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تقريــر حــول البيانات المالية الموحدة
الرأي

قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحدة لـ دي اكس بي انترتينمنتس )مســاهمة عامة( )»الشركـــة«( وشــركاتها التابعة  )مًعا »المجموعة«( 
والتـــي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديســمبر 2017، وبيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل األخر الموحد وبيان 

التغيـــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيان التدفقات النقدية الموحد للســنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحــات حول البيانات المالية 
الموحدة، تتضمن ملخًصا للسياســات المحاســبية الهامة ومعلومات تفســيرية أخرى.

فــي رأينــا ، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحــي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
في 31 ديســمبر 2017 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للســنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الـــــرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييــر الدولية للتدقيق. إن مســؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضـــحة تفصيًلا في فقرة مســؤوليات مدقق 

الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحدة الواردة بتقريرنا. كما أننا مســتقلون عن المجموعة وفق معايير الســلوك الدولية لمجلس 
المحاســبين »قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن« ووفقــا للمتطلبات األخالقية األخرى بدولة اإلمارات العربية المتحــدة ذات الصلة بتدقيقنا 

للبيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة. هــذا، وقد التزمنا بمتطلبات المســؤولية األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد الســلوك 
للمحاســبين المهنيــن. نعتقــد بــأن بينات التدقيــق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساســا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيســية
تعتبــر أمــور التدقيــق الرئيســية، وفــق تقديرنــا المهني، األمور التي نوليهــا أقصى اهتمام عند تدقيقنا للبيانــات المالية الموحدة عن الفترة 

الحاليــة. تــم تنــاول تلــك األمــور في ســياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تشــكيل رأينــا المتعلق بها، ونحن ال نعبر عن رأي 
منفصل بشــأن تلك األمور.

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمرأمــر التدقيق الهام

القيمــة الدفترية للممتلكات والمعدات واالســتثمار العقاري

تمتلــك المجموعة ممتلكات 
ومعــدات بقيمة 9.409 مليون 

درهم، واســتثمار عقاري بمبلغ 
536 مليــون درهم كما هو 
ُمبيــن في اإليضاح 6 واإليضاح 

7 علــى الترتيب. وتمثل هذه 
المبالــغ أهم األرصدة الجوهرية 

فــي بيان المركز المالي 
للمجموعة. الموحد 

ويتطلــب تقييم القيمة 
القابلة لالســترداد لكل من 

والمعدات  الممتلكات 
واالســتثمار العقاري إجراء 

تقديــرات جوهرية كما هو 
مبيــن في اإليضاح 4 واإليضاح 

7 علــى الترتيب وذلك في 
تحديــد أهم االفتراضات الداعمة 

للتدفقات النقدية المســتقبلية 
المتوقعــة لألعمال وكذلك في 

استغالل هذه الموجودات.

وشــملت إجــراءات التدقيــق لدينــا تقييم الضوابط على تحليل االنخفاض في القيمة والحســابات.

لقــد اختبرنــا التصميــم والتنفيــذ والفعالية التشــغيلية للضوابط ذات الصلة لتحديد مــدى معقولية عملية 
مراجعــة انخفاض القيمة. وشــمل ذلك إجراء اختبار لـ:

الرقابــة علــى دقة واكتمال نموذج حســاب انخفاض القيمة. و  •
•  ضوابــط الحوكمــة، بمــا في ذلك مراجعة االجتماعات الرئيســية التي تشــكل جزًءا من عملية مراجعة 

تقييــم االنخفاض في القيمة.

وباإلضافــة إلــى ذلك، قمنا أيضا بإجراءات المراجعــة الموضوعية التالية:
إشــراك المتخصصيــن لدينا في التقييم الداخلــي لتقدير تقييم الموجودات.  •

•  تقييم ما إذا كان النموذج الذي تســتخدمه اإلدارة لحســاب القيمة المســتخدمة لكل وحدة من وحدات 
انتــاج النقــد يتوافق مع المعيار المحاســبي الدولي رقــم 36: انخفاض قيمة الموجودات.

•  الحصــول علــى وتحليــل تقديــرات االنخفاض في القيمة المالية التــي توفرها اإلدارة لتحديد ما إذا كانت 
معقولة وداعمة.

•  تحليــل معــدالت الخصــم والمتوســط المرجح لتكلفة رأس المال المحتســبة من قبل اإلدارة لمقارنة 
والتحقق من حســابات اإلدارة.

تحــدي معــدالت معقولية النمو واالفتراضات الرئيســية األخــرى للتدفقات النقدية. و  •
•  إجراء تحليل الحساســية حول االفتراضات الرئيســية التي تســتخدمها اإلدارة للتأكد من مدى التغير في 

تلــك االفتراضــات التــي ســيكون لها تأثير فردي أو جماعي علــى القيمة الدفترية للموجودات.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
المبنــى 3، الطابق 6 
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أمور التدقيق الرئيســية )تتمة(

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمرأمــر التدقيق الهام

تقدير اإلدارة إلعداد البيانات المالية الموحدة على أســاس مبدأ االســتمرارية

 يتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أســاس 
مبدأ االستمرارية.

افتتحــت دبــي باركس آنــد ريزورتس على مراحل على مدار 
الســنة الماليــة 2017 وكان أخر حدائقهــا افتتاًحا للجمهور في 

أكتوبر 2017.

ونتيجــة لالفتتــاح الذي تم على مراحل، واســتجابة لعوامل 
معينــة خارج ســيطرة المجموعة، قامــت المجموعة بتطوير 

وتنفيــذ خطة اســتراتيجية جديدة، وإعادة تنظيم قاعدة 
التكلفة، مع تطبيق تســعير معدل وعرض ســنوي لتنشــيط 

الزيــارات المحلية والخارجية.

وفي الوقت الذي ســجلت فيه المجموعة خســارة في الســنة 
المنتهيــة فــي عام 2017، فإن البيانــات المالية الموحدة توضح 

اتخــاذ أعضــاء مجلس اإلدارة حكًما يفيد توقعهم بشــكل 
معقول بأن أســاس االســتمرارية ُيعد مناســًبا في إعداد البيانات 

الماليــة الموحدة للمجموعة.

وقد اســتنتج أعضــاء مجلس اإلدارة أن مجموعة النتائج 
المحتملــة التــي تم أخذها فــي االعتبار عند التوصل إلى هذا 

الحكــم غيــر كافية لتوفير عدم التيقن الجوهري بشــأن قدرة 
المجموعة على المواصلة كمنشــأة مســتمرة. وبما أن هذا 
التقييــم ينطــوي على األخذ باالعتبار أحداث مســتقبلية، فثمة 
خطــر من عدم مناســبة هذا الحكم، ممــا يتعين معه تقييم 

حالــة عــدم التيقين على أنهــا جوهرية، وفي هذه الحالة قد 
تكــون هنــاك حاجة إلى إفصاحات إضافية.

وشــملت إجراءات تدقيقنا ما يلي:
•  تقديــر تقييــم اإلدارة لمبدأ االســتمرارية مــن خالل تحدي األحكام 

الرئيســية ضمــن توقعــات المجموعــة بما في ذلك التداول الرئيســي 
واالفتراضــات الجوهريــة )بمــا في ذلك الزيارات ومعدالت النمو وأســعار 

الخصــم( وأثــر برنامــج تحــول المجموعة والدعم المالــي المقدم من قبل 
أكبر المســاهمين.

دراســة اتفاقيات التمويل الســارية لدى المجموعة.  •
•  إجراء تحليل حساســية ســلبي على التقييم التصاعدي للمجموعة فيما 

يتعلق بالســيولة واالمتثــال لتعهداتها البنكية؛ و
•  النظــر فــي مدى كفاية إفصاحات المجموعــة فيما يتعلق بمبدأ 

االســتمرارية المتضمنة فــي البيانات المالية الموحدة

االعتراف باإليرادات

تنشــأ إيــرادات المجموعة من عدد مــن الموارد المختلفة بما 
فــي ذلــك إيرادات دخــول الحدائق، وإيرادات اإلقامة من فندقها، 

وبيع المواد الغذائية والمشــروبات، وإيرادات إيجارية من 
التأجيــر ودخل الرعاية.

وفــي بعــض الحاالت، يتــم القيام بعمليات يدويــة لمطابقة 
 المدفوعــات النقدية لالســترداد أو لنقــل البيانات إلى 

أنظمــة التمويل.

وتعنــي القيمة المنخفضــة للمعامالت الفردية أن األخطاء 
الفردية ســتكون ضئيلة، ولكن من الصعب كشــفها، ويعني 
ارتفــاع حجــم المعامالت أنــه يمكن أن يؤدي اإلخفاق المنهجي 

إلى أخطاء تتجمع بســرعة إلى أرصدة مادية.

ضمنــت إجراءات تدقيقنا مايلي:
•  فحــص تصميــم وتنفيذ والفعالية التشــغيلية للضوابط اليدوية الداعمة 

لألنظمــة، بمــا في ذلك مطابقة الســجالت النقدية مع اإليرادات المقيدة 
بالدفاتر اليومية في الســجالت المحاســبية.

 •  إجــراءات تحليليــة تنبؤية )تأخــذ باالعتبار عوامل مثل التغيرات 
في التســعير والزيارات(؛ 

 •  إجــراء مطابقــة بين مجموع المبالغ النقدية المســتلمة مع 
اإليرادات المسجلة؛

•  التأكــد مــن عمليــات قيد المبيعات فــي يومها عن طريق فحص القيد 
المحــدد لإليــرادات عن األيام في نهاية الفترة؛ و

•  فحــص أرصــدة اإليرادات المؤجلة عن طريق تجميع ســجالت نظام حجز 
التذاكر وفحص الحســابات األساسية.

معلومات أخرى
إن مجلــس اإلدارة واإلدارة همــا المســؤوالن عــن المعلومــات األخرى التي تتألف من التقرير الســنوي للمجموعة. لقــد حصلنا على تقرير 
مجلــس اإلدارة قبــل تاريــخ هــذا التقرير لمدقق الحســابات. ومــن المتوقع أن تكون بقية معلومات التقرير الســنوي متاحة الطالعنا عليها 

بعــد ذلــك التاريــخ. ال تتضمــن المعلومــات األخــرى البيانات الماليــة الموحدة وتقرير تدقيقنا هذا. ال يتناول رأينا حــول البيانات المالية الموحدة 
المعلومات األخرى، وال نعبر بأي شــكل عن تأكيد أو اســتنتاج بشــأنها.

تتمثل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمال تدقيقنا حول البيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ، وفي ســبيل ذلك 
نأخــذ باالعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخرى غير متوافقة جوهريًا مــع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التــي حصلنا عليها أثناء 

قيامنــا بأعمــال التدقيــق، أو تلــك التي يتضح بطريقة أخرى أنهــا تتضمن أخطاًء جوهرية.

تقرير مدقق الحســابات المســتقل تتمة
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تقرير مدقق الحســابات المســتقل تتمة

معلومــات أخرى )تتمة(
وإذا كنــا قــد اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي المعلومات األخرى ، يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك، اســتناًدا إلى األعمــال التي قمنا بها فيما 

يتعلــق بهــذه المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. أننا ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشــأن.

وفــي حــال قررنــا وجــود أخطــاء جوهرية على المعلومات المتبقية الواردة بالتقرير الســنوي للمجموعة عند قراءتنا لــه، فإننا مطالبون باإلبالغ 
عنها إلــى المكلفين بالحوكمة.

مســؤوليات االدارة والمكلفيــن بالحوكمة عــن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحدة وعرضها بصــورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقاريــر المالية وبما يتفق مع 
األحكام الســارية لعقد تأســيس الشــركة وللقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، وكذلك عن وضع نظام 

الرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا االدارة ضروريــة لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية، ســواء كانت ناشــئة عن 
احتيال أو خطأ. 

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل اإلدارة مســؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أســاس مبدأ االســتمرارية 
مع اإلفصاح، حســب االقتضاء، عن األمور المتعلقة بأســاس مبدأ االســتمرارية وتطبيق مبدأ االســتمرارية المحاســبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية 

أو وقــف أعمــال المجموعــة أو فــي حالة عدم توفر أي بديل واقعي ســوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

يتحمــل أعضــاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق مســؤولية اإلشــراف على عملية إعداد التقاريــر المالية للمجموعة.

مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثــل غايتنــا بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة  ككل خالية من أخطاء جوهرية، ســواء كانت ناشــئة 

عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقرير المدقق الذي يشــمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مســتوى عاٍل من التأكيــد، ولكن ال يضمن أن عملية 
التدقيــق التــي تّمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيق ستكشــف دائًما أي خطأ جوهري إن وجد. وقد تنشــأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، 
وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُمجّمــع إذا كان من المتوقع تأثيرهــا على القرارات االقتصادية المتخذة من المســتخدمين الُمبّينة على 

هــذه البيانات المالية الموحدة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعايير التدقيق الدولية،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشــك المهني طوال فتـــرة التدقيق. 
ونقوم كذلك بـ:

 •  تحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، ســواء كانت ناشــئة عن احتيال أو عــن خطأ، التصميم والقيام 
بإجراءات التدقيق لالســتجابة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة توفر أساســا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشــاف 
خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشــمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، ســوء التمثيل أو 

تجــاوز نظام الرقابة الداخلي. 

•  االطــالع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناســبة حســب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء 
رأي حــول فعالية الرقابــة الداخلية بالمجموعة. 

تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المّتبعة ومعقولية التقديرات المحاســبية وااليضاحــات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.  •

•  اســتنتاج مدى مالءمة اســتخدام االدارة لمبدأ االســتمرارية المحاســبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود 
حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــــروف قد تثير شــكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االســتمرار. وفي حال 
االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عدم التيقن، يتوجــب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحــات ذات الصلة الواردة في البيانات 

الماليــة الموحــدة، أو، فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحات غير كافية يتوجــب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في اســتنتاجاتنا على أدلة التدقيق 
التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف المســتقبلية إلى توقف أعمال المجموعة على أســاس 

مبدأ االستمرارية.

•  تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحدة وهيكلهــا والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحــات، وفيما إذا كانت البيانات 
الماليــة الموحــدة تظهــر العمليات واالحداث ذات العالقــة بطريقة تحقق العرض العادل.

•  الحصول على بّينات تدقيق مناســبة بشــأن المعلومات المالية للمجموعة وأنشــطتها من أجل إبداء رأي تدقيق حول البيانات المالية 
الموحدة. إننا المســؤولون عن توجيه واإلشــراف على وتنفيذ تدقيق المجموعة، كما نظل المســؤولون عن تقريرنا بشــكل منفرد.
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تقرير مدقق الحســابات المســتقل تتمة

مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(
إننــا نتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيما يتعلق، على ســبيل المثــال ال الحصر، بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الرئيســية، بما في 

ذلــك أي خلــل جوهــري في نظام الرقابة الداخلــي قد نحدده خالل تدقيقنا.

كمــا نقــوم بإطــالع المكلفيــن بالحوكمــة أيًضا بإقرار بامتثالنا لقواعد الســلوك المهني المتعلقة باالســتقاللية، والتواصل معهم بخصوص 
جميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي يحتمل االعتقاد أنها قد يكــون لديها تأثيًرا معقولًا على اســتقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة 

متى كان مناسًبا. 

ومــن بيــن تلــك االمــور التــي تم التواصل بشــأنها مع لجنــة التدقيق بالمجموعة هي تحديد هذه االمور التــي كان لها األثر األكبر في تدقيق 
البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة، والتــي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيســية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور فــي تقريرنا حول التدقيق 
إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امــر معين في تقريرنا في 

حــال تـــرتب علــى اإلفصــاح عنه عواقب ســلبية قد تفوق المنفعة العامــة المتحققة من تلك المعلومات.

تقريـــر حول المتطلبــات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافــة إلــى ذلــك ووفقــًا لمتطلبــات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، نفيد بما يلي:

أننــا قــد حصلنــا على كافة المعلومات واإليضاحات التــي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  •

•  تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، من جميــع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع األحكام الســارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015؛

أن المجموعة قد احتفظت بدفاتـــر محاســبية نظامية؛  •

أن المعلومــات الــواردة بتقريـــر أعضــاء مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاســبية للمجموعة؛  •

 •  يظهــر اإليضــاح رقــم 8 حــول البيانــات المالية الموحدة اســتثمارات المجموعة في أدوات الملكية خالل الســنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2017؛

•  يظهــر اإليضــاح رقــم 9 حــول البيانــات المالية الموحدة للمجموعة معامالت األطراف ذات العالقة الجوهرية والشــروط واألحكام التي 
بموجبهــا تم إبـــرام تلــك المعامالت ومبادئ إدارة تضارب المصالح؛ و

 •  طبقــًا للمعلومــات التــي توافــرت لنــا، لــم يتبين لنا ما يدعونــا لالعتقاد بأن المجموعة قد ارتكبت خالل الســنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبـــر 2017 أي مخالفات لألحكام الســارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015 أو لعقد تأســيس 

المجموعة مما قد يؤثر جوهريًا على أنشــطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديســمبر 2017.

ديلويت آند توش )الشــرق األوسط(

سمير مدبك
ســجل مدققي الحسابات رقم 386

25 مارس 2018

دبي

اإلمارات العربية المتـــحدة
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إيضاحات
2017

ألف درهم
2016

ألف درهم

الموجودات

والمعدات 69,409,2899,465,013الممتلكات 

7535,643633,773استثمارات عقارية

–817,429اســتثمار في مشروع مشترك

938,78242,056المخزون

1034,05420,999مطلــوب من طرف ذو عالقة

11142,04790,336ذمــم تجارية مدينة وأخرى 

1253,95337,121مشتقات مالية

13650,000989,527موجودات مالية أخرى

141,218,7581,534,862النقــد وأرصدة بنكية

12,099,95512,813,687مجموع الموجودات

حقــوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

157,999,9137,999,913رأس المال

1253,95337,121احتياطــي تحوط التدفق النقدي 

)639,105()1,755,250(خسائر متراكمة

6,298,6167,397,929مجمــوع حقوق الملكية

المطلوبات

163,947,7333,203,645تسهيالت بنكية

171,606,8282,212,113ذمــم تجارية دائنة وأخرى

–101,578مطلــوب ألطراف ذات عالقة

–10245,200قــرض من أطراف ذات عالقة

5,801,3395,415,758مجموع المطلوبات

12,099,95512,813,687مجموع حقــوق الملكية والمطلوبات

  

محمد المال عبــد الوهــاب الحلبــي  
العضو المنتدب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 

بيــان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديســمبر 2017

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جزءًا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات
2017

ألف درهم
2016

ألف درهم

19552,04175,926اإليرادات

المبيعات )7,687()65,267(تكاليف 

486,77468,239الربح اإلجمالي

)408,958()1,290,705(20مصاريف عمومية وإدارية وتشــغيلية

)206,179()118,452(مصاريف بيع وتســويق

2122,888527إيرادات غير تشــغيلية، صافي

61,533)216,136(22)تكاليــف(/ إيرادات تمويل

–)514(8حصة خســارة من مشروع مشترك

)484,838()1,116,145(الخسارة للسنة

الدخل الشامل األخر

بنــود قــد يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخســارة

16,83235,410تحــوط التدفــق النقدي – ربح القيمة العادلة

)449,428()1,099,313(مجموع الخســارة الشاملة للسنة

الخسارة للسهم:

)0.067()0.140(23الخســارة األساســية والمخفضة للسهم )درهم(

بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جزءًا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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رأس المال
ألف درهم

احتياطي 
إصدار أسهم

ألف درهم

احتياطي 
تحوط من 

التدفق النقدي
ألف درهم

خسائر 
متراكمة

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

6,178,018)149,257(6,321,8283,7361,711الرصيــد في 1 يناير 2016

1,678,085–––1,678,085إصدار أسهم إضافية

)8,746()8,746(–––تكاليف إصدار أسهم

–3,736–)3,736(–تحويل احتياطي إصدار أســهم

)484,838()484,838(–––الخسارة للسنة

35,410–35,410––الدخل الشــامل األخر للسنة

)449,428()484,838(35,410––إجمالي الدخل / )الخســارة( الشــاملة للسنة

7,397,929)639,105(37,121–7,999,913الرصيد في 31 ديســمبر 2016

)1,116,145()1,116,145(–––الخسارة للسنة

16,832–16,832––الدخل الشــامل األخر للسنة

)1,099,313()1,116,145(16,832––إجمالي الدخل / )الخســارة( الشــاملة للسنة

6,298,616)1,755,250(53,953–7,999,913الرصيد في 31 ديســمبر 2017

بيــان التغيرات فــي حقوق الملكية الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جزءًا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشــطة التشــغيلية

)484,838()1,116,145(الخسارة للفترة

تعديالت لـ:

477,65537,087   اســتهالك ممتلكات ومعدات واســتثمارات عقارية

)61,533(216,136   تكاليــف / )إيــرادات( تمويل 

4,8142,631   مخصــص تعويض نهايــة الخدمة للموظفين

–514   حصة الخســارة من مشــروع مشترك

–2,184   الخســارة من بيع ممتلكات ومعدات

)506,653()414,842(التدفقات النقدية التشــغيلية قبل التغيرات في رأس المال التشــغيلي

)64,767()42,623(الزيــادة في ذمــم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

)42,056(3,274النقــص / )الزيادة( في المخزون

74,452468,178الزيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى باســتثناء مســتحقات المشــاريع

)33,874()12,326(الزيــادة فــي مطلوب من أطراف ذات عالقة

)179,172()392,065(النقد المســتخدم في األنشــطة التشغيلية 

)414()6,275(تعويضــات نهاية خدمــة الموظفين المدفوعة

)179,586()398,340(صافي النقد المســتخدم في العمليات

التدفقات النقدية من األنشــطة االســتثمارية

339,5271,866,066النقــص في موجودات مالية أخرى 

)3,919,063()976,749(إضافات إلى الممتلكات والمعدات، صافي مســتحقات المشــاريع

–32عائــدات بيع ممتلكات ومعدات

)204,423()8,451(إضافات إلى االســتثمارات العقارية، صافي مســتحقات المشاريع

42,20669,363فوائد مقبوضة

–)17,943(اســتثمار في مشروع مشترك

)2,188,057()621,378(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االستثمارية

التدفقــات النقدية من األنشــطة التمويلية

1,678,085–الُمحصل من إصدار أســهم إضافية

)8,746(–تكاليف إصدار األسهم

734,8601,961,908الُمحصل من التســهيالت البنكية صافية من مبالغ إعادة الســداد

–245,200الُمحصــل مــن قرض من أطراف ذات عالقة

)190,178()230,366(دفعــات لتكاليف التمويل

–)46,080(دفعــات لإليجار التمويلي

)93,077()17,875(الزيــادة في النقد المحتجز

 685,7393,347,992صافــي النقد الناتج من األنشــطة التمويلية

980,349)333,979(صافــي )النقــص( / الزيــادة في النقد وما يعادله

1,344,113363,764النقــد ومــا يعادله في بداية الفترة

1,010,1341,344,113النقــد ومــا يعادلــه في نهاية الفترة )إيضاح 14(

بيــان التدفقات النقدية الموحد 
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جزءًا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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معلومات عامة  .1
تأسســت دي اكس بي انترتينمنتس )مســاهمة عامة( )»الشــركة«( في بادئ األمر كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب الرخصة 
التجارية رقم 673692، وُأنشــأت في 11 يوليو 2012. حصلت الشــركة في 9 ديســمبر 2014 على موافقة وزارة االقتصاد وتحولت إلى شــركة 

مســاهمة عامة )مســاهمة عامة.( وفقًا لقانون الشــركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لســنة 1984  المســتبدل بالقانون 
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لســنة 2015 )»قانون الشــركات«(. 

إن الشــركة هي شــركة تابعة لمراس ليجر آند انترتيمنتس ذ.م.م. )»الشــركة األم«( ومملوكة بشــكل نهائي من قبل مراس القابضة 
ذ.م.م. )»الشركة األم الرئيسيـــة«(.

عنوان الشــركة المســجل هو ص.ب: 33772، دبي، اإلمارات العربية المتحدة )»اإلمارات العربية المتحدة«(.

تتمثل األنشــطة المرخصة للشــركة وشــركاتها التابعة )معًا »المجموعة«( في االســتثمار في المشــاريع التجارية وإدارة المنتزهات 
الترفيهية،  و االســتثمار في المشــاريع الســياحية و إدارتها؛ والتطوير العقاري؛ والمتاجرة في التذاكر اإللكترونية للفعاليات الرياضية 

والترفيهيــة، و إدارة التســويق،  وخدمــات إدارة المرافق وإدارة الفعاليات.

تتضمــن البيانــات المالية الموحدة الشــركات التابعة التالية:

تاريخ التأسيسمكان التأسيساســم الشركة التابعة

الملكية نسبة 

النشـاط النفعيةالقانونية

تطويــر المنتزهات الترفيهية100%99%18 مارس 2013دبي، اإلماراتموشنجيت ذ.م.م.

منتزه100%100%8 أبريل 2013دبي، اإلماراتأمجيت أوبريشنز ذ.م.م.*

 دبي باركس دستنيشــن 
بيع التذاكر / إدارة التســويق100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتمانيجمنت ذ.م.م.

تطويــر المنتزهات الترفيهية100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتبوليوود باركس ذ.م.م.

فندق خمس نجوم100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتدبــي باركس هوتيل ذ.م.م.

 تأجير وإدارة العقارات 100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتريفر بارك ذ.م.م.
المملوكة للشركة

االســتثمار في المشاريع 100%99%7 سبتمبر 2014دبي، اإلماراتإل إل دبــي ثيم بارك ذ.م.م.
التجارية واإلدارة

منتزه100%100%14 أكتوبر 2014دبي، اإلماراتإل إل دبي أوبريشــنز ذ.م.م.**
منتزه100%100%25 مارس 2015دبي، اإلماراتبي دبليو بي أوبريشــنز ذ.م.م.***

منتزه100%99%21 مايو 2015دبي، اإلماراتإس إف دبي ذ.م.م.
وكيل سفريات100%100%29 مايو 2016دبي، اإلماراتدو تريبس )ذ.م.م.(****

دي إكــس بي بروجيكت آند 
خدمات إدارة المشاريع100%99%5 أبريل 2017دبي، اإلماراتمانجمنت سيرفســز )ذ.م.م.( 

* شركة تابعة لموشنجيت ذ.م.م. ** شركة تابعة لـــإل إل دبي ثيم بارك ذ.م.م. *** شركة تابعة لـــبوليوود باركس ذ.م.م.

**** شــركة تابعة دبي باركس دستنيشــن مانيجمنت ذ.م.م.

تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعّدلة  .2
المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـــر جوهري على البيانات المالية الموحدة  1-2

تــم العمــل بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية المعدلــة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة وذلك للفترات الســنوية التي تبدأ 
اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2017 أو بعــد ذلــك التاريــخ. لم يســفر تطبيق هــذه المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليــة المعدلة عن أي تأثير جوهري على 

المبالغ المدرجة ألي من الســنة الحالية أو الســنوات الســابقة، إال أنه قد يؤثر على محاســبة المعامالت أو الترتيبات التعاقدية المســتقبلية.

تعديالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم 7: بيان التدفقات النقدية والتي تتطلب من أي شــركة توفير إفصاحات تمكن مســتخدمي 
البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشــطة التمويلية.

المعيــار المحاســبي الدولي رقــم 7: بيان التدفقات النقدية
قامــت المجموعــة بتطبيــق التعديــالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم 7 للمرة األولى خالل الســنة الجاريــة. وتقضي التعديالت تقديم 

أي منشــأة إفصاحــات تمكــن مســتخدمي البيانــات الماليــة من تقييــم التغيرات على االلتزامات الناتجة من األنشــطة التمويلية، بما في ذلك 
التغيــرات النقدية وغير النقدية.

تتألــف التزامــات المجموعــة الناتجــة مــن األنشــطة التمويلية من قرض ألطراف ذات عالقة والتزامات ضمن عقود إيجار تمويلية وتســهيالت 
بنكيــة. لقــد تــم بيــان التســوية بيــن األرصدة االفتتاحيــة والختامية لتلك البنود في اإليضاح رقم 16. ولم تقم المجموعة، تماشــًيا مع األحكام 

االنتقاليــة للتعديــالت، باإلفصــاح عــن المعلومــات المقارنة للفترة الســابقة. وبخالف اإلفصاحات اإلضافية، لم يكن لتطبيــق تلك التعديالت أي تأثير 
علــى البيانات الماليــة الموحدة للمجموعة.

إيضاحــات حــول البيانات المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(  .2
المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير الســارية بشــكل مســبق  2-2

لم تقم المجموعة مســبًقا بتطبيق المعايير والتعديالت والتفســيرات التالية التي هي قيد اإلصدار وغير الســارية مســبًقا.

المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية الجديدة والمعدلة
 تســري لفترات سنوية 

تبــدأ في أو بعد

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدولية إلعداد التقاريــر المالية 2014 – 2016 بتعديل المعيار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 1 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقاريــر المالية للمرة األولى والمعيار 

المحاســبي الدولي رقم 28 االســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشتركة )2011(.

1 يناير 2018

تفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقارير المالية رقم 22 مقابل المعامالت بالعمالت األجنبية والســلف 

يتعلــق هــذا التفســير بالمعامــالت التــي تتم بالعمالت األجنبية أو أي أجــزاء من تلك المعامالت في حال:
وجود مقابل ســائد بعملة أجنبية أو مســعر بها؛  •

•  اعتــراف المنشــأة بــأي من موجودات الدفع المســبق أو مطلوبات الدخل اآلجــل المتعلقة بذلك المقابل في 
موعد يســبق قيد األصل أو المطلوب أو الدخل ذات الصلة؛ و

أن كان أي مــن موجــودات الدفــع المســبق أو مطلوبات الدخل اآلجل غير نقدي.  •

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 الدفع على أســاس الســهم بشــأن تصنيف وقياس 
معامالت الدفع على أســاس السهم.

1 يناير 2018

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقارير المالية رقم 4 عقود التأمين: وتتعلــق تلك التعديالت بتواريخ 
الســريان المختلفــة للمعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات الماليــة ومعيار عقود التأمين 

الجديد القادم.

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم 40 االســتثمارات العقارية: تـــرتبط تلك التعديالت بتعديل نص 
الفقرة رقم 57 ليكون أنه ال يجوز للمنشــأة تحويل أي عقار إلى اســتثمارات عقارية أو من اســتثمارات عقارية 
إال بوجود دليل يشــهد على تغير في اســتخدامه. ويقع التغير في اســتخدام العقار في حال اســتوفى العقار 

أو لم يســتوف تعريف معنى االســتثمار العقاري. وال يعتد بمجرد بتغيير اإلدارة نيتها الســتخدام العقار في 
ذاتــه دليــًلا علــى تغير اســتخدامه. وقــد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلــة التي تضمنتها هي 

قائمة غير شــاملة. 

1 يناير 2018

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات وذلك بشــأن إفصاحات 
إضافيــة لمحاســبة التحــوط )والتعديــالت الالحقة لها( الناتجة من مقدمة فصل محاســبة التحوط الواردة 

بالمعيــار الدولــي إلعداد التقريـــر المالية الموحدة رقم 9.

عنــد تطبيق المعيار الدولي 
إلعــداد التقارير المالية رقم 9 

ألول مرة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقم 9 األدوات المالية )النســخ المعدلة في 2009 و 2010 و 2013 و 2014(

يقــدم المعيــار الدولــي إلعــداد التقارير المالية رقــم 9 الصادر في نوفمبر 2009 متطلبات جديدة حول تصنيف 
الموجــودات الماليــة واإلفصــاح عنهــا. وكان المعيار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 9 قد ُعدل الحًقا في أكتوبر 

2010 بحيــث يتضمــن متطلبــات تتعلق بتصنيف المطلوبات المالية وقياســها وحول إلغاء االعتراف. وُعدل كذلك 
في نوفمبر 2013 ليتضمن المتطلبات الجديدة بشــأن محاســبة التحوط العام. وفي يوليو 2014، صدرت نســخة 

أخرى معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 حيث كان الهدف األساســي منه أن يشــمل أ( 
متطلبــات انخفــاض القيمــة للموجودات المالية، و ب( تعديــالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس عن 

طريق تقديم إحدى فئات قياس »القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر« على أدوات دين بعينها.

تتضمن نســخة نهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والتي تشــمل متطلبات محاســبة 
األدوات الماليــة وتحــل محــل المعيار المحاســبي الدولي رقم 39 األدوات الماليــة: االعتراف والقياس، تتضمن 

متطلبــات تتعلق بالجوانب التالية:
•  التصنيــف والقيــاس: ُتصنــف الموجودات المالية باإلشــارة إلى نمط األعمال التــي تنضوي تحتها تلك 

الموجــودات الماليــة وخصائــص تدفقاتهــا النقدية التعاقدية. ويقدم المعيار الدولــي إلعداد التقارير المالية 
في نســخته الصادرة في 2014 فئة من فئات »القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر » ألدوات دين 

معينــة. ويتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة وفق هذا المعيار بالطريقة ذاتها التــي ُتصنف بها ضمن المعيار 
المحاســبي الدولــي رقــم 39 مــع وجود بعض االختالفات في المتطلبــات التي ُيعمل بها في قياس 

المخاطر االئتمانية الخاصة بأي منشــأة.
•  انخفــاض القيمــة: مــع نســخة المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 الصادرة في 2014 والتي تقدم 

نظــام »خســارة ائتمانيــة متوقعــة« لقياس انخفاض قيمة الموجــودات المالية، فلم يعد من الضروري 
االعتــراف بــأي واقعة ائتمانية تحدث قبل أي خســارة ائتمانية.

•  محاســبة التحــوط: يقــدم المعيــار نظام محاســبة تحوط جديد يهدف إلى توثيق مزيد مــن الصلة بالكيفية 
التــي تكــون عليها المنشــآت التي تعمل في أنشــطة إدارة المخاطر وقت التعرضــات للمخاطر المالية 

وغير المالية.
•  إلغــاء االعتــراف: اســتمر العمــل بمتطلبات إلغاء االعتراف بالموجودات الماليــة والمطلوبات المالية من 

المعيار المحاســبي الدولي رقم 39.

1 يناير 2018
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(  .2
المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير الســارية بشــكل مســبق )تتمة(  2-2

تأثيــر تقييــم المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 األدوات المالية
وفًقــا لتحليــل الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية للمجموعة كما في 31 ديســمبر 2017 على أســاس الحقائق والظروف الراهنة بذلك 

التاريــخ، قامــت إدارة المجموعــة بتقييــم أثــر المعيار الدولي إلعــداد البيانات المالية رقم 9 على البيانات الماليــة للمجموعة كما يلي:

التصنيف والقياس
سيســتمر قياس جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية على نفس األســاس المطبق حالًيا وفق المعيار المحاســبي الدولي رقم 39.

انخفاض القيمة
ســتخضع الموجودات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة لشــروط انخفاض القيمة الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9. 

وتتوقــع المجموعــة تطبيــق النهج المبســط لالعتراف بالخســائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر التســهيالت لذممهــا التجارية المدينة وفق 
مــا يقتضيــه ويســمح به المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم 9.

المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية الجديدة والمعدلة
 تســري لفترات سنوية 

تبــدأ في أو بعد

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقم 16 عقود اإليجار. يفصل المعيار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية 
رقم 16 الكيفية التي سيقوم بها معد المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية باالعتـــراف بعقود اإليجار 

وقياســها وعرضها واإلفصاح عنها. ويقدم المعيار نظام محاســبة واحد للمســتأجر بحيث يتعين بموجبه 
على المســتأجرين تســجيل موجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار مالم تكن عقود اإليجار تمتد لفتـــرة 

12 شــهًرا أو أقل من ذلك أو مالم تكن قيمة األصل المعني تقل عن ذلك. وفي ظل هذا المعيار، يســتمر 
المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود اإليجار كعقود إيجار تشــغيلية أو تمويلية، مع بقــاء منهج المعيار الدولي 

إلعداد التقاريـــر المالية رقم 16 بشأن محاسبة المؤجر على حاله إلى حد كبيـــر بدون تغيـــر عن سلفه 
المعيار المحاســبي الدولي رقم 17.

1 يناير 2019

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 األدوات المالية: وهــي تتعلق بمميزات 
مدفوعــات التعويــض الســلبي المســبقة. وتقوم هذه التعديــالت بتعديل المتطلبــات الحالية للمعيار 

الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 بخصوص حقوق اإلنهاء من أجل الســماح بالقيــاس بالتكلفة المطفأة 
)أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل األخر، بناًء على نموذج األعمال( حتــى في حالة مدفوعات 

التعويض الســلبية.

1 يناير 2019

تعديالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم 28 االســتثمار في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة: 
وذلك فيما يتعلق بالفوائد طويلة األجل في المشــاريع الزميلة والمشــاريع المشــتركة. وتبين هذه 

التعديــالت أنــه ال يتــم تطيبــق طريقة حقوق الملكية على أي منشــأة تقوم علــى بتطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية على الفوائد طويلة األجل في أي شــركة زميلة أو مشــروع 

مشــترك التي تشــكل جزًءا من االســتثمار الصافي في هذه الشــركة الزميلة أو المشــروع المشترك. 

1 يناير 2019

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقم 17 عقود التأمين حيث يقضي هــذا المعيار بقياس التزامات 
التأميــن بقيمــة تنفيــذ العقــد الحاليــة. ويوفر المعيار كذلك منهج عرض وقياس أكثر اتســاًقا لجميع عقود 

التأمين. وتهدف تلك المتطلبات لتحقيق محاســبة متســقة وقائمة على المبادئ بشــأن كافة عقود 
التأميــن. ويحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقارير المالية رقم 17 محل المعيار الدولــي إلعداد التقارير المالية 

رقــم 4 عقــود التأمين اعتباًرا من 1 يناير 2021.

1 يناير 2021

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات وذلك بشــأن إفصاحات 
إضافيــة لمحاســبة التحــوط )والتعديــالت الالحقة لها( الناتجة من مقدمة فصل محاســبة التحوط الواردة 

بالمعيــار الدولــي إلعداد التقريـــر المالية الموحدة رقم 9.

عنــد تطبيق المعيار الدولي 
إلعــداد التقارير المالية رقم 9 

ألول مرة

تعديــالت علــى المعيــار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية رقم 10 البيانات الماليــة الموحدة، وعلى المعيار 
المحاســبي الدولي رقم 28 االســتثمار في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشتـــركة )2011(، وذلك بشأن 
معالجة بيع الموجودات أو المســاهمة بها من المســتثمر إلى شــركته الزميلة أو مشــروعه المشتـــرك.

ُأرجئ تاريخ الســريان ألجل 
غير مســمى، مع السماح 

المسبق. بالتطبيق 

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات، وهي التعديالت بشــأن 
اإلفصاحــات المتعلقــة بالتطبيــق األولي للمعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم 9.

عنــد تطبيق المعيار الدولي 
إلعــداد التقارير المالية رقم 9 

ألول مرة

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدولية إلعداد التقارير الماليــة 2015 – 2017 بتعديل المعيارين 
الدولييــن إلعــداد التقاريــر الماليــة 3 و 11، وبتعديل المعيارين المحاســبيين الدوليين 12 و 23.

1 يناير 2019

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييـــر والتفسيـــرات والتعديالت في البيانــات المالية الموحدة للمجموعة عندما يســري العمل بها، كما وتتوقع 
أال يكون لتطبيق هذه المعاييـــر والتفسيـــرات والتعديالت أي تأثيـــر جوهري على بياناتها المالية الموحدة في فتـــرة التطبيق األولي لها.

وتتوقــع اإلدارة كذلــك أن يتــم تطبيــق المعياريــن الدوليــن إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 و 16 في البيانات المالية الموحــدة للمجموعة للفترات 
الســنوية التــي تبــدأ في 1 ينايــر 2018، و 1 يناير 2019 على الترتيب.
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

السياســات المحاسبية الهامة  .3
بيان االلتـزام

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاســبة الدولي، بما في ذلك 
لجنة تفســيرات إعداد التقارير المالية الدولية والتفســيرات ومتطلبات القوانين المعمول بها بدولة اإلمارات العربية المتـــحدة.

أســاس إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أســاس التكلفة التاريخيـــة، باســتثناء ما يتعلق بأدوات المشــتقات المالية التي تقاس 

بالقيمــة العادلــة. وتعتمــد التكلفــة التاريخيــة بالعموم على القيمة العادلة للمقابل الممنوح لقاء ســلع وخدمات.

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم قبضه لبيع أي مــن الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمــن معاملة منظمة بين 
المشــاركين في الســوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان الســعر يمكن تقديره بطريقة مباشــرة أو أمكن تقديره من خالل 

أســلوب تقييــم أخــر. وعنــد تقديــر القيمة العادلة ألي مــن الموجودات أو المطلوبات. تأخذ المجموعة بعيــن االعتبار خصائص الموجودات أو 
المطلوبات إذا ما كان على المتشــاركين بالســوق النظر لتلك الخصائص عند تســعير األصل أو المطلوب في تاريخ القياس.

تــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وُتقرب جميع القيم إلــى أقرب ألف درهم، ما لم ُيحدد خالفًا 
لذلــك. فيمــا يلي أهم السياســات المحاســبية المّتبعة عند إعــداد البيانات المالية الموحدة.

مبدأ االستمرارية
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحدة للمجموعة على أســاس مبدأ االســتمرارية وهو الذي يفترض قدرة المجموعــة على الوفاء بالتزاماتها 

لفترة 12 شــهرا على األقل من تاريخ توقيع هذه البيانات المالية الموحدة. وخالل الســنة الحالية، تكبدت المجموعة خســارة صافية بمبلغ 1،116 
مليــون درهــم )2016: 485 مليــون درهــم( وكان لديهــا قــروض بنكية قائمة بقيمــة 4.158 مليون درهم )2016: 3.423 مليون درهم( كما في 

ذلــك التاريــخ. لقــد تــم أخــذ النقــاط التالية باالعتبار من قبل اإلدارة عند تحديد مالئمة مبدأ االســتمرارية في إعــداد البيانات المالية الموحدة:

)1(  حصلت المجموعة من أكبر مســاهميها، خالل ســنة 2017، على قرض مســاند من مســاهم بقيمة 700 مليون درهم، تم ســحب منها 
مبلغ 245 مليون درهم في ســبتمبر 2017. لقد تم، وســيتم، اســتغالل القرض المســاند من مســاهم في تمويل تكاليف المشــاريع 

والمصاريف التشــغيلية وإعادة سداد الديون.

)2(  خطــة األعمــال االســتراتيجية المفصلــة للمجموعــة والتــي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، والتي تشــمل تأثير إعادة 
هيكلــة الديــون )موضح فيما يلي( ودعم أكبر المســاهمين، و

)3(  قامــت المجموعــة فيمــا بعــد نهاية الســنة بإعادة هيكلة التســهيل المســاند لديها مــع ممويلها مما نتج عنه تأجيل لمدة 3 ســنوات 
إلعــادة ســداد المبالــغ األصلية وفحص شــروط التســهيل وإعــادة هيكلة للدفعــات المتبقية بما يتفق مع خطة األعمال االســتراتيجية 

للمجموعــة )إيضاح 29(.

)4(  عقدت المجموعة بعد نهاية الســنة اتفاقية مع الشــركة األم الرئيســية والشــركة األم لتصدرا لصالحها أداة قابلة للتحويل بقيمة 1.200 
مليون درهم بشــرط الحصول على موافقة المســاهم. وبموجب االتفاقية، ســيتم تضمين القرض المســاند من مســاهم القائم البالغ 

700 مليــون درهــم فــي األداة القابلة للتحويل )إيضاح 29(.

بنــاًء علــى هــذه العوامــل تــرى اإلدارة أنــه من غير المحتمــل أن تتحقق أي موجودات بمبلغ أقل من المبالغ المقيــدة في البيانات المالية 
الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. وبنــاًء عليــه ، لم يتم إجراء أي تعديــالت على البيانات المالية الموحدة تتعلق بإمكانية اســترداد وتصنيف 

المبالــغ الدفترية لألصل أو مبالــغ االلتزامات وتصنيفها.

أساس التوحيد
تتضمن البيانات المالية الموحدة للشــركة وشــركاتها التابعة البيانات المالية للشــركة والمنشــآت الخاضعة لســيطرة الشــركة )شــركاتها 

التابعة( والمعدة حتى 31 ديســمبر لكل ســنة. وتتحقق السيـــطرة عندما يكون للشــركة:

الســيطرة على المنشــأة المستثمر بها؛  •

تخضع أو لها الحق في عوائد متغيرة نتيجًة الرتباطها بالمنشــأة المســتثمرة؛ و  •

إمكانية اســتعمال ســيطرتها للتأثير على عوائدها.  •

تعيد الشــركة تقدير ما إذا كانت تســيطر على المنشــأة المســتثمر بها، من عدمه، إذا كانت الظروف والوقائع تشــير إلى وجود تغيرات على 
واحد أو أكثر من عناصر الســيطرة الثالثة الواردة أعاله. وتبدأ عملية توحيد الشــركة التابعة عندما تتحصل الشــركة على الســيطرة عليها، 
بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشــركة الســيطرة على تلك الشــركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين نتائج الشــركة 

التابعة المســتحوذ عليها أو المســتبعدة خالل الفترة في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد من تاريخ حصول الشــركة على 
الســيطرة وحتى تاريخ فقدانها لتلك السيـــطرة.

عند الضرورة تقوم الشــركة بإجراء التعديالت الضرورية على البيانات المالية للشــركات التابعة لضمان التوافق بين السياســيات المحاســبية 
المّتبعة في الشــركات التابعة مع السياســات المحاســبية المّتبعة في الشــركة األم. كما و تستـــبعد جميع الموجودات والمطلوبات 

وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتبادلة بين شــركات المجموعة بالكامل عند التوحيـــد.
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
مشروع مشترك

يتم احتســاب الحقوق في المشــاريع المشــتركة باســتخدام طريقة حقوق الملكية، حيث يتم بمقتضى تلك الطريقة قيد االســتثمار مبدئًيا 
بالتكلفة وُتعدل بعد االســتحواذ وفق التغيرات الناتجة في صافي موجودات الشــركة المســتثمر بها. وتتضمن أرباح أو خســائر المجموعة 

حصتها من أرباح أو خســائر الشــركة المســتثمر بها، بينما يتضمن الدخل الشــامل األخر للمســتثمر حصته في الدخل الشــامل األخر في 
الشــركة المستثمر بها.

االعتراف باإليرادات
تعتــرف المجموعــة باإليــرادات علــى أســاس نمــوذج قائم على خمــس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم 15:

الخطـــوة 1 –  تحديــد العقــد المبــرم مــع العميــل: ويعرف العقــد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر يترتب بموجبــه حقوًق والتزامات ُملزمة ويحدد 
المعاييــر الخاصة بــكل من هذه الحقوق وااللتزامات.

تحديــد آداء االلتزامــات المتضمنــة فــي العقــد: وأداء االلتزام في العقد يمثل تعهًدا بنقل ســلعة أو خدمة للعميل. الخطــوة 2 – 

الخطــوة 3 –  تحديــد مقابــل المعاملــة: وُيعــرف مقابل المعاملة بقيمة المقابل الذي تتوقع المجموعة اســتحقاقه نظير تحويل الســلع 
والخدمــات المتعهــد بهــا للعميل، ويســتثنى من تلك القيمة المبالــغ المحصلة نياية عن الغير.

الخطــوة 4 –  تخصيــص ســعر المعاملــة عــن التزامــات يتعين أداؤها فــي العقد: فيما يتعلق بالعقود التي تتضمــن أكثر من التزام يتعين أداؤه، 
ينبغــي علــى المجموعــة تخصيــص مقابــل معاملة لــكل التزام يتعين أداؤه بقيمة تعبر عن المقابــل الذي تتوقع المجموعة 

اســتحقاقه مقابل أداء كل التزام.

قيــد اإليرادات متى وعندمــا تقوم المجموعة بأداء االلتزام. الخطــوة 5 – 

وتقيد المجموعة اإليرادات على أســاس القســط الثابت على مدار فترة زمنية لبطاقات الدخول الموســمية والســنوية وإيرادات اإليجارات ودخل 
الرعاية حال اســتيفاء أي مــن المعايير التالية:

تلقــي العميــل واســتهالكه فــي نفــس الوقت للمنافــع المترتبة على أداء المجموعة  اللتزام عند تنفيــذ المجموعة لذلك االلتزام؛ أو  •

أســفر أداء المجموعة لاللتزام عن إنشــاء أو تعزيز أصل يخضع لســيطرة العميل متى تم إنشــاء األصل أو تعزيزه؛ أو  •

•  لم يترتب على تنفيذ المجموعة لاللتزام إنشــاء أو تعزيز أصل باســتخدام بديل للمجموعة وكان لديها حق ملزم الســتالم مقابل االلتزام 
المؤدى حتى تاريخه.

وتخصــص المجموعــة مقابــل المعاملــة لاللتــزام التــي يتعيــن أداؤها في أي عقد بناًء على طريقة المدخالت التــي تتطلب قيد اإليرادات على 
اســاس جهود المجموعة أو إســهاماتها المتعلقة بأداء االلتزام.

عنــد اســتيفاء المجموعــة لاللتــزام مــا عــن طريق تحويل الســلع أو الخدمات المتعهد بها، تقيد المجموعة أصــل تعاقدي بناًء على قيمة 
المقابل المكتســب بســبب أداء االلتزام. وينشــأ التزام تعاقدي حال زيادة قيمة المقابل المســتلم من العميل قيمة اإليرادات المعترف بها.

ُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المســتلم أو مســتحق االســتالم مع األخذ بعين االعتبار البنود التعاقدية المتفق عليها بشــأن المبالغ 
الماليــة باســتثناء الضرائــب والرســـوم. وتقــوم المجموعة بتقديــر ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة من أجــل تحديد ما إذا كانت تعمل 

كطــرف أصيــل أو وكيــل. وقد اســتنتجت المجموعة أنها تعمل كطرف أصيل فــي جميع ترتيبات إيراداتها.

ويتــم قيــد اإليــرادات فــي البيانــات المالية الموجزة الموحــدة إذا كان من المرجح تدفق المنافع االقتصادية علــى المجموعة ومن الممكن 
قيــاس اإليــرادات والتكاليف، كلما توجب ذلك، قياًســا موثوًقا به.

تنتــج اإليــرادات مــن تشــغيل أماكــن جذب الــزوار ومنتجعات حدائق المالهي. وتمثل اإليرادات المبالغ المدفوعــة من العمالء لتذاكر الدخول 
وواإلقامة ومبيعات المأكوالت والمشــروبات والتســويق والدخل من مبيعات وإيجار التجزئة والكفالة.

إيرادات الدخول
يتــم قيــد إيــرادات الدخــول المتعلقــة بمبيعــات تذاكر حدائق الترفيه عند اســتعمال التذاكر. ويتم قيد اإليرادات من التذاكر الســنوية على مدى 

ســنة واحدة من تاريخ أول استخدام.

إيرادات اإلقامة
يتم قيد إيرادات اإلقامة عند إشــغال الغرف مخصومًا منها الخصومات الســارية ورســوم البلدية إن كانت مطبقة.

بيع المأكوالت والمشــروبات والسلع
ُتقيد مبيعات الســلع والمأكوالت والمشــروبات والســلع عند بيع البضائع.
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االعتــراف باإليرادات )تتمة(

إيرادات اإليجار
تقيــد إيــرادات اإليجــار مــن اإليجارات التشــغيلية على مدى ســنة إيجار واحدة. وعنــد توفير المجموعة لحوافز إيجار تشــغيلية لعمالءها، يتم قيد 

التكلفــة المجمعــة للحوافــز كخفض في اإليــرادات اإليجارية على مدى هذا العام اإليجاري.

إيرادات الكفالة
ٌتقيد إيرادات الكفالة على أســاس القســط الثابت على مدارالعقد.

إيرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد مــن األصل المالي عندمــا يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية ســوف تتدفق على المجموعة، وأن اإليرادات 

يمكن قياســها بشكل موثوق.

تتـــراكم إيرادات الفوائد على أســاس الفتـــرات الزمنية التى تخصها مع األخذ في االعتبار المبلغ األصلي غيـــر المســدد و ســعر الفائدة المتعلق 
بــه، وهــو المحــدد لخصــم التدفقــات النقدية المقدرة عبــر العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي قيمته الدفتـــرية عند االعتراف األولي.

االستثمارات العقارية
تتألــف االســتثمارات العقاريــة مــن العقــارات المحتفــظ بهــا لتحقيق عائدات إيجارية و / أو تعظيم قيمتهــا، أو كال الغرضين، )بما في ذلك العقارات 

قيد اإلنشــاء لتلك األغراض(، وُتقاس مبدئيـــًا بتكلفتها، بما في ذلك تكاليف المعامالت ذات الصلة بعد طرح االســتهالك المتـــراكم واي 
خســائر متراكمة النخفاض القيمة. لم يتم تحميل أي اســتهالك على األراضي واالســتثمارات العقارية قيد اإلنشــاء.

يتم احتســاب االســتهالك لشــطب االســتثمارات العقارية باســتثناء األعمال تحت اإلنشــاء بعد طرح القيمة المتبقية المقدرة وفق طريقة القســط 
الثابــت على مدار األعمــار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

سنوات

ليس عليها اســتهالكأراضي

3 – 50مبانــي وبنية تحتية ومعدات أخرى

يتم احتســاب النفقات المتكبدة إلحالل أي مكون من عناصر االســتثمارات العقارية المحتســبة بشــكل منفصل مع شــطب القيمة الدفتـــرية 
للعنصر المســتبدل. ويتم رســملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المســتقبلية ألي من بنود االســتثمارات العقارية ذات 

الخصــوص. ويتــم إثبــات جميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخركمصاريف متكبدة.

يلغى االعتـــراف باالســتثمارات العقارية إما عند اســتبعادها أو عند ســحب االســتثمارات العقارية من االســتخدام بصورة دائمة أو عندما لم يعد 
هناك منافع اقتصادية مســتقبلية من اســتبعادها. إن أية أرباح أو خســائر تنتج من إلغاء االعتـــراف باالســتثمارات العقارية يتم االعتـــراف بها في 

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرفي الفتـــرة التـــي تم خاللها الغاء االعتراف.

تتم التحويالت إلى االســتثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االســتخدام يســتدل عليه بانتهاء اســتخدام المالك للعقار 
فــي حــال التحويــل مــن اســتخدام المالــك أو بدء عقد اإليجار التشــغيلي لطرف آخر في حال التحويل مــن المخزون. وال تتم التحويالت من 

االســتثمارات العقارية إال عند تغيير االســتخدام  الذي يســتدل عليه بالبدء باســتخدام المالك في حال التحويل إلى اســتخدام المالك أو بدء 
التطويــر بغــرض البيــع فــي حــال التحويل إلى المخزون. وتتــم تلك التحويالت بالقيمة الدفتـــرية للعقارات في تاريخ التحويل.

الممتلكات والمعدات
تتألــف الممتلــكات والمعــدات مــن األراضي والمبنى والبنية التحتية والســيارات ومعدات مكتب وتكنولوجيــا المعلومات واألثاث والتركيبات 

والمالهــي و أماكــن الجذب واألعمال الرأســمالية قيد التنفيذ.

تســجل جميــع بنــود الممتلــكات والمعــدات مبدئيًا بالتكلفة، بينما تدرج الممتلكات والمعدات بعد االعتـــراف المبدئــي بالتكلفة ناقصًا 
االســتهالك المتـــراكم وخســائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت، وذلك باســتثناء األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ. تتضمن التكلفة 

المصروفات التي تنســب مباشــرة إلى االســتحواذ على األصول. تكلفة األصول المنشــأة داخليًا تشــمل تكلفة المواد والعمالة المباشــرة وأية 
تكاليــف أخــرى تنفــق علــى األصــل ليصبح جاهزًا لالســتخدام المقرر له، و باإلضافة إلى تكاليف تفكيك وإزالــة مكونات األصل وترميم الموقع. 

تدرج تكاليف االقتـــراض التي قد تنســب مباشــرة إلى شــراء أو بناء أو إنتاج أصل في تكلفة ذلك األصل.

ُتدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفتـــرية لألصل أو يعتـــرف بها كأصل منفصل، حســب االقتضاء، فقط عندما يكون من المحتمل أن 
المنافع االقتصادية المســتقبلية المرتبطة بالعنصر ســوف تتدفق للمجموعة، وتكلفة هذا العنصر يمكن قياســها بشــكل موثوق. النفقات 

المتكبدة الســتبدال أي عنصر من عناصر الممتلكات والمعدات التي تتم المحاســبة عنها بشــكل منفصل يتم رســملتها ويتم شــطب 
القيمة الدفتـــرية للعنصر الذي تم اســتبداله. يتم إثبات جميع اإلصالحات و أعمال الصيانة األخرى عند تكبدها في بيان الربح أو الخســارة 

والدخل الشــامل اآلخر الموحد.
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يتم احتســاب االســتهالك لشــطب تكاليف الممتلكات والمعدات بخالف األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ بعد طرح القيمة المتبقية المقدرة 
وفــق طريقــة القســط الثابت على مدار األعمــار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

سنوات

ليس عليها اســتهالكأراضي

5 – 50مبـــاني وبنية تحتية

3 – 15معــدات تكنولوجيــا المعلومات ومعدات أخرى

5 – 20أحصنــة المالهي وأماكن الجذب

3 – 20أثاث وتركيبات

3 – 4سيارات

ويتم اســتهالك الموجودات المحتفظ بها ضمن عقد إيجار تمويلي على مدار العمر االفتراضي المقدر وفق األســاس ذاته للموجودات 
المملوكــة. ومــع ذلــك، يتــم اســتهالك الموجودات على مدار فترة عقــد اإليجار أو أعمارها االفتراضية، أيهما أقصر، وذلك في حال عدم وجود 

تأكــد معقــول بــأن ملكيــة الموجودات ســيتم حيازتها بنهاية فترة عقود اإليجار.يتم مراجعة األعمــار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة 
االســتهالك في نهاية كل ســنة مع األخذ في االعتبار أي تأثير للتغيـــرات على التقدير المحتســب على أســاس مســتقبلي. ويتم خفض القيمة 

الدفتريــة لألصــل علــى الفــور إلى قيمتها القابلة للتحصيل إذا ســجلت القيمة الدفترية لألصــل قيمة أعلى من القيمة القابلة للتحصيل.

األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ
تتضمــن األعمــال قيــد التنفيــذ العقــارات الجاري إنشــاؤها أو تطويرها ألغراض مســتقبلية. وتتضمن التكلفة نفقات البنيــة التحتية قبل التطوير 

واإلنشــاء وغيرها من النفقات ذات الصلة مثل األتعاب المهنية والتكاليف الهندســية التي تعزى إلى المشــروع والتي يتم رســملتها على 
مدار الســنة عندما تكون األنشــطة الالزمة لتجهيز الموجودات لألغراض المقصود منها جارية. ويتم تصنيف تلك العقارات كأعمال رأســمالية 
جارية حتى االنتهاء من عملية اإلنشــاء أو التطوير. ويتم رســملة التكاليف المباشــرة من بداية المشــروع وحتى االنتهاء منه. وال يتم تحميل 

أي اســتهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيـــذ.

تصنيف العقارات
تحدد اإلدارة عند االســتحواذ على العقار أو إنشــائه ما إذا كان ســيتم تصنيفه كاســتثمار عقاري أو ممتلكات ومعدات. وتقوم المجموعة 

بتصنيــف العقــارات كاســتثمار عقــاري عندمــا تنوي االحتفــاظ بالعقار لإليجار أو لتعظيم قيمته أو ألغراض غيــر محددة. وتصنف المجموعة 
العقــار كممتلــكات ومعدات عندما تنوي اســتعمال العقار لعملياتها.

عقود اإليجار
ُتصنــف عقــود اإليجــار كإيجــارات تمويليــة عندما تنص عقــود اإليجار على تحويل جميع مخاطر ومنافع التملك إلى المســتأجر. أما أنواع 

اإليجــارات األخــرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشـــغيلية.

المجموعة كمستأجر
يتم تســجيل دفعات اإليجار التشــغيلي كمصروف على أســاس القســط الثابت مقســمًا على فتـــرة اإليجار، إال إذا تواجد أســاس آخر أكثر مالئمة 

لتوزيــع المنافــع االقتصاديــة علــى فتـــرة اإليجار. يتم االعتراف بااللتزامــات اإليجارية الطارئة التي تنتج عن عقود اإليجار التشــغيلية كمصروف في 
الســنة المحملة بها.

في حالة اســتالم حوافز إيجار إلبرام عقود إيجار تشــغيلية، يتم االعتراف بتلك الحوافز كمطلوبات. ويتم إثبات إجمـــالي المنافع من الحوافز 
كتخفيض لمصروف اإليجار على أســاس القســط الثابت، إال في وجود أســاس آخر أكثر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية على فتـــرة اإليجار.

المجموعة كمؤجر
أبرمت المجموعة عقود إيجار تشــغيلية على اســتثماراتها العقارية. وقد حددت المجموعة، بناًء على تقييم شــروط وأحكام الترتيبات 

التعاقديــة، أنهــا تحتفــظ بالمنافــع والمخاطــر لتلك العقارات وتقوم بمحاســبة عقود اإليحار كعقود إيجار تشــغيلية. ويتم قيد اإليرادات اإليجارية 
مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى مــدار فترة إيجارية مدتها ســنة واحدة حيث ترى اإلدارة أن ذلك أكثر تمثيــًلا لتدفق المنافع االقتصادية 

للمجموعــة. عندمــا توفــر المجموعــة حوافــز إيجار تشــغيلية لعمالئها، يتم قيد التكلفة اإلجمالية للحوافــز كخفض في إيرادات اإليجار على 
مدى ســنة اإليجار تلك.

المخزون
ُيــدرج المخــزون بالتكلفــة وصافــي القيمــة المحقق، أيهما أقل. وُتحدد تكلفة المخزون على أســاس المعدل المرجــح. وتمثل صافي القيمة 

المحققــة ثمــن البيــع المقــدر للمخزون مطروًحا منــه جميع تكاليف اإلنجاز المقدرة والتكاليف الالزمــة إلتمام عملية البيع.
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السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
أدوات المشــتقات المالية

تبرم المجموعة مقايضات ألســعار فائدة المشــتقات. وتقاس المشــتقات في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ العقد ويعاد قياســها الحقًا بالقيمة 
العادلة في نهاية كل فترة بيان مالي. يتم االعتـــراف بالربح أو الخســارة في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخرالموحد. ويتم إدراج 

المشــتقات بقيمها العادلة كموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة، أو يتم إدراجها كمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة ســلبية.

محاسبة التحوطات
عنــد بــدء عالقــة التحــّوط تقــوم المجموعــة بتوثيق العالقــة بين أداة التحوط و بند التحوط مع أهداف إدارة المخاطر المرجوة و اســتراتيجيتها في 
القيــام بعــدة عمليــات التحــّوط. و عــالوة علــى ذلــك تقوم المجموعة عند بدء عملية التحوط و الحقًا و بشــكل مســتمر بتوثيق ما إذا كانت أداة 

التحــوط ذات فعاليــة كبيــرة فــي عكــس تغيرات القيمة العادلــة أو التدفقات النقدية لبند التحوط الناتجــة عن الخطر المتحوط له.

تحوطــات التدفقات النقدية
يتــم تســجيل الجــزء الفعــال مــن التغيرات في القيمة العادلة للمشــتقات المحددة والمؤهلة لتكــون تحوطات تدفق نقدي في الدخل 

الشــامل اآلخــر وتتراكــم ضمــن احتياطــي للتحــوط من التدفق النقدي. ُتدرج أية أرباح أوخســائر تتعلق بالجزء غيــر الفّعال في بيان الدخل الموحد 
علــى الفــور ويتم تضمينها في األرباح / )الخســائر( األخرى.

يتم التوقف عن محاســبة التحوط إذا أنهت المجموعة عالقة التحوط، أو حين انتهاء ســريان أدوات التحوط أو بيعها أو فســخها أو اســتعمالها، 
أو إن لم تعد مؤهلة كأدوات تحوط. ويســتمر تســجيل الربح أو الخســارة، المعترف بها في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل 

األخرالموحــد والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة في ذلك الوقــت، ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بها عندما تــدرج المعامالت المتوقعة 
في نهاية األمر في الربح أو الخســارة. وعندما لم يعد من المتوقع حدوث أي معاملة مســتقبلية، يتم االعتراف بالربح أو الخســارة المتراكمة 

في حقوق الملكية مباشــرة في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخرالموحد.

انخفاض قيمة الموجودات الملموســة
تجري المجموعة في تاريخ كل بيان مالي مراجعة للقيم الدفتـــرية للموجودات الملموســة لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشــر يدل 

على تدني في قيمة الموجودات، في حال وجود مثل هذه المؤشــرات، يتم تقدير القيمة المســتردة للموجودات لتحديد مدى الخســارة )إن 
وجــد(. وفــي حــال صعوبــة تقدير القيمة المســتردة لألصل فرديًا تقوم المجموعة بتقدير القيمة المســتردة لوحــدة توليد النقد الذي ينتمي 
إليهــا األصــل. عنــد إيجــاد أســاس توزيــع معقول و ثابت يتم توزيع موجودات الشــركة أيضًا لوحدات فردية مولــدة للنقد أو توزيعها على أصغر 

مجموعــة مــن وحــدات توليد النقد التي يمكن تحديد أســاس توزيع معقول وثابت لها.

تمثــل القيمــة المســتردة القيمــة العادلــة مطروحــًا منهــا تكلفــة البيع والقيمة المستـــخدمة، أيهمــا أعلى. عند تقييــم القيمة تحت 
االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة لحســاب القيمة الحالية باســتخدام نســبة خصم ما قبل الضريبة والتـــي تعكــس قيمتها 

الســوقية مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أثــر الوقت علــى النقد والمخاطر المحــددة لألصل والتي لم يتم بنــاًء عليها تعديــل تقديرات التدفقات 
النقدية المســتقبلية.

أما إذا كانت القيمة المســتردة المقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفتـــرية، يتم خفض القيمة الدفتـــرية لألصل )أو وحدة 
توليد النقد( إلى أن تصل إلى قيمته المســتردة. يتم االعتـــراف بخســارة انخفاض القيمة على الفور في بيات الدخل المالي الموحد.

فــي حــال تــم عكــس تدنــي القيمــة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفتـــرية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى أن تصل للقيمة المقدرة المســتردة 
علــى أن ال تكــون الزيــادة أعلــى مــن القيمــة الدفتـــرية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في الســنوات 

الســابقة. يتم االعتـــراف بعكس تدني القيمة على الفور في األرباح أو الخســائر.

المعامــالت بالعمالت األجنبية
تظهــر البيانــات الماليــة الموحــدة ألغــراض خاصة بعملة البيئة اإلقتصادية الرئيســية التي تعمل بها المجموعــة )العملة الوظيفية( وألغراض 

البيانــات الماليــة الموحــدة ألغــراض خاصــة، تدرج نتائــج المجموعة و مركزها المالي بدرهم اإلمارات العربية المتحــدة والذي يعتبر العملة 
الوظيفيــة للمجموعــة وعملة العــرض للبيانات المالية الموحدة.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، يتم تســجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة الوظيفية للمجموعة على أســاس أســعار الصرف 
الســائدة بتاريــخ تلــك المعامــالت. وفــي تاريــخ كل تقريــر، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية على أســاس أســعار 

الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. يتم تحويــل البنود غير النقدية المدرجــة بالقيمة العادلة والتـــي تظهر قيمتها العادلــة بالعمالت األجنبية 
بأســعار الصرف الســادة عند تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التـــي يتم قياســها على أســاس التكلفة التاريخية 

بالعملــة األجنبية.
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المعامــالت بالعمالت األجنبية )تتمة(

ُتضَمــن فــروق التحويــل الناتجــة عــن تســوية البنــود النقدية وإعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر 
الموحــد للســنة. يتــم تضميــن فــروق التحويــل الناتجــة عن إعادة تحويــل البنود غير النقدية والتـــي تظهر بقيمتهــا العادلة في بيان الدخل 

الشــامل اآلخــر الموحــد للســنة فيمــا عــدا الفروق الناتجة عن إعــادة تحويل البنود غير النقديــة والمتعلقة باألرباح والخســائر المعترف بها 
مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة. وأمــا بشــأن البنود غيــر النقدية، فيتم كذلك االعتــراف بأي من مكونات التحويل لتلك األرباح أو الخســائر فورًا 

فــي حقوق الملكية.

األدوات المالية
يتــم االعتـــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية عندما تكون المجموعة طرفًا فــي المخصصات التعاقدية لألدوات.

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية مبدئيــًا بالقيمة العادلة، وتضاف أو تخصم تكاليف المعامالت التي تعزى مباشــرة إلى 
حيــازة أو إصــدار الموجــودات والمطلوبــات الماليــة )عدا الموجــودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر( من القيمة 

العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حســب االقتضاء، عند االعتـــراف المبـــدئي. يتم االعتـــراف بتكاليف المعامالت المتعلقة 
مباشــرة بحيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر مباشــرة في بيان األرباح أو الخســائر والدخل 

الشامل األخرالموحد.

الموجودات المالية
ُتصنــف الموجــودات الماليــة إلــى الفئــات المحددة التالية: موجودات مالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر« واســتثمارات »محتفظ 

بهــا لالســتحقاق« وموجــودات ماليــة »متاحــة للبيع« و »قروض وذمــم مدينة«. ويعتمد التصنيف على طبيعــة األدوات المالية والغرض منها، 
وُيحــدد هــذا التصنيــف عنــد االعتراف المبدئي. ويتــم تنظيم جميع الموجودات المالية للمجموعــة ضمن »القروض والذمم المدينة«.

قروض وذمم مدينة
القــروض والذمــم المدينــة بمــا في ذلك األرصدة البنكيــة والنقد والموجودات المالية األخرى والذمم التجارية المدينة واألخرى )باســتثناء 

الدفعات المقدمة والســلف( والمطلوب من أطراف ذات عالقة التي لها دفعات ثابتة أو محددة غير مدرجة في ســوق نشــط، تصنف كقروض 
وذمــم مدينــة. وتقــاس القــروض والذمــم المدينة بالتكلفــة المطفأة بعد خصم أي انخفاض في القيمة. ويتم قيــد إيرادات الفائدة بتطبيق 

ســعر الفائــدة الفعلــي باســتثاء علــى الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكــون االعتراف بالفائدة غير هام.

طريقــة الفائدة الفعلية
طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي الطريقــة التــي يتم فيها احتســاب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد علــى الفترات التي تخصها. 
نســبة الفائدة الفعلية هي تحديدًا النســبة التي يتم فيها خصم النقد المقدر اســتالمه في المســتقبل )بما في ذلك جميع الرســوم والنقاط 

المدفوعة أو المســتلمة والتي تشــكل جزءًا ال يتجزأ من نســبة الفائدة الفعلية وتكاليف المعامالت والعالوات أو الخصومات األخرى( وذلك 
عبــر المــدة المتوقعــة للمطلــوب المالــي أو عبر فترة أقصر، حســب االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتـــراف األولي.

انخفــاض قيمة الموجودات المالية
يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة للمجموعــة باســتثناء الموجودات المالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر« في تـــاريخ كل تقرير 
لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض في قيمة هذه الموجــودات المالية. تعتبر الموجودات الماليــة منخفضة القيمة عند وجود 

دليل موضوعي ناتج عن حدث ســابق يفيد بتأثر التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة لالســتثمار.

بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفأة، تتمثل خســارة االنخفاض في القيمة بالفرق بيــن المبلغ المدرج لألصل والقيمة 
الحاليــة للتدفقــات النقدية المســتقبلية المقّدرة، مخصومة بســعر الفائدة الفعلي األصلي. 

تقــاس خســارة انخفــاض القيمــة للموجــودات المالية المدرجة بالتكلفة بالفارق بيــن القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحاليــة للتدفقات النقدية 
المســتقبلية المقدرة مخصومة بنســبة العائد الســوقي المتداول ألي من الموجودات المماثلة. وال يتم عكس مثل هذه الخســارة في 

انخفــاض القيمة في فترات الحقة.

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصل المالي بخســارة االنخفــاض في القيمة على الفور، وذلك لكافة الموجودات المالية باســتثناء الذمم 
التجاريــة المدينــة، حيــث يتــم تخفيض القيمة الدفترية من خالل اســتعمال حســاب المخصص. عندما تعتبر إحــدى الذمم التجارية المدينة 
غير قابلة للتحصيل يتم شــطبها مقابل حســاب المخصص. ويتم إدراج أية مبالغ مســتردة الحقة بشــأن المبالغ التي تم شــطبها ســابًقا 

ضمن حســاب المخصص. كما يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحســاب المخصص في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل 
األخرالموحد.

إذا إنخفض مبلغ خســارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، و كان هذا االنخفاض مرتبط بحدث وقع بعد االعتـــراف بخســارة االنخفاض في 
القيمة بشــكل واضح، يتم عكس خســارة االنخفاض في القيمة المعترف بها في الســابق وذلك من خالل بيان األرباح أو الخســائر والدخل 

الشــامل األخرالموحــد إلــى حــد أن ال تتجــاوز القيمــُة الدفترية للموجــودات المالية في تاريخ عكس االنخفاض في القيمــة التكلفَة المطفأة في 
حالة عدم االعتـــراف بانخفاض القيمة.
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
األدوات الماليــة )تتمة(

الموجــودات المالية )تتمة(
إلغــاء االعتراف بالموجودات المالية

تلغــي المجموعــة االعتــراف بــأي مــن الموجــودات المالية عند انتهاء الحق المتعاقد عليه الســتالم التدفقــات النقدية من األصل المالي أو عندما 
تحــول المجموعــة األصــل المالــي وجميــع مخاطر ومزايا ملكية األصل بصورة جوهرية إلى منشــأة أخرى. فــي حال عدم قيام المجموعة 

بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزايا الملكية  جوهريًا واســتمرت بالســيطرة على األصل المحول، تعتــرف المجموعة بالجزء المتبقي 
لألصــل المالــي والمطلوبــات المتعلقــة بالمبالــغ التي قد تدفعها. اذا احتفظت الشــركة بمخاطر ومزايــا الملكية بصورة جوهرية لألصل 

المحــول، تعتــرف المجموعة باألصل المالي.

وعنــد إلغــاء أي مــن الموجــودات الماليــة بالكامــل، فيتم إثبات الفارق بيــن القيمة الدفترية لألصل و بين مجموع القيمة المســتلمة والقيمة 
مســتحقة االســتالم باإلضافة إلى األرباح أو الخســائر المتراكمة التي ســبق االعتراف بها في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد 

و المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة، يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخرالموحد.

المطلوبــات الماليــة وأدوات الملكية الصادرة عن المجموعة
التصنيــف كدين أو حقوق ملكية

 ُتصنــف أدوات الديــن والملكيــة إمــا كمطلوبــات ماليــة أو كحقوق ملكيــة وفقًا لجوهر االتفــاق التعاقدي وتعريفــات المطلوب المالي 
الملكية. وأداة 

أدوات الملكية
أداة الملكيــة هــي العقــد الــذي يثبــت الفائــدة المتبقّية في موجودات أي منشــأة بعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها. تســجل أدوات 

الملكيــة التــي تصدرهــا المجموعــة بصافي المبالغ المحّصلــة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.

المالية المطلوبات 
ُتصنــف المطلوبــات الماليــة إمــا كمطلوبــات مالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر« أو »مطلوبات مالية أخرى«.

المطلوبــات المالية األخرى
ُتقــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى، بمــا في ذلك الذمــم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى والتســهيالت البنكية والمطلوب ألطراف ذات 

عالقــة والقــروض مــن أطراف ذات عالقة بدايًة بالقيمة العادلة بعــد خصم تكاليف المعامالت.

ويتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة الفائدة الفعلية مع مصاريــف الفوائد المقيدة على 
أســاس العائد الفعلي.

إلغاء االعتـــراف بالمطلوبات المالية
تلغــي المجموعــة االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة فقــط عندما يتــم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغاء تلك االلتزامات أو انتهاء ســريانها. 
ويتم تســجيل الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي المعترف به والمقابل المدفوع أو مســتحق الدفع في بيان الربح أو الخســارة 

والدخل الشامل اآلخر.

المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا يكــون على المجموعة التزام حالي نتيجة أحداث ســابقة ويكون من المحتمل مطالبة المجموعة بتســديد 

هذا االلتـــزام ويمكن تقدير تكلفة هذه المخصصات بشــكل موثوق. 

القيمة المعترف بها كمخصص هي أفضل تقدير لتســوية االلتـــزام الجاري كما في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار المخاطر والشــكوك 
المحيطة بااللتـــزام. إذا تم قياس المخصصات باســتخدام التدفقات النقدية المقدرة لتســوية هذا االلتـــزام، فإن القيمة الدفتـــرية هي القيمة 

الحاليــة لهذه التدفقات النقدية. 

عندمــا يكــون مــن المتوقــع اســترداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتســوية أحــد المخصصات من طرف ثالث، يتم إدراج الذمة 
المدينة كأصل إذا كان من المؤكد أنه ســيتم اســتالم التعويض فعليًا و كان المبلغ المســتحق قابل للقياس قياســًا موثوقًا به.

القروض
يتــم االعتــراف بالقــروض مبدئيــا بالقيمــة العادلة، بالصافي بعد تكاليــف المعاملة المتكبدة. وتدرج القروض الحقــا بالتكلفة المطفأة. يتم 
إدراج أي فــرق بيــن المتحصــالت )صافــي مــن تكاليف المعاملة( وقيمة االســترداد في بيان الربح أو الخســارة الموحد على مدار فترة القروض 

( باســتخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتقيد الرســوم المدفوعة للحصول على تســهيل قرض كتكاليف معاملة للقرض إلى الحد الذي 
يحتمل معه ســحب بعض أو كل التســهيالت، يتم تأجيل الرســوم حتى يتم الســحب. وإلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على احتمال ســحب 

بعض أو كل التســهيالت، يتم رســملة الرســوم كدفعة مســبقة ويتم إطفاؤها على مدى فترة التســهيالت التي تتعلق بها.

تتم رســملة تكاليف االقتراض / التمويل الناتجة بشــكل مباشــر من حيازة أو بناء أو إنتاج موجودات مؤهلة للرســملة على مدى الفترة 
الضروريــة إلكمــال و تهيئــة األصــل ليصبــح جاهزًا للغاية المرجوة منها. إن الموجودات المؤهلة للرســملة هي أصــول تتطلب بالضرورة فترة 

زمنيــة كبيرة لتصبح جاهزة لالســتخدام المرجو منها.
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األحكام المحاســبية الهامة والمصادر الرئيســية للتقديرات غير المؤكدة  .4
في ســياق تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة التي تناولها إيضاح 3، يطلب من إدارة الشــركة اتخاذ أحكام و تقديرات و افتراضات 

تتعلــق بالقيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات، وهي األحكام التي ال يتســنى الحصول عليها فورّيًا من مصادر أخرى. وتســتند تلك 
التقديــرات واالفتراضــات علــى الخبــرة التاريخيــة وغيرهــا من العوامل األخــرى التي تعد ذات صلة بها. هذا، وقد تأتي النتائــج الفعلية مختلفة عن 

تلك التقديرات.

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضات المتضَمنة بشــكل مســتمر، ويتم االعتراف بالتعديالت المحاســبية الناتجة عــن التغير في التقديرات و 
االفتراضــات فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إجــراء التغير على التقديرات في حال ما كان هذا التغير ال يؤثر ســوى علــى تلك الفترة أو في الفترات 

التــي تــم فيهــا إجــراء التغيــر و الفترات المســتقبلية إذا ما كان ينتج عــن التغير تأثيرًا على كِل من الفترات المستقبـــلية والحالية.

تصنيف إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. كمشــروع مشــترك
إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. هي شــركة ذات مســؤولية محدودة يخول شــكلها القانوني فصًلا بين أطراف التعاقد المشــترك والشــركة 

نفســها. وتمتلك المجموعة المشــروع المشــترك بنســبة 60% بجانب كون المجموعة شــريكة في هذا المشــروع المشــترك فإن لها سيطرة 
مشــتركة مع التعاقد وحقوق في صافي موجودات المشــروع المشــترك. وعلى ذلك، فإن إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. مصنفة كمشــروع 

مشــترك للمجموعة )إيضاح 8(.

انخفــاض قيمة الموجودات
إن اســترداد الموجــودات هــو أحــد األمــور التــي تنطوي على حكًمــا إداريًا يقتضي تقييم ما إذا كان يمكن دعــم القيمة الدفترية للموجودات 

بأعلــى مــن صافــي القيمــة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية المســتمدة من تلك الموجودات باســتخدام توقعات التدفقات النقدية 
المخصومــة عنــد الحاجــة والقيمــة العادلــة للموجــودات مخصوًما منها تكاليف البيع. وقد قدرت اإلدارة أن أقل وحــدات توليد النقد ألغراض اختبار 

انخفــاض القيمــة هي »حدائق المالهــي« و »وحدات التجزئة والضيافة«.

لغرض تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة، فإن االفتراضات الرئيســية التي تســتعين بها اإلدارة في احتســاب التدفقات النقدية 
المســتقبلية المعدلة للمخاطر لقياس القيمة المســتخدمة هي التوقعات الســياحية المســتقبلية ومعدالت الحجوزات ذات الصلة، 

والتســويات المتوقعة في األســعار، وهوامش اإليرادات، وهوامش التكلفة اإلجمالية. تشــكل هذه االفتراضات أســاس خطة العمل 
اإلســتراتيجية لفترة عشــر ســنوات للمجموعة. وكما هو الحال مع جميع االفتراضات ، فإن هذه األحكام هي أحكام اإلدارة المســتندة إلى 

البيانــات والمعلومــات المتاحــة وقــت إعداد البيانــات المالية بحيث تخضع للتغيير بناًء علــى الظروف االقتصادية والتجارية.

وألغــراض اختبــار انخفــاض القيمــة ، تمــت مقارنة القيمة الدفترية ذات الصلة بقيمة االســتخدام. وبلغ معدل الخصم االســمي قبل خصم 
الضرائــب 9.66%، وتعكــس مشــاريع التدفقــات النقديــة معدالت نمو طويلة األجل يفترض أنها تســاوي معــدالت التضخم المتوقعة في دولة 

اإلمــارات العربية المتحدة.

بعــد تقييــم اإلدارة ، تــم تقييــم المبلــغ القابــل لالســترداد بأنــه يزيد عن القيمة الدفترية كما في 31 ديســمبر 2017 ، وبالتالي ال يتطلب األمر أي 
انخفــاض في القيمة.

األعمــار االنتاجيــة المقدرة للممتلكات والمعدات واالســتثمارات العقارية
يتــم مراجعــة األعمــار االنتاجيــة والقيــم المتبقية للموجودات في تاريخ التقرير ويتم تعديلهــا عند الضرورة أخذًا باالعتبار التطورات التكنولوجية. 

ويتم إنشــاء نســب اســتهالك موحدة بناًء على طريقة القســت الثابت والتي ال تمثل االســتخدام الفعلي للموجودات. ويتم تخفيض القيمة 
الدفترية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لالســترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أعلى من قيمته القابلة لالســتراد المقدرة.

أدوات القيمــة العادلــة وتقنيات التقييم
وقــع اختيــار المجموعــة علــى قيــاس الموجودات والمطلوبــات بالقمية العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية. وتحــدد اإلدارة تقنيات التقييم 

المالئمــة والمدخــالت لقياســات القيمــة العادلــة. وخالل تقييــم القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، تســتعين المجموعة ببيانات 
ســوقية مقارنة عند إتاحتها. وتعمل المجموعة بشــكل وثيق مع مقييمين مســتقلين مؤهلين إلنشــاء تقنيات تقييم ومدخالت مالئمة 

علــى نمــوذج التقييــم. وقــد تــم اإلفصاح في اإليضاحين 7 و 12 عــن معلومات حول تقنيات ومدخالت التقييم المســتخدمة لتحديد القيمة 
العادلــة لمختلف الموجودات والمطلوبات.

معلومــات حول القطاعات  .5
القطاع التشــغيلي هو أي من مكونات المجموعة المرتبط في أنشــطة قد تجني المجموعة من وراءها أرباحًا وتتكبد خســائر. تحدد 

المجموعــة وتعــرض فــي الوقــت الراهــن المعلومات المالية كقطاع تشــغيلي فردي بناًء على المعلومات التي تزّود داخليًا إلدارة الشــركة 
مــن أجل اتخاذ القرارات.
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الممتلكات والمعدات  .6

أراضي
ألف درهم

مباني وبنية 
تحتية

ألف درهم

معدات 
تكنولوجية 

وأخرى
ألف درهم

أحصنة 
المالهي 
وأماكن 

الجذب
ألف درهم

أثاث 
وتركيبات
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

أعمال قيد 
التنفيذ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

التكلفة

5,9755,3323,906,5944,656,146–716,44314,0577,745كمــا في 1 يناير 2016

8519,2788675,1174004,443,7634,469,510–إضافات خالل السنة

82,380473,018–––638–390,000تحويــل من طرف ذو عالقة

–)8,147,526(–5,963,6731,064,7431,033,61885,492–إعادة تصنيف

تحويــل من / )إلى( 
العقارية )96,353()158,483(–––––62,130االستثمارات 

1,168,5735,977,8151,092,4041,034,48596,5845,732126,7289,502,321كما في 31 ديســمبر 2016

28,7433,1211,1115,338287,704326,017––إضافات خالل السنة

)4,465(–)4,422(––)43(––استبعاد

تحويل من االســتثمارات 
79,240––––9,33763,7416,162العقارية 

1,177,9106,041,5561,127,2661,037,60697,6956,648414,4329,903,113كما في 31 ديســمبر 2017

االستهالك المتراكم

3,951–1,191684–7021,374–كمــا في 1 يناير 2016

33,357–10,20716,8962,7352,0171,502–مصروف للسنة

37,308–10,90918,2702,7353,2082,186–كما في 31 ديســمبر 2016

458,266–221,179147,54971,79015,3182,430–مصروف للسنة

)2,249(–)2,206(––)43(––استبعاد

تحويل من االســتثمارات 
499––––357142–العقارية

493,824–232,445165,91874,52518,5262,410–كما في 31 ديســمبر 2017

القيمة الدفترية

1,177,9105,809,111961,348963,08179,1694,238414,4329,409,289كما في 31 ديســمبر 2017

1,168,5735,966,9061,074,1341,031,75093,3763,546126,7289,465,013كما في 31 ديســمبر 2016

أ(  تتضمن اإلضافات خالل 2016  مشــتريات من طرف ذو عالقة.

ب(  بلغت تكاليف التمويل المرســملة ضمن األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ 145 مليون درهم. وقد أوقفت المجموعة رســملة تكاليف 
التمويل من بداية ســنة 2017 ألن الموجودات متاحة لالســتخدام.

تتضمــن معــدات تكنولوجيــا المعلومــات والمعدات األخرى حقوق اســتعمال الموجودات المملوكــة باإليجار التمويلي )إيضاح 24 )ج((. ج( 

87
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استثمارات عقارية  .7

أراضي
ألف درهم

بنيــة تحتية للمباني 
ومعدات أخرى

ألف درهم
أعمــال قيد التنفيذ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

التكلفة

103,549283,344–179,795فــي 1 يناير 2016

257,806257,806––إضافات خالل السنة

–)361,355(361,355–إعادة تصنيف

96,353–158,483)62,130(تحويــالت من / )إلــى( الممتلكات والمعدات

637,503–117,665519,838في 31 ديســمبر 2016

)79,240(–)69,903()9,337(تحويــل من / )إلــى( الممتلكات والمعدات

558,263–108,328449,935في 31 ديســمبر 2017

االستهالك المتراكم

––––فــي 1 يناير 2016

3,730–3,730–محمل للسنة

3,730–3,730–في 31 ديســمبر 2016

19,389–19,389–محمل للسنة

)499(–)499(–تحويالت إلــى الممتلكات والمعدات

22,620–22,620–في 31 ديســمبر 2017

القيمة الدفترية

535,643–108,328427,315في 31 ديســمبر 2017

633,773–117,665516,108في 31 ديســمبر 2016

تقــوم المجموعــة بقياس اســتثماراتها العقارية بالتكلفة صافيًة من االســتهالك المتراكم وخســائر انخفــاض القيمة المتراكمة طبقا 
لطريقــة القيــاس بالتكلفــة حســب المعيــار المحاســبي الدولي رقم 16، »الممتلكات، األالت والمعــدات«. بتاريخ كل تقرير مالي تقوم 

المجموعــة بتقدير القيمة العادلة الســتثماراتها العقارية.

القيمة العادلة
يقضــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 40 بالقيام بإفصاح منفصل للقيم العادلة لالســتثمارات العقارية في حال اســتخدام نموذج التكلفة. 

وتســتعين المجموعــة كل ســنة بمقيميــن مســتقلين مؤهليــن مهنًيا لتحديد القيم العادلة ألغراض اإلفصاح. وقــد تم إجراء القيمة العادلة 
من قبل مقيميين مؤهلين مســتقلين باســتخدام طريقة رســملة اإليرادات.

تقنيــات التقييــم المســتخدمة لتقديــر القيمة العادلة من قبل االدارة:
تتضمــن طريقــة رســملة اإليــرادات رســملة صافي اإليجار المســتحق القبض والتي توفر صافــي القيمة الحالية والمســتقبلية للتدفق من 

الدخــل علــى العقــارات كعائــد اســتثماري مناســب. لقد تم إجــراء التقييم بما يتفق مع معاييــر التقييم والتقديــر بالمعهد الملكي 
للمقيمييــن المعتمديــن والمعمــول بهــا وفــق قوانيــن ولوائح دبي ودولة اإلمــارات العربية المتحدة وهي تعكس لألوضاع االقتصادية الســائدة 

فــي تاريخ التقرير.

تتضمــن المدخــالت الهامــة غيــر القابلة للرصد والمســتخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة تحت المســتوى الثالث من مســتويات 
حســاب القيمة العادلة لمحفظة المجموعة من االســتثمارات العقارية ما يلي:

النمو الســنوي بالقيمة االيجاريــة )متضمنة في العائدات(.  •

فترات االشــغال طويلة األجل المتوقعة )%95(.  •

العائــدات المكافئة الصحيحة )9.75%( وفترة عدم اإلشــغال )%5(.  •

اســتندت القيمة العادلة لالســتثمارات العقارية البالغ قيمتها 624 مليون درهم كما في 31 ديســمبر 2017 على تقييم أجراه مقيم خارجي 
مســتقل. لم تتغير تقنيات التقييم المســتخدمة خالل العام.
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اســتثمار في مشروع مشترك  .8
اكتتبــت المجموعــة خــالل ســنة 2017 بــرأس مــال في إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. )»ليجوالند هوتيل«(. ويبين ما يلي معلومات حول المشــروع 

المشــترك وطبيعة االستثمار.

طريقة القياسنسبة االستحواذبلد التأسيسطبيعة النشاطاالسم

الملكية60%اإلماراتالترفيه والضيافةإل إل دبــي هوتيل ذ.م.م.

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

––في 1 يناير 

–17,943إضافات خالل الفترة

–)514(حصة الخسارة

17,429–

المخزون  .9

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

28,21932,965بضائع

10,5639,091مخزون تشــغيلي أخر

38,78242,056

معامــالت أطراف ذات العالقة  .10
تبـــرم المجموعة معامالت مع شــركات ومنشــآت تســتوفي تعريف طرف ذو عالقة كما هو منصوص عليه في المعيار المحاســبي الدولي 

رقم 24  إفصاحات األطراف ذات العالقة. وتتضمن األطراف ذات العالقة شــركات ومنشــآت خاضعة لملكية مشــتركة و/أو إدارة وســيطرة 
مشــتركة وأفراد اإلدارة العليا.

كانــت أرصــدة األطراف ذات العالقــة بتاريخ التقرير كما يلي:

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

مطلــوب من أطراف ذات عالقة

28,57020,999مطلوب من الشــركة األم

–5,114مطلوب من مشــروع مشترك

–370مطوب من شــركة تابعة للشــركة األم

34,05420,999

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

مطلــوب إلى أطراف ذات عالقة

–1,578مطلوب للمشــاريع المشــتركة للشركة األم

تبرم المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة على اســاس تجارية وفي ســياق األعمال االعتيادية. أ( 

ب(  يمثــل المبلــغ المطلــوب مــن الشــركة األم بقيمة 29 مليون درهم )31 ديســمبر 2016: 21 مليون درهــم( مبالغ مدينة عن خدمات إدارة 
مشــروع مقدمة من الشــركة نيابة عن الشــركة األم و توزيع تكاليف مشــتركة مخصصة لمشــروع للشــركة األم الرئيسية.
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معامــالت أطراف ذات العالقة )تتمة(  .10

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

قــرض من أطراف ذات عالقة

–2,452قرض من الشــركة األم الرئيسية

–242,748قرض من الشــركة األم 

245,200–

حصلت المجموعة في 28 نوفمبر 2017 على تســهيل قرض مســاند من مســاهم بقيمة 700 مليون درهم وذلك من الشــركة األم الرئيســية 
والشــركة األم. تم ســحب 245 مليون درهم من هذا التســهيل في ســبتمبر 2017. وينوى اســتغالل القرض المســاند من مساهم في أغراض 

تمويل تكاليف المشــاريع والمصاريف التشــغيلية وســداد الديون. وحيث أن القرض المســاند من مســاهم والفائدة المرتبطة به تابعة لقروض 
المجموعة الحالية وتســدد عند الطلب مع مراعاة بعض أحكام اتفاقية القرض الســارية. ويتم تحمل الفائدة بنســبة ثابتة قدرها 8% ســنويًا.

بلغــت مكافــأة اإلدارة العليا خالل الفترة ما يلي: ج( 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

أفراد اإلدارة العليا

12,24613,530منافع قصيرة األجل

303363منافع طويلة األجل

12,54913,893

ذمــم تجارية مدينة وأخرى  .11

2017
ألف درهم

2016
2016

25,5014,007ذمم تجارية مدينة

43,52433,152سلفيات لمقاولين

72,43352,588دفعــات مقدمة و ذمم مدينة أخرى

589589ذمم فوائد مدينة

142,04790,336

12. أدوات مالية مشــتقة

31 ديسمبر 2017

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم
القيمة االسمية

ألف درهم

53,9532,997,812مبادالت أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2016

العادلة  القيمة 
الموجبة

ألف درهم
القيمة االسمية

ألف درهم

37,1212,199,236مبادالت أسعار الفائدة

أبرمت المجموعة مقايضات أســعار الفائدة بشــأن قرض ألجل ســائد بالدوالر األمريكي تم تحديد مقايضات أســعار الفائدة هذه كأدوات تحوط، 
كما تم تصنيفها عند المســتوى 3 من مقايضات أســعار الفائدة نظًرا ألن واحد أو أكثر من البيانات ال يعتمد على بيانات ســوقية ملحوظة.
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موجودات مالية أخرى  .13
تتضمــن الموجــودات الماليــة األخــرى ودائــع ضمان تبلغ قيمتها صفر درهم )31 ديســمبر 2016: 23 مليــون درهم( لدى البنوك كضمانات 

العتمــادات مســتندية تســتخدمها المجموعــة، وودائــع ثابتــة تبلغ قيمتها 650 مليون درهــم )2016: 966 مليون درهم( لدى البنوك بفترات 
اســتحقاق مدتها أكثر من ثالثة أشــهر من تاريخ التقرير. حققت الودائع الثابتة أســعار فائدة بنســب تراوحت ما بين 2% إلى 3% )31 ديســمبر 2016: 

1% إلى 3%( ســنويًا.

نقــد وأرصدة بنكية  .14

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

3,3873,809النقد في الصندوق

1,215,3711,531,053النقد بالبنك

1,218,7581,534,862 

)190,749()208,624(يطرح: نقد مقيد

1,010,1341,344,113النقد وما يعادله

تحمل الحســابات عند الطلب فائدة أقصاها 1% )31 ديســمبر 2016: 1%( ســنويًا. وتحمل الودائع قصيرة األجل لدى البنوك التي لها فترات 
اســتحقاق أقل من ثالثة أشــهر اســعار فائدة تتراوح من 2% إلى 3% )31 ديســمبر 2016: اســعار فائدة من 2% إلى 3%( ســنويًا. ويتضمن النقد المقيد 

احتياطيــات محتفــظ بها لخدمة الديــن وفق متطلبات القروض ألجل.

رأس المال  .15

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

 يبلــغ رأس المــال المصــرح به عدد 12.643.655.416 ســهًما قيمة كل منها 1 درهم
12,643,65512,643,655)31 ديســمبر 2016: 12.643.655.416 ســهًما قيمة كل منها 1 درهم(

 يبلــغ رأس المــال الصــادر والمدفــوع بالكامل عدد 7.999.912.670 ســهًما قيمة كل منها 1 درهم
7,999,9137,999,913)31 ديســمبر 2016: 7.999.912.670 ســهًما قيمة كل منها 1 درهم(

تسهيالت بنكية  .16

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

4,158,0263,423,166قروض ألجل

271,516257,093مجمــوع تكاليف االقتراض

)37,572()61,223(يطــرح: مبالغ مطفأة متراكمة

210,293219,521تكاليــف اقتراض غير مطفأة

3,947,7333,203,645القيمــة الدفتريــة صافية مــن تكاليف االقتراض غير المطفأة

* تتضمن تكاليف االقتراض المطفأة خالل الســنة مبلغ صفر درهم )31 ديســمبر 2016: 14 مليون درهم( مرســملة ضمن األعمال الرأســمالية الجارية.

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

230,220140,375بعد ســنة وليس أكثر من ســنتين

1,269,3121,029,881بعد ســنتين وليس أكثر من 5 ســنوات

2,518,1202,192,869بعد خمس سنوات

4,017,6523,363,125مبالغ تســتحق التســوية بعد 12 شهًرا

140,37460,041مبالغ تســتحق التســوية خالل 12 شهًرا

4,158,0263,423,166
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تسهيالت بنكية   .16
قروض ألجل

أ(  لدى المجموعة تســهيالت بنكية متاحة بقيمة 5.2 مليار درهم )2016: 5.2 مليار درهم( على شــكل قروض ألجل، اســتغلت منها 4.2 
مليار درهم كما في 31 ديســمبر 2017 )31 ديســمبر 2016: 3.4 مليار درهم(.

ب(  ُيســدد القرض ألجل المتعلق بتطوير المرحلة 1 البالغ 4.2 مليار درهم على أقســاط ربع ســنوية كان أول قســط منها في 30 ســبتمبر 2017 
وتاريخ اســتحقاقها في 30 يونيو 2026. وُيســدد القرض ألجل البالغ  مليار درهم والمتعلق بالمرحلة 2 على أقســاط ربع ســنوية تبدأ في 
2019 وتســتحق في 2027. ويحمل الجزء المســتغل من القروض ألجل فائدة بنســبة ليبور + 3.5% وآيبور + 3.15% ســنويًا على التوالي )31 

ديســمبر 2016: ليبور + 3.5% وآيبور + 3.15% ســنويًا(.

ج(  إن التســهيالت المشــتركة مضمونــة بمجموعــة مــن الرهونــات على عقارات تملكهــا المجموعة، وضمان على الحســابات البنكية 
والتنــازل عــن بعــض المشــاريع وحقــوق معينــة تتعلق بالذمم المدينة والقــروض الداخلية بين المجموعــة والتعهدات على بعض 

الحســابات والودائع البنكية.

د(  اســتلمت المجموعة خالل الســنة إعفاء مؤقت غير قابل للرجوع فيه من جهة التمويل بشــأن فحص تعهدات التمويل المســتحقة في 
ديسمبر 2017.

اعتمادات مستندية
في 31 ديســمبر 2017 كان لدى المجموعة تســهيالت بشــأن االعتمادات المســتندية بقيمة 228 مليون درهم )31 ديســمبر 2016: 173 مليون 

درهــم( واعتمــادات مســتندية قائمــة فــي تاريــخ التقرير تبلغ قيمتها مليون درهم )31 ديســمبر 2016: 48 مليون درهم(.  وكانت تلك 
االعتمادات المســتندية مضمونة بما يلي:

رهــن بضمان ودائع وكالة؛ و  •

التنــازل عــن تدفقات نقدية حالية من مشــروع ألحد األطراف ذات العالقة.  •

تســوية المطلوبات الناتجة من األنشــطة التمويلية
يفصــل الجــدول التالــي التغيــرات فــي التزامات المجموعة الناتجة من األنشــطة التمويلية، والتي تتضمن التغيــرات النقدية وغير النقدية. إن 

االلتزمــات الناتجــة مــن األنشــطة التمويليــة هــي تلك التي تم وفًقا لها تصنيف التدفقات النقدية، أو ســيتم وفًقا لهــا تصنيف التدفقات النقدية 
المســتقبلية، فــي بيــان التدفقــات النقدية الموحد للمجموعة كتدفقات نقدية من األنشــطة التمويلية.

1 يناير 2017 
ألف درهم

تدفقات نقدية 
تمويلية

ألف درهم

 تغيرات غير 
نقدية

ألف درهم
31 ديسمبر 2017

ألف درهم

245,200–245,200–قــرض من أطراف ذات عالقة

4,158,026–3,423,166734,860قروض بنكية

5,992303,246)46,080(343,334التزامات ضمــن عقود إيجار تمويلية

3,766,500933,9805,9924,706,472مجموع االلتزامات من األنشــطة التمويلية

ذمــم تجارية دائنة وأخرى  .17

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

218,90894,679ذمم تجارية دائنة 

517,6071,207,755مصاريف مستحقة

378,607383,209محتجزات دائنة

303,246343,334التزامات ضمــن عقود اإليجار التمويلية

31,89043,962مقــدم إيجار ومقدمات أخرى

45,29622,505إيرادات مؤجلة

5,2805,579مخصــص تعويض نهايــة الخدمة للموظفين )إيضاح 18(

105,994111,090مطلوبات أخرى

1,606,8282,212,113

أ(  تتضمن المصاريف المســتحقة تكاليف متكبدة في مشــاريع رأســمالية قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 0.3مليار درهم )31 ديســمبر 2016: 
مليــار درهــم( إال أنــه لم يتم المصادقة عليهــا كما في تاريخ التقرير.

ب(  تمثــل المحتجــزات الدائنــة مبالــغ محتجــزة وفقًا للبنود التعاقدية عند تســديد الدفعات المرحلية إلى المقاولين. يتم تســوية المحتجزات 
الدائنــة وفق البنود التعاقدية.

ج(  تــم تكويــن مخصــص تعويــض نهايــة الخدمة للموظفين وفقــًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويســتند على التعويضات 
الحاليــة وعدد ســنوات الخدمــة المتراكمة في تاريخ التقرير.
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مخصــص تعويــض نهاية خدمة الموظفين  .18

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

5,5791,987الرصيد في بداية الســنة
6,8254,006محمل للسنة*

–)849(تحويــل إلى أطراف ذات عالقة

)414()6,275(مبالغ مدفوعة خالل الســنة

5,2805,579الرصيد في نهاية الســنة

* يتضمــن المحمــل للســنة مبلــغ 2 مليون درهم ) 2016: 1.4 مليون درهم( مرســملة إضافة إلــى الممتلكات والمعدات.

اإليرادات  .19

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

237,34440,921إيرادات دخول

–43,114إيرادات اإلقامة

75,76810,175مبيعات المأكوالت والمشــروبات

البضائع 52,13010,010مبيعات 

28,6874,065إيرادات اإليجار

64,3044,121الرعاية

21,5743,433إدارة المشروع

29,1203,201أخرى

552,04175,926

مصاريف تشــغيلية وإدارية وعمومية  .20

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

391,017246,071رواتــب وتعويضات أخرى للموظفين*

477,65537,087اســتهالك )إيضاحي 6 و 7(

102,0308,409مصاريف مرافق

70,79521,756مصاريــف توريد واتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات

60,51813,103إصالح وصيانة

57,71516,557رســوم االمتياز والرسوم اإلدارية

43,58421,336مصاريف إيجار

20,7595,314مصاريف سفر

17,2013,155خدمات أمنية

3,3563,700أتعــاب أعضاء مجلس اإلدارة

46,07532,470أخرى

1,290,705408,958

* تحتســب الشــركة االشــتراك بالرواتب التقاعدية للموظفين المواطنين حســب القانون االتحادي رقم 7 لســنة 1999.
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إيرادات غير تشــغيلية - صافي  .21

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

–1,850مردودات مســتحقات متعلقة بالموظفين

–6,278استرداد خصومات

–20,307تحرير التزام مؤجل

527 )5,547()مصاريف( / إيرادات غير تشــغيلية أخرى

22,888527

)مصاريــف( / إيرادات التمويل  .22

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

تكاليف التمويل

–)210,839(فائدة على القروض

–)21,353(فائدة علــى عقود اإليجار التمويلية

)7,797()26,150(إطفاء تكاليف قروض

)258,342()7,797(

إيرادات التمويل

42,20669,330فائدة على الودائع

)216,136(61,533

الخسارة األساســية والمخفضة للسهم  .23
ُتحتســب الخســارة األساســية للســهم بتقســيم الخســارة المنسوبة لحاملي أسهم ملكية الشــركة على عدد األسهم العادية قيد اإلصدار 

خالل السنة.

20172016

)484,838()1,116,145(الخســارة المنســوبة لحاملي أســهم ملكية الشركة )بآالف الدراهم(

المعدل المتوســط لعدد األسهم )باأللف(

7,282,7046,321,828قائمــة في 1 يناير 2017

717,209960,876إصدار أســهم جديدة – المتوســط المرجح

7,999,9137,282,704قائمة كما في 31 ديســمبر 2017

)0.067()0.140(الخســارة األساسية للسهم )بالدرهم(

تعهــدات والتزامات طارئة  .24
تعهدات ) أ( 

بلغت قيمة التعهدات المتعاقد عليها لالســتحواذ على خدمات وذلك باألســاس لتطوير وإنشــاء موجودات مصنفة ضمن الممتلكات 
والمعدات واالســتثمارات العقارية بقيمة 0.7 مليار درهم للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017 )2016: 0.6 مليار درهم(.

إيجارات العقود التشــغيلية ) ب( 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

40,00040,000ال تتجاوز ســنة واحدة

15,00057,000بعد ســنة وليس أكثر من خمس ســنوات

55,00097,000
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تعهــدات والتزامات طارئة )تتمة(  .24
عقــود إيجــار تمويلية – المجموعة كطرف مســتأجر )ج( 

 الحد األدنى لدفعات 
المستقبلية الفائدةاإليجار 

 القيمــة الحالية للحد األدنى 
لدفعات اإليجار

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

61,44061,44018,68321,35342,75740,087أقل من سنة 

245,760245,76044,29456,873201,466188,887أكثر من سنة وأقل من 5 سنوات

61,440122,8802,4178,52059,023114,360بعد 5 سنوات

368,640430,08065,39486,746303,246343,334

عقــود إيجار تشــغيلية – المجموعة كطرف مؤجر )د( 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

32,58467,730أقل من ســنة واحدة

65,647103,480أكثر من ســنة وأقل من 5 ســنوات

98,231171,210

األدوات المالية  .25
أهم السياســات المحاسبية ) أ( 

يتناول اإليضاح 3 تفاصيل أهم السياســات المحاســبية والطرق المطبقة، بما في ذلك  مقياس االعتراف و أســاس القياس و االســاس الذي تم 
بنــاء عليــه االعتــراف بالدخــل و المصاريــف فيما يتعلق بكل صنف من الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية.

فئات األدوات المالية ) ب( 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

الموجودات المالية

1,928,9022,549,984قــروض وذمم مدينــة )تتضمن النقد وما يعادله(

53,95337,121مشــتقات مالية بالقيمة العادلة

1,982,8552,587,105

المالية المطلوبات 

المطفأة 5,841,2825,458,735بالتكلفة 

القيمــة العادلة لألدوات المالية )ج( 
تعــرف القيمــة العادلــة بالثمــن الــذي قــد ُيقبض لبيع أحد الموجــودات أو الثمن الذي قد ُيدفع لتحويل أحد المطلوبات فــي معاملة منظمة بين 

متشــاركي السوق في تاريخ القياس.

القيمــة العادلــة لألدوات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة
تــرى اإلدارة أن القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية المقيدة في البيانات المالية الموحــدة تقارب قيمها العادلة.

تقنيــات وافتراضيــات التقييم المطبقة ألغــراض قياس القيمة العادلة
يعتمــد تقييــم األدوات الماليــة المقيدة بالقيمة العادلة على األســعار الســوقية المدرجــة وتقنيات التقييم األخرى.

وُتحــدد القيــم العادلة للموجودات الماليــة والمطلوبات المالية كما يلي:

•  ُتحدد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بأحكام وشــروط قياســية متداول بها في أســواق ســائلة نشــطة باإلشــارة 
إلى األســعار السوقية المدرجة؛ و

•  يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات المالية والمطلوبات المالية األخرى وفًقا ألنماط التســعير المقبولة عموًمأ بناًء على حســاب 
القيمة الحالية لتحليل التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة باســتخدام أســعار من معامالت ســوقية جارية ملحوظة وأســعار تداول 

ألدوات متشابهة.
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األدوات الماليــة )تتمة(  .25
القيمــة العادلــة لألدوات المالية )تتمة( )ج( 

وُتقــاس األدوات الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي بالقيمة العادلة ويتم تجميعها ضمن المســتويات من 1 إلــى 3 بناًء على مدى ملحوظية 
العادلة: قيمتها 

•  قياســات القيمة العادلة من المســتوى 1 هي تلك المســتمدة من أســعار مدرجة )غير معدلة( في أســواق نشــطة لموجودات 
ومطلوبــات مماثلة.

•  قياســات القيمة العادلة من المســتوى 2 هي تلك المســتمدة من مدخالت غير األســعار المتداولة المتضمنة في المســتوى 1 
والملحوظة لموجودات أو مطلوبات مباشــرة )أي، كاألســعار( أو غير مباشــرة )أي مســتمدة من األســعار(؛ و

•  قياســات القيمة العادلة من المســتوى 3 هي تلك المســتمدة من تقنيات تقييم تتضمن مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تســتند 
علــى بيانات ســوقية ملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

كانــت القيمــة العادلــة للموجــودات المالية والمطلوبات المالية في نهاية الســنة تقارب قيمها العادلة.

إدارة المخاطــر المالية  .26
توضح سياســات إدارة المخاطر المالية بالمجموعة االســتراتيجيات الشــاملة ألعمال المجموعة وفلســفة إدارة المخاطر بها. يهدف البرنامج 

الشــامل إلدارة المخاطر المالية بالمجموعة الى تقليل التأثيرات الســلبية المحتـــملة على األداء المالى للمجموعة. توفر المجموعة ُأســس 
للسياســات الشــاملة إلدارة المخاطر التى تغطى مناطق محددة، مثل مخاطر الســوق ) شــاملة مخاطر العمالت األجنبية. ومخاطر أســعار 

الفائدة(، ومخاطر االئتمان، ومخاطر الســيولة، إضافة إلى اســتثمار النقد الفائض.

ســوف تتعرض نشــاطات المجموعة في الفتـــرات القادمة لمجموعة من المخاطر المالية. تتضمن أثار التغيرات في أســعار صرف العمالت 
األجنبية ونســب الفائدة. 

ال تحتفــظ المجموعــة، أو تصدر، مشــتقات مالية ألغراض المضاربة.

إدارة مخاطر أســعار الفائدة ) أ( 
تتعرض المجموعة لمخاطر أســعار الفائدة على  التســهيالت و الحســابات البنكية عند الطلب والموجودات المالية األخرى، وتحمل جميع 

الحســابات البنكية عند الطلب والموجودات المالية األخرى للمجموعة نســبة فائدة ثابتة تتراوح ما بين 1% - 3% ســنويًا.

تعرض المجموعة لمخاطر أســعار الفائدة يتعلق باألســاس بقروضها ألجل التي تحمل فائدة ليبور + 3.5% و إيبور + 3.15% ســنويًا للدوالر 
األمريكــي والدرهــم اإلماراتــي بالترتيــب )2016: ليبور + 3.5% و إيبور + 3.15% ســنويًا (. )إيضاح 16(.

تحليل حساســية أسعار الفائدة
تم تحديد تحليل الحساســية أدناه اعتمادًا على تعرض األدوات غير المشــتقة ألســعار الفائدة كما بتاريخ التقرير. بالنســبة ألســعار الفائدة 

المعومــة للمطلوبــات، تــم تجهيــز التحليــل على فرض أن المبلغ األصل المطلوب المســتحق بتاريخ التقرير كان مســتحقًا طوال الســنة. لقد 
تــم اســتخدام معــدل 20% كزيــادة أو نقــص عندما يتم إعداد التقارير الداخلية لمخاطر أســعار الفائدة لإلدارة والــذي يمثل التقدير الموضوعي 

للتغير المحتمل بســعر الفائدة. 

فــي حالــة ارتفــاع / انخفــاض أســعار الفائــدة على القروض البنكية بنســبة 20% مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخــرى ثابتة، فإن تكاليف الفائدة 
للمجموعة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017 ســتنخفض / ســترتفع بمبلغ 10 مليون درهم )2016: ســتنخفض / ســترتفع بمبلغ 4 مليون 

درهــم (؛ ويرجــع ذلــك لتعرض المجموعة لقروض تحمل أســعار  فائدة متغيرة.

إدارة مخاطر االئتمان ) ب( 
تعــود مخاطــر االئتمــان إلــى إخــالل العميــل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والتــي ينتج عنها تكبد المجموعة لخســارة مالية. قامت المجموعة 

بتطبيــق سياســة التعامــل فقــط مــع عمالء ذوي جدارة ائتمانيــة والحصول على ضمانات كافية عند اللزوم كوســائل للتقليل من مخاطر 
الخســارة المالية الناتجة عن التعثر في الســداد. 

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لألموال الســائلة محدود نظرًا ألن األطراف المقابلة هي بنوك مســجلة في دولة اإلمارات العربية المتـــحدة.

إدارة مخاطــر العمالت األجنبية )ج( 
ال توجــد مخاطــر ذات صلــة متعلقــة بأســعار صرف العمالت األجنبيــة بتاريخ التقرير؛ حيث إن معظم الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية 

ســائدة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( أو الدوالر األمريكي )الدوالر( المثبت عنده ســعر صرف الدرهم اإلماراتي.

إدارة مخاطر الســيولة )د( 
تعود المســؤولية الكاملة في إدارة مخاطر الســيولة إلى اإلدارة، والتي قامت بإنشــاء إطار إلدارة مخاطر ســيولة مناســب إلدارة التمويل 

طويــل ومتوســط وقصيــر األجــل للمجموعــة. تعمل المجموعة على إدارة مخاطر الســيولة عن طريق االحتفــاظ باحتياطيات كافية ومن خالل 
المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة الفعلية والمتوقعة ومطابقة اســتحقاقات الموجودات المالية مــع المطلوبات المالية.
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إدارة المخاطــر المالية )تتمة(  .26
إدارة مخاطر الســيولة )تتمة( )د( 

تظهــر الجــداول التاليــة تفاصيــل بقية االســتحقاقات التعاقدية للمجموعة لمطلوباتها وموجوداتها المالية غيـــر المشــتقة. تم إعداد هذه 
الجداول بناًء على التدفقات النقدية غيـــر المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية بناًء على االســتحقاق المتوقع وأقرب موعد الســتالم  

المجموعة لموجوداتها المالية وســداد مطلوباتها المالية. تشــتمل الجداول على التدفقات النقدية الرئيســية فقط.

جداول مخاطر الســيولة

المعدل المرجح 
لنسبة الفائدة %

أقل من سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات المالية

2017

256,155–256,155–موجودات ماليــة غير محملة بفوائد 

1,672,747–2.121,672,747موجودات ماليــة محملة بفوائد ثابتة

53,95353,953–1.65مشتقات مالية

1,928,90253,9531,982,855

2016

220,153–220,153–موجودات ماليــة غير محملة بفوائد 

2,329,831–22,329,831موجودات ماليــة محملة بفوائد ثابتة

37,12137,121–1.53مشتقات مالية

2,549,98437,1212,587,105

المعدل المرجح 
لنسبة الفائدة %

أقل من سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المالية المطلوبات 

2017

3.5183,1324,523,3414,706,473–8مطلوبــات ماليــة محملة بفوائد متغيرة

1,134,809–1,134,809–مطلوبــات ماليــة غير محملة بفوائد 

1,317,9414,523,3415,841,282

2016

3.7560,0413,363,1253,423,166مطلوبــات ماليــة محملة بفوائد متغيرة

2,035,569–2,035,569–مطلوبــات ماليــة غير محملة بفوائد 

2,095,6103,363,1255,458,735

إدارة رأس المال  .27
يتضمــن هيــكل رأس مــال المجموعــة مــن النقد وما يعادله وحقوق الملكية العائدة لحاملي ملكية الشــركة والقروض البنكية. وتهدف 
المجموعــة مــن وراء إدارة رأس المــال للحفــاظ علــى قاعدة رأس مال قوية من أجل  اإلبقاء على ثقة المســتثمر والمقرض وكذلك لمواصلة 

عملية التطوير المســتقبلية. وتهدف كذلك لتقديم عوائد للمســاهمين ولتعظيم هيكل رأس المال من أجل تخفيض تكاليف رأس المال.

ولتمكيــن المجموعــة مــن تحقيــق هدفهــا، تعمــل اإلدارة على مراقبة رأس المال عن طريق مراجعة برنامج اســتثمار رأس مال المجموعة 
مراجعة مســتمرة، وكذلك عن طريق اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بإعداد الموازنات ووضع الخطط بشــكل دوري.

إعادة العرض  .28
تــم إعــادة عــرض بعــض أرقام مقارنة من أجل تحســين جودة المعلومات المعروضة في الســابق. ولم يكــن إلعادة العرض المذكور أي تأثير 

علــى بيــان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد وبيان التغيرات فــي حقوق الملكية الموحد.
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أحداث الحقة  .29
إعادة جدولة دين

تلقت المجموعة بعد نهاية الســنة موافقة من ممولي المرحلة األولى من القرض المشــترك بإرجاء ســداد الدفعات األصلية لمدة ثالث 
ســنوات وفحــص االتفاقيــة بــدون تغيير نســبة الفائدة. كمــا تم إضافة إلى ذلك إعادة هيكلة الدفعات األصليــة المتبقية لخطة أعمال 

المجموعة لفترة العشــر ســنوات. وفيما يلي تفصيًلا ألثر ذلك في الجدول التالي:

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

140,375–بعد ســنة وال يزيد على ســنتين

464,9751,029,881بعد من ســنتين وال يزيد على 5 ســنوات

3,693,0512,192,869بعد من 5 ســنوات

4,158,0263,363,125مبالغ مســتحقة التســوية بعد 12 شهًرا

60,041–مبالغ مســتحقة التســوية خالل 12 شهًرا

4,158,0263,423,166

إصدار مشــتقات متغيرة
عقدت المجموعة بعد نهاية الســنة اتفاقية مع الشــركة األم الرئيســية والشــركة األم لتصدرا لصالحها أداة قابلة للتحويل بقيمة 1.200 مليون 
درهم بشــرط الحصول على موافقة المســاهم. وبموجب االتفاقية، ســيتم تضمين القرض المســاند من مســاهم القائم البالغ 700 مليون 

درهم فــي األداة القائمة للتحويل.

الموافقــة علــى البيانات المالية الموحدة  .30
وافــق أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى البيانــات المالية الموحدة، وتم التوقيع عليهــا والتصريح بإصدارها في 25 مارس 2018.
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إشعار هام

هذا التقرير السنوي ومحتوياته غير مخصصين للنشر أو اإلصدار أو التوزيع، كليًا أو جزئيًا، بشكل 
مباشر أو غير مباشر، في و/أو إلى أي اختصاص قضائي يكون التوزيع فيه أو إليه غير قانوني.

أعّد هذا التقرير السنوي وأصدرته لشركة »دي إكس بي إنترتينمنتس« )مساهمة عامة( وشركاتها 
التابعة. وألغراض هذا اإلشعار، يعني »التقرير السنوي« هذه الوثيقة ومحتوياتها وأي جزء منها وأي 

تقرير سنوي شفهي وأي جلسة أسئلة وأجوبة وأي كتب أو مواد شفهية نوقشت أو وزعت في اجتماع 
التقرير السنوي.

قد تكون المعلومات الواردة في هذا التقرير السنوي عرضة للتحديث والمراجعة والتحقق والتعديل، 
وقد تتغير هذه المعلومات جوهريًا. وال تعد الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو 

الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو 
وكالئه أو شركاته التابعة أو مستشاريه خاضعين ألي التزام بتحديث المعلومات الحالية الواردة في 
هذا التقرير السنوي ذي الصلة بهم أو االحتفاظ بتلك المعلومات أو تزويد متلقي تلك المعلومات 
بإمكانية الوصول إلى أي معلومات إضافية قد تنشأ فيما يتعلق بها، وتخضع أي آراء واردة في هذا 

التقرير السنوي للتغيير دون إشعار. وال يقع على عاتق الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها 
التابعة أو الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو 
موظفيه أو وكالئه أو شركاته التابعة أو مستشاريه أي مسؤولية أيًا كان نوعها )سواًء كانت 
مسؤولية تقصيرية أو خالف ذلك( عن أي خسارة من أي نوع تنشأ عن أي استخدام لهذا التقرير 

السنوي أو فيما يتعلق به.

يعد هذا التقرير السنوي إعالنًا ألغراض قواعد نشرات اإلصدار البريطانية، وال تشكل المعلومات الواردة 
في هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية أو في أي دولة أخرى. وال 

يشكل هذا التقرير السنوي وال يعد جزءًا من، وينبغي أال يفسر على أنه جزءًا من، أي عرض أو دعوة 
أو طلب أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو بيعها أو االشتراك فيها في أي والية قضائية، وال ينبغي أن 

يشكل هذا التقرير أو أي جزء منه أساسًا ألي عقد أو التزام من أي نوع وال يمكن االعتماد عليه فيما 
يتعلق بأي عقد أو التزام.

ُأعّد هذا التقرير السنوي ألغراض المعلومات والمرجعية فقط، وال يعد نصيحة قاطعة، وال ينبغي 
االعتماد عليه بهذه الصفة. وال يحتوي هذا التقرير السنوي على كافة المعلومات التي قد تكون 

مطلوبة لتقييم أي صفقة محتملة، ويجب أال ُيعتمد عليه فيما يتعلق بأي صفقة محتملة مماثلة. 
وال يوضح أي إسقاط أو تقدير أو توقع أو أي بيان »استشرافي« آخر في هذا التقرير السنوي سوى األداء 
االفتراضي في ظل االفتراضات المحددة لألحداث أو الظروف، وال ُيعد مؤشرًا يعتد به لألداء المستقبلي.

قد تستمد بيانات الصناعة والسوق الواردة في هذا التقرير السنوي، بالقدر المتاح، من مصادر رسمية 
أو من الغير. وتشير المنشورات والدراسات والمسوحات المتعلقة بالصناعة والصادرة عن الغير بصفة 
عامة إلى أن البيانات الواردة فيها قد تم الحصول عليها من مصادر ُيعتقد بأنها موثوق بها، دون تقديم 

أي ضمانات بشأن دقة هذه البيانات أو اكتمالها. ورغم اعتقاد الشركة بأنه تم إعداد هذه المنشورات 
والدراسات والمسوحات بواسطة مصدر موثوق، إال أنها لم تتحقق بشكل مستقل من البيانات الواردة 

فيها. وباإلضافة إلى ذلك، استمدت بعض بيانات الصناعة والسوق الواردة في هذا التقرير السنوي من 
األبحاث والتقديرات الداخلية الخاصة بالشركة القائمة على معرفة إدارة الشركة وخبراتها بالسوق 

الذي تعمل فيه. ورغم اعتقاد الشركة عمومًا بمعقولية هذه الدراسات والتقديرات وموثوقيتها، إال أنه 
لم يتم التحقق منها ومن المنهجية واالفتراضات القائمة عليها بواسطة أي مصدر مستقل للتحقق 

من دقتها أو اكتمالها، وهي تخضع للتغيير دون إشعار. ووفقًا لذلك، ال يتوجب االعتماد بشكٍل مفرٍط 
على أي من بيانات الصناعة أو السوق الواردة في هذا التقرير السنوي.

وأنت توافق على االلتزام بالقيود والشروط المسبقة، وسيعتبر هذا تعهدًا منك بأنك قرأت محتويات 
هذا اإلشعار ووافقت على االمتثال لها.

أورجـــــن جــــــروب  وطبــــــاعة  تصميـــــم 


