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الزمالء األعزاء، المساهمون الكرام،

بالنيابـة عـن مجلـس إدارة شـركة أبوظبـي الوطنيـة للفنـادق 
وجميع مساهمينا، اسمحو لي أن  أعّبر عن خالص امتناني 
لسـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان رئيـس دولـة اإلمارات 
العربيـة المتحـدة، وسـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم 
نائـب رئيـس دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة رئيـس مجلـس 
الـوزراء وحاكـم إمـارة دبـي، وسـمو الشـيخ منصـور بـن زايد آل 
نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر شـؤون الرئاسـة، 

علـى دعمهـم المسـتمر وتوجيهاتهـم الكريمـه. 

جائحـة  مـن  تدريجيـا  تعافيـا  العالـم  شـهد   ،2022 عـام  خـال 
السـفر  قطاعـي  علـى  ايجابـي  تأثيـر  لـه  كان  والتـي  كورونـا 

والضيافـة. 

حققت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق نجاحا ملحوظا في 
 1,082 مـن   %35 بنسـبة  االيـرادات  ارتفعـت  حيـث  العـام،  هـذا 
مليـون درهـم فـي عـام 2021 إلـى 1,460 مليـون درهـم لعـام 2022، 
ارتفاعـاً  يعكـس  ممـا  درهـم  مليـون   415 الربـح  صافـي  وبلـغ 

بنسـبة 52% عـن أربـاح العـام السـابق.

شـهد قطـاع الفنـادق ارتفـاع فـي اإليـرادات مـن 873 مليـون 
 ،2022 عـام  فـي  درهـم  مليـون   1,213 إلـى   2021 عـام  فـي  درهـم 
وتكلفـة  االسـتهاك  خصـم  بعـد  القطـاع  أربـاح  وارتفعـت 

درهـم. مليـون   281 إلـى  لتصـل  التمويـل 

اإليـرادات مـن 217  ارتفـاع فـي  للنقـل  الغـزال  شـهدت شـركة 
إلـى 257 مليـون درهـم فـي عـام   2021 عـام  مليـون درهـم فـي 
2022، وارتفعـت أربـاح الشـركة بعـد خصـم تكاليـف االسـتهاك 

والتمويـل إلـى 20 مليـون درهـم.

مليـون   128 كومبـاس  أربـاح  مـن  المجموعـة  حصـة  بلغـت 
درهم، بانخفاض قدره 17 مليون درهم من 145 مليون درهم 

فـي عـام 2021 بسـبب اغـاق بعـض العقـود

آفاق المستقبل

مـن  واثقـون  للفنـادق  الوطنيـة  أبوظبـي  شـركة  فـي  نحـن 
االسـتعداد  مـع  مميـزه  نتائـج  تحقيـق  مواصلـة  علـى  قدرتنـا 
للتكيف مع التحديات المحتملة التي يفرضها علينا االقتصاد 

واالقليمـي. العالمـي 

لعمائنـا  الخدمـات  افضـل  تقديـم  علـى  تركيزنـا  ينصـب 
ومنتسـبينا، والحفـاظ علـى مكانتنـا كشـركة رائـدة  فـي تقديـم 
المنطقـة،  فـي  والنقـل  التمويـن  السـفر،  الضيافـة،  خدمـات 
وخلـق قيمـه مسـتدامه لمسـاهمينا. نحـن ملتزمـون بتحسـين 
معاييـر  احـدث  مـع  لتتماشـى  باسـتمرار  وتحديثهـا  خدماتنـا 

التشـغيلية. الحرفيـه 

توزيع األرباح للمساهمين

النقديـة  والتدفقـات  االربـاح  توزيـع  سياسـة  مراجعـة  بعـد 
لوحـدات األعمـال التابعـة للشـركة والتأكـد مـن وفـاء الشـركة 
مصالـح  وتحقيـق  الديـون  بخدمـات  المتعلقـة  بالتزاماتهـا 
المسـاهمين فـي الشـركة، يقـدم مجلـس اإلدارة توصيـة الـى 
الجمعية العامة من اجل توزيع أرباح نقدية بمبلغ 200 مليون 
درهم إماراتي وأسهم منحه بمبلغ 200 مليون درهم باجمالي 
400 مليـون درهـم مـا يمثـل نسـبة 40% مـن رأس المـال و %96 
مـن صافـي الربـح لعـام 2022، دون األخـذ فـي االعتبـار العائـد 

المتوقـع مـن ارتفـاع سـعر السـهم.

رسالة تقدير

 أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمجلس إدارتنا الموقر
علـــى التزامهـــم ومســـاهمتهم البنـــاءة. وبالنيابة عن مجلســـنا 
تفانيهـــم  علـــى  والموظفيـــن  اإلدارة  أشـــكر  ومســـاهمينا 

وجهودهـــم. 

شكراً لكم جميعا.

الشيخ سيف بن محمد بن بطي حامد 
الحامد

رئيس مجلس اإلدارة

رسالـــــة رئيــــــس 
مجلس اإلدارة
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كورونـــــا  جائحـــــة  مـــــن  تدريجيـــــا  تعافيـــــا  العالـــــم  شـــــهد 
الســـــفر  قطاعـــــي  علـــــى  كبيـــــر  تأثيـــــر  لـــــه  كان  والـــــذي 
والضيافـــــة. نجحـــــت شـــــركة أبوظبـــــي الوطنيـــــة للفنـــــادق 
التغلـــــب علـــــى تداعيـــــات الجائحـــــه  فـــــي  بشـــــكل ملحـــــوظ 
وحققـــــت نتائـــــج متميـــــزة بفضـــــل المبـــــادارات التشـــــغيلية 
والماليـــــة المبتكـــــرة التـــــي نفذتهـــــا اإلدارة بتوجيـــــه ودعـــــم 

اإلدارة. مجلـــــس  مـــــن 

للتوســـــع،  وطموحنـــــا  المالـــــي  مركزنـــــا  علـــــى  اســـــتنادا 
ــي  ــ ــية فـ ــ ــة أرض رئيسـ ــ ــــى قطعـ ــتحواذ علـ ــ ــن االسـ ــ ــا مـ ــ تمكنـ
وهـــــي  ســـــياحي  منتجـــــع  إلنشـــــاء  الخيمـــــة  رأس  إمـــــارة 
الطبيعـــــي  الجمـــــال  مـــــن  لاســـــتفادة  حقيقيـــــة  فرصـــــة 
اإلمـــــارة.  لقيـــــادة  الطموحـــــة  والرؤيـــــة  العربـــــي  للســـــاحل 
للســـــياح  رئيســـــية  جـــــذب  نقطـــــة  المنتجـــــع  ســـــيكون 
ــــع  ــــيخلق المنتجـ ــا سـ ــ ــــزوار، كمـ ــــدة للـ ــــة فريـ ــــيوفر تجربـ وسـ
تحقيـــــق  مـــــع  المحلـــــي  االقتصـــــاد  ويحفـــــز  عمـــــل  فـــــرص 

لمســـــاهمينا.  ومســـــتدامه  اســـــتثنائية  عوائـــــد 

بالقـــــدرة  للفنـــــادق  الوطنيـــــة  أبوظبـــــي  شـــــركة  تتمتـــــع 
ــــي  ــر فـ ــ ــاح أكبـ ــ ــــق نجـ ــا وتحقيـ ــ ــار نموهـ ــ ــة مسـ ــ ــــى مواصلـ علـ
نقـــــاط  مـــــن  االســـــتفادة  خـــــال  مـــــن  وذلـــــك  المســـــتقبل 

القيـــــادة  ودعـــــم  أهدافهـــــا  تحقيـــــق  فـــــي  والثقـــــه  القـــــوة 
المتحـــــدة،. العربيـــــة  اإلمـــــارات  لدولـــــة  الرشـــــيدة 

نـــــود أن ننتهـــــز هـــــذه الفرصـــــة لإلعـــــراب عـــــن خالـــــص امتنانـــــا 
ــــة  ــــان رئيـــــس دولـ ــــد آل نهيـ ــــن زايـ ــــد بـ ــــيخ محمـ ــــمو الشـ لسـ
ــــن  ــد بـ ــ ــــيخ محمـ ــــمو الشـ ــــدة، وسـ ــــة المتحـ ــارات العربيـ ــ اإلمـ
ــــة  ــارات العربيـ ــ ــــة االمـ ــــوم نائـــــب رئيـــــس دولـ ــــد آل مكتـ راشـ
المتحـــــدة رئيـــــس مجلـــــس الـــــوزراء وحاكـــــم إمـــــارة دبـــــي، 
نائـــــب  نهيـــــان،  آل  زايـــــد  بـــــن  منصـــــور  الشـــــيخ  وســـــمو 
رئيـــــس مجلـــــس الـــــوزراء ووزيـــــر شـــــؤون الرئاســـــة، علـــــى 

الكريمـــــه. وتوجيهاتهـــــم  المســـــتمر  دعمهـــــم 

شـــكراً لكـــم جميعـــا.

 الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان
بن سرور الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

رسالة نائب رئيس 
مجلس اإلدارة
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أكثــر  منــذ   )ADNH( للفنــادق  الوطنيــة  أبوظبــي  شــركة  تأسســت 
مــن أربعــة عقــود كمالــك فنــادق ومديــر لألصــول وتطــورت لتصبــح 
إدارة  وخدمــات  والمطاعــم  الفنــادق  تضــم  ضيافــة  مجموعــة 

والنقــل. الوجهــات 

تحــت إدارة الفنــادق التابعــة لهــا، تمتلــك شــركة أبوظبــي الوطنيــة 
وخارجهــا:  اإلمــارة  فــي  شــهرة  الفنــادق  أكثــر  مــن  بعضــاً  للفنــادق 
فنــدق ريتــز كارلتــون أبوظبــي، القنــاة الكبــرى، فنــدق وفلــل بــارك 
ميريديــان  لــو  أبوظبــي  شــيراتون  ومنتجــع  فنــدق  أبوظبــي،  حيــاة 
بلــو العيــن، فنــدق ومنتجــع  أبــو ظبــي، فنــدق ومنتجــع راديســون 
راديســون بلــو أبوظبــي الكورنيــش وفنــدق ســوفيتيل دبــي جميــرا 
بيتــش، فنــدق العنــوان دبــي مــول، فنــدق العنــوان بوليفــارد، فنــدق 
العنــوان دبــي مارينــا، فنــدق فيــدا داون تــاون وفنــدق المنــزل داون 

تــاون.

كمــا طــورت شــركة أبوظبــي الوطنيــة للفنــادق قســماً للمشــغلين، 
حيــث تديــر مجموعــة مــن الفنــادق والشــقق الفندقيــة فــي مواقــع 

المــدن الرئيســية تحــت مظلــة عامــة فنــادق الديــار للفنــادق.

مفاهيــم  مــن  مجموعــة  المجموعــة  فــي  المطاعــم  قســم  يمثــل 
األطعمــة والمشــروبات المبتكــرة تحــت مظلــة القريــة الفينيســية، 
حيــث يتــم تشــغيل امتيــازات العامــات التجاريــة المشــهورة عالميــاً 
القنــاة  أبوظبــي،  كارلتــون  ريتــز  فنــدق  داخــل  حصريــة  بيئــة  فــي 

الكبــرى.

الوطنيــة  أبوظبــي  شــركة  فــي  األخــرى  الضيافــة  أقســام  تشــمل 
 للفنــادق الغــزال للنقــل وصــن شــاين لخدمــات الســياحة والســفر

وADNH كومباس.

نبـــذة عن الـشركــــــة
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الفـنــــــــــــادق 
المملوكــــة
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 فندق العنوان
دبـــي مارينـــا

يقع فندق العنوان دبي مارينا في قلب مدينة 
دبي، ويجمع بين ضيافة التفكير األمامي، 

واإلطاالت البانورامية على دبي مارينا، وخبرات 
التسوق الفاخرة والفخامة على الواجهة 

البحرية مع محيط مثالي لتجربة مدينة دبي 
النابضة بالحياة.

 فندق العنوان
بــولـيــفــــــارد

يقف العنوان بوليفارد شامخًا في قلب وسط 
مدينة دبي، وهو فندق عصري في المدينة متصل 

بأفضل ما تقدمه دبي. يضع العنوان بوليفارد معايير 
الضيافة الفاخرة مع الديكور األنيق والتجهيزات 

الرائعة والموضوعات المعاصرة في جميع األنحاء، 
بأسلوب ودقة تميزه عن غيره.

 فندق العنوان
دبـــي مـــــول

نظــراً لوجــود مكانــة مميــزة بيــن عجائــب 
دبــي المميــزة، وإعــادة تخيلهــا فــي كل 

جانــب مــن جوانــب التجربــة، يعــد فنــدق 
العنــوان دبــي مــول مــاذاً رائعــاً للتســوق 
فــي المدينــة يقــع فــي دبــي مــول، أكبــر 

وجهــة فــي العالــم والترفيــه.
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 فندق المنزل
داون تاون

فندق المنزل وسط المدينة هو مزيج رائع معقد من شبه 
الجزيرة العربية الحديثة: تقليدية بشغف في معتقداتها 
الشرق أوسطية ، لكنها تقدمية بشراسة في طبيعتها 

المعاصرة التي تحتضن الجميع. بدالً من التصميم القديم، 
فإنه يوفر أجواءً ثقافية وخالدة. يتشابك تراثها العربي مع 
عناصرها الشبابية المرحة للتعبير عن الذات والخصوصية 

والخيال. الفندق يرحب بك بمزيج من اإللفة الحنينية لتراثك 
بينما يقدم لك اإلمكانات المبهجة لمستقبلك. منزل وسط 

المدينة ليس فندقًا. إنه منزلك وقصتك.

وحيث من األفضل أن تروي قصتك، هنا في المنزل.

 فندق فيدا
داون تاون

فندق فيدا داون تاون هو فندق ذو طراز عصري، حيث 
يمكن العصريين أن يحفزوا خيالهم ورؤيتهم في بيئة 

منعشة مفعمة بالحيوية.

فيدا داون تاون هو المكان الذي يمكن أن يستمتع به 
الرؤساء في التفكير والعمل. بفضل األجواء المنعشة 
والهادئة ، يضمن فيدا داون تاون أن يشعر الجميع 

باإللهام. يوفر مكاناً للتعاون وجذب الحلول مع قادة الفكر 
اآلخرين، كما ويوفر بيئة جريئة وفريدة من نوعها.

يقع فندق فيدا داون تاون بالقرب من معظم المعالم 
األثرية في دبي، وهو محور الحياة واإللهام.
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فندق الريتز كارلتون 
أبوظبي، القناة الكبرى

يقع هذا الفندق الفاخر على خلفية مسجد الشيخ زايد الكبير 
المهيب ويطل على خليج المقطع افتتح في مارس 2013، ويوفر 

529 غرفة وجناحاً وفيا وتجربة رائعة للضيافة، ويمتد هذا العقار 
الفخم على مساحة 57 فداناً.

هذا العقار المستوحى من البندقية قد رسخ مكانته كوجهة 
صغيرة في أبو ظبي، ويقدم خيارات رائعة لتناول الطعام 

ومرافق ترفيهية جذابة تقع وسط حدائق مشذبة بعناية ومزينة 
بميزات مائية مصممة بشكل فني.
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فندق وفلل بارك حياة أبوظبي
تم افتتاح فندق وفلل بارك حياة أبوظبي في نوفمبر 2011، وهو ماذ حصري 

للمسافرين من رجال األعمال والسياح المميزين. يقع هذا المنتجع المذهل على 
شاطئ جزيرة السعديات المحمي من الناحية البيئية، والذي يقع بجوار نادي شاطئ 
السعديات للغولف الشهير وعلى مقربة من روائع الهندسة المعمارية الشهيرة مثل 

متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني القادم وغوغنهايم أبوظبي.

يوفر الفندق 306 غرفة فخمة وأجنحة أنيقة وفيات خاصة تتميز بمسابح خارجية 
مع إطاالت رائعة على المحيط والحديقة. مجموعة مختارة من المطاعم والصاالت 

العصرية األنيقة التي تقدم مجموعة من تجارب تناول الطعام األصيلة. تشمل مرافق 
السبا الترفيهية، وملعب التنس حائز على جائزة ومسبح ال متناهي وشاطئ خاص. 

لمحبي االكتشاف تجول في جمال الحياة البرية الطبيعية من خال مسارات الطبيعة، 
والجوالت المخصصة ألشجار المانغروف ومواقع عيش الساحف البحرية.
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 فندق سوفيتل دبي
شاطئ الجميرا

سوفيتيل دبي جميرا بيتش هو فندق فاخر من فئة الخمس 
نجوم يقع في جميرا بيتش ريزيدنس على “الممشى”، المتنزه 

في الوجهة الترفيهية على شاطئ البحر “الشاطئ”. 

يضم الفندق 444 غرفة وجناحًا أنيقًا أعيد تصميمها مع إطاالت 
رائعة على الخليج العربي وعين دبي، وأحدث معالم دبي، مع 
أربعة مطاعم وبارات، وقاعة اجتماعات مخصصة، ومسبح ال 

متناهي مطل على البحر، ونادي صحي مع ساونا وغرف بخار. 
 تم افتتاح الفندق في عام 2009 واكتمل تجديده بالكامل

في عام 2021.
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فندق لو مريديان أبوظبي
تم افتتاح فندق لو ميريديان أبو ظبي، المجدد حديثاً، في عام 

1979 من قبل صاحب السمو، الشيخ زايد آل نهيان، وجالة 
الملكة إليزابيث الثانية، لو ميريديان أبو ظبي، وهي ترحب 

بالضيوف على مدار أربعة عقود.

تــم ترتيــب الفنــدق علــى 5 طوابــق، ويضــم 248 غرفــة وجناحًــا 
مــع حدائــق مورقــة وشــاطئ خــاص بطــول 200 متــر، ممــا يجعلــه 

وجهــة مثاليــة لــكل ضيــف. ســوف يقــدم لــك النــادي الصحــي 
إيــدن ســبا خدمــات ترفيهيــة وتجديــد - مزيــج مــن الصحــة 

واللياقــة البدنيــة والمــرح.

وتقــع “القريــة” فــي قلــب الفنــدق، ليجلــب العالــم إلــى مائدتــك 
حيــث يقــدم مزيجــاً فريــداً مــن المطاعــم والصــاالت والبــارات 
ذات الطابــع المميــز إلــى جانــب الترفيــه الحــي - وهــو الوحيــد 

مــن نوعــه فــي أبــو ظبــي.
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 فندق ومنتجع
شيراتون أبوظبي

يقــع فنــدق ومنتجــع شــيراتون أبــو ظبــي، المجــدد حديثــاً، فــي 
مــكان مثالــي علــى الكورنيــش فــي قلــب عاصمــة اإلمــارات. مــع 
إجمالــي 272 غرفــة و 3 طوابــق لغــرف النــادي الخــاص، يعــد 

الفنــدق الوجهــة المثاليــة لــكل مناســبة.

يمكنك تذوق األطباق الفرنسية الجميلة في لو بيسترو، أو 
إضافة لمسة إغريقية إلى ليلتك في أماديوس.

يمكن للضيوف االسترخاء في بحيرة رملية أو بجانب المسابح 
في الهواء الطلق، وتجديد نشاطهم بالتدليك أو االستمتاع 

بمشروب في بار المسبح. يوفر مركز اللياقة البدنية العصري 
معدات تمارين القلب واألوزان وماعب االسكواش والتنس 

باإلضافة إلى ساونا وغرفة بخار.
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فندق ومنتجع 
راديسون بلو، العين

يقع فندق راديسون بلو العين، المجدد حديثاً، وسط 
حدائق ذات مناظر طبيعية خابة، ويوفر موقعاً هادئاً في 
قلب مدينة الحدائق والمكان المثالي للمسافرين بقصد 

العمل أو الترفيه على حد سواء.

من المسابح الثاثة وماعب التنس، إلى الغرف األنيقة 
إلى جانب مجموعة من أماكن تناول الطعام المشهورة 
ومساحات المآدب الواسعة، ستشعر بالعالم بعيداً عن 

كل شيء.

مع ذلك فإن مناطق الجذب المثيرة على بعد دقائق 
فقط، بما في ذلك الكثبان الرملية الرائعة في العين 

بالقرب من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

فندق ومنتجع راديسون 
بلو، أبوظبي الكورنيش

يقع فندق راديسون بلو أبو ظبي، المجدد حديثاً، بإطالة 
على الكورنيش النابض بالحياة في العاصمة التجارية، وهو 
حقًا معلم بارز في المدينة. افتتح فندق راديسون بلو أبو 

ظبي أبوابه في مايو 1973. ويضم الفندق 327 غرفة أنيقة. 
يشتهر الفندق بمطاعمه وباراته المتنوعة الحائزة على 

جوائز ومنتجعه الخاص ويست باي أبوظبي والذي يمتد 
على مساحة 11000 متر مربع. من الرمال البكر، ويطل على 

المياه الزرقاء، ويوفر للضيوف مرافق ترفيهية متنوعة مثل 
حمامات السباحة، ومركز للياقة البدنية، ومنتجع صحي، 

ومسبح أمواج، ومزلقة، ومنتزه أدفينتشر وأنشطة الرياضات 
المائية.

يوفر فندقنا 14 غرفة اجتماعات متعددة االستخدامات تتيح 
لك الوصول إلى أحدث التقنيات، مما يضمن نجاح األعمال أو 

المناسبات االجتماعية
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خدمات
المواصالت
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شركة الغزال للنقليات
تــم تأســيس شــركة الغــزال للنقليــات، وهــي شــركة تابعــة لشــركة أبوظبــي الوطنيــة للفنــادق، فــي عــام 1986 
كأول خدمــة تاكســي ذات تحكــم الســلكي فــي أبوظبــي. قامــت الغــزال بتوســيع خدماتهــا لتلبيــة احتياجــات 

العمــاء مــن خــال النقــل بالحافــات وتأجيــر الســيارات وســيارات الليموزيــن لكبــار الشــخصيات.

يقــدم الغــزال خدمــات النقــل لشــركات مختلفــة، كشــركات الطيــران، الفنــادق، الهيئــات الحكوميــة 
والخاصــة، المــدارس والكليــات. باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 85 ســيارة ليموزيــن، يمتلــك قســم الحافــات فــي 
الغــزال أســطوالً يضــم أكثــر مــن 650 حافلــة، ولــدى قســم تأجيــر الســيارات وتأجيرهــا أكثــر مــن 1200 ســيارة 

حديثــة الطــراز وأســطول مــن حوالــي 750 ســيارة أجــرة.

يتــم صيانــة أســطول المركبــات الحديــث فــي أربــع ورش مجهــزة تجهيــزاً كامــاً حيــث يتــم إجــراء أعمــال 
اإلصــاح والصيانــة الميكانيكيــة. الخدمــات متوفــرة علــى مــدار 24 ســاعة، فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة وتشــمل اســتئجار وتأجيــر )طويــل وقصيــر األجــل( لجميــع أنــواع المركبــات، بمــا فــي ذلــك ؛ 
ســيارات الســيدان. المركبــات التجاريــة وجميــع أنــواع الحافــات - القيــادة الذاتيــة أو مــع ســائق. يتــم التحكــم 

فــي أســطول الغــزال مــن قبــل مراكــز العمليــات التــي تحجــز الخدمــات وترســلها وتراقبهــا.
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خدمات
التموين
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شركة كومباس
كومبــاس هــي مشــروع مشــترك بيــن شــركة أبوظبــي الوطنيــة للفنــادق و Compass Group PLC. تعــد 
Compass Group، المدرجــة فــي بورصــة لنــدن لــألوراق الماليــة، أكبــر شــركة عالميــة متخصصــة فــي 

تقديــم خدمــات الدعــم وتقديــم الطعــام للعقــود. يقــع كومبــاس فــي أبوظبــي، ولهــا عمليــات فــي اإلمــارات 
وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية.

توظــف أكثــر مــن 25000 شــخص، فهــي تقــدم 3 ماييــن وجبــة أســبوعياً ولديهــا أيضــاً قســم كبيــر لخدمــات 
التنظيــف والمكاتــب. مــن بيــن عمــاء الشــركة الشــركات متعــددة الجنســيات وقــوات الدفــاع والشــرطة 
والمؤسســات اإلصاحيــة والمستشــفيات والجامعــات وشــركات النفــط الوطنيــة الكبــرى فــي المنطقــة 

حيــث كان النمــو حيويــاً علــى أســاس ســنوي قويــاً ومدعومــاً بارتفــاع معــدل االحتفــاظ باألعمــال. تعمــل وفقــاً 
ألعلــى المعاييــر الدوليــة مــع التركيــز علــى الســامة الصحيــة والبيئيــة الممتــازة.
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السياحة 
والسفر

28



شركة صن شاين للسياحة والسفر
مــع أكثــر مــن عقديــن مــن الخبــرة الغنيــة، تقــدم صــن شــاين للســياحة والســفر، حجــز طيــران، حجــز 

فنــدق، ســفاري الصحــراء، تأميــن الســفر، التأشــيرة الســياحية، خدمــة الليموزيــن والحافــات لألفــراد 
والمجموعــات. بصفتنــا شــركة تابعــة لشــركة أبوظبــي الوطنيــة للفنــادق مــع مجموعــة كبيــرة مــن األماكــن 
 ،IATA والعمليــات، نحــن علــى اســتعداد دائمــاً لتقديــم خدمــات اســتثنائية خدمــات الضيافــة. كشــريك فــي

نحــن نقــدم الوصــول إلــى أعظــم شــركات الطيــران فــي العالــم بأســعار تنافســية. نظــراً لكوننــا شــركة 
مملوكــة جزئيــاً للحكومــة، فإننــا نتمتــع بميــزة تضمــن الموافقــات علــى تأشــيرات بشــكل ســريع.

تســاعد أكثــر مــن 2900 غرفــة وجنــاح تنفيــذي وجــوالت جذابــة ومخيمــات صحراويــة 5 نجــوم ورحــات 
الســفاري وحلــول الخدمــات حســب المــكان والنقــل التــي تســهل مــن خدمــة رجــال األعمــال والســياح فــي 

جميــع أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع
التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

رأينا 
برأينـا، تعّبـر البيانـات الماليـة الموحـدة بشـكل عـادل ومـن كافـة النواحـي الجوهريـة عـن المركـز المالـي الموحـد لشـركة أبوظبـي الوطنيـة للفنـادق ش.م.ع )“الشـركة”( والشـركات التابعـة لهـا )معـاً “المجموعـة”( كمـا 

فـي 31 ديسـمبر 2022، وعـن أدائهـا المالـي الموحـد وتدفقاتهـا النقديـة الموحـدة للسـنة المنتهيـة بذلـك التاريـخ وفقـاً للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة.

نطاق التدقيق
تتكون البيانات المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2022؛	 

بيان األرباح والخسائر الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛	 

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛	 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛	 

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛	 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.	 

أساس الرأي
لقـد أجرينـا تدقيقنـا وفقـاً لمعاييـر التدقيـق الدوليـة. يتـم إيضـاح مسـؤولياتنا وفقـاً لهـذه المعاييـر بمزيـد مـن التفصيـل ضمـن فقـرة مسـؤوليات مدقـق الحسـابات حـول تدقيـق البيانـات الماليـة الموحـدة المدرجـة 

ضمـن تقريرنـا. 

نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومائمة لتوفير أساس لرأينا.

االستقاللية 
إننا مسـتقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد األخاقية الدولية للمحاسـبين المهنيين )بما في ذلك معايير االسـتقالية الدولية( الصادرة عن مجلس المعايير األخاقية الدولي للمحاسـبين والمتطلبات األخاقية 

التـي تتعلـق بتدقيقنـا علـى البيانـات الماليـة الموحـدة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة. وقـد التزمنـا بمسـؤولياتنا األخاقيـة األخرى وفقـاً لهذه المتطلبات والقواعد.

منهجنا في التدقيق
نظرة عامة

تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكاتأمر التدقيق الرئيسي

فـي إطـار تصميـم تدقيقنـا، قمنـا بتحديـد األهميـة النسـبية وتقييـم مخاطـر األخطـاء الجوهريـة فـي البيانـات الماليـة الموحـدة. وعلـى وجـه الخصـوص، أخذنـا باالعتبـار األحـكام الذاتيـة التـي وضعهـا أعضـاء مجلـس 
اإلدارة، ومنهـا مـا يتعلـق بالتقديـرات المحاسـبية الهامـة التـي انطـوت علـى وضـع افتراضـات ومراعـاة األحـداث المسـتقبلية غيـر المؤكـدة بطبيعتهـا. وكمـا هـو الحـال فـي كل مـن عمليـات التدقيـق لدينـا، تطرقنـا أيضـا 

إلـى مخاطـر تجـاوز اإلدارة للرقابـة الداخليـة، بمـا فـي ذلـك بيـن أمـور أخـرى، النظـر فـي مـا إذا كان هنـاك دليـل علـى التحيـز الـذي يمثـل مخاطـر وجـود أخطـاء جوهريـة بسـبب االحتيـال.
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التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

منهجنا في التدقيق )تابع(
نظرة عامة )تابع(

لقـد قمنـا بتصميـم نطـاق التدقيـق مـن أجـل تنفيـذ أعمـال كافيـة تمكننـا مـن تقديـم رأي حـول البيانـات الماليـة الموحـدة ككل، مـع األخـذ بعيـن االعتبـار هيـكل المجموعـة، والعمليـات المحاسـبية والضوابـط، والقطـاع 
الـذي تعمـل فيـه المجموعة.

أمـور التدقيـق الرئيسـية هـي تلـك األمـور التـي، فـي تقديرنـا المهنـي، كانـت أكثـر األمـور أهميـة أثنـاء تدقيقنـا علـى البيانـات الماليـة الموحـدة للفتـرة الحاليـة. وقـد تـم التطـرق إلـى هـذه األمـور فـي سـياق تدقيقنـا علـى 
البيانـات الماليـة الموحـدة، وفـي تكويـن رأينـا حولهـا، وال نقـدم رأيـاً منفصـاً بشـأن هـذه األمـور.

أمر التدقيق الرئيسي

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسيأمر التدقيق الرئيسي 

تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات

لـدى المجموعـة ممتلـكات بقيمـة 3.3 مليـار درهـم مدرجـة فـي بيـان المركـز المالـي الموحـد وتمثـل 
33% مـن مجمـوع الموجـودات.

هنـاك  يكـون  عندمـا  الهامـة  ممتلكاتهـا  قيمـة  النخفـاض  مفصـل  تقييـم  بإجـراء  المجموعـة  تقـوم 
انخفضـت. قـد  الممتلـكات  قيمـة  أن  علـى  مؤشـر 

يتطلب تقييم القيمة الدفترية لهذه األراضي والمباني تقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على 
انخفـاض القيمـة فـي قاعـدة الموجـودات بالرجـوع إلـى الربحيـة المسـتقبلية المتوقعـة لوحـدات 
توليـد النقـد. تسـتند نمـاذج التقييـم المسـتخدمة لتقييـم القيمـة الدفتريـة لهـذه األراضـي والمبانـي 
الخصـم  ومعـدالت  المسـتقبلية  النقديـة  بالتدفقـات  المتعلقـة  الهامـة  االفتراضـات  مـن  عـدد  إلـى 

المطبقـة ذات العاقـة.

كما في 31 ديسمبر 2022، قامت المجموعة بإجراء تقييم داخلي النخفاض قيمة ممتلكاتها.

يعتبـر انخفـاض قيمـة الممتلـكات مـن أمـور التدقيـق الرئيسـية نظـرًا لكونـه ذاتـي بطبيعتـه ويتطلب 
تقديـرات وأحكامًـا هامة.

راجـع اإليضـاح 2-19 الـذي يوضـح السياسـة المحاسـبية، واإليضـاح 5 الـذي يوضـح منهجيـة التقييـم 
الرئيسـية  والتقديـرات  األحـكام  يشـرح  الـذي   4 واإليضـاح  المجموعـة،  قبـل  مـن  المسـتخدمة 

الممتلـكات. قيمـة  انخفـاض  حسـاب  فـي  المسـتخدمة 

على أسـاس العينة، قمنا باختبارومناقشـة مدى معقولية المعلومات األساسـية المسـتخدمة في 
تقييـم انخفـاض القيمـة ومناقشـتها مـع اإلدارة.

حصلنا على حسابات التقييم للممتلكات األساسية التي أعدتها اإلدارة.

لقـد قمنـا بإشـراك خبيـر التقييـم الداخلـي لدينـا، والـذي قـام علـى أسـاس عينـة بمراجعـة منهجيـات 
التقييـم المسـتخدمة فـي عمليـة التقييـم. وقـد أخذنـا فـي االعتبـار المعقوليـة اإلجماليـة لافتراضـات 

ومنهجيـة التقييـم المسـتخدمة ومـا إذا كانـت متوافقـة مـع توقعاتنـا. 

أجرينـا تحليـل الحساسـية علـى االفتراضـات الهامـة لتقييـم مـدى تأثيـر التغييـرات فـي االفتراضـات 
الرئيسـية علـى االسـتنتاج الـذي توصلـت إليـه اإلدارة.

راجعنـا مـدى ماءمـة وكفايـة اإلفصاحـات ذات العاقـة فـي اإليضاحـات 2-19 و5 و4 مـن هذه البيانات 
المالية الموحدة.
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معلومات أخرى
يتحمـل أعضـاء مجلـس اإلدارة المسـؤولية عـن المعلومـات األخـرى. وتشـمل المعلومـات األخـرى تقريـر رئيـس مجلـس اإلدارة الـذي حصلنـا عليـه قبـل تاريـخ تقريـر مدقـق الحسـابات ولكنهـا ال تشـمل البيانـات الماليـة 

وتقريـر مدقـق الحسـابات حولها.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت. 

وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاه، وفي سبيل ذلك فإننا ننظر في ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية 
مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 

إذا توصلنا - بناءً على العمل الذي نكون قد قمنا به - إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا. وليس لدينا ما ندرجه في التقرير بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسـؤولة عـن إعـداد البيانـات الماليـة الموحـدة وعرضهـا بصـورة عادلـة وفقًـا للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة، وكذلـك إعدادهـا طبقًـا لألحـكام السـارية لمرسـوم القانـون االتحـادي لدولـة اإلمـارات العربيـة 

المتحـدة رقـم 32 لسـنة 2021، وعـن تلـك الرقابـة الداخليـة التـي تـرى اإلدارة أنهـا ضروريـة لكـي تتمكـن مـن إعـداد بيانـات ماليـة موحـدة خاليـة مـن أي أخطـاء جوهريـة، سـواء كانـت ناشـئة عـن احتيـال أو خطـأ. 

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسـؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االسـتمرار كمنشـأة عاملة واإلفصاح - عند الضرورة - عن األمور المتعلقة بهذه االسـتمرارية، وكذا اسـتخدام 
مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل 
رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوىً عالياً من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ويمكن أن تنشأ األخطاء من 

االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

تحديـد وتقييـم مخاطـر األخطـاء الجوهريـة فـي البيانـات الماليـة الموحـدة، سـواء كانـت ناشـئة عـن االحتيـال أو الخطـأ، وتصميـم وتنفيـذ إجـراءات التدقيـق التـي تائـم تلـك المخاطـر، والحصـول علـى أدلـة تدقيـق 	 
كافيـة ومناسـبة توفـر أساسـاً لرأينـا. إن خطـر عـدم الكشـف عـن أي أخطـاء جوهريـة ناتجـة عـن االحتيـال يعـد أكبـر مـن الخطـر الناجـم عـن الخطـأ حيـث قـد ينطـوي االحتيـال علـى التواطـؤ أو التزويـر أو الحـذف 

المتعمـد أو التحريـف أو تجـاوز الرقابـة الداخليـة.

تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.	 

تقييم مدى ماءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة.	 

معرفـة مـدى ماءمـة اسـتخدام اإلدارة لمبـدأ االسـتمرارية المحاسـبي، واسـتناداً إلـى أدلـة التدقيـق التـي يتـم الحصـول عليهـا تحديـد مـا إذا كان هنـاك عـدم يقيـن مـادي يتعلـق بأحـداث أو ظـروف يمكـن أن تثيـر 	 
شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات 
الماليـة الموحـدة، أو تعديـل رأينـا إذا كانـت تلـك اإلفصاحـات غيـر كافيـة. إن االسـتنتاجات التـي نتوصـل لهـا تتوقـف علـى أدلـة التدقيـق التـي يتـم الحصـول عليهـا حتـى تاريـخ تقريـر مدقـق الحسـابات. ومـع ذلـك، 

فـإن األحـداث أو الظـروف المسـتقبلية قـد تدفـع المجموعـة إلـى التوقـف عـن االسـتمرار كمنشـأة عاملـة.

تقييـم العـرض الشـامل للبيانـات الماليـة الموحـدة ونسـقها ومحتوياتهـا، بمـا فـي ذلـك اإلفصاحـات، وتحديـد مـا إذا كانـت البيانـات الماليـة الموحـدة تمثـل المعامـات واألحـداث ذات العاقـة علـى النحـو الـذي 	 
يضمـن العـرض العـادل.

الحصـول علـى أدلـة تدقيـق كافيـة ومناسـبة فيمـا يتعلـق بالمعلومـات الماليـة للكيانـات أو األنشـطة التجاريـة داخـل المجموعـة إلبـداء رأي حـول البيانـات الماليـة الموحـدة. كمـا أننـا مسـؤولون عـن توجيـه أعمـال 	 
التدقيـق علـى المجموعـة واإلشـراف عليهـا وأدائهـا، ونظـل مسـؤولين دون غيرنـا عـن رأينـا حـول التدقيـق. 

نتواصـل مـع القائميـن علـى الحوكمـة فيمـا يتعلـق، مـن بيـن أمـور أخـرى، بنطـاق وتوقيـت التدقيـق المقرريـن ونتائـج التدقيـق الجوهريـة، بمـا فـي ذلـك أي أوجـه قصـور مهمـة نحددهـا فـي الرقابـة الداخليـة أثنـاء 
تدقيقنـا. 

نقـدم أيضـاً للقائميـن علـى الحوكمـة بيانـاً بأننـا قـد امتثلنـا للمتطلبـات األخاقيـة المعمـول بهـا فـي شـأن االسـتقالية، كمـا أننـا نبلغهـم بجميـع العاقـات وغيرهـا مـن المسـائل التـي ُيعتقـد إلـى حـد معقـول أنها قد تؤثر 
على اسـتقاليتنا، وسـبل الحماية منها إن لزم األمر.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع )تابع(

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
ومـن بيـن األمـور المنقولـة للقائميـن علـى الحوكمـة، فإننـا نحـدد تلـك األمـور التـي كانـت لهـا أهميـة قصـوى أثنـاء التدقيـق علـى البيانـات الماليـة الموحـدة للفتـرة الحاليـة والتـي تمثـل بدورهـا أمـور التدقيـق الرئيسـية، 
ثـم ندرجهـا فـي تقريـر مدقـق الحسـابات باسـتثناء مـا تحظـر النظـم أو التشـريعات اإلفصـاح عنـه للـرأي العـام أو إذا قررنـا - فـي حـاالت نـادرة للغايـة - أن أمـر مـا ال ينبغـي اإلفصـاح عنـه فـي تقريرنـا إذا كنـا نتوقـع إلـى 

حـد معقـول بـأن اإلفصـاح عـن هـذا األمـر سـوف يتـرك تداعيـات سـلبية تفـوق المزايـا التـي سـتعود علـى الصالـح العـام مـن جـراء هـذا اإلفصـاح. 

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبات المرسوم بالقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 32 لسنة 2021، نفيدكم بما يلي:

أننا حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.  )1(

أن البيانات المالية الموحدة قد ُأعدت، من كافة النواحي الجوهرية، طبقاً لألحكام المعمول بها من مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )32( لسنة 2021.   )2(

أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة.  )3(

أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير رئيس مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة.  )4(

أن المجموعة قد قامت باالستثمار في أسهم خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما هو مبين في اإليضاحين )7( و)9( من البيانات المالية الموحدة.  )5(

أن اإليضاح رقم 24 من البيانات المالية الموحدة يبين المعامات الهامة مع األطراف ذات العاقة والشروط التي بموجبها أبرمت هذه المعامات.

أنـه بنـاءً علـى المعلومـات المقدمـة لنـا لـم يلفـت انتباهنـا مـا يجعلنـا نعتقـد بـأن المجموعـة قـد خالفـت خـال السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2022 أيـاً مـن األحـكام السـارية للمرسـوم بالقانـون االتحـادي لدولـة 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة رقـم 32 لسـنة 2021، أو فيمـا يتعلـق بالشـركة، ونظامهـا األساسـي بشـكلٍ يمكـن أن يكـون لـه تأثيـر جوهـري علـى أنشـطتها أو مركزهـا المالـي كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022.  

أن المجموعة لم تقدم أي مساهمات اجتماعية خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما هو مبين في اإليضاح رقم )1( من البيانات المالية.

برايس ووترهاوس كوبرز

7 فبراير 2023

رامي سرحان

سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 1152

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي الموحد
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شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع
بيان المركز المالي الموحد

كما في 31 ديسمبر
20222021إيضاحات

ألف درهمألف درهم
الموجودات

موجودات غير متداولة
58,619,3678,415,802ممتلكات ومعدات

618,51023,724موجودات حق االستخدام
715,72119,525استثمار في شركة زميلة 

8365,332376,853استثمار في مشاريع مشتركة
1021,17921,179استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

1,201614رسوم االمتياز
9,041,3108,857,697

موجودات متداولة
1112,42011,651مخزون

12204,712196,505ذمم مدينة تجارية وأخرى
924,80127,590استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

13837,091735,198نقد وما في حكمه
1,079,024970,944

10,120,3349,828,641مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات 
حقوق الملكية

141,000,0001,000,000رأس المال
151,000,0001,000,000احتياطيات نظامية واختيارية

164,022,9234,022,923احتياطي إعادة تقييم الموجودات 
)289()289(احتياطي تحويل العمات األجنبية

874,565859,162أرباح محتجزة
1440,000200,000توزيعات أرباح مقترحة
7,297,1997,081,796صافي حقوق الملكية 

-2,163حصص غير مسيطرة
7,299,3627,081,796مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

171,531,5511,811,487قروض ألجل 
1839,66735,800مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

61,8503,258مطلوبات اإليجار
1,573,0681,850,545

مطلوبات متداولة
19482,613363,757ذمم دائنة تجارية وأخرى

620,25422,370مطلوبات اإليجار
17745,037510,173قروض ألجل*

1,247,904896,300
2,820,9722,746,845مجموع المطلوبات

10,120,3349,828,641مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

* راجع اإليضاح رقم 17 للتغيرات في األرقام المقارنة.
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بحسـب أفضـل مـا وصـل لعلمنـا، تعّبـر البيانـات الماليـة الموحـدة بشـكلٍ عـادل ومـن كافـة النواحـي الجوهريـة عـن المركـز المالـي الموحـد ونتائـج العمليـات والتدفقـات النقديـة الموحـدة للمجموعـة كمـا فـي وللسـنة 
المنتهية في 31 ديسـمبر 2022. 

.………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………

رامي نعيمخالد أنيبالشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهريالشيخ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد

الرئيس الماليالرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة
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بيان األرباح أو الخسائر الموحد

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20222021

ألف درهمألف درهمإيضاحات

201,459,8451,082,011 إيرادات من العقود مع العماء

)897,534()1,097,657( تكلفة تقديم الخدمات

362,188184,477 إجمالي الربح

)65,297()101,722(21 مصاريف عمومية وإدارية

-1,638 حصة من ربح شركة زميلة

149,557158,511 حصة من أرباح مشاريع مشتركة

99,00410,424 ربح القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

2261,42223,891 إيرادات أخرى، بالصافي

6,9346,981 إيرادات التمويل

)46,275()73,924(23 تكاليف التمويل

415,097272,712 ربح السنة

250,420,27 الربحية األساسية والمخّفضة للسهم )درهم(

 العائد إلى:

415,403272,712 مساهمي الشركة األم

-)306( حصص غير مسيطرة

415,097272,712

250.420,27 ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة إلى مساهمي الشركة األم )درهم(
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بيان الدخل الشامل الموحد 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20222021إيضاحات
ألف درهمألف درهم

415,097272,712ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:

بنود لن ُيعاد تصنيفها الحقاً في بيان األرباح أو الخسائر: 
--الدخل الشامل اآلخر للسنة

415,097272,712مجموع الدخل الشامل للسنة 

 العائد إلى:

415,403272,712 مساهمي الشركة األم

-)306( حصص غير مسيطرة

415,097272,712

250,420,27 ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة إلى مساهمي الشركة األم )درهم(

41



بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
العائد إلى مساهمي الشركة األم

رأس المال

احتياطيات 
نظامية 

واختيارية

احتياطي 
إعادة تقييم 
الموجودات

احتياطي 
تحويل العمالت 

أرباح محتجزةاألجنبية 
توزيعات أرباح 

مقترحة
مجموع

حقوق الملكية 
حصص غير 

مسيطرة
صافي حقوق 

الملكية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

6,879,084-786,45070,0006,879,084)289(1,000,0001,000,0004,022,923الرصيد في 1 يناير 2021

272,712-272,712-272,712----ربح السنة

---------الدخل الشامل اآلخر للسنة

272,712-272,712-272,712----مجموع الدخل الشامل للسنة

)70,000(-)70,000()70,000(-----توزيعات أرباح مدفوعة

---200,000)200,000(----توزيعات أرباح مقترحة )إيضاح 14(

7,081,796-859,162200,0007,081,796)289(1,000,0001,000,0004,022,923كما في 31 ديسمبر 2021

7,081,796-859,162200,0007,081,796)289(1,000,0001,000,0004,022,923الرصيد في 1 يناير 2022  

415,097)306(415,403-415,403----ربح السنة

---------الدخل الشامل اآلخر للسنة

415,097)306(415,403-415,403----مجموع الدخل الشامل للسنة

حصص غير مسيطرة عند االستحواذ 
2,2382,238-------على شركة تابعة

231231-------معامات مع الحصص غير المسيطرة

معامالت مع الُمالك:

)200,000(-)200,000()200,000(-----توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 14(

---200,000)200,000(أسهم منحة مقترحة  )إيضاح 14(

200,000)200,000(توزيعات أرباح مقترحة )إيضاح 14(

---

874,565400,0007,297,1992,1637,299,362)289(1,000,0001,000,0004,022,923في 31 ديسمبر 2022
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بيان التدفقات النقدية الموحد 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20222021
ألف درهمألف درهمإيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
415,097272,712ربح السنة

تعديالت لـ:
5238,763258,421استهاك ممتلكات ومعدات

616,64821,377استهاك موجودات حق االستخدام
11,4658,483مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)158,511()151,195(7,8حصة من ربح مشاريع مشتركة وشركة زميلة
)12,530()16,062(22ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

124206,412مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، بالصافي
-2140,000مخصص رسوم اإلنهاء

)10,424()1,316(9ربح القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة
)6,981()6,934(إيرادات التمويل

2373,92446,275تكاليف التمويل
700168إطفاء رسوم االمتياز

621,510425,402التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ودفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
)9,412()7,598(18مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

التغيرات في رأس المال العامل
39)769(11مخزون

178,328)8,627(12ذمم مدينة تجارية وأخرى

1978,8568,578ذمم دائنة تجارية وأخرى

683,372602,935صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)60,330(13297,572الحركة في ودائع بفترة استحقاق تزيد على ثاثة أشهر 

)281,054()443,352(5,7شراء ممتلكات ومعدات، صافٍ من التحويل إلى شركة تابعة
8161,46381,556توزيعات أرباح وإيرادات مضمونة مقبوضة من مشروع مشترك وشركة زميلة

)1,287(سداد رسوم االمتياز
5,2222,89319,501متحصات من استبعاد ممتلكات ومعدات

-)750(7استثمار في شركة زميلة
)8,782(-8شراء حصة في مشروع مشترك

6,9346,981فوائد مستلمة 
)17,166()33,848(9شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال الربح والخسارة

-937,953عوائد من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح والخسارة
)259,294(47,578صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 
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بيان التدفقات النقدية الموحد )تابع(
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20222021

ألف درهمألف درهمإيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

17774,142640,196قروض مسحوبة خال السنة

)761,988()819,212(17قروض مسددة خال السنة

)46,275()73,924(23فوائد مدفوعة خال السنة

)22,370()14,960(6العناصر األساسية لمطلوبات اإليجار 

-2,469مساهمة إضافية من حصة غير مسيطرة

)70,000()200,000(14توزيعات أرباح مدفوعة خال السنة 

)260,437()331,485(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

399,46583,204صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

437,626354,422النقد وما في حكمه في بداية السنة

13837,091437,626النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

1 - معلومات عامة
تأّسسـت شـركة أبوظبـي الوطنيـة للفنـادق ش.م.ع )“الشـركة”( فـي إمـارة أبوظبـي بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي 13 أبريـل 1975 كشـركة مسـاهمة عامـة بموجـب القانـون رقـم )3( المعـدل بالقانـون رقـم 
)5( لسـنة 1978 ألغـراض امتـاك وإدارة الفنـادق والقيـام باألعمـال األخـرى المتعلقـة بهـا. إن أسـهم الشـركة مدرجـة فـي سـوق أبوظبـي لـألوراق الماليـة. وعنـوان الشـركة المسـجل هـو ص.ب. 46806، أبوظبـي، دولـة 

اإلمـارات العربيـة المتحـدة.

صدر المرسوم بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )32( لسنة 2021 )“قانون الشركات”( في 20 سبتمبر 2021 ودخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022 والذي ينطبق على الشركة.

تمتلـك المجموعـة اثنـي عشـر فندقـاً فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة )راديسـون بلـو أبوظبـي، وراديسـون بلـو العيـن، وفنـدق شـيراتون أبوظبـي، وفنـدق لـو ميريديـان أبوظبـي، وفنـدق سـوفيتيل دبـي، وبـارك 
حيـاة أبوظبـي، وريتـز كارلتـون أبوظبـي جرانـد كانـال، وفنـدق دبـي مـول ذ.م.م، وفنـدق داون تـاون بوليفـارد ذ.م.م، وفنـدق إم دي دي ذ.م.م، وفنـدق فـي دي دي ذ.م.م، وفنـدق دبـي مارينـا ذ.م.م(، والتـي يتـم إدارتهـا 
مـن قبـل شـركات عالميـة متخصصـة فـي إدارة الفنـادق أو تعمـل بموجـب اتفاقيـة امتيـاز. كمـا تضـم الشـركة قسـماً إلدارة الفنـادق، وقسـماً للبيـع بالتجزئـة، وقسـماً للخدمـات السـياحية، وقسـماً للمطاعـم ولديهـا 

اسـتثمارات فـي المنشـآت الموضحـة أدنـاه كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 و31 ديسـمبر 2021:

في 30 سـبتمبر 2022، انتهى عقد إيجار الشـركة مع مالك فندق الديار كابيتال )“الفندق”( وتوقفت عمليات الفندق اعتبارًا من هذا التاريخ. كما في 30 سـبتمبر 2022، بلغ مجموع إيرادات الفندق 9,5 مليون درهم 
إماراتي، وبلغ مجموع المصاريف 7,1 مليون درهم إماراتي وبلغ صافي الربح 2,4 مليون درهم إماراتي والتي تم إدراجها في بيان األرباح أو الخسـائر الموحد للسـنة المنتهية في 31 ديسـمبر 2022. 

تتكون المجموعة من الشركة وشركاتها التابعة. كما تدير الشركة وتشرف على فنادق أخرى لحساب أطراف أخرى.

نسبة الملكية )٪(

31 ديسمبر 312021 ديسمبر 2022النشاط الرئيسيبلد ممارسة النشاطاالسم

100,00100,00خدمات المواصاتاإلمارات العربية المتحدة الغزال للمواصات )“شركة تابعة”(

100,00100,00الضيافةاإلمارات العربية المتحدة فنادق دوم ذ.م.م )“شركة تابعة”(

100,00100,00الضيافةاإلمارات العربية المتحدة  أ د ن م س شركة الشخص الواحد ذ.م.م )“شركة تابعة”( 

80,0080,00األغذية والمشروباتاإلمارات العربية المتحدة أم شريف كافيه ويست باي ذ.م.م - شركة تابعة 

51,0051,00خدمات التموين والعقوددول الخليج والشرق األوسط أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق األوسط ذ.م.م )“مشروع مشترك”(

50,0050,00األغذية والمشروباتاإلمارات العربية المتحدةهاى سبريت ذ.م.م )“مشروع مشترك”(

38,4638,46مجّمعات سياحيةجيرسي، جزر القنال شركة االستثمارات السياحية الخارجية المحدودة )“شركة زميلة”( 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع(

1 - معلومات عامة )تابع(
نسبة الملكية )٪(

31 ديسمبر 312021 ديسمبر 2022النشاط الرئيسيبلد ممارسة النشاط االسم

35,0035,00األغذية والمشروباتاإلمارات العربية المتحدة مطعم ومقهى برايم كونسبت ذ.م.م )“شركة زميلة”(

-100,00الضيافةاإلمارات العربية المتحدة ا د ن م راك إلدارة الفنادق - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. )“شركة تابعة”(

-100,00صيانةاإلمارات العربية المتحدة الشركة الوطنية إلدارة المرافق - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. )“شركة تابعة”(

-100,00خدمات الحراسة األمنيةاإلمارات العربية المتحدة ايه دي ان اتش لخدمات الحراسة العامة ذ.م.م. )“شركة تابعة”(

كما في 31 ديسمبر 2022، لم تقدم المجموعة أي مساهمات اجتماعية خال السنة.

تطبيق قانون ضريبة الشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 “ضرائب الدخل”

فـي 9 ديسـمبر 2022، أصـدرت وزارة الماليـة لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة مرسـومًا بقانـون اتحـادي رقـم )47( لسـنة 2022 بشـأن تطبيـق الضرائـب علـى الشـركات واألعمـال )ُيشـار إليـه بقانـون ضريبـة الشـركات 
أو القانـون(، وذلـك لفـرض نظـام ضريبـة الشـركات االتحاديـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة.

تم نشـر القانون سـابقًا في 10 أكتوبر 2022، وأصبح قانونًا نافذًا بعد 15 يومًا. سـيصبح نظام ضريبة الشـركات سـاري المفعول للفترات المحاسـبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. سـتخضع الشـركات في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بوجه عام لمعدل ضريبة الشـركات بواقع 9%، بينما سـُيطبق معدل 0% على الدخل الخاضع للضريبة والذي ال يتجاوز حدًا معينًا سـيتم توضيحه بموجب قرار من مجلس الوزراء )من 
المتوقـع أن يكـون 375,000 درهـم بنـاءً علـى المعلومـات الصـادرة عـن وزارة الماليـة(. ومـع ذلـك، هنـاك عـدد مـن القـرارات المهمـة التـي لـم يتـم االنتهـاء منهـا بعـد بقـرار مـن مجلـس الـوزراء، بمـا فـي ذلـك الحـد األدنـى 
المذكـور أعـاه، والتـي تعتبـر مهمـة للغايـة بالنسـبة للمنشـآت لتحديـد وضعهـا الضريبـي ومقـدار الضريبـة المسـتحقة. لذلـك، خـال انتظـار مثـل هـذه القـرارات المهمـة مـن قبـل مجلـس الـوزراء، خلصـت الشـركة إلـى 
أن هذا القانون غير سـاري المفعول عمليًا كما في 31 ديسـمبر 2022، وعليه لم يتم سـنه أو سـنه بشـكل جوهري من منظور المعيار المحاسـبي الدولي رقم 12 - ضرائب الدخل. سـتواصل الشـركة مراقبة توقيت 

إصـدار هـذه القـرارات المهمـة مـن قبـل مجلـس الـوزراء لتحديـد وضعهـا الضريبـي ومـدى تطبيـق المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 12 - ضرائـب الدخـل.

تعمل الشركة حاليًا على تقييم التأثير المحتمل على بياناتها المالية، من منظور الضرائب الحالية والمؤجلة، بمجرد أن يتم سن القانون بشكل فعلي.

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بموجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 7 فبراير 2023. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 

2 - السياسات المحاسبية الهامة 
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكلٍ ثابت على كافة السنوات المعروضة، ما لم ُيذكر خافاً لذلك.

أساس اإلعداد  1-2
تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا إعادة قياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة وإعادة تقييم األرض.

إن البيانـات الماليـة الموحـدة معروضـة بدرهـم اإلمـارات العربيـة المتحـدة )الدرهـم اإلماراتـي( الـذي يعـد العملـة الوظيفيـة للمجموعـة، وجميـع المبالـغ مقربـة إلـى أقـرب ألـف درهـم )ألـف درهـم( باسـتثناء مـا يـرد 
خـاف ذلـك.

بيان االلتزام  2-2
لقـد تـم إعـداد البيانـات الماليـة الموحـدة للمجموعـة وفقـاً للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة الصـادرة عـن مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة ومتطلبـات األحـكام المعمـول بهـا لمرسـوم القانـون االتحـادي لدولـة 

اإلمـارات العربيـة المتحـدة رقـم )32( لسـنة 2021. 

أساس التوحيد  3-2
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة، بما في ذلك األقسام والفنادق والشركات التابعة كما في 31 ديسمبر من كل سنة.

تتحقـق السـيطرة عندمـا تكـون المجموعـة معرضـة لعوائـد متغيـرة أو لديهـا حقـوق مـن مسـاهمتها فـي المنشـأة المسـتثمر فيهـا وأن تتمتـع بالقـدرة علـى التأثيـر علـى تلـك العوائـد مـن خـال سـيطرتها علـى هـذه 
المنشـأة. وعلـى وجـه التحديـد، ال تتحقـق سـيطرة المجموعـة علـى المنشـأة المسـتثمر فيهـا إال إذا اسـتوفت المجموعـة مـا يلـي:

السيطرة على المنشأة المستثمر فيها )أي وجود حقوق نافذة تمنحها قدرة حالية على توجيه األنشطة ذات العاقة بالمنشأة المستثمر فيها(.	 

التعرض لعوائد متغيرة أو وجود حقوق من مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها.	 

القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.	 

عموماً، يوجد افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض، وعندما ال تمتلك المجموعة حقوق التصويت التي تمثل األغلبية أو أي حقوق مماثلة أخرى في المنشأة المستثمر 
فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الوقائع والظروف المناسبة عند تقييم مدى سيطرة المجموعة على المنشأة المستثمر فيها، ويشمل ذلك ما يلي:

أي ترتيب تعاقدي أو ترتيبات تعاقدية مبرمة مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في المنشأة المستثمر فيها.	 

الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى.	 

حقوق التصويت الممنوحة للمجموعة، وكذلك حقوق التصويت المحتملة.	 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 

2 - السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
أساس التوحيد  3-2

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سـيطرتها على الشـركة التابعة عندما تشـير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثاثة لتقييم السـيطرة. يبدأ توحيد الشـركة التابعة 
عندما تحصل المجموعة على حق السـيطرة على الشـركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السـيطرة على الشـركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشـركة التابعة 
المسـتحوذ عليها أو المسـتبعدة خال السـنة يتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسـب فيه المجموعة حق السـيطرة على الشـركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سـيطرة المجموعة 

عليها.

تـؤول كافـة األربـاح أو الخسـائر وكل عنصـر مـن عناصـر الدخـل الشـامل اآلخـر إلـى حملـة حقـوق الملكيـة فـي الشـركة األم للمجموعـة وإلـى حملـة الحصـص غيـر المسـيطرة، حتـى وإن أدى ذلـك إلـى عجـز فـي 
الحصـص غيـر المسـيطرة. ويتـم عنـد الضـرورة إجـراء تعديـات علـى البيانـات الماليـة للشـركات التابعـة حتـى تتسـق سياسـاتها المحاسـبية مـع تلـك الخاصـة بالمجموعـة. ويتـم حذف كافـة الموجودات والمطلوبات 

واألربـاح واإليـرادات والمصاريـف والتدفقـات النقديـة عـن المعامـات التـي تتـم بيـن الشـركات األعضـاء فـي المجموعـة عنـد التوحيـد.

ُيحتسب أي تغير في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، باعتبارها معاملة من معامات حقوق الملكية.

وفي حال فقدان المجموعة السيطرة على أي شركة تابعة، يتم احتساب الربح أو الخسارة عند االستبعاد بالفرق بين:

مجموع القيمة العادلة للمقابل المقبوض والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها.  )1(

القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة.   )2(

التغير في السياسات المحاسبية   4-2
)أ( المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

تـم تطبيـق المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة الجديـدة والمعدلـة التاليـة التـي أصبحـت سـارية المفعـول علـى الفتـرات السـنوية التـي تبـدأ فـي أو بعـد 1 ينايـر 2022، فـي هـذه البيانـات الماليـة الموحـدة. ولم يكن لتطبيق 
هـذه المعاييـر الدوليـة المعدلـة، باسـتثناء مـا هـو مذكـور، أي تأثيـر جوهـري علـى المبالـغ المعروضة للفترتين الحالية والسـابقة.

ممتلكات ومنشآت ومعدات: المتحصات قبل االستخدام المقصود - تعديات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 )سارية اعتباراً من 1 يناير 2022(.  -1

يحظـر التعديـل علـى المعيـار المحاسـبي رقـم 16 “الممتلـكات والمنشـآت والمعـدات” علـى المنشـأة أن تقتطـع مـن تكلفـة بنـد الممتلـكات والمنشـآت والمعـدات أي عوائـد مسـتلمة مـن بيـع األصنـاف المنتجـة أثنـاء 
إعـداد الشـركة لألصـل السـتخدامه المقصـود منـه. كمـا يوضـح أن المنشـأة “تقـوم باختبـار مـا إذا كان األصـل يعمـل بشـكل صحيـح” عنـد تقييمهـا لـألداء الفنـي والمـادي لألصـل. ال يتـم اختبـار األداء المالـي لألصـل 

بموجـب التقييـم.
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)أ( المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة )تابع(

ويجب على الكيانات اإلفصاح بشكل منفصل عن مبالغ المتحصات والتكاليف المتعلقة بالبنود المنتَجة التي ال تمثل مخرجات من األنشطة االعتيادية للكيان.

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي - تعديات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 )تسري اعتبارًا من 1 يناير 2022(.  -1

تم إجراء تعديات طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 “اندماج األعمال” لتحديث اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية وإضافة استثناء لاعتراف بالمطلوبات والمطلوبات الطارئة   -2
ضمـن نطـاق المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 37 “المخصصـات والمطلوبـات الطارئـة والموجـودات الطارئـة” والتفسـير رقـم 21 “الضرائـب”، كمـا تؤكـد التعديـات أنـه ال يجـب االعتـراف بالموجـودات الطارئـة 

بتاريخ االسـتحواذ.

العقود المثقلة - تكلفة تنفيذ العقد - تعديات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 )سارية اعتباراً من 1 يناير 2022(.  -3

توضـح التعديـات علـى المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 37 أن التكاليـف المباشـرة فيمـا يتعلـق بالوفـاء بعقـد مـا تتضمـن كا مـن التكاليـف اإلضافيـة للوفـاء بالعقـد ومخصـص للتكاليـف األخـرى المتعلقـة مباشـرة 
بالوفـاء بالعقـود. وقبـل أن يتـم االعتـراف بمخصـص منفصـل لعقـد مثقـل بااللتزامـات، تقـوم المنشـأة باالعتـراف بـأي خسـارة انخفـاض فـي القيمـة تطـرأ علـى الموجـودات المسـتخدمة بغـرض الوفـاء بالعقـد.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدورة 2018-2020 )سارية اعتباراً من 1 يناير 2022(.  -4

تم االنتهاء من التحسينات التالية في مايو 2020:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “األدوات المالية” - يوضح الرسوم التي يجب إدراجها في اختبار 10% إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية.	 

- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 “عقود اإليجار” - تعديل إلزالة التوضيح حول الدفعات من المؤجر فيما يتعلق بالتحسينات على المباني المستأجرة إلزالة أي لبس حول معالجة حوافز اإليجار.	 

)ب( المعايير والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه

لم تقم المجموعة بشكلٍ مبكر بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي قد تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، “عقود التأمين” )ساري اعتباراً من 1 يناير 2023(.  -1

تهـدف التعديـات التـي تمـت فـي يوليـو 2020 إلـى تسـهيل تطبيـق المعيـار مـن خـال تقليـل تكاليـف التطبيـق، ممـا يسـهل علـى الكيانـات شـرح نتائـج تطبيـق المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 17 للمسـتثمرين 
وغيرهـم. كمـا أدت التعديـات إلـى تأجيـل تاريـخ تطبيـق المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 17 إلـى 1 ينايـر 2023.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، “عقود التأمين” )يسري اعتباراً من 1 يناير 2023( )تابع(   -1

أضافـت التعديـات األخـرى التـي تـم إجراؤهـا فـي ديسـمبر 2021 خيـار االنتقـال الـذي يسـمح للمنشـأة بتطبيـق تراكـب تصنيـف اختيـاري فـي فتـرة أو فتـرات المقارنـة المعروضـة عنـد التطبيـق المبدئـي للمعيـار الدولـي 
للتقاريـر الماليـة رقـم 17. ُيطبـق تراكـب التصنيـف علـى جميـع الموجـودات الماليـة، بمـا فـي ذلـك تلـك الموجـودات المحتفـظ بهـا فيمـا يتعلـق باألنشـطة غيـر المرتبطـة بالعقـود ضمـن نطـاق المعيـار الدولـي للتقاريـر 
الماليـة رقـم 17. يسـمح التراكـب بتصنيـف تلـك الموجـودات فـي فتـرة أو فتـرات المقارنـة بطريقـة تتماشـى مـع الطريقـة التـي تتوقـع المنشـأة أن يتـم بهـا تصنيـف تلـك الموجـودات عنـد التطبيـق المبدئـي للمعيـار 

الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 9. يمكـن تطبيـق التصنيـف علـى أسـاس كل أداة علـى حـدة.

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة - تعديات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 )يسري اعتباراً من 1 يناير 2023(   -2

توضـح هـذه التعديـات الطفيفـة التـي أجريـت علـى المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 1 “عـرض البيانـات الماليـة” أن المطلوبـات ُتصنـف إمـا كمطلوبـات متداولـة أو غيـر متداولـة، اعتمـاداً علـى الحقـوق الموجـودة فـي 
نهايـة فتـرة التقريـر. ال يتأثـر التصنيـف بتوقعـات المنشـأة أو األحـداث الاحقـة بعـد تاريـخ التقريـر )علـى سـبيل المثـال، اسـتام تنـازل أو خـرق تعهـد(. كمـا توضـح التعديـات مـا يعنيـه المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 

1 عنـد اإلشـارة إلـى “تسـوية” التـزام.

قـد تؤثـر التعديـات علـى تصنيـف المطلوبـات، وباألخـص للمنشـآت التـي أخـذت بالفعـل نوايـا اإلدارة فـي االعتبـار عنـد تحديـد التصنيـف وبالنسـبة لبعـض المطلوبـات التـي مـن الممكـن تحويلهـا إلـى حقـوق ملكيـة، 
ويتوجـب تطبيقهـا بأثـر رجعـي وفقًـا للمتطلبـات المعتـادة فـي المعيـار المحاسـبي رقـم 8 “السياسـات المحاسـبية والتغيـرات فـي التقديـرات المحاسـبية واألخطـاء”.

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 وبيان الممارسة للمعايير الدولية للتقارير المالية )تسري اعتباراً من 1 يناير 2023(.   -3

قـام مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة بتعديـل المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 1 لمطالبـة المنشـآت باإلفصـاح عـن سياسـتها المحاسـبية الجوهريـة بـدالً مـن سياسـاتها المحاسـبية الهامـة. تحـدد التعديـات ماهيـة 
“معلومـات السياسـات المحاسـبية الجوهريـة” وتوضـح كيفيـة تحديـد متـى تكـون معلومـات السياسـات المحاسـبية جوهريـة. كمـا توضـح أنـه ال يلـزم اإلفصـاح عـن معلومـات السياسـات المحاسـبية غيـر الجوهريـة. 

وإذا تـم اإلفصـاح عنهـا، فـا ينبغـي أن تحجـب المعلومـات المحاسـبية الجوهريـة.

لدعـم هـذا التعديـل، قـام مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة أيضًـا بتعديـل بيـان الممارسـة رقـم 2 الخـاص بالمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة، إصـدار أحـكام األهميـة، لتوفيـر إرشـادات حـول كيفيـة تطبيـق مفهـوم 
األهميـة النسـبية علـى إفصاحـات السياسـات المحاسـبية.
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تعريف التقديرات المحاسبية - تعديات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 )تسري اعتباراً من 1 يناير 2023(.   -3

يوضـح التعديـل علـى المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 8، “السياسـات المحاسـبية والتغيـرات فـي التقديـرات المحاسـبية واألخطـاء”، كيـف يجـب علـى الشـركات التمييـز بيـن التغييـرات فـي السياسـات المحاسـبية 
والتغييـرات فـي التقديـرات المحاسـبية. إن التمييـز مهـم، ألن التغييـرات فـي التقديـرات المحاسـبية يتـم تطبيقهـا علـى أسـاس مسـتقبلي علـى المعامـات المسـتقبلية واألحـداث المسـتقبلية األخـرى، فـي حيـن يتـم 

تطبيـق التغييـرات فـي السياسـات المحاسـبية بشـكل عـام بأثـر رجعـي علـى المعامـات السـابقة واألحـداث السـابقة األخـرى وكذلـك الفتـرة الحاليـة.

الضريبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن المعاملة الواحدة - تعديات على المعيار المحاسبي الدولي 12 )تسري اعتباراً من 1 يناير 2023(.   -4

تتطلـب التعديـات علـى المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 12 ضرائـب الدخـل مـن الشـركات االعتـراف بالضريبـة المؤجلـة علـى المعامـات التـي، عنـد االعتـراف المبدئـي، تـؤدي إلـى مبالـغ متسـاوية من الفروق المؤقتة 
الخاضعـة للخصـم والخاضعـة للضريبـة. سـتنطبق التعديـات عـادةً علـى المعامـات مثـل عقـود إيجـار المسـتأجرين والتزامـات إيقـاف التشـغيل وسـتتطلب االعتـراف بموجـودات ومطلوبـات الضريبـة المؤجلـة 

اإلضافية.

يجـب تطبيـق التعديـل علـى المعامـات التـي تحـدث فـي أو بعـد بدايـة أول فتـرة مقارنـة معروضـة. باإلضافـة إلـى ذلـك، يجـب علـى المنشـآت االعتـراف بموجـودات الضريبـة المؤجلـة )إلـى الحـد الـذي يحتمـل معـه 
إمكانيـة اسـتخدامها( ومطلوبـات الضريبـة المؤجلـة فـي بدايـة أقـرب فتـرة مقارنـة لجميـع الفـروق المؤقتـة القابلـة للخصـم والخاضعـة للضريبـة المرتبطـة بمـا يلـي:

موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار.	 

إيقاف التشغيل والترميم والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفة الموجودات ذات الصلة.	 

اندماجات األعمال والشهرة  5-2
ُتحتسـب اندماجـات األعمـال بطريقـة االسـتحواذ. يتـم قيـاس تكلفـة االسـتحواذ علـى أسـاس مجمـوع القيمـة العادلـة للمقابـل المحـّول والـذي يتـم قياسـه بالقيمـة العادلـة فـي تاريـخ االسـتحواذ وقيمـة أي حصـص 
غيـر مسـيطرة فـي الشـركة المسـتحوذ عليهـا. بالنسـبة لـكل عمليـة مـن عمليـات اندمـاج األعمـال، تختـار المجموعـة إمـا أن تقـوم بقيـاس الحصـص غيـر المسـيطرة بقيمتهـا العادلـة أو بحصـة متناسـبة مـن صافـي 

الموجـودات المحـددة فـي الشـركة المسـتحوذ عليهـا. يتـم االعتـراف بتكاليـف االسـتحواذ كمصـروف عنـد تكبدهـا وتـدرج ضمـن بنـد المصاريـف اإلداريـة.

تقـرر المجموعـة أنهـا قـد اسـتحوذت علـى نشـاط عندمـا تشـتمل مجموعـة األنشـطة والموجـودات التـي تـم االسـتحواذ عليهـا علـى مدخـات وعمليـة جوهريـة تسـاهم معًـا بشـكل جوهـري فـي القـدرة علـى إنشـاء 
المخرجـات. تعتبـر العمليـة المسـتحوذ عليهـا جوهريـة إذا كانـت ضروريـة للقـدرة علـى االسـتمرار فـي إنتـاج المخرجـات، وتشـمل المدخـات المسـتحوذ عليهـا قـوة عاملـة منظمـة تتمتـع بالمهـارات أو المعرفـة أو 
الخبـرة الازمـة ألداء تلـك العمليـة، أو تسـاهم بشـكل جوهـري فـي القـدرة علـى االسـتمرار فـي إنتـاج المخرجـات، وتعتبـر فريـدة أو نـادرة أو ال يمكـن اسـتبدالها دون تكلفـة كبيـرة أو جهـد أو تأخيـر فـي القـدرة علـى 

االسـتمرار فـي إنتـاج المخرجـات.
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عندمـا تسـتحوذ المجموعـة علـى نشـاط مـا، فإنهـا تقـوم بتقييـم الموجـودات والمطلوبـات الماليـة المحّملـة، وذلـك مـن أجـل تحديدهـا وتصنيفهـا بشـكلٍ مائـم وفقـاً لألحـكام التعاقديـة والظـروف االقتصاديـة 
والشـروط ذات العاقـة كمـا فـي تاريـخ االسـتحواذ. ويشـمل ذلـك فصـل المشـتقات الضمنيـة فـي العقـود المحّولـة عـن الشـركة المسـتحوذ عليهـا.

يتـم االعتـراف بـأي مقابـل طـارئ ُيحتمـل تحويلـه مـن قبـل الشـركة المسـتحوذة بالقيمـة العادلـة فـي تاريـخ االسـتحواذ. ال تتـم إعـادة قيـاس المقابـل الطـارئ المصنـف كحقـوق ملكيـة وتتـم المحاسـبة عـن تسـويته 
الاحقـة ضمـن حقـوق الملكيـة. كمـا أن أي مقابـل مالـي محتمـل يكـون مصنفـاً ضمـن الموجـودات أو المطلوبـات ويكـون بمثابـة أداة ماليـة وضمـن نطـاق المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 9 “األدوات الماليـة”، 
يقـاس بالقيمـة العادلـة مـع االعتـراف بالتغيـرات فـي القيمـة العادلـة فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر وفقًـا للمعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 9. يتـم قيـاس المقابـل الطـارئ اآلخـر الـذي ال يقـع ضمـن نطـاق المعيـار 

الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 9 بالقيمـة العادلـة فـي تاريـخ كل تقريـر مـع االعتـراف بالتغيـرات فـي القيمـة العادلـة فـي الربـح أو الخسـارة.

يتـم قيـاس الشـهرة مبدئيـاً بالتكلفـة )وتمثـل الزيـادة فـي إجمالـي المقابـل المحـّول والقيمـة المحتسـبة عـن الحصـص غيـر المسـيطرة(، وأي حصـص أخـرى مملوكـة سـابقاً، علـى صافـي الموجـودات المحـددة 
المسـتحوذ عليهـا والمطلوبـات المحّملـة. إذا كانـت القيمـة العادلـة لصافـي الموجـودات المسـتحوذ عليهـا زائـدة عـن إجمالـي المقابـل المحـّول، تقـوم المجموعـة بإعـادة تقييـم مـا إذا كانـت قـد قامـت بتحديـد كافـة 

الموجـودات المسـتحوذ عليهـا وكافـة المطلوبـات المحّملـة علـى النحـو الصحيـح، كمـا تقـوم بمراجعـة اإلجـراءات المتبعـة فـي قيـاس المبالـغ المزمـع احتسـابها بتاريـخ االسـتحواذ.

إذا كان ال يزال ينتج عن إعادة التقييم زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي المقابل المحول، يتم االعتراف باألرباح في الربح أو الخسارة.

يتـم قيـاس الشـهرة الحقـاً لاعتـراف المبدئـي بسـعر التكلفـة بعـد تنزيـل أي خسـائر متراكمـة عـن االنخفـاض فـي القيمـة. ولغـرض فحـص االنخفـاض فـي القيمـة، يتـم توزيـع الشـهرة المسـتحوذ عليهـا مـن اندمـاج 
األعمـال، اعتبـاراً مـن تاريـخ االسـتحواذ، علـى كل وحـدة مـن الوحـدات المولـدة للنقـد لـدى المجموعـة والتـي يتوقـع أن تسـتفيد مـن عمليـة االندمـاج، وذلـك بغـض النظـر عـن أي موجـودات أو مطلوبـات أخـرى فـي 

الشـركة المسـتحوذ عليهـا تكـون محّملـة إلـى تلـك الوحـدات.

بعدمـا يتـم توزيـع الشـهرة علـى الوحـدة المولـدة للنقـد ثـم يتـم اسـتبعاد جـزء مـن عمليـات تلـك الوحـدة، فـإن الشـهرة المتعلقـة بالجـزء المسـتبعد يتـم إدراجهـا ضمـن القيمـة الدفتريـة لهـذا الجـزء عنـد تحديـد األرباح أو 
الخسـائر الناتجـة عـن االسـتبعاد. وفـي هـذه الحالـة، فـإن الشـهرة المسـتبعدة يتـم قياسـها علـى أسـاس القيـم المتعلقـة بالعمليـات المسـتبعدة والجـزء المحتفـظ بـه مـن الوحـدة المولدة للنقد.

استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  6-2
الشـركة الزميلـة هـي تلـك المنشـأة التـي يكـون للمجموعـة تأثيـر جوهـري عليهـا. والتأثيـر الجوهـري هـو حـق المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالسياسـات الماليـة والتشـغيلية للشـركة المسـتثمر فيهـا، ولكـن 

دون وجود سـيطرة أو سـيطرة مشـتركة، على تلك السياسـات.

المشـروع المشـترك هـو نـوع مـن الترتيبـات المشـتركة تمتلـك بموجبـه األطـراف التـي تتمتـع بالسـيطرة المشـتركة علـى الترتيـب المشـترك حقوقـاً فـي صافـي موجـودات المشـروع المشـترك. أمـا السـيطرة 
المشـتركة فتنشـأ عن االتفاق التعاقدي بتقاسـم السـيطرة على ترتيب ما، وال تدخل حيز التنفيذ إال عندما تسـتدعي القرارات المتعلقة باألنشـطة ذات الصلة موافقة األطراف المشـاركة في السـيطرة باإلجماع.
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إن االعتبارات التي يتم األخذ بها عند تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة تماثل تلك الازمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. ُتحتسب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع 
المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

يتـم مبدئيـاً االعتـراف باالسـتثمارات فـي شـركة زميلـة أو مشـروع مشـترك بسـعر التكلفـة بموجـب طريقـة حقـوق الملكيـة. يتـم تعديـل القيمـة الدفتريـة لاسـتثمارات الحتسـاب التغيـرات فـي حصـة المجموعـة مـن 
صافـي موجـودات الشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك اعتبـاراً مـن تاريـخ االسـتحواذ. ويتـم إدراج الشـهرة المتعلقـة بالشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك ضمـن القيمـة الدفتريـة لاسـتثمار وال يتـم فحـص 

االنخفـاض فـي قيمتهـا بصـورة فرديـة.

يتضمـن بيـان األربـاح أو الخسـائر الموحـد حصـة المجموعـة فـي نتائـج عمليـات الشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك. إن أي تغيـر فـي الدخـل الشـامل اآلخـر للشـركات المسـتثمر فيهـا يتـم عرضـه كجـزء مـن 
الدخـل الشـامل اآلخـر للمجموعـة. وإضافـة إلـى ذلـك، فعندمـا يتـم االعتـراف بـأي تغيـر مباشـرة ضمـن حقـوق الملكيـة للشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك، تحتسـب المجموعـة حصتهـا مـن أي تغييـرات، إن لـزم 
األمـر، فـي بيـان التغيـرات فـي حقـوق الملكيـة. أمـا األربـاح والخسـائر غيـر المحققـة الناتجـة عـن المعامـات المبرمـة بيـن المجموعـة والشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك فيتـم حذفهـا بمـا يعـادل قيمـة الحصـة 

فـي الشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك.

يتم بيان إجمالي حصة المجموعة من أرباح أو خسـائر الشـركة الزميلة أو المشـروع المشـترك ضمن بيان األرباح أو الخسـائر الموحد بمعزل عن األرباح التشـغيلية، ويمثل هذا اإلجمالي الربح أو الخسـارة بعد 
خصم الضريبة والحصص غير المسـيطرة في الشـركات التابعة للشـركة الزميلة أو المشـروع المشـترك.

يتـم إعـداد البيانـات الماليـة للشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك لنفـس الفتـرة المشـمولة بتقاريـر المجموعـة. وتجـرى تعديـات علـى السياسـات المحاسـبية للشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك، عنـد 
الضـرورة، بمـا يضمـن اتسـاق هـذه السياسـات مـع تلـك الخاصـة بالمجموعـة.

تقـوم المجموعـة بعـد تطبيـق طريقـة حقـوق الملكيـة بتحديـد مـا إذا كان مـن الضـروري أن يتـم احتسـاب خسـارة عـن االنخفـاض فـي قيمـة اسـتثمارها فـي الشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك. كمـا تقـوم 
المجموعـة بتاريـخ كل تقريـر بتحديـد مـدى توفـر أي دليـل موضوعـي علـى تعـّرض االسـتثمار فـي الشـركة الزميلـة أو المشـروع المشـترك لانخفـاض فـي القيمـة. فـإذا وجـد مثـل هـذا الدليـل، تحتسـب المجموعـة 
مقدار االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة المستردة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمتها أو قيمته الدفترية، ثم تحتسب الخسارة تحت بند “حصة من ربح شركة زميلة ومشروع 

مشـترك” فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر الموحـد.

عندما تفقد المجموعة السيطرة الفعالة على السيطرة المشتركة على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، فإنها تقوم بقياس وتسجيل االستثمار المتبقي بقيمته العادلة. إن أي فرق بين القيمة الدفترية 
للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان السيطرة الفعالة أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لاستثمار المتبقي وعوائد االستبعاد، يتم احتسابه ضمن الربح أو الخسارة.
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تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد على أساس تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة. يعتبر األصل متداوالً عندما:

يتوقع تحقيقه أو يقصد بيعه أو استهاكه في دورة تشغيلية عادية.	 

يحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة.	 

يتوقع تحقيقه خال اثني عشر شهراً من تاريخ فترة التقرير.	 

يكون نقداً أو ما في حكمه باستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية التزام لفترة اثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير.	 

تصنَّف جميع الموجودات األخرى على أنها موجودات غير متداولة.

يعتبر االلتزام متداوالً عندما:

يتوقع تسويتها في دورة التشغيل المعتادة.	 

يحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة.	 

يستحق تسويته في غضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير.	 

عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ فترة التقرير.	 

إن أحكام المطلوبات التي يمكن، وفقا لخيار الطرف المقابل، أن تؤدي إلى تسويتها من خال إصدار أداوت حقوق الملكية ال تؤثر على تصنيفها.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

تصنف مطلوبات وموجودات الضريبة المؤجلة كمطلوبات وموجودات غير متداولة.

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة  8-2
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االسـتبعاد كمحتفظ بها للبيع في حال اسـترداد قيمها الدفترية بشـكل أساسـي من خال معاملة بيع بدلًا عن االسـتخدام المسـتمر. يتم قياس 
الموجـودات غيـر المتداولـة ومجموعـات االسـتبعاد المصنفـة كمحتفـظ بهـا للبيـع بقيمتهـا الدفتريـة أو القيمـة العادلـة ناقصًـا تكاليـف البيـع أيهمـا أقـل. إن تكاليـف البيـع هـي التكاليـف اإلضافيـة المتعلقـة مباشـرة إلى 

اسـتبعاد أصل )مجموعة االسـتبعاد(، باسـتثناء تكاليف التمويل ومصاريف ضريبة الدخل.

يتم اسـتيفاء معايير فئة التصنيف “المحتفظ بها للبيع” فقط عندما يكون البيع محتماً بشـكل كبير ويتوفر األصل أو مجموعة االسـتبعاد للبيع بشـكل فوري بوضعه الحالي. يجب أن تشـير اإلجراءات المطلوبة 
إلكمال البيع إلى أنه من غير المرجح أن يتم إجراء تغيرات جوهرية على صفقة البيع أو سحب قرار البيع. ويجب على اإلدارة االلتزام بخطة بيع األصل ويتوقع أن يتم البيع خال سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

ال يتم استهاك أو إطفاء الممتلكات والمعدات عند تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.
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يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي الموحد.

تتأهل مجموعة االستبعاد كعملية متوقفة في حال كانت مكونًا في منشأة تم استبعادها أو تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع، وأي مما يلي:

أن تمثل نوع نشاط مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات.	 

أن تكون جزءاً من خطة واحدة منسقة الستبعاد نشاط أساسي مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات.	 

أن تكون شركة تابعة مستحوذ عليها حصريًا بغرض إعادة البيع.	 

يتم استثناء العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ فردي في الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

المخزون   9-2
يـدرج المخـزون بسـعر التكلفـة أو بصافـي القيمـة البيعيـة، أيهمـا أقـل. تحتسـب التكلفـة باسـتخدام طريقـة المتوسـط المرجـح للتكلفـة وتشـمل التكاليـف المدرجـة بالفاتـورة ومصاريـف الشـحن وغيرهـا مـن 
المصاريـف المتكبـدة فـي جلـب المخـزون إلـى موقعـه الحالـي وحالتـه الراهنـة. يتمثـل صافـي القيمـة البيعيـة فـي سـعر البيـع المقـّدر بعـد خصـم كافـة التكاليـف التقديريـة المتوقـع تكبدهـا خـال عمليـة التسـويق 

والبيـع والتوزيـع.

رسوم االمتياز  10-2
تتـم رسـملة النفقـات المتكبـدة علـى رسـوم االمتيـاز وتطفـأ باسـتخدام طريقـة القسـط الثابـت علـى مـدى فتـرة 10 سـنوات والتـي تعكـس مـدة اتفاقيـات االمتيـاز. وتتـم مراجعـة رسـوم االمتيـاز لتحـري االنخفـاض فـي 
قيمتهـا عندمـا تشـير األحـداث أو التغيـرات فـي الظـروف إلـى أن القيمـة الدفتريـة قـد ال تكـون قابلـة لاسـترداد. يتـم احتسـاب خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة علـى أسـاس المبلـغ الـذي تتجـاوز بـه القيمـة الدفتريـة 

لألصـل قيمتـه القابلـة لاسـترداد. إن القيمـة القابلـة لاسـترداد هـي القيمـة العادلـة لألصـل ناقصـاً تكاليـف البيـع أو القيمـة قيـد االسـتخدام، أيهمـا أعلـى.

االعتراف باإليرادات  11-2
بالنسـبة للعقـود التـي يتـم تحديدهـا لتكـون ضمـن نطـاق االعتـراف باإليـرادات، يتعيـن علـى المجموعـة تطبيـق نمـوذج مـن خمـس خطـوات لتحديـد وقـت االعتـراف باإليـرادات ومبلغهـا. تقـاس اإليـرادات بنـاءً علـى 
المقابـل الـذي تتوقـع المجموعـة الحصـول عليـه مـن العقـد مـع العميـل وال يشـمل ذلـك المبالـغ المحصلـة نيابـة عـن أطـراف أخـرى. تعتـرف المجموعـة باإليـرادات عندمـا تنقـل السـيطرة علـى منتـج أو خدمـة إلـى 

العميـل.

تعترف المجموعة بإيرادات العقود المبرمة مع العماء بناءً على نموذج من خمس خطوات المحدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15:

الخطوة 1 تحديد العقد )العقود( المبرمة مع العميل، ُيعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد.
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تحديد التزامات األداء في العقد، التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل. الخطوة 2 

تحديـد سـعر المعاملـة: سـعر المعاملـة هـو الثمـن الـذي تتوقـع المجموعـة أن يكـون مسـتحقاً لهـا مقابـل تحويـل السـلع أو الخدمـات المتفـق عليهـا إلـى العميـل، باسـتثناء المبالـغ المحّصلـة نيابـة عـن  الخطوة 3 
الغيـر.

تخصيـص سـعر المعاملـة اللتزامـات األداء فـي العقـد، بالنسـبة للعقـد الـذي يحتـوي علـى أكثـر مـن التـزام أداء، تقـوم المجموعـة بتخصيـص سـعر المعاملـة لـكل التـزام أداء بمبلـغ يمثـل مقـدار الثمـن  الخطوة 4 
الـذي تتوقـع المجموعـة أن يكـون مسـتحقاً لهـا مقابـل الوفـاء بـكل التـزام أداء.

االعتراف باإليرادات عندما تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء. الخطوة 5 

تفي المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإليرادات على مدى فترة من الزمن إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

ال ينشئ أداء المجموعة أصاً مع استخدام بديل للمجموعة ويكون للمجموعة حق ُملزم بقبض دفعات عن األداء المكتمل حتى تاريخه.	 

ينشئ أداء المجموعة أصاً يقع تحت سيطرة العميل أو يحّسنه عند إنشاء هذا األصل أو تحسينه.	 

يتلقى العميل ويستفيد في نفس الوقت من المزايا التي يوفرها أداء المجموعة أثناء وفاء المجموعة باألداء.	 

بالنسبة اللتزامات األداء التي لم يتم استيفاء أحد شروطها المذكورة أعاه، يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تلبية التزام األداء.

تعترف المجموعة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

إيــــــــرادات الفـنـــــــــــادق	 

خدمات المواصات	 

إيرادات الفنادق )أ( 

ترتبـط إيـرادات الفنـادق بجميـع اإليـرادات المتلقـاة مـن نـزالء الفنـادق. تعـد الخدمـات المقدمـة )بمـا فـي ذلـك إيجـارات الغـرف ومبيعـات األطعمـة والمشـروبات والخدمـات اإلضافيـة األخـرى( التزامـات أداء متميـزة، 
حيـث تمثـل األسـعار التـي يتـم إصـدار فواتيـر بهـا للضيـوف أسـعار البيـع المسـتقلة الخاصـة بهـم. يتـم الوفـاء بهـذه االلتزامـات بمـرور الوقـت عندمـا تتعلـق بإيجـارات الغـرف، أي خـال فتـرة اإلقامـة داخل الفندق، وفي 

وقـت معيـن للبضائـع أو الخدمـات األخـرى، عندمـا يتـم تسـليمها أو تقديمهـا.

خدمات المواصات )ب( 

يتم قياس اإليرادات التشغيلية من خدمات النقل بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المدين، وتمثل المبالغ المستحقة عن البضائع الموردة أو الخدمات المقدمة، صافية من الخصومات والمرتجعات. 
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يتـم تحديـد أسـعار البيـع المسـتقلة بنـاءً علـى السـعر القابـل للماحظـة الـذي تبيـع بـه المؤسسـة المنتجـات والخدمـات علـى أسـاس مسـتقل. بالنسـبة للبنـود التـي ال يتـم بيعهـا بشـكل منفصـل، تقـوم المؤسسـة 
بتقديـر أسـعار البيـع المسـتقلة باسـتخدام طـرق أخـرى )مثـل نهـج تقييـم السـوق المعـدل أو نهـج التكلفـة زائـد الهامـش أو النهـج المتبقـي(.

عندما تلبي المؤسسة التزام أداء من خال تسليم السلع أو الخدمات المتفق عليها، فإنها تنشئ أصل عقد بناءً على مبلغ الثمن الذي يحققه األداء. عندما تتجاوز قيمة المقابل المستلم من العميل مبلغ 

اإليـرادات المعتـرف بهـا، فـإن ذلـك يـؤدي إلـى التـزام بموجـب العقـد. يتـم قيـاس اإليـرادات بالقيمـة العادلـة للمقابـل المقبـوض أو المديـن، مـع مراعـاة شـروط الدفـع المحـددة تعاقديًـا واسـتبعاد الضرائـب والرسـوم. 
تقـوم المؤسسـة بتقييـم ترتيبـات إيراداتهـا مقابـل معاييـر محـددة لتحديـد مـا إذا كانـت تعمـل بصفـة األصيـل أو الوكيـل. يتـم االعتـراف باإليـرادات إلـى الحـد الـذي يحتمـل أن تتدفـق فيـه المنافـع االقتصاديـة إلـى 

المؤسسـة ويمكـن قيـاس اإليـرادات والتكاليـف، إن أمكـن، بشـكل موثـوق.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  12-2
يتم رصد مخصص لالتزام المقّدر بمستحقات الموظفين من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين المستحقين حتى نهاية فترة التقرير.

ويتم أيضًا رصد مخصص لكامل قيمة مكافآت نهاية الخدمة المسـتحقة للموظفين وفقا لسياسـة المجموعة، والتي ال تقل عن المكافآت المسـتحقة للموظفين بموجب قانون العمل، وذلك عن فترة خدمة 
الموظفيـن حتـى نهايـة فتـرة التقريـر. يتـم تصنيـف االسـتحقاق المتعلـق باإلجـازة السـنوية وتذاكـر السـفر ضمـن المطلوبـات المتداولـة، بينمـا يتـم تصنيـف مخصـص مكافـآت نهايـة الخدمـة ضمـن المطلوبـات غيـر 

المتداولة.

تكاليف االقتراض  13-2
إن تكاليـف االقتـراض التـي تعـود بشـكلٍ مباشـر إلـى اقتنـاء أو إنشـاء أو إنتـاج موجـودات مؤهلـة، وهـي الموجـودات التـي تتطلـب بالضـرورة فتـرة زمنيـة طويلـة لكـي تصبـح جاهـزة لاسـتخدام أو البيـع، تضـاف إلـى 

تكلفـة تلـك الموجـودات حتـى يحيـن الوقـت الـذي تصبـح فيـه هـذه الموجـودات جاهـزة تمامـاً لاسـتخدام فـي الغـرض المقصـود منهـا أو البيـع.

يتم خصم إيرادات االسـتثمار المحققة باالسـتثمار المؤقت للقروض المحددة ريثما يتم خصم نفقاتها لتأهيل األصول من خال تكاليف االقتراض المسـتحقة للرسـملة. يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض 
األخـرى فـي الربـح أو الخسـارة فـي الفتـرة التـي تـم تكبدها فيها.
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ُتـدرج المخصصـات عندمـا يترتـب علـى المجموعـة التـزام )قانونـي أو ضمنـي( حالـي نتيجـة لحـدثٍ سـابق، ويكـون مـن المحتمـل أن يقتضـي األمـر خـروج مـوارد تمثـل منافـع اقتصاديـة لتسـوية االلتـزام، ويكـون 
باإلمـكان وضـع تقديـر موثـوق لمبلـغ االلتـزام.

إن القيمـة المعتـرف بهـا كمخصـص هـي أفضـل تقديـر للمقابـل المطلـوب لتسـوية االلتـزام الحالـي بنهايـة فتـرة التقريـر، مـع األخـذ بعيـن االعتبـار المخاطـر والشـكوك المحيطـة بااللتـزام. عندمـا يتـم قيـاس مخصـص 
ما باسـتخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسـوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. أما إذا كان من المتوقع اسـترداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة 

لتسـوية مخصـص مـن طـرف آخـر، فإنـه يتـم االعتـراف بالذمـة المدينـة كأصـل إذا كان مـن المؤكـد تقريبـاً قبـض التعويـض وكان باإلمـكان قيـاس قيمـة الذمـة المدينـة بشـكلٍ موثـوق به.

العمالت األجنبية  15-2
لغرض هذه البيانات المالية الموحدة، يعتبر درهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي( العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

يتـم تسـجيل المعامـات المقومـة بعمـات غيـر الدرهـم اإلماراتـي )العمـات األجنبيـة( بأسـعار الصـرف السـائدة فـي تواريـخ إجـراء تلـك المعامـات. وفـي نهايـة كل فتـرة تقريـر، يتـم تحويـل البنـود النقديـة المقومـة 
بالعمـات األجنبيـة باألسـعار السـائدة فـي ذلـك التاريـخ. يتـم إعـادة تحويـل البنـود غيـر النقديـة التـي تظهـر بالقيمـة العادلـة والمقومـة بالعمـات األجنبيـة باألسـعار السـائدة بتاريـخ تحديـد القيمـة العادلـة. ال يتـم إعـادة 

تحويـل البنـود غيـر النقديـة التـي يتـم قياسـها مـن حيـث التكلفـة التاريخيـة بالعملـة األجنبيـة. ويتـم االعتـراف بفـروق الصـرف فـي الربـح أو الخسـارة فـي الفتـرة التـي تنشـأ فيهـا.

عقود اإليجار    16-2
تقوم المجموعة بتقييم بداية العقد ما إذا كان يشكل أو يتضمن إيجاراً. وهذا في حالة إن كان العقد ينص على الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل مبلغ مالي.

المجموعة كمستأجر

تطبـق المجموعـة طريقـة واحـدة لقيـاس واالعتـراف بجميـع عقـود اإليجـار، باسـتثناء عقـود اإليجـار قصيـرة األجـل وعقـود إيجـار الموجـودات منخفضـة القيمـة. تعتـرف المجموعـة بمطلوبـات عقـود اإليجـار لسـداد 
مدفوعـات اإليجـار وموجـودات حـق االسـتخدام التـي تمثـل الحـق فـي اسـتخدام الموجـودات األساسـية.
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موجودات حق االستخدام  )1(

تعتـرف المجموعـة بموجـودات حـق االسـتخدام فـي تاريـخ بـدء اإليجـار )أي التاريـخ الـذي يكـون فيـه األصـل األساسـي متاحـاً لاسـتخدام(. ُتقـاس موجـودات حـق االسـتخدام بالتكلفـة ناقصـاً االسـتهاك المتراكـم 
وخسـائر االنخفـاض فـي القيمـة، وتعـدل بـأي إعـادة قيـاس لمطلوبـات اإليجـار.

تشـمل تكلفـة موجـودات حـق االسـتخدام مبلـغ مطلوبـات اإليجـار المعتـرف بهـا والتكاليـف المباشـرة المبدئيـة المتكبـدة ودفعـات اإليجـار المسـددة فـي تاريـخ البـدء أو قبلـه مطروحًـا منهـا أي حوافـز إيجـار مسـتلمة. 
ومـا لـم يكـن مـن المؤكـد علـى نحـو معقـول أن تحصـل المجموعـة علـى ملكيـة األصـل المؤجـر فـي نهايـة مـدة اإليجـار، ُتسـتهلك موجـودات حـق االسـتخدام المعتـرف بهـا علـى أسـاس القسـط الثابـت علـى مدى العمر 

اإلنتاجـي المقـدر وفتـرة اإليجـار. تخضـع موجـودات حـق االسـتخدام النخفاض القيمة.

مطلوبات اإليجار  )2(

فـي تاريـخ بـدء عقـد اإليجـار، تعتـرف المجموعـة بمطلوبـات اإليجـار المقاسـة بالقيمـة الحاليـة لدفعـات اإليجـار المدفوعـة خـال مـدة اإليجـار. تتضمـن دفعـات اإليجـار الدفعـات الثابتـة )وتشـمل الدفعـات الثابتـة 
المضمنة( مطروحًا منها أي حوافز إيجار مسـتحقة الدفع، ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشـر أو معدل، والمبالغ المتوقع سـدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تتضمن دفعات اإليجار 
سـعر ممارسـة خيـار شـراء معيـن الـذي مـن المؤكـد أن تمارسـه المجموعـة ودفعـات غرامـات فسـخ عقـد اإليجـار، إذا كانـت مـدة اإليجـار تعكـس أن المجموعـة تمـارس خيـار الفسـخ. يتـم االعتـراف بدفعـات اإليجـار 

المتغيـرة التـي ال تعتمـد علـى المؤشـر أو المعـدل علـى أنهـا مصاريـف فـي الفتـرة التـي يقـع فيهـا الحـدث أو الحالـة التـي تـؤدي إلـى السـداد.

عنـد احتسـاب القيمـة الحاليـة لدفعـات اإليجـار، تسـتخدم المجموعـة معـدل االقتـراض المتزايـد فـي تاريـخ بـدء اإليجـار إذا كان سـعر الفائـدة ضمنيًـا فـي عقـد اإليجـار وغيـر قابـل للتحديـد بسـهولة. بعـد تاريـخ البـدء، 
يزيـد مبلـغ مطلوبـات اإليجـار ليعكـس تراكـم الفائـدة وُيخفـض بدفعـات اإليجـار المسـددة. إضافـة إلـى ذلـك، يتـم إعـادة قيـاس القيمـة الدفتريـة لمطلوبـات اإليجـار إذا كان هنـاك تعديـل أو تغييـر فـي مـدة اإليجـار أو 

تغييـر فـي دفعـات اإليجـار الثابتـة الضمنيـة أو تغييـر فـي التقييـم لشـراء األصـل األساسـي.

)3(   عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار التي تتضمن موجودات منخفضة القيمة

ُتطبق المجموعة اإلعفاء من االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للممتلكات والمعدات )أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ مدتها 12 شـهرًا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على 
خيـار شـراء(. كمـا تطبـق إعفـاء االعتـراف بالموجـودات منخفضـة القيمـة لعقـود إيجـار األدوات المكتبيـة التـي ُتعـد منخفضـة القيمـة. ُتعتَبـر دفعـات اإليجـار علـى عقـود اإليجـار قصيـرة األجـل وعقـود إيجـار الموجـودات 

منخفضـة القيمـة مصاريـف علـى أسـاس القسـط الثابـت علـى مـدى مدة اإليجار.
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المجموعة كمؤّجر

إن عقـود اإليجـار التـي ال تنقـل فيهـا المجموعـة كافـة مخاطـر ومنافـع الملكيـة المتعلقـة باألصـل بشـكل جوهـري تصنَّـف علـى أنهـا عقـود إيجـار تشـغيلي. يتـم احتسـاب إيـرادات اإليجـار الناشـئة علـى أسـاس القسـط 
الثابـت علـى مـدى فتـرات اإليجـار وتـدرج فـي اإليـرادات فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر بسـبب طبيعتهـا التشـغيلية. وتضـاف التكاليـف المباشـرة األوليـة المتكبـدة فـي التفـاوض وترتيـب عقـد اإليجـار التشـغيلي إلـى 

القيمـة الدفتريـة لألصـل المؤجـر وتـدرج علـى مـدى فتـرة التأجيـر بنفـس األسـاس كإيـرادات إيجـار. ويتـم االعتـراف باإليجـارات المحتملـة كإيـرادات فـي الفتـرة التـي تتحقـق فيهـا.

الممتلكات والمعدات   17-2
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهاك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرةً إلى االستحواذ على الموجودات.

تظهر الموجودات تحت اإلنشاء بالتكلفة دون احتساب استهاك عليها. وعندما تصبح جاهزة لاستخدام، يتم نقلها إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم استهاكها وفقاً لسياسات المجموعة.

تـدرج التكاليـف الاحقـة فـي القيمـة الدفتريـة للموجـودات أو احتسـابها كأصـل منفصـل، حسـبما يكـون مائمـاً، إال عندمـا يكـون مـن المرّجـح أن تتدفـق إلـى المجموعـة فوائـد اقتصاديـة مسـتقبلية مرتبطـة بالبنـد 
ويكـون باإلمـكان قيـاس تكلفـة البنـد بشـكلٍ موثـوق بـه. يتـم تحميـل كافـة مصاريـف أعمـال التصليـح والصيانـة األخـرى علـى حسـاب األربـاح والخسـائر فـي الفتـرة الماليـة التـي يتـم تكبدهـا فيهـا.

يتم قياس األرض بالقيمة العادلة. يتم إجراء التقييمات بشكل دوري للتأكد من أن القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمه ال تختلف بشكل جوهري عن قيمته الدفترية.

يـدرج أي فائـض مـن إعـادة التقييـم فـي احتياطـي إعـادة تقييـم الموجـودات المسـجلة ضمـن حقـوق الملكيـة فـي بيـان المركـز المالـي الموحـد، إال إذا اسـتخدم لمقابلـة انخفـاض ناتـج عـن إعـادة تقييـم نفـس األصـل 
المعترف به سابقا في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، وفي هذه الحالة تسجل الزيادة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم إثبات عجز إعادة التقييم في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، إال إذا كان يقابل 

زيـادة قائمـة لنفـس األصـل المعتـرف بـه فـي احتياطـي إعـادة التقييم الموجودات.

وبعد االستبعاد، يتم تحويل إي احتياطي إعادة تقييم مرتبط باألصل المبيع إلى األرباح المحتجزة.
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يتم احتساب استهاك الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات لقيمها المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:

2,5% - 10%مبانٍ

4% - 10%معدات ميكانيكية وكهربائية وصحية

8% - 50%أثاث وتجهيزات ومعدات تشغيلية

17% - 33%مركبات

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهاك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.

ُتخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لاسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة القابلة لاسترداد المقدرة.

تحدد األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد أو شطب أحد بنود الممتلكات والمعدات على أساس الفرق بين متحصات البيع والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في حساب األرباح أو الخسائر.

القروض والتمويالت المحّملة بالفائدة  18-2
بعـد االعتـراف المبدئـي، تقـاس القـروض والسـلفيات المحملـة بفائـدة الحقـا بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعلـي. ويتـم تسـجيل األربـاح والخسـائر فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر الموحـد عنـد 

إلغـاء تسـجيل المطلوبـات الماليـة وكذلـك مـن خـال إطفـاء معـدل الفائـدة الفعلـي.

يتـم احتسـاب التكلفـة المطفـأة بعـد األخـذ بعيـن االعتبـار أي خصـم أو عـاوة علـى االسـتحواذ والرسـوم أو التكاليـف التـي تعـد جـزءا ال يتجـزأ مـن معـدل الفائـدة الفعلـي. يـدرج اإلطفـاء المحتسـب علـى معـدل الفائـدة 
الفعلـي ضمـن تكاليـف التمويـل فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر الموحـد.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  19-2
تقـوم المجموعـة بنهايـة كل فتـرة تقريـر بمراجعـة القيمـة الدفتريـة لموجوداتهـا الملموسـة لتحديـد مـا إذا كان هنـاك أي مؤشـر علـى احتمـال تعـرض هـذه الموجـودات لخسـائر مـن االنخفـاض فـي القيمـة. فـإذا كان 
هنـاك أي مؤشـر مـن هـذا القبيـل، يتـم تقديـر المبلـغ القابـل لاسـترداد للموجـودات مـن أجـل تحديـد مـدى خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة، إن وجـدت. ومتـى تعـذر تقديـر المبلـغ القابـل لاسـترداد لـكل أصـل، تقـوم 
المجموعـة بتقديـر المبلـغ القابـل لاسـترداد لوحـدة توليـد النقـد التـي ينتمـي لهـا األصـل. ومتـى أمكـن تحديـد أسـاس معقـول وثابـت للتخصيـص، فإنـه يتـم تخصيـص الموجـودات لـكل وحـدة مـن الوحـدات المولـدة 

للنقـد، أو يتـم تخصيصهـا خافـاً لذلـك إلـى أصغـر مجموعـة مـن وحـدات توليـد النقـد التـي يمكـن تحديـد أسـاس تخصيـص معقـول وثابـت لهـا.

إن القيمـة القابلـة لاسـترداد هـي القيمـة العادلـة ناقصـاً تكاليـف البيـع أو القيمـة المسـتخدمة، أيهمـا أعلـى. عنـد تقييـم القيمـة المسـتخدمة، يتـم خصـم التدفقـات النقديـة المسـتقبلية التقديريـة إلـى قيمتهـا الحاليـة 
باسـتخدام معـدل خصـم يعكـس تقييمـات السـوق الحاليـة للقيمـة الزمنيـة للنقـود والمخاطـر المرتبطـة بالموجودات.
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إذا تـم تقديـر المبلـغ القابـل لاسـترداد لألصـل )أو وحـدة توليـد النقـد( بأقـل مـن قيمتـه الدفتريـة، فإنـه يتـم تخفيـض القيمـة الدفتريـة لألصـل )أو وحـدة توليـد النقـد( إلـى القيمـة القابلـة لاسـترداد. ويتـم تسـجيل 
خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة ضمـن الربـح أو الخسـارة، مـا لـم يتـم إدراج األصـل المعنـي بقيمـة إعـادة التقييـم، وفـي هـذه الحالـة ُتعامـل خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة كانخفـاض ناتـج عـن إعـادة التقييـم إلـى الحـد 

الـذي تعكـس فيـه أربـاح إعـادة التقييـم المسـجلة سـابقًا.

فيمـا لـو تـم عكـس خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة فـي وقـتٍ الحـق، فإنـه يتـم زيـادة القيمـة الدفتريـة لألصـل )أو وحـدة توليـد النقـد( إلـى القيمـة المعدلـة القابلـة لاسـترداد، علـى أال تجـاوز القيمـة الدفتريـة الزائـدة 
القيمـة الدفتريـة التـي كان مـن الممكـن تحديدهـا لـو لـم يتـم تسـجيل خسـارة انخفـاض فـي قيمـة األصـل )أو وحـدة توليـد النقـد( فـي السـنوات السـابقة. يتـم عكـس خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة مباشـرة ضمـن 

الربـح أو الخسـارة، إال إذا تـم تحميـل الموجـودات ذات الصلـة بقيمـة إعـادة التقييـم، وفـي هـذه الحالـة ُيعامـل عكـس خسـارة االنخفـاض كزيـادة ناتجـة عـن إعـادة التقييـم.

الموجودات المالية  20-2
)أ(  االعتراف المبدئي والقياس

يتم تصنيف الموجودات المالية، عند االعتراف المبدئي، بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة.

يعتمـد تصنيـف الموجـودات الماليـة عنـد االعتـراف المبدئـي علـى خصائـص التدفقـات النقديـة التعاقديـة للموجـودات الماليـة ونمـوذج أعمـال المجموعـة إلدارتهـا. تقيـس المجموعـة مبدئيـاً األصـل المالـي بقيمتـه 
العادلـة زائـداً تكاليـف المعاملـة، فـي حالـة األصـل المالـي غيـر المـدرج بالقيمـة العادلـة مـن خـال الربـح أو الخسـارة.

مـن أجـل تصنيـف األصـل المالـي وقياسـه بالتكلفـة المطفـأة أو بالقيمـة العادلـة مـن خـال الدخـل الشـامل اآلخـر، يجـب أن ينتـج عـن ذلـك تدفقـات نقديـة تمثـل “فقـط دفعـات حصرية للمبالـغ األصلية والفائدة” على 
المبلـغ األساسـي القائـم. ويشـار إلـى هـذا التقييـم باسـم اختبـار الدفعـات الحصريـة للمبالـغ األصليـة والفائـدة ويتـم إجـراؤه علـى مسـتوى األداة. يشـير نمـوذج أعمـال المجموعـة إلدارة الموجـودات الماليـة إلـى كيفيـة 

إدارتهـا لموجوداتهـا الماليـة مـن أجـل إنتـاج التدفقـات النقديـة. ويحـدد نمـوذج العمـل مـا إذا كانـت التدفقـات النقديـة سـوف تنتـج عـن تحصيـل التدفقـات النقديـة التعاقديـة أو بيـع الموجـودات الماليـة أو كليهمـا.

)ب( القياس الاحق

ألغراض القياس الاحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن أربع فئات:

)1( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين والنقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية(

)2( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدين(

)3( الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(

)4( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة
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لدى المجموعة الموجودات المالية المشتقة التالية:

نقد وما في حكمه

يتم تصنيف النقد وما في حكمه الذي يشمل النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثاثة أشهر أو أقل كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة.

)ج( موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

تقيس المجموعة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة فقط إذا تم استيفاء المعيارين التاليين:

)1( عندما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.

)2( عندما تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على دفعات المبالغ األصلية والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منها.

تقـاس الموجـودات الماليـة الحقـا بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعلـي وتخضـع النخفـاض القيمـة. يتـم االعتـراف باألربـاح والخسـائر فـي الربـح أو الخسـارة عنـد إلغـاء االعتـراف باألصـل أو 
تعديلـه أو انخفـاض قيمتـه.

)د( الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(

عنـد االعتـراف المبدئـي، يمكـن للمجموعـة أن تختـار تصنيـف اسـتثماراتها فـي حقـوق الملكيـة بشـكل نهائـي كأدوات حقـوق ملكيـة مصنفـة بالقيمـة العادلـة مـن خـال الدخـل الشـامل اآلخـر عندمـا تسـتوفي تعريـف 
حقـوق الملكيـة بموجـب المعيـار المحاسـبي الدولـي رقـم 32 “األدوات الماليـة: العـرض” وال يتـم االحتفـاظ بهـا بغـرض المتاجـرة. يتـم تحديـد التصنيـف علـى أسـاس كل أداة علـى حـدة.

ال يتـم إعـادة تدويـر األربـاح والخسـائر مـن هـذه الموجـودات الماليـة إلـى الربـح والخسـارة أبـدا. يتـم االعتـراف بتوزيعـات األربـاح كإيـرادات أخـرى فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر عندمـا يتقـرر الحـق فـي سـداد الدفعـات، إال 
عندمـا تسـتفيد المجموعـة مـن هـذه العوائـد كاسـترداد جـزء مـن تكلفـة األصـل المالـي، وفـي هـذه الحالـة، يتـم تسـجيل هـذه األربـاح فـي الدخـل الشـامل اآلخـر.

أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة.

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسـارة ضمن بند أرباح / )خسـائر( أخرى في بيان الربح أو الخسـارة بحسـب الحال. وال يتم تسـجيل خسـائر 
انخفـاض القيمـة )وعكـس خسـائر انخفـاض القيمـة( علـى اسـتثمارات حقـوق الملكيـة المقاسـة كموجـودات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـال الدخـل الشـامل اآلخـر بشـكل منفصـل عـن غيرهـا مـن التغيـرات فـي 

القيمـة العادلة.
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)هـ( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تعتـرف المجموعـة بمخصـص للخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة لجميـع أدوات الديـن غيـر المحتفـظ بهـا بالقيمـة العادلـة مـن خـال الربـح أو الخسـارة. تسـتند الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة علـى الفـرق بيـن التدفقـات 
النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها، مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي التقريبي. ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات 

النقديـة مـن بيـع الضمانـات المحتفـظ بهـا أو التعزيـزات االئتمانيـة األخـرى التـي تعتبـر جـزءًا ال يتجـزأ مـن الشـروط التعاقديـة.

يتـم االعتـراف بالخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة علـى مرحلتيـن. بالنسـبة لتعرضـات االئتمـان التـي لـم تكـن هنـاك زيـادة جوهريـة فـي مخاطـر االئتمـان منـذ االعتـراف المبدئـي، يتـم رصـد مخصـص للخسـائر االئتمانيـة 
المتوقعـة وذلـك لخسـائر االئتمـان التـي تنتـج عـن أحـداث التعثـر عـن السـداد المحتملـة خـال االثنـي عشـر شـهرًا القادمـة )خسـارة ائتمانيـة متوقعـة لمـدة 12 شـهرًا(. بالنسـبة لمخاطـر االئتمـان التـي حدثـت لهـا زيـادة 
جوهريـة فـي مخاطـر االئتمـان منـذ االعتـراف المبدئـي، يلـزم رصـد مخصـص خسـارة للخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة علـى مـدى العمـر المتبقـي للتعـرض، بغـض النظـر عـن توقيـت التعثـر )خسـارة ائتمانيـة متوقعـة 

مـدى العمـر( .

بالنسـبة للذمـم المدينـة التجاريـة، تطبـق المجموعـة منهجًـا مبسـطًا فـي احتسـاب الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة. لذلـك، ال تقـوم المجموعـة بتتبـع التغيـرات فـي مخاطـر االئتمـان، ولكنهـا بـدالً مـن ذلـك تعتـرف 
بمخصـص الخسـارة اسـتناداً إلـى الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة علـى مـدى العمـر فـي كل تاريـخ تقريـر. أنشـأت المجموعـة مصفوفـة لرصـد المخصصـات بنـاءً علـى تجربتهـا التاريخيـة فـي الخسـائر االئتمانيـة، بعـد 

تعديلهـا بالعوامـل القائمـة علـى النظـرة المسـتقبلية الخاصـة بالمدينيـن والبيئـة االقتصاديـة.

تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعثر في السداد عندما تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة عن موعد استحقاقها بفترة 90 يوماً. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تعتبر المجموعة أيضًا أن األصل المالي 
قـد تعثـر فـي السـداد عندمـا تشـير المعلومـات الداخليـة أو الخارجيـة إلـى أنـه مـن غيـر المحتمـل أن تسـتلم المجموعـة المبالـغ التعاقديـة المسـتحقة بالكامـل قبـل األخـذ فـي االعتبـار أي تحسـينات ائتمانيـة تحتفـظ 

بهـا المجموعـة. يتـم شـطب األصـل المالـي عندمـا ال يكـون هنـاك توقـع معقـول السـترداد التدفقـات النقديـة التعاقدية.

)و( إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

ال تقـوم المجموعـة بإلغـاء االعتـراف بـأي أصـل مالـي إال عندمـا تنقضـي الحقـوق التعاقديـة فـي قبـض التدفقـات النقديـة مـن الموجـودات، أو تقـوم بنقـل الموجـودات الماليـة وجميـع مخاطر ومزايا الملكية المرتبطة 
بالموجودات إلى أي منشـاة أخرى بشـكلٍ كامل. فإذا لم تقم المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية ولم تحتفظ بها بشـكلٍ كامل واسـتمرت في السـيطرة على الموجودات المنقولة، تعترف المجموعة 
بحصتهـا المتبقيـة فـي الموجـودات وكذلـك االلتـزام المتعلـق بالمبالـغ التـي قـد تضطـر لدفعهـا. أمـا إذا احتفظـت المجموعـة بكافـة مخاطـر ومزايـا الملكيـة للموجـودات الماليـة المنقولـة، فتسـتمر المجموعـة فـي 

االعتـراف بالموجـودات المالية.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية  21-2

يتم تصنيف المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة بما يتماشى مع جوهر الترتيبات التعاقدية المبرمة وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.

)أ(  أدوات حقوق الملكية

أداة حقـوق الملكيـة هـي عبـارة عـن عقـد يثبـت حصـة متبقيـة فـي موجـودات منشـأة مـا بعـد خصـم جميـع مطلوباتهـا. يتـم تسـجيل أدوات حقـوق الملكيـة الصادرة عـن المجموعة بقيمة العائدات المقبوضة، صافية 
من تكاليف اإلصدار المباشـرة.

)ب( المطلوبات المالية

يتـم تصنيـف الذمـم الدائنـة التجاريـة واألخـرى وقـروض االلتزامـات التعاقديـة كمطلوبـات ماليـة ويتـم قياسـها مبدئيـاً بالقيمـة العادلـة، صافيـة مـن تكاليـف المعاملـة، كمـا يتـم قياسـها الحقـاً بالتكلفـة المطفـأة 
باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعلـي مـع احتسـاب مصـروف الفائـدة علـى أسـاس العائـد الفعلـي، باسـتثناء المطلوبـات قصيـرة األجـل عندمـا يكـون االعتـراف بالفائـدة غيـر ذي قيمـة.

إن طريقـة الفائـدة الفعليـة هـي طريقـة الحتسـاب التكلفـة المطفـأة اللتـزام مالـي وتوزيـع مصاريـف الفائـدة علـى مـدى الفتـرة ذات الصلـة. أمـا ُمعـدل الفائـدة الفعلـي فهـو الُمعـدل الـذي يخصـم بشـكلٍ دقيـق 
المدفوعـات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة علـى مـدى العمـر المتوقـع لالتـزام المالـي أو، حيثمـا يكـون مائمـاً، علـى مـدى فتـرة أقصـر.

)ج( إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إال عند استيفاء التزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء مدتها.

مقاصة األدوات المالية  22-2
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد في حالة واحدة فقط وهي أن يتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك 

نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

قياس القيمة العادلة  23-2
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
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القيمـة العادلـة هـي الثمـن الـذي يمكـن قبضـه مـن بيـع أصـل أو دفعـه لتحويـل التـزام فـي معاملـة منتظمـة بيـن المشـاركين فـي السـوق فـي تاريـخ القيـاس. يسـتند قيـاس القيمـة العادلـة علـى افتـراض أن معاملـة 
بيـع األصـل أو تحويـل االلتـزام تحـدث إمـا فـي:

في السوق األساسية لألصل أو االلتزام، أو	 

في حالة عدم وجود السوق األساسية، أفضل سوق لألصل أو االلتزام.	 

ويجب أن تكون السوق األساسية أو السوق الفضلى متاحة للمجموعة.

يتـم قيـاس القيمـة العادلـة لألصـل أو االلتـزام باسـتخدام االفتراضـات التـي قـد يقـوم مشـاركو السـوق باسـتخدامها عنـد تسـعير األصـل أو االلتـزام، بافتـراض تصـرف مشـاركي السـوق بمـا يصـب فـي مصالحهـم 
االقتصاديـة.

تقـاس القيمـة العادلـة للموجـودات غيـر الماليـة بمراعـاة قـدرة المشـاركين فـي السـوق علـى تحقيـق فوائـد اقتصاديـة باسـتخدام الموجـودات وهـي فـي أعلـى وأفضـل اسـتخدام لهـا أو عـن طريـق بيعهـا إلـى مشـارك 
آخـر فـي السـوق يمكنـه اسـتخدام الموجـودات وهـي فـي أعلـى وأفضـل اسـتخدام لهـا.

تسـتخدم المجموعـة أسـاليب التقييـم التـي تتناسـب مـع الظـروف الراهنـة والتـي تتوفـر لهـا بيانـات كافيـة لقيـاس القيمـة العادلـة واالسـتفادة المثلـى مـن اسـتخدام المدخـات الجديـرة بالماحظـة والتقليـل مـن 
اسـتخدام المعطيـات غيـر الجديـرة بالماحظـة.

اإليرادات األخرى   24-2
توزيعات األرباح

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند ثبوت حقوق المساهمين في استام الدفعات.

إيرادات التمويل  25-2
إيرادات الفوائد

يتـم االعتـراف بإيـرادات الفوائـد عنـد اسـتحقاق الفائـدة وتحتسـب باسـتخدام طريقـة الفائـدة الفعليـة التـي ُيسـتخدم فيهـا معـدل فائـدة يخصـم بدقـة المقبوضـات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة علـى مـدى العمـر 
المتوقـع للموجـودات الماليـة إلـى صافـي قيمتهـا الدفتريـة.

3 - إدارة المخاطر المالية
إدارة مخاطر رأس المال  1-3

تتمثـل أهـداف المجموعـة عنـد إدارة رأس المـال فـي حمايـة قدرتهـا علـى االسـتمرار كمنشـأة عاملـة بهـدف توفيـر العوائـد للمسـاهمين والمنافـع ألصحـاب المصلحـة اآلخريـن والمحافظـة علـى هيكل رأسـمالي قوي 
لخفـض تكلفـة رأس المال.
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ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، فقد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لخفض 
الديون.

لم تكن هناك تغيرات في سياسة المجموعة إلدارة رأس المال خال السنة.

تمشـياً مع الشـركات األخرى في قطاع العمل، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أسـاس نسـبة المديونية. ُتحتسـب هذه النسـبة بقسـمة صافي الدين على مجموع رأس المال. ويحتسـب صافي الدين 
علـى أسـاس مجمـوع القـروض ناقصـاً النقـد ومـا فـي حكمـه، بينمـا يحتسـب مجمـوع رأس المـال علـى أسـاس “حقـوق الملكيـة” كمـا هـو وارد فـي بيـان المركـز المالـي زائـداً صافي الدين.  

كانت نسبة المديونية بنهاية السنة كالتالي:

20222021
ألف درهمألف درهم

2,276,5882,321,660قروض بنكية )إيضاح 17(
)735,198()837,091(نقد وما في حكمه )إيضاح 13(

1,439,4971,586,462صافي الدين
7,299,3627,081,794حقوق الملكية 

8,738,8598,668,256رأس المال وصافي الدين
18%16%نسبة المديونية

األدوات المالية بحسب الفئة  2-3
20222021

ألف درهمألف درهم
الموجودات المالية

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
113,810118,844ذمم مدينة تجارية وأخرى

837,091735,198نقد وما في حكمه
21,17921,179موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

24,80127,590موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة
996,881902,811

المطلوبات المالية
مطلوبات بالتكلفة المطفأة

276,826211,262ذمم دائنة تجارية وأخرى
20,25422,370مطلوبات اإليجار

745,037510,173قروض ألجل
1,042,117743,805
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أهداف إدارة المخاطر المالية  3-3

إن المجموعـة معّرضـة للمخاطـر التاليـة فيمـا يتعلـق بأدواتهـا الماليـة - مخاطـر السـوق )تشـمل مخاطـر صـرف العمـات األجنبيـة ومخاطـر األسـعار ومخاطـر أسـعار الفائـدة للتدفقـات النقديـة والقيمـة العادلـة( 
ومخاطـر االئتمـان ومخاطـر السـيولة. يركـز برامـج إدارة المخاطـر لـدى المجموعـة بصـورة عامـة علـى عـدم إمكانيـة التنبـؤ بأوضـاع األسـواق الماليـة ويهـدف إلـى تحسـين اآلثـار السـلبية المحتملة لهذه المخاطر على 

األداء المالـي للمجموعـة.

)أ( إدارة مخاطر السوق

مخاطر صرف العمات األجنبية  )1(

ال تواجه المجموعة تعرضاً كبيراً لمخاطر العمات حيث إن معظم موجوداتها ومطلوباتها النقدية مقومة بالدرهم اإلماراتي أو بالدوالر األمريكي، باإلضافة إلى أن الدوالر األمريكي مربوط بالدرهم اإلماراتي.

مخاطر األسعار   )2(

إن المجموعـة معّرضـة لمخاطـر أسـعار األوراق الماليـة بسـبب االسـتثمارات التـي تحتفـظ بهـا المجموعـة وتصنفهـا فـي بيـان المركـز المالـي الموحـد كموجـودات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـال الدخـل الشـامل 
اآلخـر وموجـودات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـال الربـح أو الخسـارة. ال تتعـرض المجموعـة لمخاطـر أسـعار السـلع. وإلدارة مخاطـر األسـعار الناشـئة عـن االسـتثمارات فـي األوراق الماليـة، تنـّوع المجموعـة مـن 

محفظتهـا االسـتثمارية مـع االلتـزام بالحـدود المقـررة مـن إدارة المجموعـة.

كانت العناصر األخرى في حقوق الملكية سترتفع / ستنخفض نتيجة ألرباح / خسائر األوراق المالية المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر.

مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة  )3(

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة لدى المجموعة من القروض طويلة األجل )القروض ألجل(. إن القروض ألجل الصادرة بمعدالت متغيرة تعّرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية وتتم مقاصة 
جـزء منهـا بالنقـد المحتفـظ بمعـدالت متغيـرة. أمـا القـروض ألجـل الصـادرة بمعـدالت ثابتـة )إن وجـدت( فتعـّرض المجموعـة لمخاطـر أسـعار الفائـدة للقيمـة العادلـة. تقـوم المجموعـة بتحليـل تعرضهـا لمخاطـر 

أسـعار الفائـدة علـى أسـاس منتظـم. وتتـم محـاكاة تصـورات مختلفـة مـع األخـذ بعيـن االعتبـار إعـادة التمويـل وتجديـد المراكـز القائمـة والتمويـل البديـل والتحـوط.

إن تعـرض المجموعـة لمخاطـر التغيـرات فـي أسـعار الفائـدة فـي السـوق يتعلـق بشـكل أساسـي بالتزامـات الديـون طويلـة األجـل للمجموعـة ذات معـدالت الفائـدة المتغيـرة والودائـع لـدى البنـوك. فـي 31 ديسـمبر 
2022، إذا كانـت أسـعار الفائـدة علـى القـروض أعلـى / أقـل بمقـدار 10 نقـاط أساسـية مـع ثبـات جميـع المتغيـرات األخـرى، لـكان ربـح السـنة قـد انخفـض / ارتفـع بمبلـغ 2,95 مليـون درهـم )2021: 2,32 مليـون درهـم(، 

وذلـك كنتيجـة رئيسـية الرتفـاع / انخفـاض مصـروف الفائـدة علـى القـروض ذات المعـدالت المتغيـرة.
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إدارة مخاطر االئتمان  4-3

تتـم إدارة مخاطـر االئتمـان علـى أسـاس المجموعـة، باسـتثناء مخاطـر االئتمـان المتعلقـة بأرصـدة الذمـم المدينـة التجاريـة. تتولـى كل منشـأة محليـة مسـؤولية إدارة وتحليـل مخاطـر االئتمـان لعمائهـا الجـدد قبـل 
عـرض الشـروط واألحـكام القياسـية للسـداد والتسـليم. تنشـأ مخاطـر االئتمـان مـن النقـد ومـا فـي حكمـه والودائـع لـدى البنـوك والمؤسسـات الماليـة، وكذلـك مخاطـر االئتمـان للعمـاء، بمـا فـي ذلـك الذمـم المدينـة 
القائمـة والمعامـات الملتـزم بهـا. تسـتند حـدود المخاطـر الفرديـة علـى تقييـم اإلدارة لـكل حالـة علـى حـدة. وتتـم مراقبـة اسـتخدام سـقوف االئتمـان بانتظـام. تنـص سياسـة المجموعـة علـى إيـداع النقـد ومـا فـي 

حكمـه والودائـع قصيـرة األجـل لـدى بنـوك ومؤسسـات ماليـة مرموقـة.

ال تتعـرض المجموعـة لتركيـزات كبيـرة فـي مخاطـر االئتمـان حيـث يتـم تطبيـق سياسـات تضمـن تقديـم الخدمـات إلـى عمـاء ذوي تاريـخ ائتمانـي مناسـب. إن تعـرض المجموعـة لمخاطـر االئتمـان ينشـأ عـن إخفـاق 
الطـرف المقابـل حيـث تمثـل القيمـة الدفتريـة لهـذه األدوات أقصـى حـد تتعـرض لـه المجموعـة مـن مخاطـر االئتمـان.

إدارة مخاطر السيولة  5-3
مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات التمويل الخاصة بها. تقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للتأكد من المحافظة على السيولة الكافية.

يتم إعداد توقعات التدفقات النقدية على مستوى المنشآت التشغيلية لدى المجموعة ويتم تجميعها بواسطة قسم المالية للمجموعة الذي يراقب التوقعات المتجددة لمتطلبات السيولة للمجموعة لضمان 
توفر النقد الكافي لتلبية االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بقدر كاف من التسهيات المصرفية غير المسحوبة في جميع األوقات تفادياً لتجاوز سقوف االقتراض أو التعهدات المتعلقة بتسهيات القروض 

من قبل المجموعة. تتضمن هذه التوقعات خطط تمويل الديون لدى المجموعة واالمتثال للتعهدات والمعدالت الداخلية المستهدفة في بيان المركز المالي الموحد.

يصنف الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول 
تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.

3 إلى 12 أشهرأقل من 3 أشهر تحت الطلب
 سنة واحدة

المجموعأكثر من 5 سنوات إلى 5 سنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

في 31 ديسمبر 2022

745,037987,551544,0002,276,588--قروض بنكية

22,104-20,2541,850--مطلوبات اإليجار

480,939---480,939-ذمم دائنة تجارية وأخرى

480,939765,291989,401544,0002,779,631-المجموع
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إدارة مخاطر السيولة  5-3

3 إلى 12 أشهرأقل من 3 أشهر تحت الطلب
 سنة واحدة

المجموعأكثر من 5 سنوات إلى 5 سنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

 في 31 ديسمبر 2021

128,000382,1731,107,487704,0002,321,660-قروض بنكية

25,628-22,3703,258--مطلوبات اإليجار 

363,757---363,757-ذمم دائنة تجارية وأخرى 

491,757404,5431,110,745704,0002,711,045-المجموع

القيمة العادلة لألدوات المالية   6-3
ترى إدارة المجموعة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمها الدفترية المدرجة في البيانات المالية الموحدة.

يعرض الجدول التالي تحلياً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي ضمن مستويات مختلفة من األول إلى الثالث على أساس المعطيات الجديرة بالماحظة بالنسبة للقيمة العادلة.

المستوى األول - قياسات القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.	 

المسـتوى الثانـي - قياسـات القيمـة العادلـة المشـتقة مـن المعطيـات األخـرى بخـاف األسـعار المدرجـة المبينـة ضمـن المسـتوى األول، الجديـرة بالماحظـة بالنسـبة للموجـودات أو المطلوبـات، سـواءً كانـت 	 
مباشـرة )وهـي األسـعار( أو غيـر مباشـرة )وهـي المسـتمدة مـن األسـعار(.

المسـتوى الثالـث - قياسـات القيمـة العادلـة هـي تلـك المشـتقة مـن المعطيـات المسـتمدة مـن أسـاليب التقييـم وتضـم المعطيـات الخاصـة بالموجـودات أو المطلوبـات التـي ال تسـتند إلـى بيانـات سـوق جديـرة 	 
بالماحظـة )المعطيـات غيـر الجديـرة بالماحظـة(. حـددت اإلدارة القيمـة العادلـة لهـذه االسـتثمارات غيـر المتداولـة مـن خـال تطبيـق خصـم مناسـب معـدل لمخاطـر السـيولة علـى صافـي موجـودات الشـركات 

المسـتثمر فيها.

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2022

21,17945,980-24,801استثمارات في أوراق مالية

31 ديسمبر 2021

21,17948,769-27,590استثمارات في أوراق مالية
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4 - األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 
مبيـن أدنـاه االفتراضـات الرئيسـية المتعلقـة بالمسـتقبل والمصـادر الرئيسـية األخـرى للتقديـرات غيـر المؤكـدة بتاريـخ التقريـر، والتـي لهـا مخاطـر كبيـرة فـي التسـبب بإحـداث تعديـل جوهـري علـى القيـم الدفتريـة 

للموجـودات والمطلوبـات خـال السـنة الماليـة القادمـة:

وضعـت إدارة المجموعـة، عنـد تطبيـق السياسـات المحاسـبية المبينـة فـي اإليضـاح رقـم 2، أحكامـاً وتقديـرات وافتراضـات ال تكـون متوفـرة بوضـوح مـن مصـادر أخـرى. تسـتند التقديـرات ومـا يرتبـط بهـا مـن 
افتراضـات إلـى التجربـة السـابقة والعوامـل األخـرى ذات صلـة. وقـد تختلـف النتائـج الفعليـة عـن هـذه التقديـرات.

تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على أسـاس مسـتمر. ويتم االعتراف بالتعديات على التقديرات المحاسـبية في الفترة التي يتم خالها تعديل التقديرات إذا كان هذا التعديل ال يمس سـوى 
تلك الفترة، أو خال فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

مبيـن أدنـاه االفتراضـات الرئيسـية المتعلقـة بالمسـتقبل والمصـادر الرئيسـية األخـرى للتقديـرات غيـر المؤكـدة بتاريـخ التقريـر، التـي لهـا مخاطـر كبيـرة فـي التسـبب بإحـداث تعديـل جوهـري علـى القيـم الدفتريـة 
للموجـودات والمطلوبـات خـال السـنة الماليـة القادمـة.

)أ( األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تحـدد اإلدارة األعمـار اإلنتاجيـة المقـدرة للممتلـكات والمعـدات بهـدف حسـاب االسـتهاك. يتـم تحديـد هـذه التقديـرات بعـد مراعـاة االسـتخدام المتوقـع للموجـودات وعمليـة اإلحـال والتجديـد الفعليـة. تقـوم اإلدارة 
بمراجعـة القيمـة المتبقيـة واألعمـار اإلنتاجيـة يدويـاً وقـد يتـم تعديـل مخصـص االسـتهاك فـي المسـتقبل حينمـا تـرى اإلدارة أن األعمـار اإلنتاجيـة تختلـف عـن التقديـرات السـابق.

)ب( تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات

يتـم تقييـم الممتلـكات المصنفـة ضمـن الممتلـكات والمعـدات لتحـري االنخفـاض فـي القيمـة بنـاءً علـى تقييـم التدفقـات النقديـة للوحـدات الفرديـة المولـدة للنقـد وذلـك عندمـا يكـون هنـاك مؤشـر علـى أن هـذه 
الموجـودات قـد تكبـدت خسـائر مـن انخفـاض القيمـة. يتـم تحديـد التدفقـات النقديـة بالرجـوع إلـى ظـروف السـوق األخيـرة، واألسـعار القائمـة فـي نهايـة فتـرة التقريـر، واالتفاقيات التعاقديـة، إن وجدت، والتقديرات 
علـى مـدى األعمـار اإلنتاجيـة للموجـودات، مخصومـة باسـتخدام مجموعـة مـن معـدالت الخصـم التـي تعكـس تقييمـات السـوق الحاليـة للقيمـة الزمنيـة للمـال والمخاطـر المحـددة لألصـل. تتـم مقارنـة صافـي القيـم 
الحاليـة بالقيـم الدفتريـة لتقييـم أي انخفـاض محتمـل فـي القيمـة. خـال السـنة، قامـت المجموعـة بمراجعـة المبالـغ القابلـة لاسـترداد لسـبعة مـن فنادقهـا، وتحديـد أسـاس قيمتهـا قيـد االسـتخدام بالرجـوع إلـى 

طريقـة التدفقـات النقديـة المخصومـة باسـتخدام عائـد بنسـبة 7,9% ومعـدل خصـم بنسـبة %9,3. 

)ج( إعادة تقييم األرض  

تحتفـظ المجموعـة بأراضيهـا بالقيمـة العادلـة ناقصـاً خسـائر انخفـاض القيمـة المعتـرف بهـا بعـد تاريـخ إعـادة التقييـم. يتـم إجـراء التقييمـات بشـكل دوري بمـا يكفـي للتأكـد مـن أن القيمـة العادلـة لألصـل المعـاد 
تقييمـه ال تختلـف بشـكل جوهـري عـن قيمتـه الدفتريـة. خـال السـنة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2021، قامـت المجموعـة بتعييـن خبيـر مسـتقل ومعتمـد لتحديـد القيمـة العادلـة لـألرض )إيضـاح 5(.

71



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 

4 - األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تابع(
)د( تحديد ما إذا كان االستحواذ نشاطاً أو أصلًا

بالنسـبة لاسـتحواذ الـذي تقـوم بـه المجموعـة، تحتـاج المجموعـة إلـى اتخـاذ أحـكام هامـة لتقييـم مـا إذا كانـت الموجـودات المسـتحوذ عليهـا والمطلوبـات المفترضـة تشـكل نشـاطًا ومـا إذا كانـت قـد اكتسـبت 
السـيطرة على نشـاط واحد أو أكثر من األنشـطة. عندما ال يشـكل هذا االسـتحواذ نشـاطًا، يتم احتسـاب االسـتحواذ على أنه اسـتحواذ على أصل. عند إجراء هذا التقييم، تطبق المجموعة تعريف النشـاط بموجب 

المعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة رقـم 3 والـذي يتطلـب أن تحـدد المجموعـة مـا إذا كانـت قـد اسـتحوذت علـى عمليـات متكاملـة والتـي عنـد تطبيقهـا علـى المدخـات، يكـون لديهـا القـدرة علـى إنتـاج المخرجـات.  

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  1-4
)و( اندماج األعمال

يتطلب احتسـاب اسـتحواذ األعمال تخصيص سـعر الشـراء لمختلف موجودات ومطلوبات األعمال المسـتحوذ عليها. بالنسـبة لمعظم الموجودات والمطلوبات، يتم تخصيص سـعر الشـراء عن طريق تسـجيل 
الموجـودات أو المطلوبـات بقيمتهـا العادلـة المقـدرة. يتطلـب تحديـد القيمـة العادلـة للموجـودات المسـتحوذ عليهـا والمطلوبـات المفترضـة حكمـاً مـن قبـل اإلدارة وغالبـاً مـا يتضمـن اسـتخدام تقديـرات وافتراضات 
جوهريـة تشـمل افتراضـات متعلقـة بالتدفقـات النقديـة المسـتقبلية الـواردة والخارجـة ومعـدالت الخصـم واألعمـار اإلنتاجيـة للموجـودات ومضاعفـات السـوق. تسـتخدم إدارة المجموعـة كافـة المعلومـات المتاحـة 

لتحديـد هـذه القيمـة العادلة.

)ز( مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية

تقـوم المجموعـة باسـتخدام مصفوفـة مخصصـات لحسـاب الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة للذمـم المدينـة التجاريـة. تسـتند معـدالت المخصصـات إلـى األيـام الماضيـة المسـتحقة لقطاعـات العمـاء المختلفـة ذات 
أنمـاط الخسـارة المماثلـة )علـى سـبيل المثـال، حسـب الجغرافيـا ونـوع المنتـج ونـوع العميـل وتصنيفـه، ومـا إلـى ذلـك(.

تسـتند مصفوفة المخصص مبدئيًا إلى معدالت التعثر التاريخية الملحوظة للمجموعة. سـتقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة بحيث تعّدل تجربة خسـارة االئتمان التاريخية باسـتخدام المعلومات التطلعية. 
فـي تاريـخ كل تقريـر، يتـم تحديـث معـدالت التعثـر التاريخيـة الملحوظـة، كمـا يتـم تحليـل التغيـرات في التقديرات المسـتقبلية.

يعتبـر تقييـم العاقـة بيـن معـدالت التعثـر التاريخيـة والملحوظـة، والظـروف االقتصاديـة المتوقعـة والخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة تقديـراً كبيـراً. يتأثـر مبلـغ الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة بالتغيـرات فـي الظـروف 
واألوضـاع االقتصاديـة المتوقعـة. قـد ال تمثـل تجربـة الخسـارة االئتمانيـة التاريخيـة للمجموعـة وتوقعـات الظـروف االقتصاديـة التعثـر الفعلـي للعميـل مسـتقبا.

فـي تاريـخ التقريـر، بلـغ إجمالـي الذمـم المدينـة التجاريـة 127,458 ألـف درهـم )2021: 122,661 ألـف درهـم( وبلـغ مخصـص الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة 35,746 ألـف درهـم )2021: 29,763 ألـف درهـم(. إن أي فـرق بيـن 
المبالـغ المحصلـة فعـاً فـي الفتـرات المسـتقبلية والمبالـغ المتوقـع اسـتامها سـوف يتـم االعتـراف بـه فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر الموحـد.
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4 - األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تابع(
المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تابع(  1-4

)ح( عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض اإلضافي

ال يمكـن للمجموعـة بسـهولة تحديـد معـدل الفائـدة الضمنـي فـي عقـد اإليجـار، وبالتالـي، فإنهـا تسـتخدم معـدل االقتـراض اإلضافـي لقيـاس مطلوبـات اإليجـار. معـدل االقتـراض اإلضافـي هـو معـدل الفائـدة الـذي 
يتعيـن علـى المجموعـة دفعـه لاقتـراض علـى مـدى فتـرة مماثلـة، وبضمـان مماثـل، األمـوال الازمـة للحصـول علـى موجـودات ذات قيمـة مماثلـة لموجـودات حـق االسـتخدام فـي بيئـة اقتصاديـة مماثلـة. وبالتالـي 
فـإن معـدل االقتـراض اإلضافـي يعكـس مـا يتعيـن علـى المجموعـة دفعـه، األمـر الـذي يتطلـب تقديـرًا فـي حالـة عـدم توفـر معـدالت ملحوظـة )مثـل الشـركات التابعـة التـي ال تدخـل فـي معامـات تمويليـة( أو عندمـا 
تحتاج إلى تعديل لتعكس شـروط وأحكام عقد اإليجار )على سـبيل المثال، عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشـركة التابعة(. تقدر المجموعة معدل االقتراض اإلضافي باسـتخدام المدخات التي 

يمكـن ماحظتهـا )مثـل أسـعار الفائـدة فـي السـوق( عندمـا تكـون متاحـة، ويجـب عليهـا وضـع تقديـرات معينـة خاصـة بـكل منشـأة )مثـل التصنيـف االئتمانـي المسـتقل للشـركة التابعـة(.

األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية  2-4
فـي عمليـة تطبيـق السياسـات المحاسـبية للمجموعـة، والمبينـة فـي إيضـاح 2، اتخـذت اإلدارة األحـكام التاليـة التـي لهـا تأثيـر جوهـري علـى المبالـغ المعتـرف بهـا فـي البيانـات الماليـة الموحـدة )بصـرف النظـر عـن 

تلـك التـي تنطـوي علـى تقديـرات، والتـي تـم تناولهـا أعـاه(.

)أ( الترتيب المشترك

تملـك المجموعـة نسـبة 50% مـن حقـوق التصويـت فـي ترتيبهـا المشـترك. تمـارس المجموعـة سـيطرة مشـتركة علـى هـذا الترتيـب حيـث تنـص االتفاقيـات التعاقديـة علـى الحصـول علـى الموافقـة الجماعيـة مـن 
أطـراف االتفاقـات فيمـا يتعلـق بكافـة نشـاطات الترتيـب. يمنـح الترتيـب المشـترك المجموعـة وأطـراف االتفاقـات حقوقـاً فـي صافـي الموجـودات. وبالتالـي، فـإن هـذا الترتيـب مصنـف كمشـروع مشـترك.

)ب( تحديد مدة اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد

تحـدد المجموعـة مـدة اإليجـار باعتبارهـا شـرط غيـر قابـل لإللغـاء مـن عقـد اإليجـار، جنبًـا إلـى جنـب مـع أي فتـرات يغطيهـا خيـار تمديـد عقـد اإليجـار إذا كان مـن المؤكـد بشـكل معقـول ممارسـة ذلـك، أو أي فتـرات 
يغطيهـا خيـار فسـخ عقـد اإليجـار، إذا كان مـن المؤكـد بشـكل معقـول عـدم ممارسـة ذلـك.
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5 - الممتلكات والمعدات

أرض ومبان 
معدات ميكانيكية 
وكهربائية وصحية

أثاث وتجهيزات 
مركباتومعدات تشغيلية

إنشاءات قيد 
المجموعاإلنجاز 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

9,446,0091,052,1051,538,922310,522244,97212,592,530في 1 يناير 2022

224,6912,6407,00095,444119,384449,159إضافات

-)149,379(-49,15731,46368,759تحويات

)55,494()893()54,601(---استبعادات

9,719,8571,086,2081,614,681351,365214,08412,986,195في 31 ديسمبر 2022

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

1,990,280746,0391,235,679167,28037,4504,176,728في 1 يناير 2022

238,763-100,21420,34261,57856,629المحّمل للسنة

)48,663(-)48,663(---استبعادات

2,090,494766,3811,297,257175,24637,4504,366,828في 31 ديسمبر 2022

7,629,363319,827317,424176,119176,6348,619,367صافي القيمة الدفترية
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5 - الممتلكات والمعدات )تابع(

أرض ومبان 
معدات ميكانيكية 
وكهربائية وصحية

أثاث وتجهيزات 
مركباتومعدات تشغيلية

إنشاءات قيد 
المجموعاإلنجاز 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

9,419,4901,006,6621,406,898280,534247,19112,360,775في 1 يناير 2021

278,835)2,219(26,51945,443132,69376,399إضافات / تحويات

)47,080(-)46,411()669(--استبعادات

9,446,0091,052,1051,538,922310,522244,97212,592,530في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

1,891,208728,2531,146,007157,71737,4503,960,635في 1 يناير 2021

258,421-99,07217,78690,34151,222المحّمل للسنة

)42,328(-)41,659()669(--استبعاد 

1,990,280746,0391,235,679167,28037,4504,176,728في 31 ديسمبر 2021

7,455,729306,066303,243143,242207,5228,415,802صافي القيمة الدفترية
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5 - الممتلكات والمعدات )تابع(
تم تخصيص رسوم االستهاك في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كما يلي:

20222021

ألف درهمألف درهم

237,867257,216 تكلفة الخدمات

8961,205 مصاريف عمومية وإدارية

238,763258,421

تتضمـن األراضـي والمبانـي قطعـة أرض مدرجـة بقيمـة معـاد تقييمهـا بمبلـغ 4,95 مليـار درهـم كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 )2021: 4,72 مليـار درهـم(. خـال السـنة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2021، اسـتعانت المجموعـة 
بمقيـم معتمـد ومسـتقل لتحديـد القيمـة العادلـة لـألرض.

يتـم تحديـد القيمـة العادلـة بالرجـوع إلـى مؤشـرات السـوق، وهـذا يعنـي أن التقييمـات التـي ينفذهـا المقّيـم تسـتند إلـى أسـعار السـوق النشـطة المماثلـة، المعدلـة بـأي اختـاف فـي موقـع العقـار المعنـي أو طبيعتـه 
أو حالتـه. كان تاريـخ إعـادة التقييـم فـي فبرايـر 2021 وديسـمبر 2021.

وعند تقدير المبالغ المعاد تقييمها لألرض، تم األخذ بعين االعتبار أعلى وأفضل اسـتخدام لألرض.ال تسـتند المدخات المسـتخدمة في التقييم إلى بيانات السـوق القابلة للماحظة، وبالتالي، تم اعتبار أسـاليب 
التقييـم علـى أنهـا قيـاس القيمـة العادلة من المسـتوى الثالث. 

لو تم قياس األرض باستخدام نموذج التكلفة، لكانت القيمة الدفترية 710,059 ألف درهم )2021: 485,659 ألف درهم(.

خال السـنة المنتهية في 31 ديسـمبر 2022، قامت المجموعة بتحويل مبلغ 152,095 ألف درهم )2021: 2,219 ألف درهم( من اإلنشـاءات قيد اإلنجاز إلى فئات مختلفة ضمن الممتلكات والمعدات. تمثل اإلنشـاءات 
قيد اإلنجاز بشـكل رئيسـي النفقات الرأسـمالية على اإلضافات وممتلكات الفنادق.

تقـوم المجموعـة بمراجعـة سـنوية لتحديـد مـا إذا كان هنـاك مؤشـر علـى أن العقـار قـد تنخفـض قيمتـه. بالنسـبة للممتلـكات التـي تحتـوي علـى مؤشـرات انخفـاض فـي القيمـة، تقـوم المجموعـة بإجـراء تقييمـات 
انخفـاض القيمـة، والتـي تتضمـن تقديـر المبالـغ القابلـة لاسـترداد للممتلـكات. قامـت المجموعـة بإجـراء تقييمـات انخفـاض القيمـة لسـبعة مـن فنادقهـا. تـم تحديـد المبالـغ القابلـة لاسـترداد للفنـادق السـبعة علـى 
أسـاس قيمتهـا قيـد االسـتخدام بالرجـوع إلـى طريقـة التدفقـات النقديـة المخصومـة علـى مسـتوى كل وحـدة توليـد نقـد )فنـدق( باسـتخدام عائـد 7,9% ومعـدل خصـم قـدره 9,3%. بنـاءً علـى تقييـم اإلدارة، لـم يتـم 

تحديـد أي انخفـاض فـي القيمـة خـال السـنة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2022.

خال السنة، قامت الشركة بشراء قطعة أرض بسعر شراء 220 مليون درهم في جزيرة المرجان برأس الخيمة بغرض إنشاء فندق عليها.

إن القروض البنكية مضمونة من خال عقارات الفندق بقيمة 4,1 مليار درهم )2021: 3 مليار درهم( )إيضاح 17(.
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5 - الممتلكات والمعدات )تابع(
أرض مؤجرة

تسـتأجر المجموعـة مـن بلديـة مدينـة أبوظبـي أربـع قطـع مـن األراضـي، اثنتيـن منهـا بهـا تحسـينات بقيمـة دفتريـة إجماليـة قدرهـا 14,4 مليـون درهـم كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 )2021: 14,4 مليـون درهـم(. تسـتخدم 
شـركة أبوظبـي الوطنيـة للفنـادق كومبـاس الشـرق األوسـط ذ.م.م، وهـي مشـروع مشـترك، قطعتيـن مـن األرض وبهمـا تحسـينات بقيمـة دفتريـة إجماليـة قدرهـا 3,1 مليـون درهـم كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 )2021: 

3,4 مليـون درهـم(، وبالتالـي تتحمـل رسـم اإليجـار السـنوي. ويتـم تجديـد عقـود إيجـار هـذه القطـع علـى أسـاس سـنوي.

6 - موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار
المجموعة كمستأجر

لـدى المجموعـة عقـود إيجـار لمختلـف بنـود األراضـي والمبانـي المسـتخدمة فـي عملياتهـا. تتـراوح مـدة اإليجـار مـا بيـن 4 إلـى 5 سـنوات. إن التزامـات المجموعـة بموجـب عقـود اإليجـار مضمونـة بملكيـة المؤجـر 
للموجـودات المؤجـرة.

فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المعترف بها والحركات خال السنة:

أرض ومبان 

ألف درهم

45,101 في 1 يناير 2021

)21,377( تكلفة االستهاك 

23,724 في 31 ديسمبر 2021

11,434 إضافات خال السنة

)16,648( تكلفة االستهاك

18,510 في 31 ديسمبر 2022

لـدى المجموعـة العديـد مـن عقـود اإليجـار التـي تتضمـن خيـارات اإلنهـاء. يتـم التفـاوض علـى هـذه الخيـارات مـن قبـل اإلدارة لتوفيـر المرونـة فـي إدارة محفظـة الموجـودات المؤجـرة وتلبيـة احتياجـات أعمـال 
المجموعـة. تبـدي اإلدارة أحكامًـا جوهريـة فـي تحديـد مـا إذا كان مـن المؤكـد بشـكل معقـول أن يتـم ممارسـة خيـارات اإلنهـاء.
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6 - موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار )تابع(
المجموعة كمستأجر

فيما يلي القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار للمجموعة والحركة خال الفترة:
20222021

ألف درهمألف درهم
25,62846,899كما في 1 يناير

-11,434إضافات
1,0451,099استحقاق الفائدة )إيضاح 23(

)22,370()16,003(دفعات
22,10425,628كما في 31 ديسمبر

يتم تحليل مطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
20222021

ألف درهمألف درهم
20,25422,370متداولة

1,8503,258غير متداولة
22,10425,628

المبالغ المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد المتعلق بعقود اإليجار مبينة أدناه:
20222021

ألف درهمألف درهم
16,64821,377 مصروف استهاك موجودات حق االستخدام

1,0451,099 مصاريف الفوائد على مطلوبات اإليجار
17,69322,476

7 - استثمار في شركة زميلة 
20222021

ألف درهمألف درهم
19,52510,743 في 1 يناير

7502,975 استثمار في مطعم ومقهى برايم كونسبت ذ.م.م
-1,638 حصة من ربح شركة زميلة

-)385( توزيعات أرباح مقبوضة من مشروع مشترك
5,807- استثمار في أم شريف كافيه ويست باي ذ.م.م

-)5,807( تحويل إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات 
15,72119,525 في 31 ديسمبر
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7 - استثمار في شركة زميلة )تابع(
)أ( شركة االستثمارات السياحية الخارجية المحدودة

تمتلـك المجموعـة حصـة قدرهـا 38,46% فـي حصـص رأس المـال لشـركة االسـتثمارات السـياحية الخارجيـة المحـدودة، وهـي شـركة تأسسـت فـي جيرسـي بجـزر القنـال، وتشـارك فـي المجمعـات السـياحية 
وتعمـل فـي المغـرب. يتـم احتسـاب اسـتثمار المجموعـة فـي الشـركة الزميلـة باسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة المحاسـبية. إن شـركة االسـتثمارات السـياحية الخارجيـة المحـدودة هـي شـركة خاصـة وال توجـد 

لحصصهـا أسـعار مدرجـة فـي السـوق. ال توجـد مطلوبـات طارئـة متعلقـة بحصـة المجموعـة فـي الشـركة الزميلـة.

)ب( مطعم ومقهى برايم كونسبت ذ.م.م

خال سـنة 2021، اسـتحوذت الشـركة على 35% من شـركة مطعم ومقهى برايم كونسـبت ذ.م.م، وهي شـركة ذات مسـؤولية محدودة تأسسـت في دبي. بدأت المنشـأة عملياتها في أكتوبر 2019. وقد تم تصنيف 
اسـتثمارات المجموعة في المنشـأة كما في 31 ديسـمبر 2022 بمبلغ 2,003 ألف درهم )31 ديسـمبر 2021: 2,975 ألف درهم( كاسـتثمار في شـركة زميلة.

)ج( أم شريف كافيه ويست باي ذ.م.م

خال سـنة 2021، أنشـأت الشـركة وطرف آخر شـركة ذات مسـؤولية محدودة )“أم شـريف أبو ظبي”( في أبو ظبي لتشـغيل مقهى. تمتلك المجموعة حصة 80% في المنشـأة المؤسسـة بمبلغ 5,8 مليون درهم 
والتـي تـم التعامـل معهـا مبدئيًـا كاسـتثمار فـي شـركة زميلـة كمـا فـي 31 ديسـمبر 2021 حيـث لـم تبـدأ المنشـأة عملياتهـا كمـا فـي ذلـك التاريـخ. تـم تأجيـر مسـاحة المقهـى مـن أحـد الفنـادق المملوكـة للشـركة. كمـا فـي 

31 ديسـمبر 2022، تم تحويل االسـتثمار في أم شـريف أبو ظبي، بصفتها شـركة تابعة، إلى ممتلكات ومنشـآت ومعدات.

8 - استثمار في مشاريع مشتركة 
تملـك المجموعـة حصـة ملكيـة بنسـبة 51% مـع حقـوق تصويـت متسـاوية فـي شـركة أبوظبـي الوطنيـة للفنـادق كومبـاس الشـرق األوسـط ذ.م.م )أبوظبـي الوطنيـة للفنـادق كومبـاس(، وهـي عبـارة عـن مشـروع 
مشـترك مـع كومبـاس جـروب انترناشـيونال بـي فـي التـي تأّسسـت فـي أبوظبـي بتاريـخ 3 أكتوبـر 2000. تقـدم شـركة أبوظبـي الوطنيـة للفنـادق كومبـاس خدمـات التمويـن وغسـيل المابـس وخدمـات تنظيـف وإدارة 

المرافـق وتقديـم الخدمـات إلـى جهـات أخـرى.

شـركة هاي سـبريت ذ.م.م )هاي سـبريت ذ.م.م( هي مشـروع مشـترك بين شـركة أبوظبي الوطنية للفنادق وشـركة هوليداي مارين سيرفيسـز وتعمل في تجارة المشـروبات الكحولية والمرطبات. بدأت شـركة 
هاي سـبريت ذ.م.م أعمالها اعتبارًا من 1 يناير 2021. وقبل تأسـيس المشـروع المشـترك، كانت أعمال التجزئة قسـمًا تديره شـركة أبوظبي الوطنية للفنادق. وبتاريخ 31 ديسـمبر 2020، باعت الشـركة 50% من قسـم 
المشتريات والتجزئة المملوك لها بالكامل )هاي سبريت ذ.م.م( إلى طرف آخر. ونتيجة لذلك، فقدت الشركة السيطرة على القسم )هاي سبريت ذ.م.م( وسجلت الحصة المحتفظ بها البالغة 50% في األعمال 

كاسـتثمار في مشـروع مشـترك بقيمته العادلة في تاريخ االسـتبعاد بقيمة 133,000 ألف درهم.
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8 - استثمار في مشاريع مشتركة )تابع(

20222021
ألف درهمألف درهم

148,522146,928 استثمار في شركة هاي سبريت ذ.م.م 
216,810229,925 استثمار في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق األوسط ذ.م.م

365,332376,853
استثمار في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق األوسط ذ.م.م

229,925166,898 في 1 يناير
127,964144,583 حصة من ربح السنة

)81,556()141,079( توزيعات أرباح مستلمة 
216,810229,925 في 31 ديسمبر

المطابقة بين القيمة الدفترية للحصة في المشروع المشترك:
20222021

ألف درهمألف درهم
459,851333,796صافي الموجودات االفتتاحية

255,927289,167ربح السنة
)163,112()282,158(توزيعات األرباح

433,620459,851الرصيد الختامي لصافي الموجودات
216,810229,925الحصة في المشروع المشترك

216,810229,925القيمة الدفترية
ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك، شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق األوسط ذ.م.م، كما يلي:

20222021
ألف درهمألف درهم

بيان المركز المالي
133,08258,076موجودات غير متداولة

315,810324,058نقد وما في حكمه
960,4911,032,672موجودات متداولة أخرى )باستثناء النقد( 

)434,165()516,238(مطلوبات مالية )باستثناء الذمم الدائنة التجارية(
)364,969()315,788(مطلوبات متداولة أخرى )شاملة الذمم الدائنة التجارية(

)143,462()133,377(مطلوبات غير متداولة أخرى
)12,359()10,360(حصص غير مسيطرة

433,620459,851صافي الموجودات
بيان األرباح أو الخسائر

2,395,8592,214,726إيرادات
)1,799,250()1,991,341(مصاريف
)37,925()51,775(استهاك

)79,895()87,978(مصاريف أخرى
)857()2,343(تكاليف التمويل، بالصافي

)7,632()6,495(مصروف ضريبة الدخل
255,927289,167ربح السنة
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8 - استثمار في مشاريع مشتركة )تابع(

استثمار في شركة هاي سبريت ذ.م.م  
20222021

ألف درهمألف درهم
146,928133,000 الرصيد االفتتاحي

15,06613,928 حصة من ربح السنة
-)13,472( توزيعات أرباح مقبوضة من مشروع مشترك

148,522146,928 الرصيد الختامي

خـال السـنة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2022، تلقـت المجموعـة دفعـة قدرهـا 6,5 مليـون درهـم مـن شـريكها فـي المشـروع المشـترك تتعلـق بالعجـز فـي الحـد األدنـى لألربـاح السـنوية المضمونـة البالغـة 20 مليـون درهـم للسـنة 
المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2021.

مطابقة المعلومات المالية الموجزة المعروضة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في المشروع المشترك.
20222021

ألف درهمألف درهم
293,856266,000 صافي الموجودات االفتتاحية

30,13227,856 ربح السنة
-)26,944( توزيعات أرباح مستلمة

297,044293,856 الرصيد الختامي
148,522146,928 حصة 50% من المشروع المشترك

148,522146,928 القيمة الدفترية

فيما يلي المركز المالي الموجز للمشروع المشترك:
20222021

ألف درهمألف درهم
 بيان المركز المالي

267,883256,697 موجودات غير متداولة
43,60042,948 أرصدة نقدية وبنكية

35,24830,913 موجودات متداولة أخرى )باستثناء النقد(
)12,013()22,575( مطلوبات مالية )باستثناء الذمم الدائنة التجارية(

)24,689()27,112( مطلوبات متداولة أخرى )شاملة الذمم الدائنة التجارية(
297,044293,856 صافي الموجودات

فيما يلي األداء المالي الموجز للمشروع المشترك:
20222021

ألف درهمألف درهم
 بيان األرباح أو الخسائر

141,032115,369 إيرادات
)86,856()109,775( مصاريف
)657()1,125( استهاك 

30,13227,856 ربح السنة
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8 - استثمار في مشاريع مشتركة )تابع(
قبضت المجموعة توزيعات أرباح نقدية من مشروعها المشترك بقيمة 154,55 مليون درهم خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )2021: 81,56 مليون درهم(.

كان لدى المشروع المشترك ضمانات بنكية، أغلبها سندات ُحسن تنفيذ، بقيمة 146 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2022 )2021: 156 مليون درهم(.

9 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
20222021

ألف درهمألف درهم
-27,590 في 1 يناير

33,84840,346 إضافات
)23,180()37,953( استبعادات

1,31610,424 ربح القيمة العادلة
24,80127,590 مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خال الربح والخسارة

خال السنة، استثمرت المجموعة 33,848 ألف درهم )2021: 40,346 ألف درهم( في أوراق مالية مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة. قامت المجموعة ببيع جزء من استثماراتها في األوراق المالية المدرجة. 

10 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
تم تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على النحو التالي:

20222021
ألف درهمألف درهم

21,17921,179استثمارات أسهم غير مدرجة

تمثل االستثمارات في األسهم غير المدرجة حصة المجموعة في حقوق الملكية لشركة أبوظبي لاستثمارات السياحية البالغة 10,224% )31 ديسمبر 2021: %10,224(.

إّن شـركة أبوظبـي لاسـتثمارات السـياحية هـي شـركة مسـجلة فـي مصـر كشـركة مسـاهمة خاصـة. وتتمثـل أهدافهـا الرئيسـية فـي االسـتثمار فـي المشـروعات السـياحية فـي مصـر. تمتلـك شـركة أبوظبـي 
لاسـتثمارات السـياحية ثاثـة فنـادق يتـم تشـغيلها وفقـاً التفاقيـة إدارة مبرمـة مـع إحـدى المجموعـات الفندقيـة العالميـة وتمتلـك حصـة فـي حقـوق ملكيـة شـركة مسـاهمة خاصـة فـي مصـر تقـوم ببنـاء منتجـع 

سـياحي فـي مصـر. إن االسـتثمارات فـي األوراق الماليـة مقّومـة بالدرهـم اإلماراتـي.

11 - مخزون
20222021

ألف درهمألف درهم

12,42011,651 بضائع جاهزة وأصناف مخزون أخرى

تتكون المخزونات بشكل أساسي من المشروبات واألغذية باإلضافة إلى مستلزمات الهندسة والتشغيل. ويتم االعتراف بتكلفة المخزون كمصروف عند استهاك بنود المخزون.
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12 - ذمم مدينة تجارية وأخرى
20222021

ألف درهمألف درهم

127,458122,661ذمم مدينة تجارية
)35,326()35,746(ناقصًا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

91,71287,335
22,09831,509مبالغ مستحقة من أطراف ذات عاقة )إيضاح 24(

90,90277,661ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً
204,712196,505

فـي 31 ديسـمبر 2022، أدرجـت فوائـد مدينـة بقيمـة 1,6 مليـون درهـم ) 2021: 9,3 مليـون درهـم( مسـتحقة علـى الودائـع لـدى البنـوك ضمـن الذمـم المدينـة األخـرى. الذمـم المدينـة التجاريـة ال تحمـل فائـدة وتتـراوح 
فتراتهـا بشـكل عـام بيـن 30-90 يومًـا.

كما في 31 ديسمبر 2022، انخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 37,3 مليون درهم )2021: 35,3 مليون درهم(. كانت الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:

20222021

ألف درهمألف درهم

35,32628,914في 1 يناير

1,95123,527مخصص السنة

)17,115()1,531(المعكوس خال السنة

35,74635,326في 31 ديسمبر

لقـد تـم اإلفصـاح عـن مـا تـم رصـده وتحريـره مـن مخصـص الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة فـي بيـان األربـاح أو الخسـائر الموحـد تحـت بنـد “مصاريـف عموميـة وإداريـة” )إيضـاح 21(. إن المبالـغ المحملـة علـى حسـاب 
المخصـص يتـم شـطبها بشـكل عـام عندمـا ال يكـون هنـاك توقـع السـترداد نقـود إضافيـة. ال تحتـوي الفئـات األخـرى ضمـن الذمـم المدينـة التجاريـة واألخـرى علـى موجـودات انخفضـت قيمتهـا.
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12 - ذمم مدينة تجارية وأخرى )تابع(
فيما يلي تحليل الذمم المدينة التجارية شاملة الذمم المدينة التي تأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض قيمتها كما في 31 ديسمبر 2022:

أكثر من 120 يوما91ً إلى 120 يوما61ً إلى 90 يوما30ً إلى 60 يوماًمتداولةالمجموع
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

في 31 ديسمبر 2022
82%4%2%1%0%معدل الخسارة االئتمانية المتوقعة

127,45863,63010,6616,6433,68142,843إجمالي مجموع القيمة الدفترية المقدرة عند التعثر
35,74613615612312935,202خسائر ائتمانية متوقعة

في 31 ديسمبر 2021
78%20%15%10%2%معدل الخسارة االئتمانية المتوقعة

122,66160,2818,6749,2425,20639,258إجمالي مجموع القيمة الدفترية المقدرة عند التعثر
35,3261,2888671,3861,04130,744خسائر ائتمانية متوقعة

القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية للمجموعة مقّومة بالدرهم اإلماراتي وتقارب قيمتها العادلة كما في 31 ديسمبر 2022 و2021.

إن حد التعّرض األقصى لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاه. ال تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان.

13 - نقد وما في حكمه
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

20222021
ألف درهمألف درهم

594,956405,716 نقد لدى البنك وفي الصندوق
242,135329,482 ودائع قصيرة األجل

837,091735,198
)297,572(- ناقصاً: ودائع ألجل بفترة استحقاق تزيد على ثاثة أشهر

837,091437,626 نقد وما في حكمه

تحمل الودائع لدى البنوك فائدة تتراوح بين 3% إلى 6% سنوياً )2021: 2% إلى 3% سنوياً(.
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14 - رأس المال 

20222021
ألف درهمألف درهم

 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

1,000,000,0001,000,000 سهم عادي بقيمة 1 درهم للسهم
1,000,000

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 17 مارس 2022، وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0,2 درهم للسهم الواحد بإجمالي 200 مليون درهم.

فـي 7 فبرايـر 2023 ، اقتـرح مجلـس اإلدارة أيضًـا توزيـع أربـاح نقديـة بقيمـة 0.2 درهـم إماراتـي لـكل سـهم بمقـدار 200 مليـون درهـم إماراتـي. كمـا اقتـرح مجلـس اإلدارة 200 مليـون سـهم منحـة لمسـاهميه الحالييـن علـى 
أسـاس 20% من األسـهم العادية المملوكة. سـتكون أسـهم المنحة أسـهماً عادية وسـتحمل نفس حقوق األسـهم العادية األخرى.

15 - احتياطيات نظامية واختيارية
)أ( احتياطي قانوني

وفقـاً للمرسـوم بالقانـون االتحـادي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة رقـم )32( لسـنة 2021، والمـادة رقـم 60 مـن النظـام األساسـي للشـركة، وتعدياتـه، يجـب تحويـل 10% مـن ربـح السـنة إلـى احتياطـي نظامـي حتـى 
يبلـغ هـذا االحتياطـي نسـبة 50% مـن رأس مـال الشـركة المصـدر والمدفـوع بالكامـل. إن هـذا االحتياطـي غيـر متـاح للتوزيـع. لـم يتـم إجـراء أي تحويـات فـي السـنة الحاليـة )2021: ال شـيء( حيـث وصـل االحتياطـي إلـى 

50% مـن رأس مـال الشـركة المصـدر والمدفـوع بالكامـل.

)ب( احتياطي اختياري

وفقًـا للنظـام األساسـي السـابق للشـركة، يجـب تحويـل مـا نسـبته 10% مـن ربـح السـنة إلـى احتياطـي قانونـي حتـى يبلـغ رصيـد هـذا االحتياطـي نسـبة 50% مـن رأس مـال الشـركة المصـدر والمدفـوع بالكامـل، أو حتـى 
اتخـاذ القـرار مـن قبـل الجمعيـة العموميـة العاديـة للمسـاهمين بوقـف التحويـل إلـى هذا االحتياطي.

وفقًـا للمـادة 59 مـن النظـام األساسـي للشـركة، وتعدياتـه، يتـم خصـم نسـبة مئويـة محـددة مـن قبـل مجلـس اإلدارة مـن األربـاح السـنوية مـن أجـل إطفـاء موجـودات الشـركة أو تعويـض اسـتهاكها. يسـتخدم هـذا 
االحتياطي وفقًا لتقدير الجمعية العمومية للمساهمين. تم تحديد النسبة لتكون 10%. لم يتم إجراء أي تحويات في السنة الحالية )2021: ال شيء( حيث وصل االحتياطي إلى 50% من رأس مال الشركة المصدر 

والمدفـوع بالكامل.

16 - احتياطي إعادة تقييم موجودات 
يتـم اسـتخدام احتياطـي إعـادة تقييـم الموجـودات لتسـجيل الزيـادات فـي القيمـة العادلـة لـألرض واالنخفاضـات إلـى الحـد الـذي تتعلـق مـع هـذه االنخفاضـات بالزيـادة فـي نفـس األصل المسـجل سـابقاً ضمن حقوق 

الملكية.
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17 - قروض بنكية

20222021
ألف درهمألف درهم

 قروض من مصارف تجارية:

745,037510,173 مستحق خال أقل من سنة – التزام متداول

1,531,5511,811,487 مستحق خال أكثر من سنة – التزام غير متداول

2,276,5882,321,660

القروض ألجل تشمل ما يلي:

قرض ألجل 1
فـي 2 أكتوبـر 2014، حصلـت المجموعـة علـى قـرض ألجـل مضمـون مـن بنـك محلـي بقيمـة 1,2 مليـار درهـم بغـرض إعـادة تمويـل اتفاقيـة قـرض قائـم بقيمـة 1,5 مليـار درهـم مـع ائتـاف يضـم أربعـة بنـوك. سـددت 
المجموعة في وقت الحق الرصيد المسـتحق من القرض ألجل وكذلك مقايضة سـعر الفائدة المسـتحقة وذلك بقيمة 750 مليون درهم و49 مليون درهم، على التوالي، في أكتوبر 2014. يسـتحق سـداد القرض 
الجديـد علـى 20 قسـطاً متسـاوياً كل سـتة أشـهر بقيمـة 60 مليـون درهـم ابتـداءً مـن أبريـل 2015 حتـى أكتوبـر 2024. تشـمل الضمانـات رهونـات علـى عقـارات أحـد الفنـادق المملوكـة للشـركة. ويحمـل التسـهيل معـدل 

فائـدة سـنوي متغيـر زائـداً هامـش. تبلـغ القيمـة الدفتريـة للقـرض كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 مـا قيمتـه 240 مليـون درهـم )31 ديسـمبر 2021: كانـت تبلـغ 360 مليـون درهـم(.

كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022، كان لـدى المجموعـة رسـوم ترتيـب قـرض مدفوعـة مقدمـاً غيـر مطفـأة بقيمـة 2,6 مليـون درهـم )31 ديسـمبر 2021: 4,1 مليـون درهـم( فيمـا يتعلـق بهـذا التسـهيل وتـم تسـويتها مـع رصيـد 
القرض.

قرض ألجل 2
فـي 3 ينايـر 2019، حصلـت المجموعـة علـى قـرض ألجـل مـن بنـك محلـي بقيمـة 1,600 مليـون درهـم لتمويـل عمليـة اسـتحواذها علـى فنـادق دوم ذ.م.م. ويحمـل التسـهيل معـدل فائـدة متغيـر زائـداً هامـش. ويسـتحق 
سـداد القـرض علـى 20 قسـطاً نصـف سـنوي تبـدأ بعـد سـتة أشـهر مـن تاريـخ السـحب. يشـكل الضمـان رهنـاً علـى الموجـودات التـي تـم شـراؤها مـن متحصـات القـرض. وبلغـت القيمـة الدفتريـة كمـا فـي 31 ديسـمبر 

2022 مـا قيمتـه 1,344 مليـون درهـم )31 ديسـمبر 2021: 1,440 مليـون درهـم(.

قامـت المجموعـة بدفـع مبلـغ بقيمـة 8 مليـون درهـم كرسـوم معالجـة وترتيـب القـرض. كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022، كان لـدى المجموعـة مبلـغ 10,4 مليـون درهـم )31 ديسـمبر 2021: 8,7 مليـون درهـم( والـذي مـازال 
غيـر مطفـأ ويتـم تسـويته مـن رصيـد القـرض.

قرض ألجل 3
بتاريـخ 12 مـارس 2020، حصلـت شـركة الغـزال للمواصـات علـى تسـهيل قـرض ألجـل مـن بنـك محلـي بمبلـغ 80 مليـون درهـم إلعـادة تمويـل تسـهيل قـرض قائـم حينهـا بقيمـة 50 مليـون درهـم مـع بنـك محلـي آخـر 
ولتمويل شـراء مركبات. يسـتحق سـداد القرض على 48 قسـطاً شـهرياً متسـاوياً. لم تسـحب شـركة الغزال للمواصات التسـهيل بالكامل حتى 31 ديسـمبر 2022. ويحمل التسـهيل معدل فائدة سـنوي متغير زائداً 

هامـش. وبلغـت القيمـة الدفتريـة للقـرض كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 مـا قيمتـه 63,8 مليـون درهـم )31 ديسـمبر 2021: 64,4 مليـون درهـم(.
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17 - قروض بنكية )تابع(

قرض ألجل 4
بتاريـخ 29 يوليـو 2021، حصلـت المجموعـة علـى تسـهيل قـرض ألجـل مـن بنـك محلـي آخـر بمبلـغ 200 مليـون درهـم إلعـادة تمويـل قـرض آخـر ألجـل. يتـم سـداد 70% مـن المبلـغ األصلـي علـى 20 قسـطًا ربـع سـنوي بـدءًا 
مـن 1 أكتوبـر 2022 بينمـا يتـم سـداد نسـبة 30% المتبقيـة كدفعـة واحـدة كقسـط أخيـر. إن القـرض مضمـون برهـن مـن الدرجـة األولـى علـى العقـارات والتنـازل عـن وثيقـة التأميـن. يحمـل التسـهيل معـدل فائـدة سـنوي 

متغيـر زائـداً هامـش. وبلغـت القيمـة الدفتريـة للقـرض كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 مـا قيمتـه 193 مليـون درهـم )31 ديسـمبر 2021: 200 مليـون درهـم(.

قرض ألجل 5
بتاريخ 11 نوفمبر 2022، حصلت شركة الغزال للمواصات على تسهيل قرض ألجل من بنك محلي بمبلغ 100 مليون درهم لتمويل ما يصل إلى 90% من قيمة شراء المركبات الجديدة لعملياتها في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. يستحق سداد القرض على 46 قسطاً شهرياً متساوياً. لم تسحب شركة الغزال للمواصات التسهيل بالكامل حتى 31 ديسمبر 2022.

كما في 31 ديسمبر 2022، كان لدى المجموعة رسوم ترتيب قرض مدفوعة مقدماً غير مطفأة بقيمة 709 ألف درهم )31 ديسمبر 2021: 866 ألف درهم( فيما يتعلق بهذا التسهيل وتم تسويتها مع رصيد القرض.

كما في 31 ديسمبر 2022، حصلت الشركة على قروض قصيرة األجل من ثاثة بنوك محلية. بلغت القيمة الدفترية للقروض قصيرة األجل كما في ذلك التاريخ 450 مليون درهم )31 ديسمبر 2021: 271 مليون درهم(. 

كما في 31 ديسـمبر 2022، لدى الشـركة مركز مطلوبات متداولة صاف بقيمة 169 مليون درهم إماراتي، والذي ُيعزى أساسًـا إلى القرض قصير األجل البالغ 200 مليون درهم إماراتي الذي تم الحصول عليه خال 
السنة والمتعلق بشراء قطعة أرض )إيضاح 5( سيتم تسويتها في 2023. إن اإلدارة بصدد االنتهاء من خطة التطوير للعقار أعاه وستحصل على تمويل ألجل الذي سيحل صافي المركز الحالي.

إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقّومة بالدرهم اإلماراتي.

تلقـت المجموعـة تنـازالً مـن الُمقـرض قبـل نهايـة السـنة فيمـا يتعلـق بتعهـدات القـروض السـارية فـي 31 ديسـمبر 2022 و31 ديسـمبر 2021، وبالتالـي ال يوجـد تأثيـر علـى تصنيـف القـروض البنكيـة غيـر المتداولـة كمـا 
فـي 31 ديسـمبر 2022 و31 ديسـمبر 2021.

إعادة تصنيف القروض ألجل

خـال السـنة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2022، قامـت اإلدارة بإعـادة تصنيـف رصيـد القـرض غيـر المتـداول البالـغ 237,2 مليـون درهـم إلـى رصيـد متـداول، ممـا أدى إلـى خفـض رصيـد القـرض ألجـل غيـر المتـداول 
المـدرج سـابقًا كمـا فـي 31 ديسـمبر 2021 مـن 2,049 مليـون درهـم إلـى 1,811 مليـون درهـم وزيـادة الرصيـد المتـداول مـن القـروض ألجـل مـن 273 مليـون درهـم إلـى 510 مليـون درهـم، قامـت اإلدارة بإعـادة تصنيـف الجـزء 
المتداول من القروض ألجل البالغة 237,2 مليون درهم حيث كانت مستحقة خال سنة واحدة من تاريخ الميزانية العمومية ولم يتم تصنيفها على أنها متداولة. لذلك، تم تغيير أرقام المقارنة وفقًا لمتطلبات 
المعيار المحاسـبي الدولي رقم 8 “السياسـات المحاسـبية والتغيرات في التقديرات المحاسـبية واألخطاء”. ولم ينتج عن إعادة التصنيف أي تغيير في األرباح الموحدة المدرجة للسـنة السـابقة أو في األرصدة 
المدرجـة فـي بيـان التغيـرات فـي حقـوق الملكيـة الموحـد. ولـم يتـم عـرض ميزانيـة عموميـة ثالثـة ألن إعـادة التصنيـف كان مقتصـراً علـى بنـود البيانـات الماليـة المتأثـرة للفتـرة السـابقة فقـط كمـا هـو معـروض أعـاه.
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18 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

20222021
ألف درهمألف درهم

35,80036,729في 1 يناير
11,4658,483المحّمل للسنة

)9,412()7,598(المسدد خال السنة
39,66735,800في 31 ديسمبر

19 - ذمم دائنة تجارية وأخرى 
20222021

ألف درهمألف درهم
276,826211,262 ذمم دائنة تجارية

2,2551,622 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عاقة )إيضاح 24(
190,032139,373 مطلوبات مستحقة

13,50011,500 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
482,613363,757 المجموع

ال تحمـل الذمـم الدائنـة التجاريـة فائـدة ويتـم تسـويتها عـادةً خـال 60 يومًـا مـن تاريـخ الفاتـورة. الذمـم الدائنـة األخـرى ال تحمـل فائـدة ولهـا متوسـط مـدة سـتة أشـهر باسـتثناء المحتجـزات الدائنـة، إن وجـدت. تشـمل 
الذمـم الدائنـة التجاريـة محتجـزات دائنـة بقيمـة 14,4 مليـون درهـم )2021: 21,5 مليـون درهـم(. القيمـة الدفتريـة لهـذه المحتجـزات الدائنـة تقـارب قيمتهـا العادلـة كمـا فـي تاريـخ التقريـر.

20 - إيرادات تشغيلية
20222021

ألف درهمألف درهم
 توقيت االعتراف باإليرادات

1,248,828893,435 خدمات محولة في نقطة زمنية معينة
211,017188,576 خدمات محولة على مدى فترة من الزمن

1,459,8451,082,011

السوق الجغرافي
جميع اإليرادات ناتجة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

21 - مصاريف عمومية وإدارية
20222021

ألف درهمألف درهم
30,29828,604 تكاليف الموظفين

-40,787 مخصص رسوم اإلنهاء
4206,412 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

12,94014,102 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
8961,205 استهاك )إيضاح 5(

16,38114,974 مصاريف أخرى
101,72265,297
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 

21 - مصاريف عمومية وإدارية )تابع(
بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ما قيمته 12,9 مليون درهم )2021: 14 مليون درهم(، والتي تخضع لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة.

بلغت تكاليف الموظفين المدرجة في تكلفة الخدمات ما قيمته 261,782 ألف درهم )2021: 254,918 ألف درهم(.

* فـي 21 نوفمبـر 2022، أرسـلت الشـركة إخطـارًا باإلنهـاء إلـى العنـوان للفنـادق والمنتجعـات ذ.م.م وفيـدا للفنـادق والمنتجعـات ذ.م.م )“المديـرون”( فيمـا يتعلـق باتفاقيـات اإلدارة المتعلقـة بفنـدق داون تـاون بوليفـارد 
ذ.م.م وفنـدق دبـي مـول ذ.م.م وفنـدق دبـي مارينـا ذ.م.م وفنـدق إم دي دي ذ.م.م وفنـدق فـي دي دي ذ.م.م.. إن التاريـخ الفعلـي لإلنهـاء وفقًـا لإلخطـار هـو 1 ينايـر 2024. وفقًـا لشـروط كل اتفاقيـة مـن اتفاقيـات اإلدارة 

الخمسـة سـتكون الشـركة مسـؤولة عن رسـوم اإلنهاء.

22 - إيرادات أخرى

20222021
ألف درهمألف درهم

16,06212,530 ربح من بيع ممتلكات ومعدات
-39,272 مطالبة بتوقف األعمال *

6,08811,361 أخرى
61,42223,891

* خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تلقت المجموعة مطالبة بتوقف األعمال من شركة التأمين التابعة لها بقيمة 39,3 مليون درهم لشركاتها التابعة في ضوء جائحة كوفيد-19.

23 - تكاليف التمويل

20222021
ألف درهمألف درهم

72,87945,176 مصاريف الفوائد على القروض البنكية
1,0451,099 مصاريف الفوائد على مطلوبات اإليجار )إيضاح 6(

73,92446,275

ُدفعت الفائدة خال السنة وتتراوح معدالتها من 3% إلى 4% )2021: 2% إلى %3(.

24 - معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 
تتمثـل األطـراف ذات العاقـة فـي المشـروع المشـترك والشـركة الزميلـة والفنـادق المـدارة وأعضـاء مجلـس اإلدارة وكبـار موظفـي اإلدارة لـدى المجموعـة والمنشـآت الخاضعـة للسـيطرة الكاملـة أو المشـتركة مـن 

قبـل هـذه األطـراف أو التـي يمارسـون عليهـا نفـوذاً فعـاالً. تتـم الموافقـة علـى سياسـات التسـعير وأحـكام المعامـات مـع هـذه األطـراف مـن قبـل إدارة المجموعـة.
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24 - معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تابع(

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتم المبيعات والخدمات من األطراف ذات العاقة بأسـعار السـوق العادية. كما أن األرصدة القائمة في نهاية السـنة غير مضمونة وبا فائدة وتتم تسـويتها نقداً. لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مسـتلمة 

عـن الذمـم المدينـة أو الدائنـة الخاصـة بـأي طـرف ذي عاقة.

بالنسـبة للسـنة المنتهية في 31 ديسـمبر 2022، لم تسـجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المسـتحقة من األطراف ذات العاقة. يتم هذا التقييم في كل سـنة مالية من خال 
فحـص المركـز المالـي للطـرف ذي العاقـة والسـوق الـذي يعمل فيه.

إن أرصدة األطراف ذات العاقة الظاهرة في بيان المركز المالي الموحد هي كالتالي:

20222021

ألف درهمألف درهم

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 12(

20,21329,788أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس

928292شركة هاي سبريت

258152الديار مينا

226835شركة االستثمارات السياحية الخارجية المحدودة

473442أخرى

22,09831,509

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 19(

204108أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس

1,4431,495شركة هاي سبريت

-606مطعم ومقهى برايم كونسبت ذ.م.م

219أخرى

2,2551,622
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 
24 - معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تابع( 

فيما يلي المعامات الهامة المبرمة مع األطراف ذات العاقة والمدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد:

20222021

ألف درهمألف درهم

2,9642,559أتعاب إدارة مقبوضة

44,95821,474بيع بضائع وخدمات لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس، مشروع مشترك

240154بيع بضائع وخدمات أخرى ألطراف أخرى ذات عاقة

مشـترك  مشـروع  كومبـاس،  للفنـادق  الوطنيـة  أبوظبـي  شـركة  علـى  مسـتحقة   مبالـغ 
)مدرجة ضمن المبالغ المستحقة من أطراف ذات عاقة(

23,90829,788

مبالـغ مسـتحقة لشـركة أبوظبـي الوطنيـة للفنـادق كومبـاس، مشـروع مشـترك )مدرجـة 
ضمـن المبالـغ المسـتحقة ألطـراف ذات عاقـة(

196107

شـركة زميلة - شـركة االسـتثمارات السـياحية الخارجية المحدودة - رسـوم إدارية ورسـوم 
أخرى مدفوعة نيابة عن شـركة االسـتثمارات السـياحية الخارجية المحدودة

240462

197835مبالغ مستحقة على الشركة الزميلة

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

21,21919,046 منافع قصيرة األجل

2,437908 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

23,65619,954

12,94014,102 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

كما في 31 ديسمبر 2022، لم يتم منح أية قروض ألعضاء مجلس إدارة الشركة )2021: ال شيء(.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 
25 - ربحية السهم األساسية والمخّفضة 

يحتسـب الربـح األساسـي للسـهم بتقسـيم أربـاح السـنة علـى المتوسـط المرجـح لعـدد األسـهم العاديـة القائمـة خـال السـنة. ويحتسـب الربـح المخفـض للسـهم بتقسـيم أربـاح السـنة علـى المتوسـط المرجـح لعـدد 
األسـهم العاديـة القائمـة خـال السـنة، مـع تعديلـه لبيـان آثـار األدوات ذات التأثيـر المخّفـض.

يوضح الجدول التالي بيانات الربح واألسهم المستخدمة في احتساب الربحية على السهم:

20222021

ألف درهمألف درهم
415,403272,712الربح العائد إلى ماك الشركة )ألف درهم(

1,000,0001,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة )باآلالف(
0,420,27الربحية / )الخسارة( األساسية والمخّفضة للسهم )بالدرهم(

لم تقم المجموعة بإصدار أي أدوات يمكن أن يكون لها تأثير على ربحية السهم عند الممارسة.

26 - معلومات القطاعات
يتـم تحديـد القطاعـات الرئيسـية المشـمولة بالتقاريـر علـى أسـاس القطاعـات التشـغيلية نظـراً ألن المخاطـر ومعـدالت العائـد لـدى المجموعـة تتأثـران فـي الغالـب باالختافـات فـي المنتجـات والخدمـات المقدمـة. 

تنظَّـم القطاعـات التشـغيلية وتـدار بشـكلٍ منفصـل وفقـاً لطبيعـة المنتجـات والخدمـات المقدمـة حيـث يمثـل كل قطـاع وحـدة تشـغيلية اسـتراتيجية تقـدم منتجـات متنوعـة وتخـدم أسـواقاً مختلفـة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 

26 - معلومات القطاعات )تابع(

القطاعات التشغيلية
يتم تنظيم المجموعة حالياً لألغراض اإلدارية إلى أربعة قطاعات تشغيلية رئيسية. وهذه القطاعات هي األساس الذي استندت إليه المجموعة في إعداد التقارير حول معلوماتها القطاعية الرئيسية، وهي:

الفنادق	 

خدمات المواصات	 

الشركة القابضة - وهي مسؤولة عن إدارة االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة وتطوير الفنادق والتنسيق العام ألنشطة المجموعة.	 

يتم تقييم أداء قطاعات الفنادق والمواصات على أساس الربح أو الخسارة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 

26 - معلومات القطاعات )تابع(

المجموعقيود محذوفةالشركة القابضةخدمات المواصالتالفنادق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1,459,845)10,390(-1,213,105257,130إيرادات

)1,097,657(14,342-)251,709()860,290(تكلفة الخدمات

3,952362,188-352,8155,421إجمالي الربح

)61,302(-)61,302(--مصاريف عمومية وإدارية

1,638-1,638--حصة من ربح شركة زميلة

149,557-149,557--حصة من أرباح مشاريع مشتركة

ربـح القيمـة العادلـة لموجـودات ماليـة مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خـال 
الربـح أو الخسـارة

--9,004-9,004

61,422)3,952(16,69548,679-إيرادات أخرى، بالصافي

)40,000()40,000(مخصص رسوم اإلنهاء

)420(--168)588(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

6,934-6,934--إيرادات التمويل

)73,924(--)2,259()71,665(تكاليف التمويل

415,097-280,56220,025114,510ربح السنة

في 31 ديسمبر 2022

10,118,660-8,847,275273,553997,832مجموع الموجودات

2,819,298)2,888(2,534,822144,067143,297مجموع المطلوبات
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )تابع( 

26 - معلومات القطاعات )تابع( 

المجموعقيود محذوفةالشركة القابضةخدمات المواصالتالفنادق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1,082,011)8,424(-872,862217,573إيرادات

)897,534(--)220,985()676,549(تكلفة الخدمات 

184,477)8,424(-)3,412(196,313إجمالي الربح / )الخسارة(

)65,297(9,299)74,596(--مصاريف عمومية وإدارية 

158,511-158,511--حصة من ربح مشروع مشترك وشركة زميلة، بالصافي

23,891)875(5,48313,2126,071إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى، بالصافي

تغيـر فـي القيمـة العادلـة لموجـودات ماليـة مدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن 
خـال الربـح أو الخسـارة

--10,424-10,424

6,981-6,981--إيرادات التمويل

)46,275(--)528()45,747(تكاليف التمويل

272,712-156,0499,272107,391ربح السنة

في 31 ديسمبر 2021

8,834,198133,877858,7261,8409,828,641مجموع الموجودات

2,531,790112,111100,4172,5272,746,845مجموع المطلوبات

يتـم قيـاس المبالـغ المقدمـة مـن قبـل اإلدارة فيمـا يتعلـق بمجمـوع الموجـودات والمطلوبـات بطريقـة تتسـق مـع تلـك المسـتخدمة فـي البيانـات الماليـة الموحـدة. يتـم توزيـع موجـودات القطاعـات علـى أسـاس 
عمليـات كل قطـاع.
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27 - مطلوبات طارئة والتزامات
)أ(  ضمانات بنكية

20222021
ألف درهمألف درهم

33,929156,048ضمانات بنكية
الضمانات البنكية صادرة في سياق العمل االعتيادي وفترات استحقاقها كالتالي:

33,929156,048خال سنة واحدة

)ب( التزامات رأسمالية

بلغت قيمة المصروفات الرأسمالية المقدرة المتعاقد عليها في 31 ديسمبر 2022 مبلغاً وقدره 82,6 مليون درهم )2021: 37,5 مليون درهم(.

28 - تسوية المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية
20222021

ألف درهمألف درهم
837,091735,198أرصدة نقدية وبنكية

)510,173()745,037(قروض - مستحقة السداد خال سنة واحدة
)1,811,487()1,531,551(قروض - مستحقة السداد بعد سنة واحدة 

)1,586,462()1,439,497(صافي الدين

الموجودات/ المطلوبات األخرى من أنشطة التمويل

نقد وما في حكمه 
 قروض - مستحقة السداد

خالل سنة واحدة
 قروض - غير مستحقة السداد

المجموعخالل سنة واحدة

درهم إماراتيدرهم إماراتيدرهم إماراتيدرهم إماراتي

صافي الدين

)1,852,887()1,948,392()496,159(591,664كما في 31 ديسمبر 2021

136,905266,425)14,014(143,534تدفقات نقدية

)1,586,462()1,811,487()510,173(735,198كما في 31 ديسمبر 2021

279,936146,965)234,864(101,893تدفقات نقدية

)1,439,497()1,531,551()745,037(837,091كما في 31 ديسمبر 2022
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On behalf of the Board of Directors of Abu Dhabi 
National Hotels and all our shareholders, please 
allow me to express our sincere gratitude to 
H.H Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
President of the United Arab Emirates, H.H Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of the United Arab Emirates and 
Ruler of Dubai and H.H. Sheikh Mansour Bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of 
Presidential Affairs, for their continuous support 
and combined guidance.

In 2022, the world saw a gradual recovery from 
the COVID-19 pandemic, which had a significant 
impact on the travel and hospitality industry. 

Abu Dhabi National Hotels had a successful year, 
with total revenue increasing 35% from AED 1,082 
million in 2021 to AED 1,460 million in 2022. The 
net profit was AED 415 million, reflecting a 52% 
increase from the previous year.

The hotel sector saw revenue rise from AED 873 
million in 2021 to AED 1,213 million in 2022, with 
the sector profit after deducting depreciation and 
financing costs reaching AED 281 million. 

Al Ghazal transport saw a rise in revenue from AED 
217 million in 2021 to AED 257 million in 2022, with 
the company’s profit after deducting depreciation 
and financing costs reaching AED 20 million.

The group’s share of profit from Compass was AED 
128 million, a decrease of AED 17 million from AED 145 
million in 2021 due to the closure of certain contracts.

Outlook

At Abu Dhabi National Hotels, we are confident 
in our ability to continue delivering outstanding 
results while also being prepared to adapt to 
potential challenges posed by the global and 
regional economy.

Our focus is on providing exceptional service to our 
stakeholders, maintaining our position as a leading 
service provider of hospitality, travel, catering, 
and transport in the region, and creating sustained 
value for our shareholders. 

We are dedicated to constantly improving and 
updating our services to align with the latest 
industry standards.

Return to Shareholders
After reviewing the dividend policy and cash flows 
of the company’s business units and ensuring 
that the company fulfills its obligations related to 
debt services and the interests of the company’s 
shareholders, the Board of Directors submit 
a recommendation to the General Assembly for a 
cash dividend distribution of AED 200 million and 
stock dividends of AED 200 million totaling AED 
400 million which represents 40% of the Share 
Capital and 96% of the net profit for the year 2022.

Appreciation
I would like to extend my sincere thanks and 
appreciation to our Board of Directors for their 
dedication, commitment, and contribution. On 
behalf of our Board and Shareholders, I wish to thank 
the management and employees for their dedication 
and efforts.  

Thank you all. 

SHEIKH SAIF BIN MOHAMMED 
BIN BUTTI HAMED ALHAMED

CHAIRMAN OF THE BOARD OF 
DIRECTORS

CHAIRMAN’S
REPORT

Dear Colleagues and Esteemed Shareholders 
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The world has witnessed a gradual recovery from 
the COVID pandemic, which had a significant 
impact on the travel and hospitality industry. ADNH 
remarkably succeeded in overcoming the pandemic 
repercussions and achieved outstanding results 
thanks to the innovative operational and financial 
initiatives implemented by the management with 
the guidance and the support of the board of 
directors.

Fueled by our financial strength and ambition to 
expand, we were able to acquire a prime plot of 
land in Ras Al Khaimah to construct a resort. This is 
an exciting opportunity to capitalize on the natural 
beauty of the Arabian Coastline and the ambitious 
vision of the emirate leadership. The resort will 
be a major draw for tourists and will provide a 
unique experience for visitors. The resort will also 
create jobs and stimulate the local economy while 
generating exceptional and sustainable returns for 
our shareholders.

By leveraging its strengths, the confidence to 
pursue its goals and the support of the UAE 
leadership, ADNH has the potential to continue its 
growth trajectory and achieve even greater success 
in the future.

We would like to take this opportunity to extend 
our sincere gratitude to H.H Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab 
Emirates, H.H Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the 
United Arab Emirates and Ruler of Dubai and H.H. 
Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Presidential Affairs, for 
their continuous support and combined guidance. 

Thank you all.

SHEIKH AHMED BIN MOHAMMED BIN SULTAN 
BIN SUROOR AL DHAHERI

VICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS & 
MANAGING DIRECTOR

BOARD EXECUTIVE 
COMMITEE 
CHAIRMAN’S REPORT
Dear Colleagues and Esteemed Shareholders 
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Abu Dhabi National Hotels )ADNH( was founded 
over four decades ago as a hotel owner and asset 
manager and has evolved into a hospitality group 
that encompasses hotels, restaurants, destination 
management services, catering and transportation.

Under its Hotels Division, ADNH owns some of 
the most reputable and recognizable hotels in the 
Emirate and beyond: The Ritz-Carlton Abu Dhabi, 
Grand Canal; Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas; 
Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort; Le Meridien 
Abu Dhabi; Radisson Blu Hotel & Resort Al Ain; 
Radisson Blu Hotel & Resort Abu Dhabi, Corniche; 
Sofitel Dubai Jumeirah Beach; Address Dubai Mall; 
Address Boulevard; Address Dubai Marina; Vida 
Downtown and Manzil Downtown.

ADNH has also developed an operator division, 
managing a portfolio of hotels and hotel apartments 
in prime city locations under the umbrella of Al Diar 
Hotels brand.

The group’s restaurants division is represented 
by the collection of innovative food and beverage 
concepts under the umbrella of the Venetian 
Village, wherein franchises of Internationally 
acclaimed restaurant brands are operated in an 
exclusive setting within the grounds of The Ritz-
Carlton Abu Dhabi, Grand Canal.

ADNH’s other hospitality divisions encompass 
Al Ghazal Transport, Sunshine Travel & Tours and 
ADNH Compass.

ABOUT
THE COMPANY
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OWNED
HOTELS
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ADDRESS
DUBAI MALL

With a distinguished stature among 
Dubai’s skyline-defining wonders, and 

reimagined across every experiential facet, 
Address Dubai Mall is a city shopping 

retreat fascinatingly located in The 
Dubai Mall, the world’s largest retail and 

entertainment destination.

ADDRESS 
BOULEVARD

Standing tall in the heart of Downtown Dubai, 
Address Boulevard is a city lifestyle hotel 
connected to the best Dubai has to offer. 
Address Boulevard sets the benchmark in 

luxury hospitality with elegant decor, exquisite 
fittings and contemporary themes throughout, 

with a style and finesse that set it apart.

ADDRESS
DUBAI MARINA

Located in the heart of Uptown Dubai, 
Address Dubai Marina combines forward 

thinking hospitality, panoramic views 
of Dubai Marina, boutique shopping 

experiences and waterfront luxury with the 
perfect surroundings to experience the 

vibrant city of Dubai.
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VIDA
DOWNTOWN

Vida Downtown is a boutique lifestyle hotel where 
modern-minded visionaries can fuel their imagination in 
a refreshing and carefree environment. Vida Downtown 

is the space for Visionaries to immerse themselves in 
thought and action. With its refreshing and carefree 

ambience, Vida Downtown guarantees everyone will leave 
feeling inspired. A place to collaborate and create 

solutions with other thought leaders, Vida provides a bold 
and unique environment.

Situated within close proximity of Dubai’s most 
monumental sights, Vida Downtown is the hub to be alive 

and inspired.

MANZIL 
DOWNTOWN 

Manzil Downtown is the wonderfully complex combination 
of modern Arabia: passionately traditional in its Middle 

Eastern beliefs, yet fiercely progressive in its all-embracing 
contemporary nature. Instead of ancient and outdated 

design, it offers timeless and cultural ambience.

Its Arabic heritage is intertwined with its playfully 
youthful elements of self-expression, peculiarity, and 

imagination. It welcomes you to the nostalgic familiarity 
of your heritage while introducing you to the exhilarating 

potential of your future. Manzil Downtown isn’t a hotel. 
It’s your Manzil, your home, your story.  And where better 

to tell your story, right here at home.
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THE RITZ-CARLTON 
ABU DHABI, GRAND 

CANAL
Set against the backdrop of the majestic Sheikh Zayed 

Grand Mosque and overlooking Al Maqta creek, this 
luxurious hotel opened in March 2013. Offering 529 
rooms, suites and villas and an exquisite hospitality 

experience, this opulent property is spread across 57 
acres. This Venetian-inspired property has established 

itself as a micro-destination in Abu Dhabi, offering 
exquisite dining options and enticing recreational 
facilities nestled by carefully manicured gardens 
and adorned by artfully designed water features.
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PARK HYATT ABU DHABI, 
HOTEL AND VILLAS

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, opened in November 2011 and is an exclusive sanctuary 
for discerning business and leisure travelers. Nestled on the pristine and environmentally 

protected beach of Saadiyat Island, this spectacular resort is adjacent to the famous Saadiyat 
Beach Golf Club and close to the iconic architectural masterpieces such as Louvre Abu Dhabi and 

upcoming Zayed National Museum and Guggenheim Abu Dhabi.

The hotel offers 306 luxurious guest rooms, stylish suites and private villas featuring outdoor 
plunge pools with magnificent ocean and garden views. A selection of elegant contemporary 

restaurants and lounges offering an array of authentic dining experiences. Enviable recreational 
spa facilities includes award winning tennis courts, infinity pool and private beach. For the 

explorer, discover the natural beauty of the indigenous wildlife through nature trails, bespoke 
tours of the mangroves and the nesting sites of the protected hawksbill turtles.
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SOFITEL DUBAI 
JUMEIRAH BEACH

Sofitel Dubai Jumeirah Beach is a luxury five star hotel 
located in Jumeirah Beach Residence )JBR( on ”The Walk“, 

the promenade at the beachfront leisure destination 
”The Beach“. 

The property is featuring 444 redesigned elegant rooms 
and suites with impressive views of the Arabian Gulf and 

Ain Dubai,the latest Dubai attraction, four restaurants and 
bars, a dedicated meetings floor, sea view infinity pool, 

health club with sauna and steam rooms. The hotel opened 
in 2009 and has completed a full renovation in 2021.
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LE MÉRIDIEN 
ABU DHABI

Inaugurated in 1979 by His Highness, the late Sheikh Zayed 
Al Nahyan and Her Majesty, Queen Elisabeth II, the newly 
renovated Le Méridien Abu Dhabi is one of Abu Dhabi’s 

original urban resorts, welcoming guests for four decades. 
Arranged over 5 floors, the hotel has 248 rooms and suites 
with lush gardens and a private -200m beach, making it an 

ideal destination for every guest.

Eden Spa & Health Club will spoil you with its recreation & 
rejuvenation facilities - a blend of health, fitness and fun. 
In the heart of the hotel lies The Village which brings the 
world to your plate as it offers a unique mix of themed 

restaurants, lounges and bars along with live entertainment 
- the only one of its kind in Abu Dhabi.
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SHERATON ABU DHABI 
HOTEL & RESORT

The newly renovated Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort 
is ideally situated on the Corniche in the heart of the UAE’s 
capital. With a total of 272 rooms and 3 club floors, the hotel 

is the ideal destination for every occasion. 

You can taste beautiful French dishes in Le Bistrot, add an 
International Greek twist to your night in Amadeus or enjoy 
tasty bites at B Lounge. Guests can relax on a sandy lagoon 
or by the outdoor pools, rejuvenate with a massage or just 

enjoy a drink at the pool bar. A state-of-the-art fitness center 
offers cardio equipments and weights, squash and tennis 

courts plus, sauna and steam room.
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RADISSON BLU
ABU DHABI

Set against the backdrop of the vibrant Corniche in the commercial 
capital, the newly renovated Radisson Blu Abu Dhabi is truly an iconic 

landmark in the city. Radisson Blu Abu Dhabi opened its doors in 
May 1973. The hotel has 327 elegant rooms. The hotel is known for its 
varied award winning restaurants, bars and its  private resort West 

Bay Abu Dhabi which spreads across of 11,000 sq.m. of pristine sand, 
overlooking blue waters offering guests varied recreational facilities 
such as swimming pools, a fitness centre, spa, waves pool, Zip line, 

Adventure Park and water sport activities. Our hotel offers 14 versatile 
meeting rooms that give you access to all the latest technology, 

ensuring success for business or social events

RADISSON BLU
AL AIN

Set in exotic landscaped gardens, the newly renovated Radisson 
Blu Al Ain offers a peaceful location in the heart of the garden 
city and the perfect venue for leisure and business travelers 
alike. From the three swimming pools and tennis courts, to 
the stylish rooms alongside a collection of acclaimed dining 
venues and wide banqueting spaces, you’ll feel worlds away 

from everything, yet exciting attractions are just minutes away, 
including Al Ain’s magnificent sand dunes and the nearby 

UNESCO World Heritage Sites.
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TRANSPORTATION
DIVISION
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AL GHAZAL TRANSPORT
Al Ghazal Transport, a subsidiary of Abu Dhabi National Hotels, was originally formed in 1986 
as the first Radio Controlled Taxi Service in Abu Dhabi. Al Ghazal has expanded its services 

to meet customer needs with Bus Transportation, Vehicle Leasing and VIP limousines.

Al Ghazal provides transportation services to various corporate companies, airline 
companies, hotels, private & government bodies, schools & colleges. In addition to over 85 
limousines, Al Ghazal’s Bus Division has a fleet of over 650 buses, the Car Rental & Leasing 

Department has over 1200 of the latest vehicle models and a fleet of around 750 taxis.

The modern vehicle fleet is maintained in four fully equipped Workshops where mechanical 
repair and servicing work is carried out. Services are available 24 hours, throughout the 

U.A.E. and include the renting & leasing )long & short term( of all types of vehicles, including; 
sedans; commercial vehicles; and all types of buses - self-drive or with a driver. Al Ghazals’ 
fleet is controlled by the Operations Centers that book, dispatch and monitor the services.
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CATERING
DIVISION
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ADNH COMPASS
ADNH Compass is a joint venture between Abu Dhabi National Hotels and Compass Group 
PLC. Compass Group, listed on the London Stock Exchange, is the largest global company 

specialising in contract catering and support services. ADNH Compass is based in Abu 
Dhabi, has operations across the UAE, Qatar, and Saudi Arabia.

Employing over 25,000 people it serves 3 million meals per week and also has a large 
cleaning and office services division. It’s clients include multinationals, defence forces, 

police and correctional institutions, hospitals, universities and the major national oil 
companies in the region. Year on Year organic growth has been strong and backed up by 
a high business retention rate. It operates to the highest International standards with an 

excellent Health Safety and Environmental focus.
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TRAVEL & 
TOURS
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ADNH SUNSHINE 
TRAVEL & TOURS

With over two decades of rich experience, Sunshine Travel and Tours, offers Airline booking, 
Hotel booking, Desert Safari camp, Travel insurance, Tourist visa, Limo & Bus service to 

individuals and groups. As a subsidiary of Abu Dhabi National Hotels with such a wealth of 
venues and operations, they are always ready to provide exceptional hospitality services. 

As a partner of IATA, they provide access to the world’s greatest airlines at the most 
competitive prices. Being a partly government owned company, they enjoy an edge that 

assures fast track tour visa approvals and processing.

More than 2,900 standard rooms and executive suites, attractive tours, 5 star desert camps 
and safaris, ground handling and transportation solutions help to serve business and leisure 

visitors across the UAE.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC
REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
OUR OPINION 
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Abu Dhabi National Hotels 
PJSC )the ”Company“( and its subsidiaries )together the ”Group“( as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated 
cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards )IFRS(.

WHAT WE HAVE AUDITED
The Group’s consolidated financial statements comprise:

	 The consolidated statement of financial position as at 31 December 2022;
	 The consolidated statement of profit and loss for the year then ended
	 The consolidated statement of comprehensive income for the year then ended;
	 The consolidated statement of changes in equity for the year then ended;
	 The consolidated statement of cash flows for the year then ended; and
	 The notes to the consolidated financial statements, which include significant accounting policies and other explanatory information.

BASIS FOR OPINION
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing )ISAs(. Our responsibilities under those standards are further described in 
the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

INDEPENDENCE 
We are independent of the Group in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants )including International Independence 
Standards( issued by the International Ethics Standards Board for Accountants )IESBA Code( and ethical requirements that are relevant to our audit of the 
consolidated financial statements in the United Arab Emirates. We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and 
the IESBA Code.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC
REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
OUR AUDIT APPROACH

OVERVIEW

 Key audit matter  Impairment assessment of properties

As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the consolidated financial statements. In 
particular, we considered where the directors made subjective judgements; for example, in respect of significant accounting estimates that involved making 
assumptions and considering future events that are inherently uncertain. As in all of our audits, we also addressed the risk of management override of internal 
controls, including among other matters, consideration of whether there was evidence of bias that represented a risk of material misstatement due to fraud.

We tailored the scope of our audit in order to perform sufficient work to enable us to provide an opinion on the consolidated financial statements as a whole, 
taking into account the structure of the Group, the accounting processes and controls, and the industry in which the Group operates.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the 
current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements, and in forming our opinion thereon, and 
we do not provide a separate opinion on these matters.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC
REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
KEY AUDIT MATTER
Key audit matter  How our audit addressed the key audit matter

IMPAIRMENT ASSESSMENT OF PROPERTIES
The Group has AED 3.3 billion of properties carried in the consolidated statement of 
financial position representing 33% of total assets.

The Group performs a detailed impairment assessment of its significant properties 
whenever there is an indication that the property may be impaired.

The assessment of the carrying value of these land and buildings requires evaluating 
whether any indicators of impairment exist in the asset base by reference to the 
expected future profitability of the cash generating units. The valuation models 
used to assess the carrying value of these land and buildings are based on a number 
of significant assumptions relating to future cash flows and the relevant discount 
rates applied.

As of 31 December 2022, the Group has performed internal impairment assessment 
for its properties.

Impairment of properties is considered a key audit matter due to the fact that it is 
inherently subjective and requires significant estimates and judgments.

Refer to note 2.19 which explains the accounting policy, note 5 which explains the 
valuation methodology used by the Group and note 4 which explains the critical 
judgments and estimates used in impairment of properties.

On a sample basis, we have tested and discussed with management the 
reasonableness of the underlying information used in the impairment 
assessment.

We obtained the valuation working of the underlying properties 
prepared by management.

We involved our internal valuation specialist, who on a sample basis, 
reviewed valuation methodologies used in the valuation process. We 
have considered the overall reasonableness of the assumptions and 
valuation methodology used and whether they were in line with our 
expectations. 

We performed sensitivity analysis on the significant assumptions to 
evaluate the extent of the impact of changes in the key assumptions 
to the conclusion reached by management.

We reviewed the appropriateness and adequacy of the related 
disclosures in note 2.19, note 5 and note 4 to these consolidated 
financial statements.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC
REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
OTHER INFORMATION
The Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Chairman’s report but does not include the consolidated financial 
statements and our auditor’s report thereon which we obtain prior to the date of this auditor’s report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, 
consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or 
otherwise appears to be materially misstated. 

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We 
have nothing to report in this regard.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE 
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with International Financial 
Reporting Standards and their preparation in compliance with the applicable provisions of the UAE Federal Decree Law No. 32 of 2021, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error. 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, 
as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or 
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC
REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or 
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken 
on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

	 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit 
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

	 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for 
the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.

	 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
	 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether 

a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we 
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial 
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

	 Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated 
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

	 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an 
opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the Group audit. We remain solely 
responsible for our audit opinion. 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit 
findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to 
communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF  
ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC
REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED)
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the 
consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law 
or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated 
in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. 

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS
Further, as required by the UAE Federal Decree Law No. 32 of 2021, we report that:

)i( we have obtained all the information we considered necessary for the purposes of our audit;
)ii( the consolidated financial statements have been prepared and comply, in all material respects, with the applicable provisions of the UAE Federal Decree 

Law No. 32 of 2021; 
)iii( the Group has maintained proper books of account;
)iv( the financial information included in the Chairman’s report is consistent with the books of account of the Group;
)v( as disclosed in notes 7 and 9 to the consolidated financial statements the Group has invested in shares during the financial year ended 31 December 

2022;
)vi( note 24 to the consolidated financial statements discloses material related party transactions, and the terms under which they were conducted;
)vii( based on the information that has been made available to us, nothing has come to our attention which causes us to believe that the Group has 

contravened during the financial year ended 31 December 2022, any of the applicable provisions of the UAE Federal Decree Law No. 32 of 2021, or in 
respect of the Company, its Articles of Association which would materially affect its activities or its financial position as at 31 December 2022; and 

)viii( as disclosed in note 1 to the financial statements, the Group has not made any social contributions during the financial year ended 31 December 2022.

PricewaterhouseCoopers

7 February 2023
Rami Sarhan
Registered Auditor Number 1152
Abu Dhabi, United Arab Emirates
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC  
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

As at 31 December
Notes 2022 2021

AED’000 AED’000

ASSETS

Non-current assets

Property and equipment 5  8,619,367 8,415,802

Right-of-use assets 6  18,510 23,724

Investment in an associate 7  15,721 19,525

Investment in joint ventures 8  365,332 376,853

Investments carried at fair value through other comprehensive income 10  21,179 21,179

Franchise fee  1,201 614

 9,041,310 8,857,697

Current assets

Inventories 11  12,420 11,651

Trade and other receivables 12  204,712 196,505

Investments carried at fair value through profit or loss 9  24,801 27,590

Cash and cash equivalents 13  837,091 735,198

 1,079,024 970,944

Total assets  10,120,334 9,828,641
EQUITY AND LIABILITIES 
EQUITY
Share capital 14  1,000,000 1,000,000

Statutory and optional reserves 15  1,000,000 1,000,000

Asset revaluation reserve 16  4,022,923 4,022,923

The notes on pages 48 to 100 are an integral part of these consolidated financial statements
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Foreign currency translation reserve  )289( )289(

Retained earnings  874,565 859,162

Proposed dividends 14  40,000 200,000

Net equity  7,297,199 7,081,796

Non-controlling interests  2,163 -

Total equity  7,299,362 7,081,796

LIABILITIES

Non-current liabilities

Term loans 17  1,531,551 1,811,487

Provision for employees’ end of service benefits 18  39,667 35,800

Lease liabilities 6  1,850 3,258

 1,573,068 1,850,545

Trade and other payables 19  482,613 363,757

Lease liabilities 6  20,254 22,370

Term loans* 17  745,037 510,173

 1,247,904 896,300

Total liabilities  2,820,972 2,746,845

Total equity and liabilities  10,120,334 9,828,641
*Refer to Note 17 for changes to comparatives

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC  
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

As at 31 December

Notes 2022 2021

AED’000 AED’000
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To the best of our knowledge, the consolidated financial statements fairly present, in all material respects, the consolidated financial position, 
results of operations and consolidated cash flows of the Group as of, and for the year ended 31 December 2022. 

……………………………. ……………………………. ………………………. ………………………

Sh. Saif Bin Mohamed Bin Butti Bin 
Hamed Al Hamed

Sh. Ahmed Mohamed Sultan Suroor 
Al Dhaheri

Khalid Anib Rami Naim

Chairman of the Board Vice Chairman of the Board Chief Executive Officer Chief Financial Officer
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC  
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL LOSS

Year ended 31 December

2022 2021

Notes AED’000 AED’000

Revenue from contracts with customers 20  1,459,845  1,082,011 

Cost of providing services  )1,097,657(  )897,534(

Gross profit  362,188  184,477 

General and administrative expenses 21  )101,722(  )65,297(

Share of profit from an associate  1,638  - 

Share of profit from joint ventures  149,557  158,511 

Fair value gain on financial assets carried at fair value through profit or loss 9  9,004  10,424 

Other income, net 22  61,422  23,891 

Finance income  6,934  6,981 

Finance costs 23  )73,924(  )46,275(

Profit for the year  415,097  272,712 

Basic and diluted earnings per share (AED) 25 0.42 0.27

Attributable to:

Equity holders of the parent 415,403  272,712

Non-controlling interests )306( -

 415,097 272,712

Basic and diluted earnings per share attributable to ordinary 
equity holders of the parent )AED( 25 0.42 0.27
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 

Year ended 31 December

Notes 2022 2021

AED’000 AED’000

Profit for the year 415,097 272,712

Other comprehensive income:

Items that will not be reclassified subsequently to the statement of profit or loss 

Other comprehensive income for the year - -

Total comprehensive income for the year 415,097 272,712

Attributable to:

Equity holders of the parent 415,403  272,712

Non-controlling interests )306( -

 415,097 272,712

Basic and diluted earnings per share attributable to ordinary equity holders of the 
parent )AED( 25 0.42 0.27
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Attributable to equity holders of the parent company

Share capital
Statutory and 
operational 

reserves

Asset 
revaluation 

reserve

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Retained 
earnings

Proposed 
dividends Total

equity 

Non-
controlling
interests

Net equity

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

Balance at 1 January 2021  1,000,000  1,000,000  4,022,923  )289(  786,450  70,000  6,879,084  -  6,879,084 
Profit for the year  -  -  -  -  272,712  -  272,712  -  272,712 
Other comprehensive income for 
the year  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Total comprehensive income for 
the year  -  -  -  - 272,712  -  272,712  -  272,712 
Dividends paid  -  -  -  -  - )70,000( )70,000( - )70,000(
Proposed dividends )Note 14(  -  -  -  -  )200,000(  200,000 -  - -
At 31 December 2021  1,000,000  1,000,000  4,022,923  )289( 859,162  200,000  7,081,796  - 7,081,796

Balance at 1 January 2022  1,000,000  1,000,000  4,022,923  )289(  859,162  200,000  7,081,796  -  7,081,796 
Profit for the year  -  -  -  - 415,403  - 415,403 )306(  415,097 
Other comprehensive income for 
the year  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Total comprehensive income for 
the year  -  -  -  -  415,403  -  415,403 )306(  415,097 

Non-controlling interests on 
acquisition of subsidiary  -  -  -  -  -  -  - 2,238  2,238 
Transactions with non-controlling 
interest  -  -  -  -  -  -  - 231 231
Transactions with owners:
Dividends paid )Note 14(  -  -  -  -  -  )200,000(  )200,000(  -  )200,000(
Proposed bonus shares )Note 14(  -  -  -  - )200,000( 200,000  -  -  - 
Proposed dividends )Note 14(  -  -  -  - )200,000( 200,000  -  -  - 
At 31 December 2022  1,000,000  1,000,000  4,022,923  )289( 874,565  400,000  7,297,199  2,163  7,299,362
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 

Year ended 31 December

2022 2021

Notes AED’000 AED’000

Cash flows from operating activities

Profit for the year 415,097 272,712

Adjustments for:

Depreciation of property and equipment 5 238,763  258,421 

Depreciation on right-of-use assets 6 16,648 21,377

Provision for employees’ end of service benefits 11,465 8,483

Share of profit from joint ventures and an associate 7,8 )151,195( )158,511(

Gain on disposal of property and equipment 22 )16,062( )12,530(

Provision for expected credit losses, net 12 420 6,412

Provision for termination fees 21 40,000 -

Fair value gain on financial assets carried at fair value through profit or loss 9 )1,316( )10,424(

Finance income )6,934(  )6,981(

Finance costs 23 73,924  46,275 

Amortisation of franchise fee 700 168

Operating cash flows before changes in working capital and payment of 
employees’ end of service benefits 621,510 425,402

45



Payment of employees’ end of service benefits 18 )7,598( )9,412(

Changes in working capital

Inventories 11  )769(  39 

Trade and other receivables 12 )8,627(  178,328 

Trade and other payables 19 78,856  8,578 

Net cash generated from operating activities 683,372  602,935 

Cash flows from investing activities

Movement in deposits with maturity of more than three months 13 297,572 )60,330(

Purchase of property and equipment, net of transfer to subsidiary 5,7 )443,352( )281,054(

Dividend and guaranteed income received from a joint venture and associate 8 161,463 81,556

Payment of franchise fee )1,287(

Proceeds from disposals of property and equipment 5,22 22,893 19,501

Investment in an associate 7 )750( -

Purchase of interest in joint venture 8 - )8,782(

Interest received 6,934 6,981

Purchase of investments carried at fair value through profit and loss 9 )33,848( )17,166(

Proceeds from disposal of financial assets at fair value through profit and loss 9 37,953 -

Net cash generated from/ )used in( investing activities 47,578 )259,294(

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)

Year ended 31 December

2022 2021

Notes AED’000 AED’000
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)

Year ended 31 December

2022 2021

Notes AED’000 AED’000

Cash flows from financing activities

Loans drawdown during the year 17 774,142  640,196 

Loans repaid during the year 17 )819,212(  )761,988(

Interest paid during the year 23 )73,924(  )46,275(

Principal elements of lease liabilities 6 )14,960(  )22,370(

Additional contribution by non-controlling interest 2,469 -

Dividends paid during the year 14 )200,000(  )70,000(

Net cash used in financing activities )331,485(  )260,437(

Net increase in cash and cash equivalents 399,465 83,204

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 437,626 354,422

Cash and cash equivalents at the end of the year 13 837,091 437,626

47



ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 
1 - GENERAL INFORMATION
Abu Dhabi National Hotels Company PJSC )the ”Company“(, a public shareholding company, was incorporated in Abu Dhabi, United Arab Emirates )”UAE“( on 
13 April 1975 by Law No. )3( as amended by Law No. )5( of 1978, to own and manage hotels and to undertake other related business. The Company’s shares 
are listed on Abu Dhabi Securities Exchange. The address of its registered office is P.O. Box 46806, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

On 20 September 2021, the UAE Federal Decree Law No. 32 of 2021 )”Companies Law“( was issued and came into effect on 2 January 2022 which is applicable 
to the Company.

The Group owns twelve hotels within the UAE )Radisson Blu Abu Dhabi, Radisson Blu Al Ain, Abu Dhabi Sheraton Hotel, Le Meridien Abu Dhabi, Sofitel Dubai, 
Park Hyatt Abu Dhabi, Ritz Carlton Abu Dhabi Grand Canal, Dubai Mall Hotel LLC, Downtown Boulevard Hotel LLC, MDD Hotel LLC, VDD Hotel LLC and Dubai 
Marina Hotel LLC( that are managed by international hotel operating companies or operating under a franchise agreement. The Company also has a hotels’ 
management division, a retail division, a tourism services division, a restaurant division and has investments in the entities detailed below as of 31 December 
2022 and 31 December 2021.

On 30 September 2022, the Company’s lease with the property owner of Al Diar Capital Hotel )the ”Hotel“( expired and the operations for the Hotel have 
ceased as of this date. As of 30 September 2022, the Hotel had total revenues amounting to AED 9.5 million, total expenses amounting to AED 7.1 million and 
net profit amounting to AED 2.4 million which have been reported in the consolidated statement of profit and loss for the year ended 31 December 2022. 

The Company and its subsidiaries constitute the Group. The Company also manages and supervises other hotels for the account of other parties.

Interest )%(

Name Country of operation Principal activity 31 December 2022 31 December 2021

Al Ghazal Transport )”Subsidiary“( United Arab Emirates Transport Services 100.00 100.00

Dome Hotels LLC )”Subsidiary“( United Arab Emirates Hospitality 100.00 100.00

ADNMC Sole 
proprietorship LLC )”Subsidiary“(

United Arab Emirates Hospitality 100.00 100.00

Em Sherif Café West Bay LLC – Subsidiary United Arab Emirates Food and beverage 80.00 80.00

Abu Dhabi National Hotels Compass Middle East 
LLC )”Joint Venture“(

Gulf and the Middle East Catering and Contract 
Services

51.00 51.00

High Spirits LLC )”Joint Venture“( United Arab Emirates Food and beverage 50.00 50.00
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Overseas Tourist Investment 
 Company Limited )”Associate“(

Jersey, Channel Islands Tourist Complexes 38.46 38.46

Prime Concept Café & Restaurant LLC 
)”Associate“(

United Arab Emirates Food and beverage 35.00 35.00

ADNM RAK Hotel Management – Sole 
Proprietorship LLC )”Subsidiary“(

United Arab Emirates Hospitality 100.00 -

National Facility Management Company – Sole 
Proprietorship LLC )”Subsidiary“(

United Arab Emirates Maintenance 100.00 -

ADNH General Security Guard Services LLC 
)”Subsidiary(

United Arab Emirates Security guard services 100.00 -

As of 31 December 2022, the Group has not made any social contributions during the year.

Implementation of UAE Corporation Tax Law and application of IAS 12 Income Taxes

On 9 December 2022, the UAE Ministry of Finance released Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses )Corporate 
Tax Law or the Law( to enact a Federal corporate tax regime in the UAE.

The Law was previously gazetted on 10 October 2022, becoming law 15 days later. The Corporate Tax regime will become effective for accounting periods 
beginning on or after 1 June 2023. Generally, UAE businesses will be subject to a 9% corporate tax rate, while a rate of 0% will apply to taxable income not 
exceeding a particular threshold to be prescribed by way of a Cabinet Decision )expected to be AED 375,000 based on information released by the Ministry 
of Finance(. However, there are a number of significant decisions that are yet to be finalised by way of a Cabinet Decision, including the threshold mentioned 
above, that are critical for entities to determine their tax status and the amount of tax due. Therefore, pending such important decisions by the Cabinet, 
the Company has determined that the Law was not practically operational as at 31 December 2022, and so not enacted or substantively enacted from the 
perspective of IAS 12 – Income Taxes. The Company shall continue to monitor the timing of the issuance of these critical Cabinet Decisions to determine its 
tax status and the applicability of IAS 12 – Income Taxes.

The Company is currently in the process of assessing the possible impact on its financial statements, both from current and deferred tax perspective, once 
the Law becomes substantively enacted.

The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 were authorised for issue in accordance with a resolution of Board of Directors 
on 7 February 2023. 

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED) 
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
The significant accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are as set out below. These policies have been 
consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

2.1  BASIS OF PREPARATION
The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost basis, except for the re-measurement of certain financial instruments at 
fair value and revaluation of land.

The consolidated financial statements are presented in UAE Dirhams )”AED“(, which is the functional currency of the Group and all values are rounded to the 
nearest thousand )AED ‘000( except when otherwise indicated.

2.2 STATEMENT OF COMPLIANCE
The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards )”IFRS“( as issued by 
the International Accounting Standards Board )”IASB“( and applicable requirements of laws of the UAE Federal Decree Law No. 32 of 2021. 

2.3 BASIS OF CONSOLIDATION
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company, including its divisions, hotels, and subsidiaries as of 31 December 
each year.

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those 
returns through its power over the investee. Specifically, the Group controls an investee if, and only if, the Group has:

	 Power over the investee )i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee(
	 Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee
	 The ability to use its power over the investee to affect its returns
Generally, there is a presumption that a majority of voting rights results in control. To support this presumption and when the Group has less than a majority 
of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, 
including:

	 The contractual arrangement)s( with the other vote holders of the investee
	 Rights arising from other contractual arrangements
	 The Group’s voting rights and potential voting rights
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)
	 The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three 

elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of 
the subsidiary. Assets, liabilities, income, and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated financial 
statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of OCI are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests, even if this 
results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring 
their accounting policies in line with the Group’s accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relating to 
transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.

When the Group loses control of a subsidiary, the profit or loss on disposal is calculated as the difference between

)i( the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and
)ii( the previous carrying amount of the assets )including goodwill(, and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests.

2.4 CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES 
(a) New and amended standards adopted by the Group

The following new and revised IFRS, which became effective for annual periods beginning on or after 1 January 2022, have been adopted in these consolidated 
financial statements. The application of these revised IFRS, except where stated, have not had any material impact on the amounts reported for the current 
and prior periods.

1. Property, Plant and Equipment: Proceeds before intended use – Amendments to IAS 16 )effective 1 January 2022(
The amendment to IAS 16 Property, Plant and Equipment )PP&E( prohibits an entity from deducting from the cost of an item of PP&E any proceeds received 
from selling items produced while the entity is preparing the asset for its intended use. It also clarifies that an entity is ‘testing whether the asset is functioning 
properly’ when it assesses technical and physical performance of the asset. The financial performance of the asset is not relevant to this assessment. 
Entities must disclose separately the amounts of proceeds and costs relating to items produced that are not an output of the entity’s ordinary activities.
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.4 CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
(a) New and amended standards adopted by the Group (continued)

Reference to the Conceptual Framework – Amendments to IFRS 3 )effective 1 January 2022(

1. Minor amendments were made to IFRS 3 Business Combinations to update the references to the Conceptual Framework for Financial Reporting and to 
add an exception for the recognition of liabilities and contingent liabilities within the scope of IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets and Interpretation 21 Levies. The amendments also confirm that contingent assets should not be recognised at the acquisition date.

2. Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract Amendments to IAS 37 )effective 1 January 2022(

3. The amendment to IAS 37 clarifies that the direct costs of fulfilling a contract include both the incremental costs of fulfilling the contract and an 
allocation of other costs directly related to fulfilling contracts. Before recognising a separate provision for an onerous contract, the entity recognises 
any impairment loss that has occurred on assets used in fulfilling the contract.

4. Annual Improvements to IFRS Standards 2018–2020 )effective 1 January 2022(

The following improvements were finalised in May 2020:

	 IFRS 9 Financial Instruments – clarifies which fees should be included in the 10% test for derecognition of financial liabilities.
	 IFRS 16 Leases – amendment to remove the illustration of payments from the lessor relating to leasehold improvements, to remove any confusion about 

the treatment of lease incentives.
(b) Standards and interpretations in issue but not yet effective

The Group has not early adopted new and revised IFRS that have been issued but are not yet effective.

1. IFRS 17 Insurance Contracts )effective 1 January 2023(

Amendments made in July 2020 aimed to ease the implementation of the standard by reducing implementation costs and making it easier for entities to 
explain the results from applying IFRS 17 to investors and others. The amendments also deferred the application date of IFRS 17 to 1 January 2023.
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.4 CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Further amendments made in December 2021 added a transition option that permits an entity to apply an optional classification overlay in the comparative 
period)s( presented on initial application of IFRS 17. The classification overlay applies to all financial assets, including those held in respect of activities not 
connected to contracts within the scope of IFRS 17. It allows those assets to be classified in the comparative period)s( in a way that aligns with how the entity 
expects those assets to be classified on initial application of IFRS 9. The classification can be applied on an instrument-by-instrument basis.

2. Classification of Liabilities as Current or Non-current – Amendments to IAS 1 )effective 1 January 2023(

2.4 CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) The narrow-scope amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements clarify that liabilities are 
classified as either current or noncurrent, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the 
entity’s expectations or events after the reporting date )e.g. the receipt of a waver or a breach of covenant(. The amendments also clarify what IAS 1 
means when it refers to the ‘settlement’ of a liability.

The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management’s intentions to determine 
classification and for some liabilities that can be converted into equity. They must be applied retrospectively in accordance with the normal requirements in 
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

3. Disclosure of Accounting Policies – Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement )effective 1 January 2023(

The IASB amended IAS 1 to require entities to disclose their material rather than their significant accounting policies. The amendments define what is ‘material 
accounting policy information’ and explain how to identify when accounting policy information is material. They further clarify that immaterial accounting 
policy information does not need to be disclosed. If it is disclosed, it should not obscure material accounting information.

To support this amendment, the IASB also amended IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements to provide guidance on how to apply the 
concept of materiality to accounting policy disclosures.

53



ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.4 CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
4. Definition of Accounting Estimates – Amendments to IAS 8 )effective 1 January 2023(

The amendment to IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors clarifies how companies should distinguish changes in accounting 
policies from changes in accounting estimates. The distinction is important, because changes in accounting estimates are applied prospectively to future 
transactions and other future events, whereas changes in accounting policies are generally applied retrospectively to past transactions and other past events 
as well as the current period.

5. Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction – Amendments to IAS 12 )effective 1 January 2023(

The amendments to IAS 12 Income Taxes require companies to recognise deferred tax on transactions that, on initial recognition, give rise to equal amounts 
of taxable and deductible temporary differences. They will typically apply to transactions such as leases of lessees and decommissioning obligations, and will 
require the recognition of additional deferred tax assets and liabilities.

The amendment should be applied to transactions that occur on or after the beginning of the earliest comparative period presented. In addition, entities 
should recognise deferred tax assets )to the extent that it is probable that they can be utilised( and deferred tax liabilities at the beginning of the earliest 
comparative period for all deductible and taxable temporary differences associated with:

	 right-of-use assets and lease liabilities, and
	 decommissioning, restoration and similar liabilities, and the corresponding amounts recognised as part of the cost of the related assets.

2.5 BUSINESS COMBINATIONS AND GOODWILL
Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration 
transferred, which is measured at acquisition date fair value, and the amount of any non-controlling interests in the acquiree. For each business combination, 
the Group elects whether to measure the non-controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net 
assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred and included in administrative expenses.

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together 
significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing 
outputs, and the inputs acquired include an organised workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly 
contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in 
the ability to continue producing outputs.
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.5 BUSINESS COMBINATIONS AND GOODWILL (CONTINUED)
When the Group acquires a business, it assesses the financial assets and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with 
the contractual terms, economic circumstances, and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in 
host contracts by the acquiree.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognised at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified 
as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a 
financial instrument and within the scope of IFRS 9 Financial Instruments, is measured at fair value with the changes in fair value recognised in the statement 
of profit or loss in accordance with IFRS 9. Other contingent consideration that is not within the scope of IFRS 9 is measured at fair value at each reporting 
date with changes in fair value recognised in profit or loss.

Goodwill is initially measured at cost )being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognised for non-controlling 
interests and any previous interest held over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed(. If the fair value of the net assets acquired is in excess 
of the aggregate consideration transferred, the Group re-assesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed 
and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognised at the acquisition date.

If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the aggregate consideration transferred, then the gain is recognised 
in profit or loss.
After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a 
business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group’s cash-generating units that are expected to benefit from the combination, 
irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.
Where goodwill has been allocated to a cash-generating unit )CGU( and part of the operation within that unit is disposed of, the goodwill associated with 
the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. Goodwill disposed in these 
circumstances is measured based on the relative values of the disposed operation and the portion of the cash-generating unit retained.

2.6 INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy 
decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.
A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. 
Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the 
unanimous consent of the parties sharing control.
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2.6 INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (CONTINUED)
The considerations made in determining significant influence or joint control are similar to those necessary to determine control over subsidiaries. The Group’s 
investment in its associate and joint venture are accounted for using the equity method.

Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The carrying amount of the investment is adjusted 
to recognise changes in the Group’s share of net assets of the associate or joint venture since the acquisition date. Goodwill relating to the associate or joint 
venture is included in the carrying amount of the investment and is not tested for impairment separately.

The consolidated statement of profit or loss reflects the Group’s share of the results of operations of the associate or joint venture. Any change in OCI of 
those investees is presented as part of the Group’s OCI. In addition, when there has been a change recognised directly in the equity of the associate or joint 
venture, the Group recognises its share of any changes, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealised gains and losses resulting from 
transactions between the Group and the associate or joint venture are eliminated to the extent of the interest in the associate or joint venture.

The aggregate of the Group’s share of profit or loss of an associate and a joint venture is shown on the face of consolidated the statement of profit or loss 
outside operating profit and represents profit or loss after tax and non-controlling interests in the subsidiaries of the associate or joint venture.

The financial statements of the associate or joint venture are prepared for the same reporting period as the Group. When necessary, adjustments are made 
to bring the accounting policies in line with those of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an impairment loss on its investment in its associate or joint 
venture. At each reporting date, the Group determines whether there is objective evidence that the investment in the associate or joint venture is impaired. 
If there is such evidence, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or joint venture 
and its carrying value, and then recognises the loss within ‘Share of profit of an associate and a joint venture’ in the consolidated statement of profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate or joint control over the joint venture, the Group measures and recognises any retained investment at its 
fair value. Any difference between the carrying amount of the associate or joint venture upon loss of significant influence or joint control and the fair value of 
the retained investment and proceeds from disposal is recognised in profit or loss.
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2.7 CURRENT VERSUS NON-CURRENT CLASSIFICATION
The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current 
when it is:

	 Expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle
	 Held primarily for the purpose of trading
	 Expected to be realised within twelve months after the reporting period; or
	 Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period
All other assets are classified as non-current.
A liability is current when:

	 It is expected to be settled in the normal operating cycle
	 It is held primarily for the purpose of trading
	 It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or
	 There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period
The terms of the liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.
The Group classifies all other liabilities as non-current.
Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

2.8 NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS
The Group classifies non-current assets and disposal groups as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through a sale transaction 
rather than through continuing use. Non-current assets and disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and 
fair value less costs to sell. Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset )disposal group(, excluding finance costs 
and income tax expense.

The criteria for held for sale classification is regarded as met only when the sale is highly probable, and the asset or disposal group is available for immediate 
sale in its present condition. Actions required to complete the sale should indicate that it is unlikely that significant changes to the sale will be made or that 
the decision to sell will be withdrawn. Management must be committed to the plan to sell the asset and the sale expected to be completed within one year 
from the date of the classification.

Property and equipment are not depreciated or amortised once classified as held for sale.
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2.8 NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS (CONTINUED)
Assets and liabilities classified as held for sale are presented separately as current items in the consolidated statement of financial position.

A disposal group qualifies as discontinued operation if it is a component of an entity that either has been disposed of, or is classified as held for sale, and:

	 Represents a separate major line of business or geographical area of operations;
	 Is part of a single coordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operations; or
	 Is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale.
Discontinued operations are excluded from the results of continuing operations and are presented as a single amount as profit or loss after tax from 
discontinued operations in the consolidated statement of profit or loss.

2.9 INVENTORIES 
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is calculated using the weighted average cost method and comprises invoiced cost, 
freight and other charges incurred in bringing inventory to its present location and condition. Net realisable value represents the estimated selling price less 
all estimated costs to be incurred in marketing, selling and distribution.

2.10 FRANCHISE FEE
Expenditure on franchise fee is capitalised and amortised using the straight-line method over a period of 10 years which reflects the term of the franchise 
agreements. Franchise fee is reviewed for impairment whenever the events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be 
recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount 
is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and value in use.

2.11 REVENUE RECOGNITION
For contracts determined to be within the scope of revenue recognition, the Group is required to apply a five-step model to determine when to recognise 
revenue, and at what amount. Revenue is measured based on the consideration to which the Group expects to be entitled in a contract with a customer and 
excludes amounts collected on behalf of third parties. The Group recognises revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

The Group recognises revenue from contracts with customers based on the five step model set out in IFRS 15:

Step 1 Identify contract)s( with a customer: A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and 
obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.
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2.11 REVENUE RECOGNITION (CONTINUED)
Step 2 Identify performance obligations in the contract: A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer a good or 

service to the customer.
Step 3 Determine the transaction price: The transaction price is the amount of consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for 

transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.
Step 4 Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract: For a contract that has more than one performance obligation, the 

Group allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the Group 
expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.

Step 5 Recognise revenue when )or as( the Group satisfies a performance obligation.

The Group satisfies a performance obligation and recognises revenue over time, if one of the following criteria is met:

	 The Group’s performance does not create an asset with an alternate use to the Group and the Group has as an enforceable right to payment for performance 
completed to date.

	 The Group’s performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced.
	 The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group’s performance as the Group performs.
For performance obligations where one of the above conditions are not met, revenue is recognised at the point in time at which the performance obligation 
is satisfied.
The Group recognises revenue from the following major sources:

	 Hotel revenues
	 Transport services
(a) Hotel revenues

Hotel revenue corresponds to all the revenues received from guests of the hotels. The services rendered )including room rentals, food and beverage sales 
and other ancillary services( are distinct performance obligations, for which prices invoiced to the guests are representative of their stand-alone selling 
prices. These obligations are fulfilled over time when they relate to room rentals, that is over the stay within the hotel, and at a point in time for other goods 
or services, when they have been delivered or rendered.
(b) Transport services

Transport services operating revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable and represents amounts receivable for goods 
supplied or services rendered, stated net of discounts, and returns. 
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2.11 REVENUE RECOGNITION (CONTINUED)
The stand-alone selling prices are determined based on the observable price at which the Corporation sells the products and services on a standalone basis. 
For items that are not sold separately the Corporation estimates standalone selling prices using other methods )i.e. adjusted market assessment approach, 
cost plus margin approach or residual approach(.

When the Corporation satisfies a performance obligation by delivering the promised goods or services it creates a contract-based asset on the amount of 
consideration earned by the performance. Where the amount of consideration received from a customer exceeds the amount 

of revenue recognised this gives rise to a contract liability. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into 
account contractually defined terms of payment and excluding taxes and duty. The Corporation assesses its revenue arrangements against specific criteria to 
determine if it is acting as principal or agent. Revenue is recognised to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and 
the revenue and costs, if applicable, can be measured reliably.

2.12 EMPLOYEES’ END OF SERVICE BENEFITS
An accrual is made for estimated liability for employees’ entitlement to annual leave and leave passage as a result of services rendered by eligible employees 
up to the end of the reporting period.

Provision is also made for the full amount of end of service benefits due to employees in accordance with the Group’s policy, which is at least equal to the 
benefits payable in accordance with UAE Labour Law, for their period of service up to the end of the reporting period. The accrual relating to annual leave and 
leave passage is classified as a current liability, while the provision relating to end of service benefits is classified as a non-current liability.

2.13 BORROWING COSTS
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial 
period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their 
intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific loans pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing 
costs eligible for capitalisation. All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period during which they are incurred.

2.14 PROVISIONS
Provisions are recognised when the Group has a present obligation )legal or constructive( as a result of a past event, it is probable that the Group will be 
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
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2.14 PROVISIONS (CONTINUED)
The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, 
taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present 
obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows. When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected 
to be recovered from a third party, the receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received, and the amount of the 
receivable can be measured reliably.

2.15 FOREIGN CURRENCIES
For the purpose of these consolidated financial statements UAE Dirhams )AED( is the functional and the presentation currency of the Group.

Transactions in currencies other than AED )foreign currencies( are recorded at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of 
each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at 
fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary 
items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences are recognised in profit or loss in the period 
in which they arise.

2.16 LEASES 
The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified 
asset for a period of time in exchange for consideration.
Group as a lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group 
recognises lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

)i( Right-of-use assets
The Group recognises right-of-use assets at the commencement date of the lease )i.e., the date the underlying asset is available for use(. Right-of-use assets 
are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the 
commencement date less any lease incentives received. Unless the Group is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease 
term, the recognised right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term. Right-of-use 
assets are subject to impairment.
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2.16 LEASES (CONTINUED)
Group as a lessee (continued)

)ii( Lease liabilities
At the commencement date of the lease, the Group recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease 
term. The lease payments include fixed payments )including in-substance fixed payments( less any lease incentives receivable, variable lease payments 
that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of 
a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group 
exercising the option to terminate. The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expense in the period on which 
the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit 
in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and 
reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, 
a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

)iii( Short-term leases and leases of low-value assets
The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of property and equipment )i.e., those leases that have a lease term of 
12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option(. It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to 
leases of office equipment that are considered of low value. Lease payments on short- term leases and leases of low-value assets are recognised as expense 
on a straight-line basis over the lease term.

Group as a lessor
Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental 
income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating 
nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over 
the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

2.17 PROPERTY AND EQUIPMENT 
Property and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss. Historical cost includes expenditure 
that is directly attributable to the acquisition of the asset.
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2.17 PROPERTY AND EQUIPMENT (CONTINUED)
Assets under construction are stated at cost and are not depreciated. When commissioned, assets under construction are transferred to the appropriate 
property and equipment asset category and depreciated in accordance with the Group’s policies.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic 
benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance expenses are 
charged to the profit or loss in the period in which they are incurred.

The land is measured at fair value. Valuations are performed periodically to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its 
carrying amount.

Any revaluation surplus is credited to the assets revaluation reserve included in the equity section of the consolidated statement of financial position, except 
to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in the consolidated statement of profit or loss, in which case the 
increase is recognised in the consolidated statement of profit or loss. A revaluation deficit is recognised in the consolidated statement of profit or loss, except 
to the extent that it offsets an existing surplus on the same asset recognised in the asset revaluation reserve.

Upon disposal, any revaluation reserve relating to the particular asset being sold is transferred to retained earnings.

Depreciation on other property and equipment is calculated using the straight-line method to allocate the assets’ cost to their residual values over their 
estimated useful lives as follows:

Buildings 2.5%-10%

Mechanical, electrical, and plumbing 4%-10%

Furniture, fixtures, and operating equipment 8%-50%

Motor vehicles 17%-33%

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year-end, with the effect of any changes in estimate accounted for 
on a prospective basis.

An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable 
amount.

The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and 
the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.
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2.18 INTEREST BEARING LOANS AND BORROWINGS
After initial recognition, interest bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Gains 
and losses are recognised in the consolidated statement of profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the effective interest rate 
method )EIR( amortisation process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are integral part of the EIR. The EIR 
amortisation is included in finance cost in the consolidated statement of profit or loss.

2.19 IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS
At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of its tangible assets to determine whether there is any indication that those 
assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the 
impairment loss )if any(. Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the 
cash-generating unit to which the asset belongs. Where a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated 
to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent 
allocation basis can be identified.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to 
their present value using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

If the recoverable amount of an asset )or cash-generating unit( is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset )or cash-
generating unit( is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a 
revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease to the extent that it reverses previously recorded revaluation gains.

Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset )or cash-generating unit( is increased to the revised estimate of its 
recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment 
loss been recognised for the asset )or cash-generating unit( in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised immediately in profit or loss, unless 
the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.
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2.20 FINANCIAL ASSETS
(a) Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income )OCI(, and 
fair value through profit or loss.

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset’s contractual cash flow characteristics and the Group’s business model 
for managing them. The Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, 
transaction costs.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are ‘solely 
payments of principal and interest )SPPI(’ on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an 
instrument level. The Group’s business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The 
business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.
(b)  Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:
)i( Financial assets at amortised cost )debt instruments, cash and cash equivalents and trade receivables(
)ii( Financial assets at fair value through OCI with recycling of cumulative gains and losses )debt instruments(
)iii( Financial assets designated at fair value through OCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition )equity instruments(
)iv( Financial assets at fair value through profit or loss
The Group has the following financial assets:

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which include cash on hand and deposits held at call with banks with original maturities of three months or less, are classified as 
financial assets at amortised cost.
(c) Financial assets at amortised cost

The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:
)i( The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
)ii( The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal 
amount outstanding.
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2.20 FINANCIAL ASSETS (CONTINUED)
(c) Financial assets at amortised cost (continued)

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest )EIR( method and are subject to impairment. Gains and losses are 
recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified, or impaired.
(d) Financial assets designated at fair value through OCI (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through OCI when 
they meet the definition of equity under IAS 32 Financial Instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an 
instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognised as other income in the statement of profit or loss 
when the right of payment has been established, except when the Group benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, 
in which case, such gains are recorded in OCI.

Equity instruments designated at fair value through OCI are not subject to impairment assessment.

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gains/)losses( in the statement of profit or loss as 
applicable. Impairment losses )and reversal of impairment losses( on equity investments measured at financial assets at fair value through other comprehensive 
income are not reported separately from other changes in fair value.
(e) Impairment of financial assets

The Group recognises an allowance for expected credit losses )ECLs( for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. ECLs are based on 
the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted 
at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit 
enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are 
provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months )a 12-month ECL(. For those credit exposures for which 
there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the 
exposure, irrespective of the timing of the default )a lifetime ECL(.
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2.20 FINANCIAL ASSETS (CONTINUED)
(e) Impairment of financial assets (continued)

For trade receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead 
recognises a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit 
loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a 
financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full 
before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering 
the contractual cash flows.
(f) Derecognition of financial assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire; or it transfers the financial asset and 
substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and 
rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for 
amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to 
recognise the financial asset.

2.21 FINANCIAL LIABILITIES AND EQUITY INSTRUMENTS
Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and 
the definitions of a financial liability and an equity instrument.
(a) Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued 
by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.
(b) Financial liabilities

Trade and other payables and borrowings of contractual liabilities are classified as ‘financial liabilities’ and are initially measured at fair value, net of transaction 
costs, and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, with interest expense recognised on an effective yield basis, 
except for short term liabilities when the recognition of interest is immaterial.
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2.21 FINANCIAL LIABILITIES AND EQUITY INSTRUMENTS (CONTINUED)
(b) Financial liabilities (continued)

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. 
The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments through the expected life of the financial liability, or, where 
appropriate, a shorter period.
(c) Derecognition of financial liabilities

The Group derecognises financial liabilities when, and only when, the Group’s obligations are discharged, cancelled or they expire.

2.22 OFFSETTING OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a 
currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the 
liabilities simultaneously.

2.23 FAIR VALUE MEASUREMENT
The Group measures financial instruments such as financial assets at fair value through other comprehensive income at fair value at each consolidated 
statement of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 
measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

	 In the principal market for the asset or liability, or
	 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that 
market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset in its 
highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.
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2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.23 FAIR VALUE MEASUREMENT (CONTINUED)
The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising 
the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

2.24 OTHER INCOME 
Dividends

Dividend income from investments is recognised in the consolidated statement of profit and loss when the shareholders’ rights to receive payment is 
established.

2.25 FINANCE INCOME
Interest income

Interest income is recognised as the interest accrues using the effective interest method, under which the rate used exactly discounts estimated future cash 
receipts through the expected life of the financial asset to the net carrying amount of the financial asset.

3 - FINANCIAL RISK MANAGEMENT
3.1 CAPITAL RISK MANAGEMENT
The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders 
and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue 
new shares or sell assets to reduce debts.

There were no changes in the Group’s approach to capital management during the year.

Consistent with others in the industry, the Group monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. 
Net debt is calculated as total borrowings less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as ‘equity’ as shown in the statement of financial position 
plus net debt. 
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3 - FINANCIAL RISK MANAGEMENTS (CONTINUED)
3.1 CAPITAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
The gearing ratios at the year-end was as follows:

2022 2021
AED’000 AED’000

Bank borrowings )note 17( 2,276,588  2,321,660 
Cash and cash equivalents )note 13( )837,091(  )735,198(
Net debt 1,439,497  1,586,462 
Equity 7,299,362  7,081,794 
Capital and net debt 8,738,859  8,668,256 
Gearing ratio 16% 18%

3.2 FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY
2022 2021

AED’000 AED’000
Financial assest
Financial assets at amortised cost
Trade and other receivables 113,810 118,844 
Cash and cash equivalents 837,091  735,198 
Financial assets at fair value through other comprehensive income )FVOCI( 21,179 21,179 
Financial assets at fair value through profit or loss )FVPL(  24,801  27,590 

996,881  902,811 
Financial liabilities
Liabilities at amortised cost
Trade and other payables  276,826  211,262 
Lease liabilities  20,254  22,370 
Term loans 745,037  510,173 

1,042,117 743,805 

3.3  FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
The Group is exposed to the following risks related to financial instruments – market risk )including foreign exchange risk, price risk and cash flow risk and 
fair value interest rate risk(, credit risk and liquidity risk. The Group’s overall risk management program focuses on the unpredictability of the financial markets 
and seeks to optimise potential adverse effects on the Group’s financial performance.
(a) Market risk management
)i( Foreign exchange risk
The Group does not have any significant exposure to currency risk as most of its monetary assets and liabilities are denominated in UAE Dirhams or in US 
Dollars, the latter being pegged to the UAE Dirham.
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3 - FINANCIAL RISK MANAGEMENTS (CONTINUED)
3.3 FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES (CONTINUED)
(a) Market risk management (continued)

)ii( Price risk
The Group is exposed to equity securities price risk because of investments held by the Group and classified on the consolidated statement of financial 
position as financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at fair value through profit or loss. The Group is not exposed 
to commodity price risk. To manage its price risk arising from investments in equity securities, the Group diversifies its portfolio. Diversification of the 
portfolio is done in accordance with the limits set by the Group management.

Other components of equity would increase/decrease as a result of gains/losses on equity securities classified as financial assets at fair value thorough other 
comprehensive income.

)iii( Cash flow and fair value interest rate risks
The Group’s interest rate risk arises from long-term borrowings )term loans(. Term loans issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate 
risk which is partially offset by cash held at variable rates. Term loans issued at fixed rates )if any( expose the Group to fair value interest rate risk. The Group 
analyses its interest rate exposure on dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing, renewal of existing positions, 
alternative financing, and hedging.

The Group’s exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group’s long term debt obligations with floating interest rates and 
bank deposits. At 31 December 2022 ,if interest rates on borrowings had been 10 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit for the 
year would have been AED 2.95 million )2021: AED 2.32 million( lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate borrowings.

3.4 CREDIT RISK MANAGEMENT
Credit risk is managed on Group basis, except for credit risk relating to trade receivables balances. Each local entity is responsible for managing and analysing 
the credit risk for each of their new clients before standard payment and delivery terms and conditions are offered. Credit risk arises from cash and cash 
equivalents and deposits with banks and financial institutions, as well as credit exposures to customers, including outstanding receivables and committed 
transactions. Individual risk limits are based on management’s assessment on a case-by-case basis. The utilisation of credit limits is regularly monitored. The 
Group’s policy is to place cash and cash equivalents and short terms deposits with reputable banks and financial institutions.

There are no significant concentrations of credit risk within the Group. There are policies in place to ensure that services are rendered to customers with an 
appropriate credit history. The Group’s exposure to credit risk arises from default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the carrying amount 
of these instruments.
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3 - FINANCIAL RISK MANAGEMENTS (CONTINUED)
3.5 LIQUIDITY RISK MANAGEMENT
Liquidity risk is the risk that the Group will be unable to meet its funding requirements. The maturity profile of financial liabilities is monitored by management 
to ensure adequate liquidity is maintained.

Cash flow forecasting is performed in the operating entities of the Group and aggregated by the Group Finance. The Group finance monitors rolling forecasts 
of the Group’s liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn 
committed borrowing facilities at all times so that the Group does not breach borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities. Such forecasting 
takes into consideration the Group’s debts financing plans, covenant compliance and compliance with internal consolidation statement of financial position 
targets.

The table below analyses the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the reporting date to the contractual 
maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

On 
demand

Less than 
3 months 

3 to 12 
months

1 to 5 
years

More than 
5 years Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

At 31 December 2022

Bank borrowings - - 745,037 987,551 544,000 2,276,588

Lease liabilities - - 20,254 1,850 - 22,104

Trade and other payables - 480,939 - - - 480,939

Total - 480,939 765,291 989,401 544,000 2,779,631

At 31 December 2021

Bank borrowings -  128,000 382,173   1,107,487   704,000  2,321,660

Lease liabilities - -  22,370  3,258  - 25,628

Trade and other payables -  363,757  -  -  - 363,757

Total - 491,757 404,543 1,110,745 704,000  2,711,045
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3 - FINANCIAL RISK MANAGEMENTS (CONTINUED)
3.6 FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS 
The Group’s management considers that the fair values of financial assets and financial liabilities approximates to their carrying amounts as stated in the 
consolidated financial statements.

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value into Levels 1 to 3 based on 
the degree to which the fair value is observable.

Level 1 – fair value measurements are those derived from quoted prices )unadjusted( in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 – fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or 
liability, either directly )that is, as prices( or indirectly )that is, derived from prices(.

Level 3 – fair value measurement are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable 
market data )unobservable inputs(. Management has determined the fair value of these unquoted investments by applying an appropriate risk 
adjusted liquidity discount on the net assets of the investee companies.

 Level 1 Level 2 Level 3 Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

31 December 2022

Investment securities 24,801 - 21,179 45,980

31 December 2021

Investment securities 27,590 - 21,179 48,769

4 - CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION OF UNCERTAINTY 
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a 
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

While applying the accounting policies as stated in Note 2, management of the Group has made certain judgments, estimates and assumptions that are not 
readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to 
be relevant. Actual results may differ from these estimates.
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4 - CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION OF UNCERTAINTY (CONTINUED)
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revision to accounting estimates are recognised in the period of the revision 
in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current 
and future periods.

The following are the key assumptions concerning the future, and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant 
risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year.

4.1  KEY SOURCES OF ESTIMATION OF UNCERTAINTY
(a) Useful lives of property and equipment

The management determines the estimated useful lives of its property and equipment for calculating depreciation. This estimate is determined after considering 
the expected usage of the asset or physical wear and tear. Management reviews the residual value and useful lives annually and the future depreciation charge 
would be adjusted where management believes that the useful lives differ from previous estimates.
(b) Impairment assessment of property and equipment

Properties classified under property and equipment are assessed for impairment based on the assessment of cash flows on individual cash-generating units 
when there is an indication that those assets have suffered an impairment loss. Cash flows are determined with reference to recent market conditions, prices 
existing at the end of the reporting period, contractual agreements, if any and estimations over the useful lives of the assets and discounted using a range of 
discounting rates that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. The net present values are compared 
to the carrying amounts to assess any probable impairment. During the year, the Group carried out a review of recoverable amounts of seven of its hotels, 
determining the basis of their value in use by reference to the discounted cash flow method using yield of 7.9% and discount rate of 9.3%. 
(c) Revaluation of land

The Group carries its land at fair value less impairment losses recognised after the date of the revaluation. Valuations are performed periodically enough to 
ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. During the year ended 31 December 2021, the Group engaged 
an accredited independent valuer to determine the fair value of the land )note 5(.
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4 - CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION OF UNCERTAINTY (CONTINUED)
4.1  KEY SOURCES OF ESTIMATION OF UNCERTAINTY (CONTINUED)
(d) Identifying whether an acquisition is a business or an asset

For acquisition made by the Group, the Group needs to make significant judgement to assess whether the assets acquired, and liabilities assumed constitutes 
a business and whether it has acquired control of one or more businesses. Where such an acquisition does not constitute a business, the acquisition is 
accounted for as an asset acquisition. In making this assessment, the Group applies the definition of business under IFRS 3 which requires that the Group 
determines whether it has acquired integrated processes which when applied to inputs, have the ability to produce outputs. 
(e) Business combinations

Accounting for the acquisition of a business requires the allocation of the purchase price to the various assets and liabilities of the acquired business. For most 
assets and liabilities, the purchase price allocation is accomplished by recording the asset or liability at its estimated fair value. Determining the fair value of 
assets acquired and liabilities assumed requires judgment by management and often involves the use of significant estimates and assumptions, including 
assumptions with respect to future cash inflows and outflows, discount rates, the useful lives of assets and market multiples. The Group’s management uses 
all available information to make these fair value determinations.
(f) Provision for expected credit losses of trade receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer 
segments that have similar loss patterns )i.e., by geography, product type, customer type and rating etc.(.

The provision matrix is initially based on the Group’s historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss 
experience with forward-looking information. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking 
estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of 
ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group’s historical credit loss experience and forecast of economic 
conditions may also not be representative of customer’s actual default in the future.

At the reporting date, gross trade receivables were AED 127,458 thousand )2021: AED 122,661 thousand( and the provision for expected credit losses was AED 
35,746 )2021: AED 29,763 thousand(. Any difference between the amounts actually collected in future periods and the amounts expected to be received will 
be recognised in the consolidated statement of profit or loss.
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4.1 KEY SOURCES OF ESTIMATION OF UNCERTAINTY (CONTINUED)
(g) Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate )IBR( to measure lease liabilities. 
The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an 
asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The IBR therefore reflects what the Group ‘would have to pay’, which 
requires estimation when no observable rates are available )such as for subsidiaries that do not enter into financing transactions( or when they need to be 
adjusted to reflect the terms and conditions of the lease )for example, when leases are not in the subsidiary’s functional currency(. The Group estimates the 
IBR using observable inputs )such as market interest rates( when available and is required to make certain entity-specific estimates )such as the subsidiary’s 
stand-alone credit rating(.

4.2 CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS IN APPLYING ACCOUNTING POLICIES
In the process of applying the Group’s accounting policies, which are described in Note 2, management has made the following judgments that have the most 
significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements )apart from those involving estimations, which are dealt with above(.
(a) Joint arrangement

The Group holds 50% of the voting rights of its joint arrangement. The Group has joint control over this arrangement as under the contractual agreements, 
unanimous consent is required from all parties to the agreements for all relevant activities. The Group’s joint arrangement provides the Group and the parties 
to the agreements with rights to the net assets. Therefore, this arrangement is classified as a joint venture.
(b) Determining the lease term of contracts with renewal options

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is 
reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.
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5 - PROPERTY AND EQUIPMENT

Land and 
building 

Mechanical, 
electrical and 
pluming

Furniture, 
fixtures and 
operating 
equipment

Motor 
vehicles

Construction 
in progress Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

Cost

At 1 January 2022  9,446,009  1,052,105  1,538,922  310,522  244,972  12,592,530 

Additions  224,691  2,640  7,000  95,444  119,384  449,159 

Transfers  49,157  31,463  68,759  -  )149,379(  -

Disposals  -  -  -  )54,601(  )893(  )55,494(

At 31 December 2022  9,719,857  1,086,208  1,614,681  351,365  214,084  12,986,195 

Accumulated depreciation and 
impairment

At 1 January 2022  1,990,280  746,039  1,235,679  167,280  37,450  4,176,728 

Charge for the year  100,214  20,342  61,578  56,629  -  238,763 

Disposal  -  -  -  )48,663(  -  )48,663(

At 31 December 2022  2,090,494  766,381  1,297,257  175,246  37,450  4,366,828 

Net book value  7,629,363  319,827  317,424  176,119 176,634  8,619,367 

77



Land and 
building 

Mechanical, 
electrical and 
pluming

Furniture, 
fixtures and 
operating 
equipment

Motor 
vehicles

Construction 
in progress Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

Cost

At 1 January 2021 9,419,490 1,006,662 1,406,898 280,534 247,191 12,360,775

Additions/ Transfers  26,519  45,443  132,693  76,399 )2,219(  278,835 

Disposals  -  -  )669(  )46,411(  -  )47,080(

At 31 December 2021  9,446,009  1,052,105  1,538,922  310,522  244,972  12,592,530 

Accumulated depreciation and 
impairment

At 1 January 2021  1,891,208  728,253  1,146,007  157,717  37,450  3,960,635 

Charge for the year  99,072  17,786  90,341  51,222  -  258,421 

Disposal  -  -  )669(  )41,659(  -  )42,328(

At 31 December 2021  1,990,280  746,039  1,235,679  167,280  37,450  4,176,728 

Net book value  7,455,729  306,066  303,243  143,242  207,522  8,415,802 

ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

5 - PROPERTY AND EQUIPMENT (CONTINUED)
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5 - PROPERTY AND EQUIPMENT (CONTINUED)
The depreciation charge has been allocated in the consolidated statement of profit or loss as follows:

2022 2021

AED’000 AED’000

Cost of services  237,867  257,216 

General and administrative expenses  896  1,205 

 238,763  258,421 

Included in land and buildings is land stated at revalued amount of AED 4.95 billion at 31 December 2022 )2021: AED 4.72 billion(. During the year ended 31 
December 2021, the Group engaged an accredited independent valuer to determine the fair value of the land.

Fair value is determined by reference to market-based evidence. This means that valuations performed by the valuer are based on active market comparable 
prices, adjusted for any difference in the nature, location, or condition of the specific property. The date of the revaluations was February 2021 and December 
2021.

In estimating the revalued amounts of the land, the highest and best use of the land have been considered.  The inputs used in the valuation are not based 
on observable market data, and thus, the valuation techniques are considered to be Level 3 fair value measurement.

If land was measured using the cost model, the carrying amounts would be AED 710,059 thousand )2021: AED 485,659 thousand(.

During the year ended 31 December 2022, the Group transferred AED 152,095 thousand )2021: AED 2,219 thousand( from construction in progress to various 
property and equipment categories. Construction in progress mainly represents capital expenditure on the additions and to hotel properties.

The Group undertakes an annual review to determine whether there is an indication that a property may be impaired. For properties with impairment 
indicators, the Group performs impairment assessments, which involves estimating the properties’ recoverable amounts. The Group performed impairment 
assessments on seven of its hotels. The recoverable amounts of the seven hotels have been determined on the basis of their value in use by reference to 
the discounted cash flow method at the level of each cash generating unit )Hotel( using yield of 7.9% and a discount rate of 9.3%.  Based on management’s 
assessment, no impairment has been determined during the year ended 31 December 2022.

During the year, the Company purchased a plot of land at a purchase price of AED 220 million in Al Marjan Island, Ras Al Khaimah for the purpose of developing 
it into a Hotel.

Bank borrowings are secured through hotel properties with a value of AED 4.1 billion )2021: AED 3 billion( )Note 17(.
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5 - PROPERTY AND EQUIPMENT (CONTINUED)
Leased land

The Group leases from the Abu Dhabi Municipality four parcels of land, two of which have leasehold improvements with an aggregate book value of AED 
14.4 million as at 31 December 2022 )2021: AED 14.4 million(. ADNH Compass Middle East LLC, a Joint venture uses two parcels of lands, which has leasehold 
improvements with an aggregate book value of AED 3.1 million as at 31 December 2022 )2021: AED 3.4 million( and accordingly, bears the annual rental charge. 
The rental of these parcels of land is renewed on an annual basis.

6 - RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
Group as a lessee

The Group has lease contracts for various items of land and building used in its operations. Lease term ranges between 4 to 5 years. The Group’s obligations 
under its leases are secured by the lessor’s title to the leased assets.

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the year:

Land and building 

AED’000

At 1 January 2021 45,101

Depreciation charge )21,377(

At 31 December 2021 23,724

Additions during the year  11,434 

Depreciation charge  )16,648(

At 31 December 2022  18,510 

The Group has several lease contracts that include termination options. These options are negotiated by management to provide flexibility in managing the 
leased-asset portfolio and align with the Group’s business needs. Management exercises significant judgement in determining whether these termination 
options are reasonably certain to be exercised.
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6 - RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (CONTINUED)
Group as a lessee (continued)

Set out below, is the carrying amount of the Group’s lease liabilities and the movement during the period:

2022 2021
AED’000 AED’000

As at 1 January  25,628 46,899
Additions  11,434 -
Accretion of interest )note 23(  1,045 1,099
Payments  )16,003( )22,370(
As at 31 December 22,104 25,628

Lease liability is analysed in the consolidated statement of financial position as follows:

2022 2021
AED’000 AED’000

Current  20,254  22,370 
Non-current  1,850  3,258 

 22,104  25,628 

Set out below, are the amounts recognised in the consolidated statement of profit or loss related to leases:

2022 2021
AED’000 AED’000

Depreciation expense of right-of-use assets  16,648  21,377 
Interest expense on lease liability  1,045  1,099 

 17,693  22,476 

7 - INVESTMENT IN ASSOCIATES 
 2022 2021

AED’000 AED’000
At 1 January 19,525  10,743 
Investment in Prime Concept Café & Restaurants LLC  750  2,975 
Share of profit from an associate  1,638  - 
Dividend received from a joint venture  )385(  - 
Investment in Em Sherif Café West Bay LLC -  5,807 
Transfer to property, plant and equipment  )5,807(  - 
At 31 December 15,721 19,525
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7 - INVESTMENT IN AN ASSOCIATE (CONTINUED)
(a) Overseas Tourist Investment Company Limited

The Group has a 38.46% interest in equity share capital of Overseas Tourist Investment Company Limited )”OTIC“(, which is incorporated in Jersey, Channel 
Island and participates in tourist complexes and operates in Morocco. The Group’s investment in this associate is accounted for using the equity method of 
accounting. OTIC is a private company  and there is no quoted market price available for its shares. There are no contingent liabilities relating to the Group’s 
interest in the associate.
(b) Prime Concept Café & Restaurants LLC

During the year 2021, the Company acquired 35% stake in Prime Concept Café & Restaurant LLC, a limited liability entity incorporated in Dubai. The entity 
commenced their operations in October 2019. The Group’s investment in the entity as at 31 December 2022 amounted to AED 2,003 thousand )31 December 
2021: AED 2,975 thousand( has been classified as investment in associate.
(c) Em Sherif Café West Bay LLC

During the year 2021, the Company and another party established a limited liability company )”Em Sherif Abu Dhabi“( in Abu Dhabi to operate a café. The 
Group owns 80% stake in the established entity amounting to AED 5.8 million which was initially treated as investment in associate as at 31 December 2021 as 
the entity did not commence operations as at that date. The space for the café was leased from one of the Hotels owned by the Company. As of 31 December 
2022, the investment in Em Sherif Abu Dhabi, being a subsidiary, has been transferred to property, plant, and equipment.

8 - INVESTMENT IN JOINT VENTURES 
The Group has a 51% equity interest with equal voting power in Abu Dhabi National Hotels Compass Middle East LLC )ADNH Compass(, a joint arrangement 
with Compass Group International BV established in Abu Dhabi on 3 October 2000. ADNH Compass provides catering, laundry, housekeeping and facility 
management and services to third parties.

High Spirits LLC )High Spirits LLC( is a joint venture between ADNH, and Holiday Marine Services engaged in the trade of liquor and beverages. High Spirits 
LLC commenced business from 1 January 2021. Prior to the formation of the joint venture, the retail business was a division operated by ADNH. On 31 
December 2020, the Company sold 50% of its wholly owned Procurement and Retail Division )High Spirits LLC( to a third party. As a result, the Company lost 
control over the Division )High Spirits LLC( and recorded the 50% interest retained in the business as an investment in joint venture at its fair value at the date 
of disposal of AED 133,000 thousand.
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8 - INVESTMENT IN JOINT VENTURES (CONTINUED)

2022 2021
AED’000 AED’000

Investment in High Spirits LLC  148,522  146,928
Investment in ADNH Compass Middle East LLC  216,810  229,925

 365,332  376,853

Investment in ADNH Compass Middle East LLC

At 1 January  229,925  166,898 
Share of profit for the year  127,964  144,583 
Dividend received  )141,079(  )81,556(
At 31 December  216,810  229,925 

Reconciliation of the carrying amount of its interest in the joint venture:

2022 2021
AED’000 AED’000

Opening net assets  459,851 333,796
Profit for the year  255,927 289,167
Dividend  )282,158( )163,112(
Closing net assets  433,620 459,851
Share of interest in joint venture  216,810 229,925
Carrying value  216,810 229,925
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8 - INVESTMENT IN JOINT VENTURES (CONTINUED)
ADNH Compass Middle East LLC, joint venture’s summarised financial information is as follows:

2022 2021
AED’000 AED’000

Statement of financial position
Non-current assets  133,082  58,076 
Cash and cash equivalents  315,810  324,058 
Other current assets )excluding cash(  960,491  1,032,672 
Financial liabilities )excluding trade payables(  )516,238(  )434,165(
Other current liabilities )including trade payables(  )315,788(  )364,969(
Other non-current liabilities  )133,377(  )143,462(
Non-controlling interests  )10,360(  )12,359(
Net assets  433,620  459,851 

Statement of profit or loss
Income  2,395,859  2,214,726 
Expenses  )1,991,341(  )1,799,250(
Depreciation  )51,775(  )37,925(
Other expenses  )87,978(  )79,895(
Finance costs, net  )2,343(  )857(
Income tax expense  )6,495(  )7,632(
Profit for the year  255,927  289,167 

Investment in High Spirits LLC  

2022 2021
AED’000 AED’000

Opening balance  146,928  133,000 
Share of profit for the year  15,066  13,928 
Dividend received from a joint venture  )13,472(  - 
Closing balance  148,522  146,928 
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8 - INVESTMENT IN JOINT VENTURES (CONTINUED)
During the year ended 31 December 2022, the Group received a payment of AED 6.5 million from its joint venture partner relating to the shortfall in the 
minimum annual guaranteed return of AED 20 million for the year ended 31 December 2021.

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group’s interest in the joint venture.

2022 2021
AED’000 AED’000

Opening net assets  293,856  266,000 
Profit for the year  30,132  27,856 
Dividend received  )26,944(  - 
Closing balance  297,044  293,856 
Share of interest in joint venture at 50%  148,522  146,928 
Carrying value  148,522  146,928 

The joint venture’s summarised financial position is as follows:

2022 2021
AED’000 AED’000

Statement of financial position
Non-current assets  267,883  256,697
Cash and bank balances  43,600  42,948 
Other current assets )excluding cash(  35,248  30,913 
Financial liabilities )excluding trade payables(  )22,575(  )12,013(
Other current liabilities )including trade payables(  )27,112(  )24,689(
Net assets  297,044  293,856 

 

The joint venture’s summarised financial performance is as follows:

2022 2021
AED’000 AED’000

Statement of profit or loss
Income  141,032  115,369 
Expenses  )109,775(  )86,856(
Depreciation  )1,125(  )657(
Profit for the year  30,132  27,856 
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8 - INVESTMENT IN JOINT VENTURES (CONTINUED)
The Group received cash dividends from its joint venture amounting to AED 154.55 million during the year ended 31 December 2022 )2021: AED 81.56 million(.

At 31 December 2022, the joint venture had bank guarantees, mostly performance bonds, amounting to AED 146 million )2021: AED 156 million(.

9 - INVESTMENTS CARRIED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS 
2022 2021

AED’000 AED’000

At 1 January  27,590 -
Additions  33,848 40,346
Disposals  )37,953( )23,180(
Fair value gain  1,316 10,424
Total investments carried at fair value through profit and loss  24,801 27,590

During the year the Group invested AED 33,848 thousand )2021: AED 40,346 thousand( in UAE listed equity securities. The Group sold a portion of its 
investment in the listed equity securities. 

10 INVESTMENTS CARRIED AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME 
Investments carried at fair value through other comprehensive income were classified in accordance with IFRS 9 as follows:

2022 2021
AED’000 AED’000

Unquoted equity investment 21,179 21,179

The unquoted equity investment represents the Group’s equity interest of 10.224% )31 December 2021: 10.224%( in Abu Dhabi Tourism Investment Company 
)”ADTIC“(.

ADTIC is registered in Egypt as a private joint stock company. Its objectives are mainly to invest in tourist projects in Egypt. ADTIC owns three hotels in 
operation under a management agreement with an international hotel operator and holds an equity share in a private shareholding company in Egypt which 
is engaged in the construction of a tourist resort in Egypt. Investment securities are denominated in UAE Dirhams.
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11 - INVENTORIES
2022 2021

AED’000 AED’000

Finished goods and other inventory items 12,420 11,651

Inventories comprise mainly of beverages and food as well as engineering and operating supplies. The cost of inventories is recognised as an expense when 
inventory items are consumed.

12 - TRADE AND OTHER RECEIVABLES
2022 2021

AED’000 AED’000
Trade receivables  127,458  122,661 
Less: allowance for expected credit losses  )35,746(  )35,326(

 91,712  87,335 
Due from related parties )note 24(  22,098  31,509 
Other receivables and prepayments  90,902  77,661 

 204,712  196,505 

At 31 December 2022, accrued interest receivable of AED 1.6 million )2021: AED 9.3 million( on bank deposits is included in other receivables. Trade receivables 
are non-interest bearing and are generally on 30-90 days’ terms.

As at 31 December 2022, trade receivables of AED 37.3 million )2021: AED 35.3 million( were impaired. Movements in the allowance for expected credit losses 
were as follows:

2022 2021
AED’000 AED’000

At 1 January 35,326 28,914
Provision for the year  1,951  23,527 
Reversal during the year  )1,531(  )17,115(
At 31 December  35,746 35,326

The creation and release of the provision for expected credit losses is disclosed in the consolidated statement of profit or loss under ‘general and administrative 
expenses’ )note 21(. Amounts charged to the provision account are generally written off when there is no expectation of recovering additional cash. The other 
classes within trade and other receivables do not contain impaired assets.
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12 - TRADE AND OTHER RECEIVABLES (CONTINUED)
As of 31 December 2022, the analysis of trade receivables including those that were past due and not impaired is as follows:

Total Current 30-60 days 61-90 days 91-120 days More than 120 days
AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

At 31 December 2022
Expected credit loss rate 0% 1% 2% 4% 82%
Estimated total gross carrying amount at default  127,458  63,630  10,661  6,643  3,681  42,843 
Expected credit loss  35,746  136  156  123  129  35,202 
At 31 December 2021
Expected credit loss rate 2% 10% 15% 20% 78%
Estimated total gross carrying amount at default 122,661 60,281 8,674 9,242 5,206 39,258
Expected credit loss  35,326 1,288 867 1,386 1,041 30,744

The carrying amounts of the Group’s trade receivables are denominated in the UAE Dirham and approximate their fair value as at 31 December 2022 and 2021.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of the receivables mentioned above. The Group does not hold 
any collateral as security.

13 - CASH AND CASH EQUIVALENTS
For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents are comprised of the following:

2022 2021
AED’000 AED’000

Cash at bank and on hand  594,956  405,716 
Short-term deposits  242,135  329,482 

 837,091  735,198 
Less: term deposits with maturity over three months  -  )297,572(
Cash and cash equivalents  837,091  437,626 

Bank deposits carry an interest rate ranging from 3% to 6% per annum )2021: 2% to 3% per annum(.
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14 - SHARE CAPITAL 
2022 2021

AED’000 AED’000

Authorised, issued, and fully paid
1,000,000,000 ordinary shares of AED 1 each 1,000,000 1,000,000

At the Annual General Meeting held on 17 March 2022, the Shareholders approved a cash dividend of AED 0.2 per share totalling AED 200 million.
On 7 February 2023, the Board of Directors proposed a cash dividend of AED 0.2 per share amounting to AED 200 million. The Board of Directors also 
proposed 200 million bonus shares to its existing shareholders on the basis of 20% ordinary shares held. The bonus shares will be ordinary shares and will 
carry the same rights as other ordinary shares.

15 - STATUTORY AND OPTIONAL RESERVES
(a) Statutory reserve

In accordance with the UAE Federal Decree Law No. 32 of 2021, and Article 60 of the Company’s Articles of Association, as amended, 10% of the profit for the 
year is to be transferred to a statutory reserve until such reserve reaches 50% of the Company’s issued and fully paid-up capital. This reserve is not available 
for distribution. No transfers were made in the current year )2021: Nil( as the reserve has reached 50% of the Company’s issued and fully paid-up capital.
(b) Optional reserve

In accordance with the Company’s previous Articles of Association, 10% of the profit for the year is to be transferred to a legal reserve until such reserve 
reaches 50% of the Company’s issued and fully paid-up capital, or until a resolution is taken by the Ordinary General Assembly of the shareholders to cease 
transfer to this reserve.

As per Article 59 of the Company’s Articles of Association, as amended, a percentage fixed by the Board of Directors shall be deducted from the annual 
profits in order to amortise the Company’s assets or compensate their depreciation. This reserve is to be used at the discretion of the General Assembly of 
the shareholders. The percentage has been determined to be 10%. No transfers were made in the current year )2021: Nil( as the reserve has reached 50% of 
the Company’s issued and fully paid-up capital.

16 - ASSET REVALUATION RESERVE 
The asset revaluation reserve is used to record increases in the fair value of land and decreases to the extent that such decrease relates to an increase on the 
same asset previously recognised in equity.
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17 - BANK BORROWINGS
2022 2021

AED’000 AED’000
Borrowings with commercial banks:
Due in less than one year – current liability  745,037  510,173 
Due in more than one year – non-current liability  1,531,551  1,811,487 

 2,276,588  2,321,660 
The term loans comprise the following:

TERM LOAN 1
On 2 October 2014, the Group obtained a secured term loan facility from a local bank amounting to AED 1.2 billion to refinance the then existing AED 1.5 
billion loan agreement with a consortium of four banks. Consequently, the Group settled its outstanding term loan as well as the associated interest rate swap 
amounting to AED 750 million and AED 49 million, respectively, in October 2014. The new loan is repayable in 20 equal half yearly instalments of AED 60 million 
starting from April 2015 and ending in October 2024. Collateral constitutes a mortgage on an hotel property owned by the Company. The facility carries a 
variable annual interest rate plus a spread. The carrying amount of the loan as at 31 December 2022 was AED 240 million )31 December 2021: AED 360 million(.

As at 31 December 2022, the Group has an unamortised prepaid loan arrangement fee of AED 2.6 million )31 December 2021: AED 4.1 million( related to this 
facility and is netted off from the loan balance.

TERM LOAN 2
On 3 January 2019, the Group obtained a term loan from a local bank amounting to AED 1,600 million to finance its acquisition of Dome Hotels LLC. The facility 
carries a variable interest rate plus a spread. The loan is repayable in 20 semi-annual instalments commencing after six months from the date of the withdrawal. 
The collateral constitutes a mortgage of the assets purchased from the loan proceeds. The carrying amount as at 31 December 2022 was AED 1,344 million 
)31 December 2021 was AED 1,440 million(.

The Group paid AED 8 million as loan processing and arrangement fees. As at 31 December 2022, the Group has an amount of AED 10.4 million )31 December 
2021: AED 8.7 million( which remains unamortised and is netted off from loan balance.

TERM LOAN 3
On 12 March 2020, Al Ghazal Transport, obtained a term loan facility from a local bank amounting to AED 80 million to refinance the then existing AED 50 
million loan facility with another local bank and to finance the purchase of vehicles. The loan is repayable in 48 equal monthly instalments. Al Ghazal Transport 
did not draw down the entire facility as at 31 December 2022. The facility carries a variable annual interest rate plus a spread. The carrying amount of the loan 
as at 31 December 2022 was AED 63.8 million )31 December 2021: AED 64.4 million(.
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17 - BANK BORROWINGS (CONTINUED)
TERM LOAN 4
On 29 July 2021, the Group obtained a term loan facility from a local bank amounting to AED 200 million to refinance another term loan. 70% of the principal 
amount is to be repaid in 20 quarterly instalments starting from 1 October 2022 while the remaining 30% is to be repaid as a bullet payment as the last 
instalment. The loan is secured by a first-degree mortgage over property and the assignment of insurance policy. The facility carries a variable annual interest 
rate plus a spread. The carrying amount of the loan as at 31 December 2022 was AED 193 million )31 December 2021: AED 200 million(.

As at 31 December 2022, the Group has an unamortised prepaid loan arrangement fee of AED 709 thousand )31 December 2021: AED 866 thousand( related 
to this facility and is netted off from the loan balance.

TERM LOAN 5
On 11 November 2022, Al Ghazal Transport obtained a term loan facility from a local bank amounting to AED 100 million to finance up to 90% of the purchase 
value of new vehicles for its operations in the UAE. The loan is repayable in 46 equal monthly instalments. Al Ghazal Transport did not draw down the facility 
as at 31 December 2022.

As at 31 December 2022, the Company has obtained short term loans from three local banks. The carrying amount of the short term loans as at that date was 
AED 450 million )31 December 2021: AED 271 million(. 

As at 31 December 2022, the Company has a net current liability position of AED 169 million, which is primarily due to the short term loan of AED 200 
million obtained during the year which relates to purchase of a plot of land )Note 5( which will be settled in 2023. Management is in process of finalising the 
development plan for the above-mentioned property and will obtain term finance which will resolve the net current position.

The Group has received a waiver from the lender before the year end in respect to loan covenants applicable for 31 December 2022 and 31 December 2021, 
accordingly there is no impact on classification of non-current bank borrowings as at 31 December 2022 and 31 December 2021. The carrying amounts of the 
Group’s borrowings are denominated in UAE Dirhams.
Term loan reclassification

During the year ended 31 December 2022, management has reclassified non-current loan balance of AED 237.2 million to current thereby decreasing previously 
reported non-current term loan balance as of 31 December 2021 from AED 2,049 million to AED 1,811 million and increasing current balance of term loans from 
AED 273 million to AED 510 million, management has made such reclassification of current portion of term loans amounting to AED 237.2 million as they were 
due within one year from the balance sheet date and had not been classified as current. Therefore, the comparatives were changed in accordance with the 
requirement of IAS 8 ”Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors“. The reclassification did not result in any change to the prior year’s 
reported consolidated profits or to the balances reported in the consolidated statement of changes in equity. A third balance sheet has not been presented 
as the reclassification was limited to affected financial statement line items for the prior period only as presented above.
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18 - PROVISION FOR EMPLOYEES’ END OF SERVICE BENEFITS 
 2022 2021

AED’000 AED’000
At 1 January  35,800  36,729 
Charge for the year  11,465  8,483 
Paid during the year  )7,598(  )9,412(
At 31 December  39,667  35,800 

19 - TRADE AND OTHER PAYABLES 
 2022 2021

AED’000 AED’000
Trade payables  276,826  211,262 
Due to related parties )note 24(  2,255  1,622 
Accrued liabilities  190,032  139,373 
Directors’ remuneration  13,500  11,500 
Total  482,613  363,757

Trade payables are non-interest bearing and are normally settled within 60 days of the invoice date. Other payables are non-interest bearing and have an 
average term of six months with the exception of retentions payable, if any. Trade payables include retentions payable amounting to AED 14.4 million )2021: 
AED 21.5 million(. The carrying amount of these retention payables approximates their fair value as at reporting date.
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20 - OPERATING REVENUES
 2022 2021

AED’000 AED’000
Timing of revenue recognition
Services transferred at the point in time 1,248,828  893,435 
Services transferred over time 211,017  188,576 

1,459,845  1,082,011 
Geographical markets

All revenues are generated from United Arab Emirates.

21 - GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

 2022 2021

AED’000 AED’000

Staff costs  30,298  28,604 

Provision for termination fees*  40,000 -

Provision for expected credit losses  420  6,412 

Directors’ remuneration   12,940  14,102 

Depreciation )note 5(  896  1,205 

Other expenses  17,168  14,974 

 101,722  65,297 
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21 - GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (CONTINUED)
The remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2022 was AED 12.9 million )2021: AED 14 million(, which is subject to approval by 
the Shareholders at the forthcoming Annual General Assembly.
Staff costs included in the cost of services amounted to AED 261,782 thousand )2021: AED 254,918 thousand(.
*On 21 November 2022, the Company sent a notice of termination to The Address Hotels + Resorts LLC and Vida Hotels & Resorts LLC )the ”Managers“( 
with respect to the management agreements relating to Downtown Boulevard Hotel LLC, Dubai Mall Hotel LLC, Dubai Marina Hotel LLC, MDD Hotel LLC and 
VDD Hotel LLC. The effective date of the termination as per the notice is 1 January 2024. As per the terms of each of the five management agreements, the 
Company will liable to termination fees.

22 - OTHER INCOME
 2022 2021

AED’000 AED’000
Gain on sale of property and equipment  16,062  12,530 
Business interruption claim*  39,272  - 
Others  6,088 11,361 

 61,422  23,891 

* During the year ended 31 December 2022, the Group received a business interruption claim from its insurer of AED 39.3 million for its subsidiaries in light of 
the COVID-19 pandemic.

23 - FINANCE COSTS
 2022 2021

AED’000 AED’000
Interest expense on bank loans  72,879  45,176 
Interest expense on lease liabilities )note 6(  1,045  1,099 

 73,924  46,275 

Interest was paid during the year at rates ranging from 3% to 4% )2021: 2% to 3%(.

24 - RELATED PARTY TRANSACTION AND BALANCES 
Related parties represent the Joint Ventures, the Associate, managed hotels, directors and key management personnel of the Group, and entities controlled, 
jointly controlled, or significantly influenced by such parties. Pricing policies and terms of these transactions are approved by the Group’s management.
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24 - RELATED PARTY TRANSACTION AND BALANCES (CONTINUED)
Terms and conditions of transactions with related parties

The sales to and services from related parties are made at normal market prices. Outstanding balances at the year-end are unsecured, interest free and 
settlement occurs in cash. There have been no guarantees provided or received for any related party receivables or payables.

For the year ended 31 December 2022, the Group has not recorded any impairment of receivables relating to amounts owed by related parties. This assessment 
is undertaken each financial year through examining the financial position of the related party and the market in which the related party operates.

Balances with related parties reflected in the consolidated statement of financial position are as follows:

 2022 2021
AED’000 AED’000

Due from related parties (note 12)
ADNH Compass  20,213  29,788 
High Spirit  928  292 
Al Diar Mina  258  152 
OTIC  226  835 
Others  473  442 

22,098  31,509 
Due to related parties (note 19)
ADNH Compass  204  108 
High Spirit  1,443  1,495 
Prime Concept Café & Restaurants LLC  606  - 
Others  2  19 

 2,255 1,622
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24 - RELATED PARTY TRANSACTION AND BALANCES (CONTINUED) 
Significant transactions with related parties included in the consolidated statement of profit or loss are as follows:

 2022 2021
AED’000 AED’000

Management fees received  2,964 2,559
Sales of goods and services to ADNH Compass, a Joint Venture  44,958 21,474
Sales of goods and other services to other related parties  240 154
Amounts owed by ADNH Compass, a Joint Venture 

)included in due from related parties(  23,908 29,788
Amounts owed to ADNH Compass, a Joint Venture )included 
in due to related parties( 196 107
Associate - Overseas Tourist Investment Company Limited 
Administration charges and other charges paid on behalf of 
OTIC  240 462
Amounts owed by the Associate  197 835

Terms and conditions of transactions with related parties )continued(

 2022 2021
AED’000 AED’000

Key management compensation
Short term benefits  21,219 19,046
Employees’ end of service benefits  2,437 908

 23,656 19,954
Board remuneration  12,940 14,102

As of 31 December 2022, there were no loans extended to the Directors of the Company )2021: Nil(.
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25 - BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 
Basic earnings per share amounts are calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during 
the year. Diluted earnings per share are calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during 
the year, adjusted for the effects of dilutive instruments.

The following reflects the profit and share data used in the earnings per share computations:

 2022 2021

AED’000 AED’000

Profit attributable to owners of the Company )AED’000( 415,403  272,712 

Weighted average number of shares in issue )’000( 1,000,000  1,000,000 

Basic and diluted earnings/)loss( per share )AED( 0.42 0.27

The Group has not issued any instruments, which would have an impact on earnings per share when exercised.

26 - SEGMENT INFORMATION
The primary segment reporting format is determined to be operating segments as the Group’s risks and rates of return are affected predominantly by 
differences in the products and services produced. The operating segments are organised and managed separately according to the nature of the products 
and services provided, with each segment representing a strategic operating unit that offers different products and serves different markets.

OPERATING SEGMENTS
For management purposes, the Group is currently organised into four major operating segments. These segments are the basis on which the Group reports 
its primary segmental information. These are:

	 Hotels
	 Transport services
	 Holding - responsible for managing investments held by the Group, development of hotels and general coordination of Group activities
Individual hotels and transportation segments’ performance is measured based on profit or loss.

97



ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

26 - SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)

Hotels
Transport 

services
Holding 

company
Elimination 

entries Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

Year ended 31 December 2022

Revenues  1,213,105  257,130 -  )10,390(  1,459,845 

Cost of services  )860,290(  )251,709( -  14,342  )1,097,657(

Gross profit  352,815  5,421  -  3,952  362,188 

General and administrative expenses  -  - )61,302(  - )61,302(

Share of profit from an associate  -  -  1,638  -  1,638 

Share of profit from joint ventures  -  -  149,557  -  149,557 

Fair value gain on financial assets carried 
at fair value through profit or loss  -  -  9,004  -  9,004 

Other income, net  -  16,695  48,679  )3,952(  61,422 

Provision for termination fees )40,000( )40,000(

Provision for expected credit losses  )588(  168  -  -  )420(

Finance income  -  -  6,934  -  6,934 

Finance costs  )71,665(  )2,259(  -  -  )73,924(

Profit for the year  280,562  20,025  114,510  -  415,097 

At 31 December 2022

Total assets  8,847,275  273,553  997,832  -  10,118,660 

Total liabilities  2,534,822  144,067  143,297  )2,888(  2,819,298 
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

26 - SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)

Hotels
Transport 

services
Holding 

company
Elimination 

entries Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

Year ended 31 December 2021

Revenues  872,862  217,573  -  )8,424(  1,082,011 

Cost of services  )676,549(  )220,985(  -  -  )897,534(

Gross profit/)loss(  196,313  )3,412(  -  )8,424(  184,477 

General and administrative expenses  -  -  )74,596(  9,299  )65,297(

Share of profit from joint venture and 
associate, net  -  -  158,511  -  158,511 

Investment and other income, net  5,483  13,212  6,071  )875(  23,891 

Change in fair value of financial assets 
carried at fair value through profit or loss  -  -  10,424  -  10,424 

Finance income  -  -  6,981  -  6,981 

Finance costs  )45,747(  )528(  -  -  )46,275(

Profit for the year  156,049  9,272 107,391  -  272,712 

At 31 December 2021

Total assets 8,834,198 133,877 858,726 1,840 9,828,641

Total liabilities 2,531,790 112,111 100,417 2,527  2,746,845

The amounts provided by the management with respect to the total assets and liabilities are measured in a manner consistent with that of the consolidated 
financial statements. Segment assets are allocated based on operations of the segment.
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ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY PJSC 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (CONTINUED)

27 - CONTINGENCIES AND COMMITMENTS
(a) Bank guarantees

 2022 2021
AED’000 AED’000

Bank guarantees 33,929 156,048
Bank guarantees are issued in the normal course of business and 
mature as follows:
Within one year 33,929 156,048

(b) Capital commitments

The estimated capital expenditure contracted for at 31 December 2022 amounts to AED 82.6 million )2021: AED 37.5 million(.

28 - RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES
2022 2021

AED’000 AED’000
Cash and bank balances 837,091 735,198
Borrowings – repayable within one year )745,037( )510,173(
Borrowings – repayable over one year )1,531,551( )1,811,487(
Net debt )1,439,497( )1,586,462(

Other assets/Liabilities from financing activities
Cash and cash 

equivalents 
Borrowings – repayable 

within one year
Borrowings – not repayable 

within one year Total
AED AED AED AED

Net debt
As at 31 December 2021 591,664  )496,159(  )1,948,392(  )1,852,887(
Cash flows 143,534  )14,014(  136,905  266,425 
As at 31 December 2021 735,198  )510,173(  )1,811,487(  )1,586,462(
Cash flows  101,893  )234,864(  279,936  146,965 
As at 31 December 2022  837,091  )745,037(  )1,531,551(  )1,439,497(
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