يف تاريخ بدء عقد الإيجار� ،سوف يقوم امل�ست�أجر ب�إدراج التزام �إجراء دفعات عقد الإيجار (�أي التزام عقد الإيجار) والأ�صل
الذي ميثل احلق يف ا�ستخدام الأ�صل الأ�سا�سي خالل فرتة الإيجار (�أي �أ�صل حق اال�ستخدام )� .سوف يتطلب من امل�ست�أجرين �إدراج م�صاريف الفائدة على التزام عقد الإيجار وم�صاريف اال�ستهالك على �أ�صل حق اال�ستخدام
ب�شكل منف�صل.
�سوف يتطلب كذك من امل�ست�أجرين �إعادة قيا�س التزام عقد الإيجار عند وقوع �أحداث معينة (على �سبيل املثال ،التغري يف مدة عقد الإيجار ،التغري يف دفعات الإيجار امل�ستقبلية الناجتة عن التغري يف امل�ؤ�شر �أو املعدل امل�ستخدم
لتحديد تلك املدفوعات)� .سوف يقوم امل�ست�أجر عموم ًا ب�إدراج مبلغ �إعادة قيا�س التزام عقد الإيجار كتعديل لأ�صل حق اال�ستخدام.
مل تتغري حما�سبة امل�ؤجر مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 16إىل حدٍ كبري عن املحا�سبة احلالية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم � .17سوف يوا�صل امل�ؤجرون ت�صنيف كافة عقود الإيجار با�ستخدام نف�س مبد�أ
الت�صنيف وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  17والتمييز بني نوعني من عقود الإيجار :عقود الإيجار الت�شغيلية والتمويلية .يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16كذلك من امل�ست�أجرين وامل�ؤجرين تقدمي �إف�صاحات
�أكرث �شمو ًال من تلك املطلوبة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم .17
�إن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير � .2019إن التطبيق املبكر م�سموح به ،ولكن لي�س قبل قيام ال�شركة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  .15ميكن
للم�ست�أجر �أن يختار تطبيق املعيار با�ستخدام طريقة الأثر الرجعي الكامل �أو الأثر الرجعي املعدل .ت�سمح الأحكام االنتقالية للمعيار ببع�ض الإعفاءات.
تخطط املجموعة لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16يف تاريخ �سريان املفعول املطلوب .تقوم املجموعة حالي ًا بتقييم الت�أثري املحتمل للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  16على بياناتها املالية املوحدة.
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يتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات ال�ضمنية على �أ�سا�س دوري .يتم �إدراج املراجعات للتقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها مراجعة التقديرات يف حال �أن التقديرات ت�ؤثر فقط على تلك الفرتة� ،أو خالل فرتات م�ستقبلية
يف حال �أن املراجعة ت�ؤثر على كل من الفرتة احلالية والفرتات امل�ستقبلية.
امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة
فيما يلي االفرتا�ضات الرئي�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة كما يف تاريخ التقارير املالية والتي حتمل خماطر جوهرية قد ت�سبب يف �إجراء تعديالت مادية على القيم املدرجة للموجودات واملطلوبات
خالل ال�سنة املالية القادمة.
الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات
حتدد �إدارة املجموعة الأعمار الإنتاجية املقدرة ملمتلكاتها ومعداتها لإحت�ساب اال�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ يف االعتبار اال�ستخدام املتوقع للأ�صل �أوعوامل الإهالك .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية
املتبقية والأعمار الإنتاجية ال�سنوية ويتم تعديل تكاليف الإ�ستهالك امل�ستقبلية عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية قد تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
تقييم االنخفا�ض يف قيمة املمتلكات واملعدات
يتم تقييم املمتلكات امل�صنفة �ضمن املمتلكات واملعدات لالنخفا�ض يف القيمة بنا ًء على تقييم التدفقات النقدية لكل وحدة مولدة للنقد عندما يكون هناك م�ؤ�شر على �أن تلك املوجودات قد تعر�ضت خل�سائر انخفا�ض يف القيمة.
يتم حتديد التدفقات النقدية بالرجوع �إىل ظروف ال�سوق احلديثة والأ�سعار القائمة يف نهاية فرتة التقارير املالية واالتفاقيات التعاقدية والتقديرات على مدى الأعمار االنتاجية للموجودات واملخ�صومة با�ستخدام جمموعة من
معدالت اخل�صم التي تعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر اخلا�صة بالأ�صل .تتم مقارنة �صايف القيم احلالية مع القيم الدفرتية لتقييم �أي انخفا�ض يف القيمة حمتمل .خالل ال�سنة ،قامت املجموعة
مبراجعة املبالغ القابلة لال�سرتداد من ممتلكاتها اجلوهرية ،وحتديد �أ�سا�س قيمتها قيد اال�ستخدام بالرجوع �إىل طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام عائد بن�سبة  ٪6ومعدل خ�صم بن�سبة .٪9
انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات يف الأوراق املالية
تقوم املجموعة بت�صنيف بع�ض املوجودات كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ( :2017ا�ستثمارات متاحة للبيع) وتقوم ب�إدراج التحركات يف قيمتها العادلة يف بيان الدخل ال�شامل الآخر املوحد .عندما
تنخف�ض القيمة العادلة ،تقوم الإدارة بو�ضع افرتا�ضات حول االنخفا�ض يف القيمة لتحديد ما �إذا كان ذلك انخفا�ض يف القيمة يتوجب �إدراجه �ضمن الأرباح واخل�سائر .خالل  ،2017قامت املجموعة ب�إدراج خ�سائر انخفا�ض يف
القيمة مببلغ � 10.000ألف درهم لال�ستثمارات يف الأوراق املالية .كانت القيمة الدفرتية لال�ستثمارات يف الأوراق املالية كما يف  31دي�سمرب تبلغ � 22.176ألف درهم (� 22.593 :2017ألف درهم).

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق
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امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة (تتمة)

ممتلكات ومعدات (تتمة)

�إن احلركة يف املمتلكات واملعدات خالل ال�سنة هي كما يلي:

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة على الذمم التجارية املدينة
ت�ستخدم املجموعة م�صفوفة املخ�ص�صات الحت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة للذمم التجارية املدينة .ت�ستند معدالت املخ�ص�صات على �أيام ال�سداد املت�أخرة لتجميع قطاعات خمتلفة من العمالء التي لها �أمناط خ�سارة مماثلة
(�أي ،ح�سب املوقع اجلغرايف ونوع املنتج ونوع العميل وتقييمه وما �إىل ذلك).
تعتمد م�صفوفة املخ�ص�صات مبدئي ًا على معدالت التعرث التاريخية امللحوظة للمجموعة� .سوف تقوم املجموعة ب�ضبط امل�صفوفة لتعديل جتربة خ�سارة االئتمان التاريخية مع املعلومات امل�ستقبلية .يف تاريخ كل تقارير مالية ،يتم
حتديث معدالت التعرث التاريخية امللحوظة ويتم حتليل التغريات يف التقديرات امل�ستقبلية.
يعترب تقييم العالقة بني معدالت التعرث التاريخية امللحوظة والظروف االقت�صادية املتوقعة وخ�سائر االئتمان املتوقعة تقدير ًا جوهري ًا .يعترب مبلغ خ�سائر االئتمان املتوقعة ح�سا�س ًا للتغريات يف الظروف والأحداث االقت�صادية
املتوقعة .قد ال ت�شري جتربة خ�سارة االئتمان ال�سابقة للمجموعة والتنب�ؤ بالظروف االقت�صادية �أي�ض ًا �إىل التعرث الفعلي للعميل يف امل�ستقبل.
يف تاريخ التقرير املايل ،بلغ �إجمايل الذمم التجارية املدينة � 114.870ألف درهم (� 100.966 :2017ألف درهم) وكان خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة � 10.637ألف درهم ( :2017خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
مببلغ � 8.169ألف درهم) .يتم االعرتاف ب�أي فرق بني املبالغ املح�صلة فعل ًيا يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقع تلقيها يف بيان الربح �أو اخل�سارة املوحد.
الأحكام املحا�سبية الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
�أثناء عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة املو�ضحة يف الإي�ضاح رقم  ،3قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية التي لها الأثر اجلوهري الأكرب على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املوحدة (بخالف تلك التي تت�ضمن
تقديرات ،والتي يتم ذكرها �أعاله ).
االتفاقية امل�شرتكة
حتتفظ املجموعة بن�سبة  ٪50من حقوق الت�صويت يف اتفاقيتها امل�شرتكة .لدى املجموعة �سيطرة م�شرتكة على هذه االتفاقية حيث �أنه مبوجب االتفاقيات التعاقدية ،تكون املوافقة بالإجماع مطلوبة من كافة �أطراف االتفاقيات
لكافة الأن�شطة ذات ال�صلة .متنح االتفاقية امل�شرتكة املجموعة و�أطراف االتفاقيات حقوق ًا يف �صايف املوجودات .لذلك ،يتم ت�صنيف هذه االتفاقية ك�شركة ائتالف.
5

ممتلكات ومعدات

ممتلكات ومعدات ب�صايف القيمة الدفرتية
مبالغ مدفوعة مقدم ًا ملقاولني مقابل موجودات قيد الإن�شاء
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 31دي�سمرب 2018
�ألف درهم
8.194.848
12.272
8.207.120

 31دي�سمرب 2017
�ألف درهم
8.279.716
10.595
8.290.311

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

التكلفة:
يف  1يناير 2017
�إ�ضافات
ربح القيمة العادلة من �إعادة تقييم �أر�ض
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2017
يف  1يناير 2018
�إ�ضافات
حتويالت
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2018
اال�ستهالك واالنخفا�ض يف القيمة املرتاكمني:
يف  1يناير 2017
املحمل لل�سنة
ا�ستبعادات
خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة
يف  31دي�سمرب 2017
يف  1يناير 2018
املحمل لل�سنة
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2018
�صايف القيمة الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 2018
يف  31دي�سمرب 2017

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

الأر�ض واملبنى
�ألف درهم

املعدات امليكانيكية
والكهربائية ومعدات
ال�سباكة
�ألف درهم

الأثاث والرتكيبات
واملعدات الت�شغيلية
�ألف درهم

ال�سيارات
�ألف درهم

�إن�شاءات قيد التنفيذ
�ألف درهم

الإجمايل
�ألف درهم

8.152.936
178
40
8.153.154

996.682
2.147
()28
998.801

1.177.998
19.185
()231
1.196.952

281.674
49.629
()45.088
286.215

41.778
18.136
59.914

10.651.068
89.275
40
()45.347
10.695.036

8.153.154
303
()63
8.153.394

998.801
243
999.044

1.196.952
10.300
786
()3.470
1.204.568

286.215
42.638
()45.743
283.110

59.914
51.547
()786
110.675

10.695.036
105.031
()49.276
10.750.791

850.209
58.987
6.700
915.896
915.896
58.251
()63
974.084

390.223
31.110
()28
421.305
421.305
30.221
451.526

896.319
54.845
()181
950.983
950.983
43.400
()3.470
990.913

114.330
47.665
()34.859
127.136
127.136
46.826
()34.542
139.420

-

2.251.081
192.607
()35.068
6.700
2.415.320
2.415.320
178.698
()38.075
2.555.943

7.179.310
7.237.258

547.518
577.496

213.655
245.969

143.690
159.079

110.675
59.914

8.194.848
8.279.716
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6

مت ت�صنيف اال�ستثمارات يف الأوراق املالية وفق ًا للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  :2017( 9وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  )39كما يلي:

مت تخ�صي�ص م�صاريف اال�ستهالك يف بيان الأرباح واخل�سائر املوحد كما يلي:

تكلفة اخلدمات
م�صاريف عمومية و�إدارية

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

2018
�ألف درهم
177.411
1.287
178.698

2017
�ألف درهم
191.653
954
192.607

مدرج �ضمن الأر�ض واملباين �أرا�ضي مدرجة بقيمة معاد تقييمها تبلغ � 5.385.963ألف درهم يف  31دي�سمرب � 5.385.963 :2017( 2018ألف درهم) .قامت املجموعة ب�إ�ستخدام مقيم معتمد م�ستقل ،بهدف حتديد القيمة
العادلة لأرا�ضيها كما يف  31دي�سمرب  .2017مت �إدراج تكاليف انخفا�ض يف القيمة مببلغ ال �شيء (� 6.700 :2017ألف درهم) مقابل قطعة �أر�ض حمتفظ بها من قبل املجموعة كنتيجة لإعادة التقييم .بالإ�ضافة لذلك ،مت �إدراج
ربح �إعادة تقييم بقيمة ال �شيء (� 40 :2017ألف درهم) مقابل قطعة �أر�ض �أخرى حمتفظ بها من قبل املجموعة كنتيجة لإعادة التقييم.
مت حتديد القيمة العادلة من خالل الرجوع �إىل الدالئل ال�سوقية .ي�شري هذا �إىل �أن التقييمات املنفذة من قبل املقيم تعتمد على الأ�سعار ال�سوقية الن�شطة ،معدلة لأي اختالفات يف طبيقة وموقع �أو ظروف العقار املحدد� .إن تاريخ
�إعادة التقييم هو � 22أكتوبر .2017

ا�ستثمارات يف �أ�سهم
بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
متاحة للبيع
القيمة العادلة اخلتامية
ا�ستثمارات يف �أ�سهم مدرجة
القيمة العادلة االفتتاحية
االنخفا�ض يف القيمة العادلة
القيمة العادلة اخلتامية
ا�ستثمارات يف �أ�سهم غري متداولة
�إجمايل اال�ستثمارات يف �أوراق مالية

2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

22.175
22.175

22.593
22.593

1.414
()418
996
21.179
22.175

1.690
()276
1.414
21.179
22.593

يف حال قيا�س الأر�ض با�ستخدام منوذج التكلفة ،لبلغت القيمة املدرجة � 485.659ألف درهم (� 485.659 :2017ألف درهم).

�إن اال�ستثمارات يف الأ�سهم املتداولة مدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية.

خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018قامت املجموعة بتحويل مبلغ بقيمة � 786ألف درهم ( :2017ال �شيء) من �أعمال الإن�شاءات قيد الإجناز �إىل فئات خمتلفة �ضمن املمتلكات واملعدات .متثل �أعمال الإن�شاءات قيد الإجناز
ب�شكل رئي�سي امل�صاريف الر�أ�سمالية على �إ�ضافات وتو�سعة عقارات الفنادق.

ميثل اال�ستثمار يف �أ�سهم الغري متداولة ح�صة املجموعة يف حقوق امللكية ل�شركة �أبوظبي لال�ستثمارات ال�سياحية البالغة  31( %10.224دي�سمرب .)%10.224 :2017

قامت الإدارة بتنفيذ مراجعة �سنوية لعقاراتها بهدف حتديد يف حال وجود �أي م�ؤ�شرات على االنخفا�ض يف القيمة بنا ًء على تقييم �أي عوامل داخلية �أو خارجية للقيمة القابلة لال�سرتداد للعقارات .مت حتديد القيمة القابلة
لال�سرتداد للموجودات اجلوهرية على �أ�سا�س قيمها قيد اال�ستخدام من خالل الرجوع �إىل طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام معدل عائد  %6.4ومعدل خ�صم  .%9.4بنا ًء على تقييم الإدارة ،مل يكن هناك �أية تكاليف
�إ�ضافية لالنخفا�ض يف القيمة يتوجب �إدراجها على املمتلكات كما يف  31دي�سمرب .2018

�إن �شركة �أبوظبي لال�ستثمارات ال�سياحية �شركة م�سجلة يف م�صر ك�شركة م�ساهمة خا�صة .وتتمثل �أهدافها الرئي�سية يف اال�ستثمار يف امل�شروعات ال�سياحية يف م�صر .متتلك �شركة �أبوظبي لال�ستثمارات ال�سياحية ثالثة فنادق يتم
ت�شغيلها وفق ًا التفاقية �إدارة مربمة مع �إحدى املجموعات الفندقية العاملية ومتتلك ح�صة يف حقوق ملكية �شركة م�ساهمة خا�صة يف م�صر تقوم ببناء منتجع �سياحي يف م�صر.
خالل  ،2017قامت الإدارة ب�إجراء حتليل انخفا�ض يف القيمة على ا�ستثماراتها يف �شركة �أبوظبي اال�ستثمارات ال�سياحية يف م�صر والتي نتجت عن �إدراج خم�ص�ص انخفا�ض يف القيمة مببلغ � 10.000ألف درهم.

�إن القرو�ض البنكية م�ضمونة من خالل عقارات الفنادق بقيمة  2.95مليار درهم ( 3.02 :2017مليار درهم) (�إي�ضاح .)17
أرا�ض م�ؤجرة
� ٍ
ت�ست�أجر ال�شركة من بلدية مدينة �أبوظبي �أربع قطع من الأر�ض ،ثالث منها بها حت�سينات بقيمة دفرتية �إجمالية قدرها  17.03مليون درهم كما يف  31دي�سمرب  18.4 :2017( 2018مليون درهم) .ت�ستخدم �شركة االئتالف قطعتي
�أر�ض التي بها حت�سينات بقيمة دفرتية �إجمالية تبلغ  9.35مليون درهم كما يف  31دي�سمرب  10.5 :2017( 2018مليون درهم) ،وبالتايل تتحمل قيمة الإيجار ال�سنوي .يتم جتديد عقود قطع الأرا�ضي هذه على �أ�سا�س �سنوي.
�إن�شاءات قيد التنفيذ
متثل الإن�شاءات قيد التنفيذ ب�صفة �أ�سا�سية النفقات الر�أ�سمالية على �إ�ضافات وزيادة العقارات الفندقية.
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7

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

8

متتلك املجموعة ح�صة بن�سبة  %38.46يف ح�ص�ص ر�أ�س مال �شركة اال�ستثمارات ال�سياحية اخلارجية املحدودة (“ ،)”OTICوهي �شركة ت�أ�س�ست يف جري�سي بجزر القنال ،وت�شارك يف املجمعات ال�سياحية وتعمل يف املغرب.
يتم احت�ساب ا�ستثمار املجموعة يف ال�شركة الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية� .إن �شركة اال�ستثمارات ال�سياحية اخلارجية املحدودة هي �شركة خا�صة وال توجد لأ�سهمها �أ�سعار مدرجة يف ال�سوق .ال توجد مطلوبات طارئة
متعلقة بح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة.

يف  1يناير
ح�صة من نتائج �شركة زميلة
يف  31دي�سمرب
8

2018
�ألف درهم
10.743
10.743

2017
�ألف درهم
10.743
10.743

متتلك املجموعة ح�صة ملكية بن�سبة  %51بحقوق ت�صويت مت�ساوية يف �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س ال�شرق الأو�سط ذ.م.م (�أبوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س) ،وهي اتفاقية ائتالف مع كومبا�س جروب انرتنا�شيونال
بي يف التي ت� ّأ�س�ست يف �أبوظبي بتاريخ � 3أكتوبر  .2000تقدم �شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق كومبا�س خدمات التموين وخدمات م�صبغة وخدمات تنظيف و�إدارة املرافق وتقدمي اخلدمات �إىل �أطراف ثالثة.

يف  1يناير
ح�صة من الربح لل�سنة
التغري يف العمالت الأجنبية
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة ائتالف
يف  31دي�سمرب

48

ملخ�ص ت�سوية بني املعلومات املالية املدرجة والقيمة الدفرتية حل�صة ال�شركة يف �شركة االئتالف:

الر�صيد االفتتاحي ل�صايف املوجودات
الربح لل�سنة
توزيعات �أرباح
فروقات حتويل عمالت �أجنبية
الر�صيد اخلتامي ل�صايف املوجودات
ح�صة بن�سبة  %50يف �شركة االئتالف
القيمة الدفرتية

ا�ستثمار يف �شركة ائتالف

2018
�ألف درهم
168.980
132.684
35
()107.772
193.927

ا�ستثمار يف �شركة ائتالف (تتمة)

2017
�ألف درهم
173.801
102.141
()1.454
()105.508
168.980

فيما يلي املعلومات املالية امللخ�صة ل�شركة االئتالف:

بيان املركز املايل
موجودات غري متداولة
النقد وما يعادله
موجودات متداولة �أخرى (با�ستثناء النقد)
مطلوبات مالية (با�ستثناء الذمم التجارية الدائنة)
مطلوبات متداولة �أخرى (مبا يف ذلك الذمم التجارية الدائنة)
مطلوبات غري متداولة �أخرى
احلقوق غري امل�سيطرة
�صايف املوجودات

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

2018
�ألف درهم
337.959
265.368
()215.297
()176
387.854
193.927
193.927

2017
�ألف درهم
345.846
217.722
()211.016
()14.593
337.959
168.980
168.980
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2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

44.248
425.696
745.891
()124.512
()569.442
()131.324
()2.703
387.854

54.422
295.351
748.928
()175.272
()461.299
()123.355
()816
337.959
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ا�ستثمار يف �شركة ائتالف (تتمة)

بيان الأرباح واخل�سائر
�إيرادات
م�صاريف
ا�ستهالك
م�صاريف �أخرى
(م�صاريف) �إيرادات الفائدة� ،صايف
م�صاريف �ضريبة الدخل
الربح لل�سنة

10
2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

2.310.790
()1.930.604
()22.430
()89.798
3.514
()6.104
265.368

2.101.713
()1.772.752
()27.524
()78.330
()3.031
()2.354
217.722

ذمم جتارية مدينة
ناق�ص ًا :خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة (معيار املحا�سبة الدويل رقم
 :39خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها)
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )11
ذمم مدينة �أخرى ومبالغ مدفوعة مقدم ًا

ا�ستلمت املجموعة توزيعات �أرباح نقدية من �شركة االئتالف بقيمة  107.8مليون درهم خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  105.5 :2017( 2018مليون درهم) .يف  31دي�سمرب  ،2018لدى �شركة االئتالف �ضمانات بنكية،
معظمها �سندات �أداء ،بقيمة  286مليون درهم ( 254 :2017مليون درهم).
9

املخزون

الب�ضائع املنتهية وبنود املخزون الأخرى

2018
�ألف درهم
23.960

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا

()10.637
104.233
36.001
48.375
188.609

()8.169
92.797
33.827
57.901
184.525

يف  31دي�سمرب  ،2018مت �إدراج الفائدة املدينة املرتاكمة بقيمة  1.3مليون درهم ( 6.1 :2017مليون درهم) على الودائع البنكية يف الذمم املدينة الأخرى� .إن الذمم التجارية املدينة بال فائدة وذات فرتة ترتاوح بني 90 – 30
يوم ًا.
كما يف  31دي�سمرب  ،2018انخف�ضت القيمة اال�سمية للذمم التجارية املدينة بقيمة  10.6مليون درهم ( 8.2 :2017مليون درهم) ومت تكوين خم�ص�ص لها بالكامل .بلغت احلركة يف خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة (:2017
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها) كما يلي:

2017
�ألف درهم
28.648

تتكون الب�ضائع ب�صفة �أ�سا�سية من امل�شروبات والأغذية وكذلك اللوازم الهند�سية والعاملة .يتم �إدراج تكلفة املخزون كم�صاريف عندما يتم ا�ستهالك بنود املخزون.

2018
�ألف درهم
114.870

2017
�ألف درهم
100.966

يف  1يناير
املخ�ص�ص لل�سنة
املعكو�س خالل ال�سنة
امل�شطوب خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2018
�ألف درهم
املعيار الدويل
لإعداد التقارير
املالية رقم 9
8.169
16.522
()11.158
()2.896
10.637

2017
�ألف درهم
معيار املحا�سبة
الدويل رقم 39
6.735
10.268
()6.565
()2.269
8.169

مت الإف�صاح عن تكوين وعك�س خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة يف بيان الأرباح واخل�سائر املوحد �ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية (�إي�ضاح  .)21يتم عادة �شطب املبالغ املحملة �إىل ح�ساب املخ�ص�ص عند عدم توقع ا�سرتداد
نقد �إ�ضايف .ال تت�ضمن الفئات الأخرى �ضمن الذمم املدينة واملبالغ املدفوعة مقدم ًا موجودات منخف�ضة القيمة.
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10

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا (تتمة)

11

كما يف  31دي�سمرب  ،2018ا�شتمل حتليل الذمم التجارية املدينة تلك الذمم التجارية املدينة التي �إ�ستحقت الدفع وغري املنخف�ضة القيمة كما يلي:

غري م�ستحقة الدفع وغري منخف�ضة القيمة
م�ستحقة الدفع ولكن غري منخف�ضة القيمة
م�ستحقة الدفع ملدة � 30إىل  60يوم ًا
م�ستحقة الدفع ملدة � 61إىل  90يوم ًا
م�ستحقة الدفع ملدة � 91إىل  120يوم ًا
م�ستحقة الدفع لأكرث من  120يوم ًا

2018
�ألف درهم
41.941

2017
�ألف درهم
36.420

23.611
14.102
8.711
15.868
62.292
104.233

22.703
11.473
6.304
15.898
56.377
92.797

متثل الأطراف ذات عالقة �شركة االئتالف ،وال�شركة الزميلة ،والفنادق املدارة ،وامل�ساهمون الرئي�سيون واملدراء وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وال�شركات التي ي�سيطرون عليها وذات ال�سيطرة امل�شرتكة� ،أو التي ميار�س
الأطراف عليها نفوذ ًا جوهري ًا .تقوم الإدارة باملوافقة على الأ�سعار وال�شروط املتعلقة بهذه املعامالت.
�أحكام و�شروط املعامالت مع الأطراف ذات عالقة
تتم معامالت البيع وتقدمي اخلدمات من و�إىل الأطراف ذات عالقة ب�أ�سعار ال�سوق العادية� .إن الأر�صدة القائمة يف نهاية ال�سنة غري م�ضمونة ،وبال فائدة ويتم ت�سويتها نقد ًا .مل يتم ت�سليم �أو �إ�ستالم �أية �ضمانات مقابل احل�سابات
الدائنة واملدينة مع الأطراف ذات العالقة.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018مل ت�سجل املجموعة �أي �إنخفا�ض يف قيمة املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة� .إن هذا التقييم يتم كل �سنة مالية من خالل فح�ص املركز املايل للأطراف ذات عالقة وفح�ص ال�سوق حيث
تتعامل تلك الأطراف.
�إن الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان املركز املايل املوحد هي كما يلي:

فيما يلي املعلومات حول تعر�ض الذمم التجارية املدينة للمجموعة ملخاطر االئتمان:

 31دي�سمرب 2018
معدل خ�سارة االئتمان املتوقعة
�إجمايل القيمة الدفرتية املقدرة عند التعرث
خ�سارة االئتمان املتوقعة
 31دي�سمرب 2017
معدل خ�سارة االئتمان املتوقعة
�إجمايل القيمة الدفرتية املقدرة عند التعرث
خ�سارة االئتمان املتوقعة

الإجمايل
درهم

احلايل
درهم

 60 – 30يوم
درهم

 90 – 61يوم
درهم

 120 – 91يوم �أكرث من  120يوم
درهم
درهم

114.870
10.637

%2.1
42.845
903

%4.3
24.685
1.074

%6.5
15.089
987

%10.4
9.717
1.006

%29.6
22.534
6.666

100.966
8.169

%2.1
37.209
789

%4.7
23.829
1.127

%7.3
12.378
905

%11.9
7.158
854

%22
20.392
4.494

�إن القيم املدرجة للذمم التجارية املدينة للمجموعة ت�سود بالدرهم الإماراتي وتعادل قيمها العادلة كما يف  31دي�سمرب  2018و.2017
�إن �أق�صى تعر�ض ملخاطر االئتمان يف تاريخ التقارير املالية هو القيمة املدرجة لكل فئه من الذمم املدينة املذكورة �أعاله .ال حتتفظ املجموعة ب�أية �ضمانات.
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مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )10
مبالغ م�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )19

2018
�ألف درهم
36.001
390

2017
�ألف درهم
33.827
747

�إن املعامالت اجلوهرية مع الأطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان الأرباح واخل�سائر املوحد هي كما يلي:

�أتعاب �إدارة م�ستلمة
مبيعات الب�ضائع واخلدمات ل�شركة االئتالف
مبيعات الب�ضائع واخلدمات الأخرى للأطراف ذات العالقة الأخرى
م�شرتيات الب�ضائع واخلدمات
املبالغ امل�ستحقة من قبل �شركة االئتالف (املدرجة �ضمن املبالغ
امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة)
املبالغ امل�ستحقة �إىل �شركة االئتالف (املدرجة �ضمن املبالغ امل�ستحقة
لأطراف ذات عالقة)
ال�شركة الزميلة – �شركة اال�ستثمارات ال�سياحية يف اخلارج املحدودة
تكاليف الإدارة والتكاليف الأخرى املدفوعة بالنيابة عن �شركة
اال�ستثمارات ال�سياحية يف اخلارج املحدودة
املبالغ امل�ستحقة من قبل ال�شركة الزميلة

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

2018
�ألف درهم
3.496
46.277
3.258
2.871

2017
�ألف درهم
3.807
41.375
3.034
3.889

31.998

28.493

390

739

240
959

357
676
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الأطراف ذات العالقة (تتمة)

13

�أحكام و�شروط املعامالت مع الأطراف ذات عالقة (تتمة)

تعوي�ض موظفي الإدارة الرئي�سيني
مكاف�آت ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

لغر�ض بيان التدفقات النقدية املوحد ،يتكون النقد وما يعادله مما يلي:
2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

19.387
1.357
20.744
12.440

22.116
1.717
23.833
10.840

نقد لدى البنك ويف ال�صندوق
ودائع ق�صرية الأجل
ناق�ص ًا :ودائع ق�صرية الأجل ذات ا�ستحقاق لأكرث من ثالثة �أ�شهر
النقد وما يعادله

كما يف  31دي�سمرب  ،2018مل يتم منح �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة قرو�ض ( :2017ال �شيء).
12

2018
�ألف درهم
999.565
165.629
1.165.194
1.165.194

2017
�ألف درهم
251.180
782.167
1.033.347
()774.102
259.245

حتمل الودائع لدى البنوك معدل فائدة يرتاوح بني � %1إىل � %0.2 :2017( %3.75إىل .)%3.5

العائد الأ�سا�سي واملخف�ض على ال�سهم

14

يحت�سب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم بتق�سيم الربح لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة .يتم احت�ساب الربح املخف�ض لل�سهم من خالل تق�سيم الربح لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
القائمة خالل ال�سنة ،معدل لتاثري الأدوات املخف�ضة.
يعك�س اجلدول التايل بيانات الربح والأ�سهم امل�ستخدمة يف عملية احت�ساب العائد على ال�سهم:
الربح العائد ملالكي ال�شركة (�ألف درهم)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم قيد الإ�صدار (�ألف)
العائد الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم (درهم)

النقد وما يعادله

2018
241.181
1.000.000
0.24

2017
247.894
1.000.000
0.25

ر�أ�س املال

امل�صرح به وال�صادر واملدفوع بالكامل
� 1.000.000.000سهم عادي بقيمة درهم واحد لل�سهم

2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

1.000.000

1.000.000

يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية املنعقد يف  27فرباير  ،2018وافق امل�ساهمون على توزيعات �أرباح نقدية بقيمة  0.125درهم لل�سهم الواحد ب�إجمايل  125مليون درهم.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة توزيعات نقدية بقيمة  0.13درهم لل�سهم ب�إجمايل  130مليون درهم .تخ�ضع توزيعات الأرباح النقدية ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي
القادم.

مل ت�صدر املجموعة �أية �أدوات قد يكون لها ت�أثري خمف�ض على العائد لل�سهم عند حتويلها �أو ا�ستخدامها.
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15

احتياطيات نظامية واختيارية

17

االحتياطي النظامي
وفق ًا للقانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم ( )2ل�سنة  2015واملادة رقم  60من النظام الأ�سا�سي لل�شركة كما هو معدل ،يجب حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي ن�سبة %50
من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر واملدفوع بالكامل� .إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع .مل يتم �إجراء �أية حتويالت خالل ال�سنة احلالية (� 4.578 :2017ألف درهم) باعتبار �أن االحتياطي قد بلغ  %50من ر�أ�س مال ال�شركة ال�صادر
واملدفوع بالكامل.
احتياطي اختياري
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي ال�سابق لل�شركة ،يتم حتويل  ٪10من الربح لل�سنة �إىل االحتياطي القانوين حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من ر�أ�س مال ال�شركة ال�صادر واملدفوع بالكامل� ،أو �إىل �أن يتم اتخاذ قرار من قبل اجلمعية العمومية
العادية للم�ساهمني ب�إيقاف عملية التحويل �إىل هذا االحتياطي.

قرو�ض لأجل (تتمة)

تتكون القرو�ض لأجل مما يلي:
•ح�صلت ال�شركة بتاريخ � 2أكتوبر  2014على ت�سهيل قر�ض لأجل م�ضمون من بنك حملي بقيمة  1.2مليار درهم بغر�ض �إعادة متويل اتفاقية قر�ض قائم بقيمة  1.5مليار درهم مع ائتالف ي�ضم �أربعة بنوك .وكنتيجة،
قامت ال�شركة بت�سوية الر�صيد القائم من القر�ض لأجل وكذلك عقد تبادل �أ�سعار الفائدة املرتبط بها بقيمة  750مليون درهم و 49مليون درهم ،على التوايل ،يف �أكتوبر  .2014ي�ستحق �سداد القر�ض اجلديد على  20ق�سط ن�صف
�سنوي مت�ساوي بقيمة  60مليون درهم ابتدا ًء من �إبريل  2015حتى �أكتوبر  .2024ت�شمل ال�ضمانات رهونات على فندق مملوك من قبل ال�شركة .يحمل القر�ض فائدة متغرية �سنوية زائد هام�ش .بلغت القيمة الدفرتية للقر�ض كما
يف  31دي�سمرب  2018ما قيمته  720مليون درهم ( 31دي�سمرب  840 :2017مليون درهم).
كما يف  31دي�سمرب  ،2018كان لدى املجموعة ر�سوم ترتيب مدفوعة مقدم ًا غري مطف�أة بقيمة  8.75مليون درهم ( 31دي�سمرب  10.25 :2017مليون درهم) فيما يتعلق بهذا الت�سهيل ومت خ�صمها من ر�صيد القر�ض.

وفق ًا للمادة رقم  59من النظام اال�سا�سي لل�شركة ،وتعديالته ،يجب خ�صم ن�سبة يتم حتديدها من قبل جمل�س االدارة من االرباح ال�سنوية بهدف �إطفاء موجودات ال�شركة �أو تعوي�ض ا�ستهالكها .يجب ا�ستخدام هذا االحتياطي
وفق ًا لتوجيهات اجلمعية العمومية .مت حتديد الن�سبة كـ  .%10مل يتم �إجراء �أية حتويالت خالل ال�سنة احلالية (� 4.578 :2017ألف درهم) باعتبار �أن االحتياطي قد بلغ  %50من ر�أ�س مال ال�شركة ال�صادر واملدفوع بالكامل.

•بتاريخ  17يناير  ،2016ح�صلت املجموعة على ت�سهيل قر�ض لأجل م�ضمون من �أحد البنوك املحلية مببلغ  320مليون درهم لإعادة متويل اتفاقية القر�ض القائمة حينها بقيمة  240مليون درهم مع بنك حملي �آخر
ولتمويل �أن�شطة جتديد ثالثة فنادق قائمة .كما يف  31دي�سمرب  ،2018قد قامت ال�شركة ب�سحب كامل الت�سهيل .ي�ستحق �سداد القر�ض على  20ق�سط ربع �سنوي مت�ساوي مببلغ  16مليون درهم اعتبار ًا من  30يونيو  2016حتى
دي�سمرب  .2021تتمثل ال�ضمانات يف رهن عقاري على فندق مملوك من قبل املجموعة .يحمل الت�سهيل �سعر فائدة متغري �سنوي زائد هام�ش .بلغت القيمة املدرجة للقر�ض كما يف � 31سبتمرب  2018ما قيمته  156مليون درهم (31
دي�سمرب  220 :2017مليون درهم).

يتم ا�ستخدام احتياطي �إعادة تقييم املوجودات لإدراج الزيادات يف القيمة العادلة للأر�ض واالنخفا�ضات �إىل املدى الذي تتعلق فيه هذه االنخفا�ضات بالزيادة يف نف�س الأ�صل املدرج �سابق ًا �ضمن حقوق امللكية.

خالل  ،2016قامت املجموعة ب�سداد  800.000درهم كر�سوم ترتيب للح�صول على القر�ض وكما يف  31دي�سمرب  ،2018كان لدى املجموعة ر�سوم ترتيب قرو�ض مدفوعة مقدم ًا غري مطف�أة بقيمة  346.667درهم ( 31دي�سمرب
 506.667 :2017درهم) فيما يتعلق بالت�سهيل ومت ت�سويتها من ر�صيد القر�ض.

16

17

احتياطي �إعادة تقييم املوجودات

قرو�ض لأجل

قرو�ض لأجل لدى بنوك جتارية:
مبالغ م�ستحقة خالل �أقل من �سنة – التزام متداول
مبالغ م�ستحقة خالل �أكرث من �سنة – التزام غري متداول

56

•يف  5مار�س  ،2018ح�صلت �شركة الغزال للموا�صالت ،وهي �شركة تابعة ،على ت�سهيل قر�ض لأجل من بنك حملي بقيمة  50مليون درهم لتمويل �شراء �سيارات .يحمل الت�سهيل معدل فائدة متغري زائد هام�ش .ﻴ�ﺴﺘﺤﻕ
�ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭ�ﺽ ﻋﻠﻰ  ١٦ﻗ�ﺴﻁ ن�صف �سنوي ﺘﺒﺩ ﺃ� ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل عملية �ﺴﺤﺏ .ي�شكل ال�ضمان رهن ًا على املوجودات التي مت �شرا�ؤها من متح�صالت القر�ض .بلغت القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب  2018ما قيمته  15.7مليون درهم
( 31دي�سمرب  :2017ال �شيء).

2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

187.162
695.413
882.575

182.340
866.903
1.049.243

�إن املبالغ املدرجة لقرو�ض املجموعة هي بدرهم الإمارات العربية املتحدة.
مل يكن هناك �أي تعرث �أو �إخفاق لتعهدات القر�ض خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018و 31دي�سمرب .2017
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خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

يف  1يناير
املحمل لل�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب
19

21
2018
�ألف درهم
34.909
7.533
()7.859
34.583

2017
�ألف درهم
40.015
8.248
()13.354
34.909

تكاليف املوظفني
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة ( :2017الديون امل�شكوك يف حت�صيلها)
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�ستهالك
م�صاريف �أخرى

الذمم الدائنة وامل�ستحقات

الذمم التجارية الدائنة
مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )11
مطلوبات م�ستحقة
توزيعات �أرباح دائنة
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الإجمايل

2018
�ألف درهم
331.153
390
49.655
12.009
9.407
402.614

2017
�ألف درهم
191.840
747
67.016
11.875
7.895
279.373

بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018ا�شتملت امل�صاريف الأخرى على امل�ساهمات االجتماعية �إىل امل�ستفدين التاليني:

�صندوق الوطن

58

2017
�ألف درهم
2.779
71
2.479
5.329

2018
�ألف درهم
-

2017
�ألف درهم
3.000
3.000

ال تتجاوز امل�ساهمات املدرجة ن�سبة  %2من متو�سط �أرباح املجموعة خالل ال�سنتني املاليتني املنتهينت التي ت�سبق امل�ساهمة.
22

�	20إيرادات ا�ستثمارات و�إيرادات �أخرى

الربح من بيع املمتلكات واملعدات
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات متداولة
�إيرادات �أخرى� ،صايف

2018
�ألف درهم
19.099
5.346
10.200
1.287
15.844
51.776

2017
�ألف درهم
21.680
3.703
10.840
954
9.847
47.024

بلغت مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سبمر  2018ما قيمته  10.2مليون درهم ( 10.8 :2017مليون درهم) ،والتي تخ�ضع ملوافقة امل�ساهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي القادم.

�إن الذمم التجارية الدائنة بال فائدة ومت عاد ًة �سدادها خالل  60يوم ًا من تاريخ �أ�صدار الفاتورة� .إن الذمم الدائنة الأخرى بال فائدة وذات متو�سط لفرتة �ستة �أ�شهر با�ستثناء املحتجزات الدانة ،يف حال وجدت .ت�شمل املطلوبات
املرتاكمة املحتجزات الدائنة بقيمة  54.5مليون درهم ( 56.1 :2017مليون درهم)� .إن القيم املدرجة لهذه املحتجزات الدائنة تقارب قيمها العادلة كما يف تاريخ التقارير املالية.

2018
�ألف درهم
3.500
2.743
6.243

م�صاريف عمومية و�إدارية

تكاليف التمويل� ،صايف

�إيرادات الفائدة على الودائع البنكية
م�صاريف الفائدة على القرو�ض البنكية

2018
�ألف درهم
()24.817
36.808
11.991

2017
�ألف درهم
()21.446
33.224
11.778

مت دفع الفائدة خالل ال�سنة مبعدالت ترتاوح من � %2.7إىل � %2.16 :2017( %3.8إىل .)%3.2
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23

معلومات قطاعية

23

يتم حتديد القطاع الرئي�سي املعد للتقارير على �أ�سا�س القطاعات الت�شغيلية حيث �أن خماطر ومعدالت عوائد املجموعة تت�أثر ب�شكل �أ�سا�سي باالختالفات يف املنتجات واخلدمات املقدمة .يتم تنظيم القطاعات الت�شغيلية ويتم ادارتها
ب�شكل منف�صل وفق ًا لطبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة حيث ميثل كل قطاع وحدة ت�شغيلية ا�سرتاتيجية تقدم منتجات متنوعة وتخدم �أ�سواق خمتلفة.
ٍ
القطاعات الت�شغيلية
للأغرا�ض الإدارية ،يتم تنظيم املجموعة حالي ًا �إىل �أربعة قطاعات ت�شغيلية رئي�سية .تعد هذه القطاعات الأ�سا�س الذي تقوم املجموعة بنا ًء عليه ب�إعداد التقارير حول معلوماتها القطاعية الرئي�سية ،وهي:
•الفنادق
•خدمات التجزئة
•خدمات النقل
•ال�شركة القاب�ضة ،وهي م�س�ؤولة عن �إدارة اال�ستثمارات املحتفظ بها من قبل املجموعة وتطوير الفنادق والتن�سيق العام لأن�شطة املجموعة.

60

8.168.203
146.972

41.282
20.126

245.606
72.401

1.360.434
1.083.434

()2.481
()3.161

9.813.044
1.319.772

8.218.540
151.735

52.351
21.188

235.541
50.543

1.236.188
1.141.962

()1.621
()1.903

9.740.999
1.363.525

�	24إدارة املخاطر املالية

مت عر�ض املعلومات املتعلقة بهذه القطاعات �أدناه:
معلومات قطاعية (تتمة)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�إيرادات
تكلفة اخلدمات
�إجمايل الربح
م�صاريف عمومية و�إدارية
ح�صة من �أرباح �شركة االئتالف و�شركة زميلة� ،صايف
�إيرادات اال�ستثمار و�إيرادات �أخرى� ،صايف
تكاليف التمويل� ،صايف
الربح لل�سنة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017
�إيرادات
تكلفة اخلدمات
�إجمايل الربح
م�صاريف عمومية و�إدارية
ح�صة من �أرباح �شركة االئتالف و�شركة زميلة� ،صايف
�إيرادات اال�ستثمار و�إيرادات �أخرى� ،صايف
االنخفا�ض يف قيمة الأر�ض
االنخفا�ض يف قيمة ا�ستثمار متاح للبيع
تكاليف التمويل� ،صايف
الربح لل�سنة

يف  31دي�سمرب 2018
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
يف  31دي�سمرب 2017
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

الفنادق
�ألف درهم

خدمات التجزئة
�ألف درهم

خدمات النقل
�ألف درهم

ال�شركة القاب�ضة
�ألف درهم

ا�ستبعاد مدخالت
�ألف درهم

الإجمايل
�ألف درهم

مت قيا�س القيم املقدمة من قبل الإدارة فيما يتعلق ب�إجمايل املوجودات واملطلوبات بطريقة متوافقة مع تلك امل�ستخدمة يف البيانات املالية املوحدة .مت تخ�صي�ص موجودات القطاع بنا ًء على عمليات القطاع.

يتم تقييم �أداء قطاعات الفنادق الفردية والتجزئة واملوا�صالت على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة.
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معلومات قطاعية (تتمة)

الفنادق
�ألف درهم

خدمات التجزئة
�ألف درهم

خدمات النقل
�ألف درهم

ال�شركة القاب�ضة
�ألف درهم

ا�ستبعاد مدخالت
�ألف درهم

الإجمايل
�ألف درهم

731.092
()624.048
107.044
()3.699
103.345

145.871
()93.615
52.256
150
52.406

287.262
()280.051
7.211
()1.665
3.244
()584
8.206

()46.459
132.684
3.844
()11.612
78.457

()29.435
28.945
()490
47
()995
205
()1.233

1.134.790
()968.769
166.021
()51.776
132.684
6.243
()11.991
241.181

815.349
()697.426
117.923
()951
116.972

193.559
()112.923
80.636
547
81.183

296.491
()279.462
17.029
()1.122
2.780
()768
17.919

()45.581
102.141
3.642
()6.700
()10.000
()11.181
32.321

()30.795
31.133
338
630
()1.640
171
()501

1.274.604
()1.058.678
215.926
()47.024
102.141
5.329
()6.700
()10.000
()11.778
247.894
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�إدارة خماطر ر�أ�س املال
ً
�إن هدف املجموعة من �إدارة ر�أ�س املال هو حماية مقدرة املجموعة على اال�ستمرار وفقا ملبد�أ الإ�ستمرارية بهدف تقدمي عوائد للم�ساهمني ومنافع لل�شركاء وكذلك االحتفاظ بهكيل ر�أ�س املال بخف�ض تكلفة ر�أ�س املال.
وبهدف االحتفاظ �أو تعديل هيكل املال ،قد تقوم املجموعة بتعديل قيمة مدفوعات توزيعات الأرباح للم�ساهمني والعوائد الر�أ�سمالية للم�ساهمني و�إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع املوجودات خلف�ض الديون.
مل يكن هنالك تغيريات على منهج املجموعة لإدارة ر�أ�س املال خالل ال�سنة.
ومبا يتوافق مع الأخرين يف ال�صناعة ،تقوم املجموعة مبراقبة ر�أ�س املال على �أ�سا�س ن�سبة املديونية .يتم �أحت�ساب ن�سبة املديونية ك�صايف الدين مق�سوم ًا على �إجمايل القرو�ض ناق�ص ًا النقد والودائع الق�صرية الأجل .يتم �إحت�ساب
�إجمايل “حقوق امللكية” كما هو معرو�ض يف بيان املركز املايل زائد �صايف الدين.
كانت ن�سب املديونية يف نهاية ال�سنة كما يلي:
الدين
النقد والودائع ق�صرية الأجل (�إي�ضاح )13
�صايف الدين
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
ن�سبة املديونية

 31دي�سمرب 2018
�ألف درهم
882.575
()1.165.194
()282.619
8.493.272
8.210.653
-

 31دي�سمرب 2017
�ألف درهم
1.049.243
()1.033.347
15.896
8.377.474
8.393.370
%0.19

�	24إدارة املخاطر املالية
الأدوات املالية ح�سب الفئة
اال�ستثمارات يف الأوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر ( :2017متاحة للبيع)
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة:
الذمم املدينة
النقد والودائع ق�صرية الأجل
�إجمايل املوجودات املالية
الذمم الدائنة وامل�ستحقات
القرو�ض لأجل
�إجمايل املطلوبات املالية
�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

2018
�ألف درهم

2017
�ألف درهم

22.175

22.593

140.234
1.165.194
1.327.603
402.614
882.575
1.285.189

126.624
1.033.347
1.182.564
279.373
1.049.243
1.328.616
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�أهداف �إدارة املخاطر املالية
تتعر�ض املجموعة للمخاطر التالية املتعلقة بالأدوات املالية  -خماطر ال�سوق (مبا يف ذلك خماطر حتويل العمالت الأجنبية وخماطر الأ�سعار وخماطر التدفقات النقدية وخماطر معدالت الفائدة على القيمة العادلة) وخماطر
االئتمان وخماطر ال�سيولة .يتمركز برنامج �إدارة املخاطر ال�شامل للمجموعة على عدم �إمكانية التنب�ؤ بالأ�سواق املالية وي�سعى �إىل احلد من الت�أثريات ال�سلبية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
�إدارة خماطر ال�سوق
خماطر حتويل العمالت الأجنبية
لي�س لدى املجموعة �أي تعر�ض جوهري ملخاطر العمالت الأجنبية حيث �أن معظم موجوداتها ومطلوباتها املالية �سائدة بالدرهم الإماراتي �أو بالدوالر الأمريكي ،حيث �أن الدوالر الأمريكي ثابت مقابل الدرهم الإماراتي.
خماطر الأ�سعار
�إن املجموعة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم نتيجة للإ�ستثمارات املحتفظ بها من قبل املجموعة وامل�صنفة يف بيان املركز املايل املوحد كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ( :2017متاحة للبيع)� .إن
املجموعة غري معر�ضة ملخاطر �أ�سعار ال�سلع .وبهدف �إدارة خماطر الأ�سعار الناجتة من اال�ستثمارات يف الأ�سهم ،قامت املجموعة بتنويع حمفظتها .يتم تنويع اال�ستثمارات يف املحفظة بنا ًء على احلدود املو�ضوعة من قبل �إدارة
املجموعة.

�	24إدارة املخاطر املالية (تتمة)
�إدارة خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم مقدرة املجموعة من الوفاء مبتطلبات التمويل .يتم مراقبة قائمة ا�ستحقاق املطلوبات املالية من قبل الإدارة ل�ضمان االحتفاظ ب�سيولة منا�سبة.
يتم �إعداد توقعات التدفقات النقدية يف ال�شركات الت�شغيلية للمجموعة ويتم جتميعها من قبل الإدارة املالية للمجموعة .تقوم الإدارة املالية للمجموعة مبتابعة التوقعات املتداولة ملتطلبات �سيولة املجموعة بهدف �ضمان توفر نقد
كايف ال�سيتفاء االحتياجات الت�شغيلية مع االحتفاظ ب�سقف كايف على ت�سهيالت االقرتا�ض امللتزم بها الغري م�سحوبة يف كافة الأوقات بهدف عدم انتهاك املجموعة حلدود �أو مواثيق االقرتا�ض على �أي من ت�سهيالت قرو�ضها .ت�أخذ
هذه التوقعات يف االحت�ساب خطة متويل ديون املجموعة واالمتثال باملواثيق واالمتثال بالأهداف املالية الداخلية يف بيان املركز املايل املوحد.
يحلل اجلدول التايل املطلوبات املالية للمجموعة �ضمن جمموعات ا�ستحقاق ذات �صلة بنا ًء على الفرتة املتبقية بتاريخ التقارير املالية لتواريخ اال�ستحقاق التعاقدية� .إن القيم املف�صح عنها يف اجلدول هي التدفقات النقدية
التعاقدية الغري خم�صومة:

�إن ا�ستثمارات املجموعة يف �أ�سهم ال�شركات الأخرى للتجارة العامة مدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية.
يف  31دي�سمرب 2018
القرو�ض لأجل
الذمم الدائنة وامل�ستحقات
الإجمايل
يف  31دي�سمرب 2017
القرو�ض لأجل
الذمم الدائنة وامل�ستحقات
الإجمايل

�	24إدارة املخاطر املالية (تتمة)

عند الطلب
�ألف درهم

�أقل من � 3أ�شهر
�ألف درهم

� 3إىل � 12شهر
�ألف درهم

� 1إىل � 5سنوات
�ألف درهم

�أكرث من � 5سنوات
�ألف درهم

الإجمايل
�ألف درهم

41.225
41.225

26.445
118.449
144.894

195.732
242.940
438.672

761.802
761.802

-

983.979
402.614
1.386.593

-

24.245
82.989
107.234

189.137
196.384
385.521

820.666
820.666

120.753
120.753

1.154.801
279.373
1.434.174

�إدارة خماطر ال�سوق (تتمة)
خماطر الأ�سعار (تتمة)
يلخ�ص اجلدول التايل ت�أثري زيادة /نق�ص م�ؤ�شر �أ�سعار الأ�سهم على حقوق ملكية املجموعة ،يعتمد التحليل على �إفرتا�ض زيادة /نق�ص م�ؤ�شر الأ�سهم بن�سبة  %5مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابته وحتويل كافة �أدوات
حقوق ملكية املجموعة وفق ًا للعالقة التاريخية املتالزمة بامل�ؤ�شر:
2017
2018
�ألف درهم
�ألف درهم
م�ؤ�شر ال�سوق
71
50
م�ؤ�شر �سوق �أبوظبي للأوراق املالية

تعترب الإدارة �أن القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية تقارب قيمها الدفرتية كما هي مدرجة يف البيانات املالية املوحدة.

قد تزداد /تنخف�ض كافة مكونات حقوق امللكية الأخرى كنتيجة للربح /النق�ص على الأ�سهم امل�صنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ( :2017متاحة للبيع).

يعر�ض اجلدول التايل حتلي ًال للأدوات املالية التي يتم قيا�سها الحق ًا للإدراج املبدئي بالقيمة العادلة �ضمن امل�ستويات من � 1إىل  3بنا ًء على درجة قابلية مالحظة القيمة العادلة.

خماطر معدالت الفائدة على التدفقات النقدية والقيم العادلة
تن�ش�أ خماطر معدالت الفائدة للمجموعة من القرو�ض الطويلة الأجل (القرو�ض الأجل) .يتم �إ�صدار القرو�ض لأجل مبعدالت متغرية تعر�ض املجموعة ملخاطر معدالت الفائدة على التدفقات النقدية والتي يتم ت�سويتها جزئي ًا من
خالل النقد املحتفظ به مبعدالت متغرية� .إن القرو�ض لأجل ال�صادرة مبعدالت ثابتة (يف حال وجدت) تعر�ض املجموعة ملخاطر معدالت الفائدة على القيمة العادلة .تعمل املجموعة على حتليل تعر�ض معدالت الفائدة اخلا�ص بها
على �أ�سا�س ن�شط .يتم �إعداد خمتلف ال�سيناريوهات بالأخذ باالعتبار �إعادة التمويل وجتديد املراكز احلالية والتمويل البديل واحلماية.

•امل�ستوى  -1قيا�سات القيمة العادلة هي تلك امل�ستمدة من الأ�سعار املتداولة (الغري معدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات �أو املطلوبات املماثلة.
•امل�ستوى  - 2قيا�سات القيمة العادلة وهي تلك امل�ستمدة من مدخالت غري الأ�سعار املدرجة �ضمن امل�ستوى  1القابلة للمالحظة للأ�صل �أو االلتزام� ،سوا ًء ب�شكل مبا�شر (�أي ،الأ�سعار) �أو مدخالت غري مبا�شرة (�أي،
م�ستمدة من الأ�سعار).
•امل�ستوى  - 3قيا�س القيمة العادلة وهي تلك القيم امل�ستمدة من تقنيات التقييم التي ت�شمل مدخالت للأ�صل �أو االلتزام التي ال ت�ستند �إىل بيانات ال�سوق امللحوظة (مدخالت غري ملحوظة) .حددت الإدارة القيمة
العادلة لهذه اال�ستثمارات الغري متداولة من خالل تطبيق خ�صم منا�سب ومعدل ملخاطر �سيولة على �صايف موجودات ال�شركات امل�ستثمر فيها.

يتعلق تعر�ض املجموعة ملخاطر التغريات يف معدالت الفائدة ال�سوقية ب�صفة �أ�سا�سية بالتزامات دين املجموعة الطويلة الأجل ذات معدل فائدة متغري والودائع البنكية .كما يف  31دي�سمرب  ،2018يف حال كانت معدالت الفائدة
على القرو�ض �أعلى� /أقل بن�سبة  10نقط �أ�سا�س مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابته ،لبلغ الربح لل�سنة �أقل� /أعلى بقيمة  1.2مليون درهم ( 1.05 :2017مليون درهم) ،كنتيجة ب�شكل �أ�سا�سي مل�صاريف فائدة �أعلى� /أقل
على معدل القرو�ض املتغرية.
�إدارة خماطر االئتمان
يتم �إدارة خماطر االئتمان على �أ�سا�س املجموعة ،ب�إ�ستثناء خماطر االئتمان التي تتعلق ب�أر�صدة الذمم املدينة .تكون كل �شركة حملية م�س�ؤولة عن �إدارة وحتليل خماطر االئتمان لكل من عمالئهم اجلدد قبل عر�ض �شروط و�أحكام
الدفع االعتيادية و�أحكام التو�صيل .تن�ش�أ خماطر االئتمان من النقد وما يعادله والودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية بالإ�ضافة �إىل تعر�ضات االئتمان للعمالء ،وي�شمل ذلك املدينون القائمة واملعامالت امللتزم بها .على �أ�سا�س
كل حالة على حدة .يتم مراقبة ا�ستخدام حدود االئتمان ب�شكل دوري� .إن �سيا�سة املجموعة هي �إيداع النقد وما يعادله والودائع الق�صرية الأجل لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية ذات �سمعة طيبة.
لي�س هناك تركزات جوهرية ملخاطر االئتمان �ضمن املجموعة .توجد �سيا�سات مطبقة بهدف �ضمان تقدمي اخلدمات �إىل العمالء ذو تاريخ ائتماين مقبول .ين�ش�أ تعر�ض املجموعة �إىل خماطر االئتمان من ف�شل الطرف املقابل،
ب�أق�صى تعر�ض م�ساوي للقيم املدرجة لهذه الأدوات.
�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق
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25

25

القيمة العادلة للأدوات املالية

القيمة العادلة للأدوات املالية (تتمة)
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
 31دي�سمرب 2018
 31دي�سمرب 2017

امل�ستوى 1
�ألف درهم

امل�ستوى 2
�ألف درهم

امل�ستوى 3
�ألف درهم

الإجمايل
�ألف درهم

996
1.414

-

21.179
21.179

22.175
22.593

خالل الفرتة ،مل تكن هناك حتويالت بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2لقيا�سات القيمة العادلة ،ومل تكن هناك حتويالت داخل �أو خارج امل�ستوى  3لقيا�سات القيمة العادلة.
�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق
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26

املطلوبات الطارئة وااللتزامات
•�ضمانات بنكية

�ضمانات بنكية – خالل �سنة واحدة

2018
�ألف درهم
33.135

2017
�ألف درهم
38.417

•االلتزامات الر�أ�سمالية
بلغت قيمة امل�صاريف الر�أ�سمالية املقدرة املتعاقد عليها يف  31دي�سمرب  2018ما قيمته  40.9مليون درهم ( 40.6 :2017مليون درهم).
26

املطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة)

•التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية
بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018كان لدى املجموعة اتفاقية �إيجار ت�شغيلية غري قابلة للإلغاء متعلقة بالديار كابيتال والتي تنتهي يف  .2022ي�ستحق �سداد �أدنى مدفوعات الإيجار املتعاقد عليها كما يلي:

خالل �سنة واحدة
بعد �سنة واحدة ولكن لي�س �أكرث من خم�س �سنوات
�أكرث من � 5سنوات
�إجمايل نفقات الإيجار الت�شغيلية املتعاقد عليها كما يف تاريخ التقارير املالية

2018
�ألف درهم
5.000
12.917
17.917

2017
�ألف درهم
5.000
17.917
22.917

بلغ �إجمايل م�صاريف الإيجار لل�سنة ما قيمته  5مليون درهم ( 5 :2017مليون درهم).
•التزامات ا�ستثمارية
بتاريخ  26نوفمرب  ،2018دخلت املجموعة يف اتفاقية بيع و�شراء مع طرف ثالث ل�شراء خم�سة عقارات فندقية يف دبي ،الإمارات العربية املتحدة .تخ�ضع عملية االنتهاء من البيع لعدد من ال�شروط ومن املتوقع �أن يتم تنفيذ املعاملة
خالل الربع الأول من �سنة  .2019تبلغ قيمة تكلفة اال�ستحواذ  2.2مليار درهم �سوف يتم متويل  1.6مليار درهم منها من خالل قر�ض بنكي.
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�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق

شركة أبوقلبي الوطنية لثهنادق ش.م.ع.
الييانات المالية المرحلية الموحدة المخيصيرة

للفترة المنتهية في  ٣ ١مارس ٢٠١٨

