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تقريــر حــول البيانات المالية الموحدة

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لـ دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( )“الشركـة”( وشركاتها التابعة )مًعا “المجموعة”( 
والتـي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2018، وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحد وبيان 

التغيـرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، 
تتضمن ملخًصا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
31 ديسمبر 2018 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضـحة تفصيًلا في فقرة مسؤوليات مدقق 
الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة الواردة بتقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس 

المحاسبين “قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين” ووفقا للمتطلبات األخالقية األخرى بدولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة بتدقيقنا 
للبيانات المالية الموحدة للمجموعة. هذا، وقد التزمنا بمتطلبات المسؤولية األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك 

للمحاسبين المهنين. نعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

التأكيــد على أمر

نود لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم 3 )إيضاح االستمرارية( الوارد في البيانات المالية الموحدة، نظًرا لتجاوز الخسائر المتراكمة للمجموعة نصف 
رأس مالها المصدر فبموجب المادة 302 من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، يتوجب على مجلس اإلدارة 

عقد جمعية عمومية خالل 30 يوًما من صدور هذه البيانات المالية الموحدة للتصويت على قرار استمرار الشركة.

إن رأينا غير ُمعدل فيما يتعلق بهذا األمر.

أمور التدقيق الرئيســية

تعتبر أمور التدقيق الرئيسية، وفق تقديرنا المهني، األمور التي نوليها أقصى اهتمام عند تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة عن الفترة 
الحالية. تم تناول تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تشكيل رأينا المتعلق بها، ونحن ال نعبر عن رأي منفصل 

بشأن تلك األمور.

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمرأمر التدقيق الهام

القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية تتمة

تمتلك المجموعة ممتلكات ومعدات بقيمة 
8.087 مليون درهم، واستثمارات عقارية بمبلغ 
512 مليون درهم كما هو ُمبين في اإليضاح 6 

واإليضاح 7 على الترتيب. تمثل هذه الموجودات 
بشكل تراكمي أهم األرصدة الجوهرية في بيان 

المركز المالي الموحد للمجموعة.

شملت إجراءات التدقيق لدينا تقييم الضوابط على تحليل االنخفاض في القيمة 
والحسابات.

لقد اختبرنا التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للضوابط ذات الصلة لتحديد 
مدى معقولية عملية مراجعة انخفاض القيمة. وشمل ذلك إجراء اختبار لـ:

•  الرقابة على دقة واكتمال نموذج حساب انخفاض القيمة. و
•  ضوابط الحوكمة، بما في ذلك مراجعة االجتماعات الرئيسية التي تشكل جزًءا من 

عملية مراجعة تقييم االنخفاض في القيمة.

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

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمرأمر التدقيق الهام

القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية تتمة

ويتطلب تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل من 
الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية إجراء تقديرات 
جوهرية وذلك في تحديد أهم االفتراضات الداعمة للتدفقات 

النقدية المستقبلية المتوقعة لألعمال وكذلك في استغالل 
هذه الموجودات كما هو مبين في اإليضاحات أرقام 4 و 5 و 6 

و 7 من هذه البيانات المالية الموحدة.

وباإلضافة إلى ذلك، قمنا أيضا بإجراءات التدقيق الموضوعية التالية:
•  إشراك المتخصصين لدينا في التقييم الداخلي لتقدير تقييم 

الموجودات.
•  تقييم ما إذا كان النموذج الذي تستخدمه اإلدارة لحساب القيمة 

القابلة لالسترداد لكل وحدة من وحدات انتاج النقد يتوافق مع المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 36: انخفاض قيمة الموجودات.

•  تحليل والحصول على االفتراضات التي توفرها اإلدارة لتحديد ما إذا 
كانت معقولة وداعمة.

•  تحليل معدالت الخصم و/أو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
•  تحدي معقولية معدالت النمو واالفتراضات الرئيسية األخرى للتدفقات 

النقدية. و
•  إجراء تحليل الحساسية حول االفتراضات الرئيسية التي تستخدمها 

اإلدارة للتأكد من مدى التغير في تلك االفتراضات التي سيكون لها 
تأثير فردي أو جماعي على القيمة الدفترية للموجودات.

•  بالنسبة إلى االستثمارات العقارية للمجموعة، أكدنا أن النهج 
المستخدم في التقييم الخارجي كان متوافقا مع التقييم وفق 
المعايير المهنية للمعهد الملكي للمقييمين القانونيين. لقد 

م وقدراته وقراءة شروط تعامله مع  قمنا أيًضا بتقييم كفاءة المقيِّ
المجموعة.

تأثير عدم البدء في مشروع سكس فالجز دبي في الوقت الحالي

خالل العام الحالي، لم تعد التسهيالت المالية المشتركة 
والبالغ قيمتها مليار درهم والمخصصة كجزء من تطوير 

حديقة سكس فالجز دبي ذات العالمات التجارية متوفرة 
لالستخدام. ولذلك، لم يعد مشروع سكس فالجز دبي قابًلا 

للتطوير في شكله الحالي كما هو مبين في اإليضاح رقم 5.

بناًء على ما تقدم، قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم 
للموجودات المعترف بها والتكاليف ذات الصلة، وقامت 

بتحديد الموجودات التي يمكن االحتفاظ بها و استعمالها 
مستقبلًيا. بناًء على ذلك، تم قيد خسارة انخفاض في القيمة 

بقيمة 443 مليون درهم ومخصص لاللتزامات األخرى البالغة 
70 مليون درهم وشطب تكاليف اقتراض مدفوعة مسبًقا 

بقيمة 38 مليون درهم في السجالت وفًقا لتقدير اإلدارة.

تضمنت إجراءات تدقيقنا ما يلي:
•  تقييم اإلدارة لخسارة انخفاض القيمة المعترف بها وكفاية المخصصات 

المسجلة في سجالت االلتزامات المستقبلية فيما يتعلق بالمشروع؛
•  النظر في مدى مالءمة إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بهذا الحدث 

الجوهري المدرج في البيانات المالية الموحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل تتمة
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أمور التدقيق الرئيســية تتمة

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمرأمر التدقيق الهام

تقييم اإلدارة إلعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ االستمرارية

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس االستمرارية 
على النحو المبين في اإليضاح رقم 3 )االستمرارية(.

تواصل المجموعة تكبد خسائر تشغيلية في السنوات األولى 
من عملها وتراكمت خسائر تتجاوز 50٪ من رأس مالها المصدر 

ولديها قروض بنكية كبيرة، تبدأ عمليات سداد أصل القروض 
في عام 2021.

قام أعضاء مجلس اإلدارة باتخاذ حكم يفيد بوجود توقًعا 
معقولًا بأنه من المناسب إعداد البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة على أساس االستمرارية.

تضمنت إجراءات تدقيقنا مايلي:
•   تقييم تقدير االستمرارية الذي اتخذته اإلدارة عن طريق اختبار األحكام 

الرئيسية في توقعات المجموعة بما في ذلك نتائج التداول األساسية 
واالفتراضات الرئيسية المتعلقة بعدد الزيارات ومعدالت النمو واإلشغال؛

•  فحص اتفاقيات تمويل المجموعة المعمول بها؛
•  قمنا بإجراء تحليًلا للحساسية السلبية على تقييم المجموعة 

الرئيسي فيما يتعلق بالسيولة؛ و
•  تم األخذ بعين االعتبار مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق 

باالستمرارية المتضمنة في البيانات المالية الموحدة.

االعتراف باإليرادات

تنشأ إيرادات المجموعة من عدد من الموارد المختلفة بما 
في ذلك إيرادات دخول الحدائق، وإيرادات اإلقامة في فندقها، 

وبيع المواد الغذائية والمشروبات، وإيرادات إيجارية من التأجير 
ودخل الرعاية.

وفي بعض الحاالت، يتم القيام بعمليات يدوية لمطابقة 
المدفوعات النقدية لالسترداد أو لنقل البيانات إلى أنظمة 

المحاسبة.

وتعني القيمة المنخفضة للمعامالت الفردية أن األخطاء 
الفردية قد تكون ضئيلة، ولكن من الصعب كشفها، و ارتفاع 

حجم المعامالت يعني أنه يمكن أن يؤدي اإلخفاق المنهجي 
إلى أخطاء تتجمع بسرعة إلى أرصدة مادية.

تضمنت إجراءات تدقيقنا مايلي:
•  فحص تصميم وتنفيذ والفعالية التشغيلية للضوابط اليدوية الداعمة 

لألنظمة، بما في ذلك مطابقة السجالت النقدية مع اإليرادات المقيدة 
بالدفاتر اليومية في السجالت المحاسبية.

•  إجراءات تحليلية تنبؤية )تأخذ باالعتبار عوامل مثل التغيرات في 
التسعير والزيارات(؛ 

•  إجراء مطابقة بين مجموع المبالغ النقدية المستلمة مع اإليرادات 
المسجلة؛

•  التأكد من عمليات قيد المبيعات في الفترة المناسبة عن طريق فحص 
القيد المحدد لإليرادات عن األيام في نهاية الفترة؛ و

•  فحص أرصدة اإليرادات المؤجلة عن طريق تجميع سجالت نظام حجز 
التذاكر وفحص الحسابات األساسية.

معلومات أخرى

إن مجلس اإلدارة واإلدارة هما المسؤوالن عن المعلومات األخرى التي تتألف من التقرير السنوي للمجموعة. لقد حصلنا على تقرير مجلس 
اإلدارة قبل تاريخ هذا التقرير لمدقق الحسابات. ومن المتوقع أن تكون بقية معلومات التقرير السنوي متاحة الطالعنا عليها بعد ذلك التاريخ. 

ال تتضمن المعلومات األخرى البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا هذا. ال يتناول رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، وال 
نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا حول البيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وفي سبيل ذلك نأخذ 
باالعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا 

بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاًء جوهرية.

وإذا كنا قد استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى، يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك، استناًدا إلى األعمال التي قمنا بها فيما 
يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. أننا ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن.

وفي حال قررنا وجود أخطاء جوهرية على المعلومات المتبقية الواردة بالتقرير السنوي للمجموعة عند قراءتنا له، فإننا مطالبون باإلبالغ 
عنها إلى المكلفين بالحوكمة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل تتمة
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مســؤوليات اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمة عــن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وبما يتفق مع األحكام 
السارية لعقد تأسيس الشركة وللقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية 

التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مع 
اإلفصاح، حسب االقتضاء، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية أو 

وقف أعمال المجموعة أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل غايتنا بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة 
عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، ولكن ال يضمن أن عملية 

التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائًما أي خطأ جوهري إن وجد. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، 
وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين الُمبّينة على هذه 

البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فتـرة التدقيق. 
ونقوم كذلك بـ:

•  تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، التصميم والقيام 
بإجراءات التدقيق لالستجابة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ 

جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام 
الرقابة الداخلي. 

•  االطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي 
حول فعالية الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

•  تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المّتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.
•  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة 
جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار. وفي حال االستنتاج 

بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، 
أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول 
عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.
•  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات 

المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
•  الحصول على بّينات تدقيق مناسبة بشأن المعلومات المالية للمجموعة وأنشطتها من أجل إبداء رأي تدقيق حول البيانات المالية 

الموحدة. إننا المسؤولون عن توجيه واإلشراف على وتنفيذ تدقيق المجموعة، كما نظل المسؤولون عن تقريرنا بشكل منفرد.

إننا نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، على سبيل المثال ال الحصر، بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الرئيسية، بما في 
ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي قد نحدده خالل تدقيقنا.

كما نقوم بإطالع المكلفين بالحوكمة أيًضا بإقرار بامتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص 
جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد يكون لديها تأثيًرا معقولًا على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة 

متى كان مناسًبا.

تقرير مدقق الحسابات المستقل تتمة
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مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة تتمة

ومن بين تلك االمور التي تم التواصل بشأنها مع لجنة التدقيق بالمجموعة هي تحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق 
البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال 
إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال 

تـرتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة من تلك المعلومات.

تقريـــر حول المتطلبــات القانونية والتنظيمية األخرى
وعمًلا بمقتضى متطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، نفيد بما يلي:

•  أننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
•  تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة رقم )2( لسنة 2015؛
•  أن المجموعة قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛

•  أن المعلومات الواردة بتقريـر أعضاء مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة؛
لم تقم المجموعة بشراء األسهم أو االستثمار في األسهم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛  •

•  يظهر اإليضاح رقم 9 حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة معامالت األطراف ذات العالقة الجوهرية والشروط واألحكام التي بموجبها 
تم إبـرام تلك المعامالت ومبادئ إدارة تضارب المصالح؛ و

•  كما هو موضح بالتفصيل في اإليضاح رقم 3، فقد تجاوزت الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 نسبة 50٪ من رأس 
مال المجموعة المصدر وبالتالي وفًقا للمادة رقم 302 من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، يعتزم 

مجلس اإلدارة عقد جمعية عمومية خالل 30 يوًما من صدور هذه البيانات المالية الموحدة للتصويت على قرار بشأن استمرارية الشركة.

وباستثناء المعلومات الواردة بالفقرة السابقة، وطبقًا للمعلومات التي توافرت لنا، لم يتبين لنا ما يدعونا لالعتقاد بأن المجموعة قد 
ارتكبت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبـر 2018 أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

)2( لسنة 2015 أو لعقد تأسيس المجموعة مما قد يؤثر جوهريًا على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2018.

ديلويت آند توش ) الشــرق األوسط(

أكبـر أحمد

سجل مدققي الحسابات رقم 1141
27 مارس 2019

دبي، اإلمارات العربية المتـحدة

تقرير مدقق الحسابات المستقل تتمة
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إيضاحات
2018

ألف درهم
2017

ألف درهم

الموجودات

68٬087٬3579٬409٬289الممتلكات والمعدات

7511٬908535٬643استثمارات عقارية

853٬66817٬429استثمار في مشروع مشترك

923٬24238٬782المخزون

1019٬98234٬054مطلوب من أطراف ذات عالقة

11158٬813142٬047ذمم تجارية مدينة وأخرى 

1271٬16553٬953مشتقات مالية

650٬000–13موجودات مالية أخرى

141٬782٬6101٬218٬758النقد وأرصدة بنكية

10٬708٬74512٬099٬955مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

157٬999٬9137٬999٬913رأس المال

–1665٬717سندات قابلة للتحويل - عنصر حقوق الملكية

1271٬16553٬953احتياطي تحوط التدفق النقدي 

)1٬755٬250()4٬312٬151(خسائر متراكمة

3٬824٬6446٬298٬616مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

173٬940٬8043٬947٬733تسهيالت بنكية

181٬751٬9671٬606٬828ذمم تجارية دائنة وأخرى

–161٬189٬930سندات قابلة للتحويل – عنصر المطلوبات

101٬4001٬578مطلوب ألطراف ذات عالقة

245٬200–10قرض من أطراف ذات عالقة

6٬884٬1015٬801٬339مجموع المطلوبات

10٬708٬74512٬099٬955مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 

عبــد الوهاب الحلبي

رئيس مجلس اإلدارة
محمد ســليمان المال

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بيان المركز المالي الموحد 

كما في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
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إيضاحات
2018

ألف درهم
2017

ألف درهم

20540٬471552٬041اإليرادات

)71٬575()72٬672(تكاليف المبيعات

467٬799480٬466الربح اإلجمالي

)1٬284٬397()1٬102٬256(21مصاريف عمومية وإدارية وتشغيلية

)118٬452()99٬250(مصاريف بيع وتسويق

–)1٬541٬738(5خسائر انخفاض القيمة ومصاريف أخرى ذات عالقة

)216٬136()317٬517(22تكاليف تمويل - صافي

2350٬14222٬888إيرادات غير تشغيلية، صافي

)514()209(8حصة خسارة من مشروع مشترك

)1٬116٬145()2٬543٬029(الخسارة للسنة

الدخل الشامل األخر

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

17٬21216٬832تحوط التدفق النقدي – ربح القيمة العادلة

)1٬099٬313()2٬525٬817(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

الخسارة للسهم:

)0.140()0.318(24الخسارة األساسية والمخفضة للسهم )درهم(

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
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رأس المال
ألف درهم

سندات قابلة
للتحويل – عنصر

حقوق الملكية
ألف درهم

احتياطي تحوط
من التدفق

النقدي
ألف درهم

خسائر 
متراكمة

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

7٬397٬929)639٬105(37٬121–7٬999٬913كما في 1 يناير 2017

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

16٬832–16٬832––الخسارة الشاملة األخرى للسنة

)1٬099٬313()1٬116٬145(16٬832––إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

6٬298٬616)1٬755٬250(53٬953–7٬999٬913كما في 31 ديسمبر 2017 

)13٬872()13٬872(–––تأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

6٬284٬744)1٬769٬122(53٬953–7٬999٬913كما في 1 يناير 2018 )معاد عرضه(

65٬717––65٬717–سندات قابلة للتحويل – عنصر حقوق الملكية 

)2٬543٬029()2٬543٬029(–––الخسارة للسنة

17٬212–17٬212––الدخل الشامل اآلخر للسنة

)2٬525٬817()2٬543٬029(17٬212––إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

3٬824٬644)4٬312٬151(7٬999٬91365٬71771٬165كما في 31 ديسمبر 2018 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
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2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)1٬116٬145()2٬543٬029(الخسارة للسنة
تعديالت لـ:

473٬362477٬655 استهالك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
–1٬541٬738 خسائر انخفاض القيمة ومصاريف أخرى ذات عالقة

317٬517216٬136 تكاليف تمويل – صافي
–)17٬034( الربح من تحويل أرض إلى مشروع مشترك

–11٬408 مخصص للديون المشكوك في تحصيلها

–3٬293 مخصص مخزون بطيء الحركة

3٬8554٬814 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
209514 حصة الخسارة من مشروع مشترك

2٬184)144( )الربح( / الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات

)414٬842()208٬825(التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
)42٬623()69٬533(الزيادة في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

12٬2473٬274النقص في المخزون
)12٬326(13٬894النقص / )الزيادة( في مطلوب من أطراف ذات عالقة

 )النقص( / الزيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى، باستثناء مستحقات المشروع 
79٬054)4٬302(وذمم المحتجزات الدائنة

)387٬463()256٬519(صافي النقد المستخدم في العمليات 
)6٬275()2٬070(تعويضات نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

)393٬738()258٬589(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

650٬000339٬527النقص في موجودات مالية أخرى 
)981٬629()456٬326(الممتلكات والمعدات، صافي من مستحقات المشروع وذمم المحتجزات الدائنة

28٬23542٬206فوائد مقبوضة
)8٬173()15٬851(االستثمارات العقارية، صافي من مستحقات المشروع وذمم المحتجزات الدائنة

35932عائدات بيع ممتلكات ومعدات
)17٬943(–استثمار في مشروع مشترك

)625٬980(206٬417صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

–804٬800عائدات إصدار سندات قابلة للتحويل

)230٬366()272٬530(تكاليف تمويل مدفوعة
150٬000245٬200عائدات قرض من أطراف ذات عالقة

)17٬875(39٬015النقص / )الزيادة( في النقد المحتجز
)46٬080()66٬246(دفعات لعقود اإليجار

734٬860–عائدات التسهيالت البنكية، صافي من مبالغ السداد
655٬039685٬739صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

)333٬979(602٬867صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله
1٬010٬1341٬344٬113النقد وما يعادله في بداية السنة )إيضاح 14(

1٬613٬0011٬010٬134النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 14(

معاملة غير نقدية

–36٬448تحويل قرض إلى مشروع مشترك

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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1. معلومات عامة
تأسست دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( )“الشركة”( في بادئ األمر كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب الرخصة التجارية 

رقم 673692، وُأنشأت في 11 يوليو 2012. حصلت الشركة في 9 ديسمبر 2014 على موافقة وزارة االقتصاد وتحولت إلى شركة مساهمة عامة 
وفقًا لقانون الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 المستبدل بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

رقم 2 لسنة 2015 )“قانون الشركات”(. 

ُتعد الشركة هي شركة تابعة لمراس ليجر آند انترتيمنتس ذ.م.م. )“الشركة األم”( ومملوكة بشكل نهائي من قبل مراس القابضة 
ذ.م.م. )“الشركة األم الرئيسيـة”(.

عنوان الشركة المسجل هو ص.ب: 33772، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

تتمثل األنشطة المرخصة للشركة وشركاتها التابعة )معًا “المجموعة”( في االستثمار في المشاريع التجارية وإدارة المنتزهات الترفيهية، 
و االستثمار في المشاريع السياحية و إدارتها؛ والتطوير العقاري؛ والمتاجرة في التذاكر اإللكترونية للفعاليات الرياضية والترفيهية، و إدارة 

التسويق، وخدمات إدارة المرافق وإدارة الفعاليات.

تتضمن البيانات المالية الموحدة الشركات التابعة التالية:

تاريخ التأسيسمكان التأسيساســم الشركة التابعة

الملكية نسبة 

النشـاط النفعيةالقانونية

دبي، اإلمارات موشنجيت ذ.م.م.
العربية المتحدة

تطوير المنتزهات الترفيهية100٪99٪18 مارس 2013

دبي، اإلمارات أمجيت أوبريشنز ذ.م.م.*
العربية المتحدة

منتزه100٪100٪8 أبريل 2013

 دبي باركس دستنيشن 
مانيجمنت ذ.م.م.

دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة

بيع التذاكر / إدارة التسويق100٪99٪25 أغسطس 2014

دبي، اإلمارات بوليوود باركس ذ.م.م.
العربية المتحدة

تطوير المنتزهات الترفيهية100٪99٪25 أغسطس 2014

دبي، اإلمارات دبي باركس هوتيل ذ.م.م.
العربية المتحدة

فندق خمس نجوم100٪99٪25 أغسطس 2014

دبي، اإلمارات ريفر بارك ذ.م.م.
العربية المتحدة

تأجير وإدارة العقارات المملوكة 100٪99٪25 أغسطس 2014
للشركة

دبي، اإلمارات إل إل دبي ثيم بارك ذ.م.م.
العربية المتحدة

تطوير المنتزهات الترفيهية100٪99٪7 سبتمبر 2014

دبي، اإلمارات إل إل دبي أوبريشنز ذ.م.م.**
العربية المتحدة

منتزه100٪100٪14 أكتوبر 2014

دبي، اإلمارات بي دبليو بي أوبريشنز ذ.م.م.***
العربية المتحدة

منتزه100٪100٪25 مارس 2015

دبي، اإلمارات إس إف دبي ذ.م.م.
العربية المتحدة
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2. تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعّدلة

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

اعتمدت المجموعة بشكل مبكر، في السنة الحالية، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار )“المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 16”( )الصادر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 2016( والتعديالت المترتبة ذات الصلة على المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى قبل تواريخ نفاذها. يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 متطلبات جديدة أو ُمعدلة بشأن 
تعريف عقد اإليجار ومحاسبة المستأجر ومحاسبة المؤجر )وبخاصة متطلبات اإلفصاح المتزايدة(. إن تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 16 للمجموعة هو 1 يناير 2018.

وبموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16، فإن نماذج محاسبة المستأجر والمؤجر غير متماثلة. وعلى الرغم من احتفاظ 
مجلس معايير المحاسبة الدولية بالفرق القائم بين عقود التأجير التمويلية والتشغيلية للمؤجرين، إال أن ذلك لم يعد هذا مناسًبا بالنسبة 

للمستأجرين. يتعين على جميع المستأجرين، بشكل عام، اإلبالغ عن جميع عقود اإليجار ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 16 في بيان المركز المالي الموحد، مع االعتراف بأصل “حق االستخدام” والتزامات اإليجار ذات الصلة في بداية عقد اإليجار.

لقد ركز المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 على تحديد المشتريات “الفعلية” الممولة بالديون. وعندما يتم تحديد أي من عقود اإليجار 
لتكون مشابهة اقتصاديًا لشراء األصل الذي يتم تأجيره، تم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد تمويل )أي نقل جميع المخاطر والمنافع بشكل 
جوهري إلى ملكية أصل إلى المستأجر( واإلبالغ عنه في بيان المركز المالي للشركة )أي أنها كانت “عقود إيجار في الميزانية العمومية”(. 

تم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية ولم يتم اإلبالغ عنها في بيان المركز المالي )أي كانت “عقود إيجار خارج 
الميزانية العمومية”(. عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17، تم حساب عقود اإليجار خارج الميزانية العمومية بشكل مشابه 

لعقود الخدمات، حيث أدرجت الشركة مصاريف اإليجار )عادًة على أساس القسط الثابت( في كل فترة من عقود اإليجار.

طبقت المجموعة الطريقة المستقبلية المعدلة المسموح بها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16، والذي يقضي باالعتراف 
باألثر التراكمي لتطبيق المعيار في البداية، على األرباح المحتجزة وليس إعادة عرض السنوات السابقة. وعند القيام بذلك، استعانت 

المجموعة أيًضا بالوسيلة العملية لعدم االعتراف بحق استخدام األصل أو مسؤولية إيجار عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12 شهًرا.

التأثيــر على المحاســبة - المجموعة كطرف مؤجر
ال يغير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 بشــكل جوهري طريقة حســاب المؤجر لعقود اإليجار في بياناته المالية، حيث يســتمر 

المؤجــر، تبًعــا لذلــك، فــي تصنيــف عقــود اإليجار على أنها إما عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشــغيلية عند تطبق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 16، ويتم احتســاب هذين النوعين من عقود اإليجار بشــكل مختلف. ولكن قام المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم 16 بتغيير وتوســيع نطاق اإلفصاحات المطلوبة للمؤجرين، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر الناشــئة عن حصته المتبقية في 
الموجودات المؤجرة.

قامــت المجموعــة بتحليــل تأثيــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقارير المالية رقم 16 واســتنتجت إلى أنه ال يوجد تأثير جوهــري على البيانات 
الموحدة. المالية 

التأثير على المحاســبة - المجموعة كطرف مســتأجر
يغيــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقم 16 من طريقة حســاب المجموعة لعقود اإليجار المدرجة خــارج الميزانية العمومية عند 

تطبيق المعيار المحاســبي الدولي رقم 17، وذلك باســتثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 12 شــهًرا أو أقل( وعقود 
تأجيــر الموجــودات منخفضــة القيمــة )مثــل أجهزة الكمبيوتر الشــخصية واألثاث المكتبي( حيث تواصــل المجموعة االعتراف بمصاريف اإليجار 

عند تكبدها.

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16، في جوهره على جميع عقود اإليجار، يتعين على المجموعة:
)  أ(  االعتراف بموجودات “حق االستخدام” والتزامات اإليجار في بيان المركز المالي الموحد، ويقاس مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار 

المستقبلي الالزم سدادها؛
) ب(  االعتراف باستهالك موجودات “حق االستخدام” والفوائد المترتبة على التزامات اإليجار في بيان الربح أو الخسارة خالل مدة عقد اإليجار؛ و

) ج(  فصــل المبلــغ اإلجمالــي للنقــد المدفــوع إلــى جزء المبلغ الرئيســي والفائدة )المدرجة ضمن أنشــطة التمويل( فــي بيان التدفقات 
النقديــة الموحد.

تعترف المجموعة بحق استخدام األصل وأي من االلتزامات اإليجارية القائمة في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصل مبدئًيا بناًء 
على المبلغ المبدئي اللتزامات اإليجار المعدلة مقابل أي مدفوعات تأجير تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء. يتم إهالك الموجودات إلى نهاية 
العمر اإلنتاجي لحق استخدام األصل أو مدة اإليجار باستخدام طريقة القسط الثابت حيث يعكس هذا بشكل أوضح نمط االستهالك المتوقع 

للمنافع االقتصادية المستقبلية.
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2. تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعّدلة تتمة

2-1 المعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـــر جوهري على البيانــات المالية الموحدة تتمة

تأثيــر تطبيــق المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم ١6
 يبين الجدول التالي تأثير كل من بنود البيانات المالية الموحدة التي تأثرت بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 كما في 

1 يناير 2018:

كما هو معروض 
سابًقا

ألف درهم

تعديالت بموجب المعيار الدولي
إلعداد التقاير المالية رقم 16

ألف درهم

كما هو معاد 
عرضه

ألف درهم

9٬409٬289244٬0799٬653٬368ممتلكات ومعدات

12٬099٬955244٬07912٬344٬034إجمالي الموجودات

1٬606٬828257٬9511٬864٬779ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

5٬801٬339257٬9516٬059٬290إجمالي المطلوبات

)1٬769٬122()13٬872()1٬755٬250(الخسائر المتراكمة

12٬099٬955244٬07912٬344٬034إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2-2 المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديدة والمعدلــة المطبقة من غير تأثير جوهري علــى البيانات المالية الموحدة

تم العمل بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة، وهي المعايير التي أصبحت 
سارية للفتـرات السنوية التي بدأت اعتبارا من 1 يناير 2018 أو بعد ذلك التاريخ.

•  التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2014 – 2016 بتعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1 تطبيق 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

•  تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 22 مقابل المعامالت بالعمالت األجنبية والسلف 
يتعلق هذا التفسير بالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية أو أي أجزاء من تلك المعامالت في حال:

-  وجود مقابل سائد بعملة أجنبية أو مسعر بها؛
-  اعتراف المنشأة بأي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل المتعلقة بذلك المقابل في موعد يسبق قيد األصل أو 

المطلوب أو الدخل ذات الصلة؛ و
-  أن كان أي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل غير نقدي.

•  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 الدفع على أساس السهم بشأن تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.
•  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 االستثمارات العقارية: تـرتبط تلك التعديالت بتعديل نص الفقرة رقم 57 ليكون أنه ال يجوز 
للمنشأة تحويل أي عقار إلى استثمارات عقارية أو من استثمارات عقارية إال بوجود دليل يشهد على تغير في استخدامه. ويقع التغير في 

استخدام العقار في حال استوفى العقار أو لم يستوف تعريف معنى االستثمار العقاري. وال يعد مجرد بتغيير اإلدارة نيتها الستخدام العقار 
في ذاته دليًلا على تغير استخدامه. وقد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التي تضمنتها هي قائمة غير شاملة.

•  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقريـر المالية 
الموحدة رقم 9 األدوات المالية. إفصاحات إضافية لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة لها( الناتجة من مقدمة فصل محاسبة التحوط 

الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقريـر المالية الموحدة رقم 9 األدوات المالية.
•  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية والذي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية: االعتراف 

والقياس، بحيث يجمع جميع جوانب محاسبة األدوات المالية: التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط.
   التصنيف والقياس: سيستمر قياس جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية على نفس األساس المطبق حالًيا وفق المعيار 

المحاسبي الدولي رقم 39.
   انخفاض القيمة: يقضي اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 على المجموعة أن تقوم بقيـد خسائر انخفاض القيمة 

للموجودات المالية عن طريق استبدال طريقة الخسائر المتكبدة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 بطريقة الخسارة االئتمانية 
المتوقعة المستقبلية.

   تخضــع الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفأة، مثل الذمم التجارية المدينة والذمــم المدينة األخرى والودائع، إلى مخصصات 
انخفــاض القيمــة التــي يقتضيهــا المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9. ويتطلب هذا المعيار مــن المجموعة أن تقيد مخصًصا 

للخســائر االئتمانية المتوقعة.
   تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بما يتفق مع العقد وجميع التدفقات النقدية التي 

تتوقع المجموعة تحصيلها. ويتم خصم العجز بعد ذلك بما يعادل نسبة الفائدة الفعلية األصلية لألصل.
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•  المعيــار الدولــي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 األدوات المالية تتمة
   وفيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، قامت المجموعة بتطبيق المنهج المبسط للمعيار وقد احتسبت الخسائر 

االئتمانية المتوقعة بناًء على العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة.
   تستند الخسارة االئتمانية المتوقعة بشأن الموجودات المالية األخرى على خسارة ائتمانية متوقعة لمدة 12 شهًرا. وتمثل الخسارة 
االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهًرا جزًءا من العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من حاالت التعثر في سداد أي أداة 

مالية والتي يمكن حدوثها خالل 12 شهًرا بعد تاريخ التقرير. ومع ذلك، فإذا كانت الخسارة االئتمانية قد شهدت زيادة جوهرية منذ البداية، 
فسيستند المخصص على العمر الزمني للخسارة االئتمانية المتوقعة.

    ال تتوقع اإلدارة أن يســفر اعتماد نموذج الخســارة االئتمانية المتوقعة وفًقا للمعيار المحاســبي الدولي رقم 9 عن االعتراف المبكر 
االئتمانية. للخسائر 

   محاسبة التحوط: اعتمدت المجموعة محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. وفي تاريخ التطبيق األولي، كانت جميع عالقات التحوط القائمة 
للمجموعة مؤهلة لمعاملتها كعالقات محاسبة تحوط. واتساًقا مع الفترات السابقة، استمرت المجموعة في تحديد التغير في 

القيمة العادلة لمقايضة سعر الفائدة بالكامل في عالقات تحوط التدفقات النقدية للمجموعة، ولذا لم يكن لتطبيق متطلبات محاسبة 
التحوط وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 أي تأثير جوهري.

2-3 المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير الســارية بعد

لم تقم المجموعة بعد بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يتم العمل بها بعد:

المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية الجديدة والُمعدلة
ســارية للفترات السنوية 

التــي تبدأ في أو بعد

تفسير اللجنة الدولية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23 الشكوك المتعلقة بمعامالت ضريبة الدخل
يتناول هذا التفسير أمور تحديد الربح الضريبي )الخسائر الضريبية( وأسس الضريبة والخسائر الضريبية غير 

المستعملة واالعتمادات االئتمانية الضريبية غير المستعملة والنسب الضريبية وكذلك عدم اليقين بشأن معامالت 
ضريبة الدخل في ظل المعيار المحاسبي الدولي رقم 12. ويأخذ هذا التفسير بشكل خاص في االعتبار ما يلي:

•  ما إذا كان يتعين مراعاة المعامالت الضريبية بشكل جماعي؛ 
•  وضع افتراضات تتعلق بإجراءات الفحص التي تجريها الهيئات الضريبية؛

•  تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( وأسس الضريبة والخسائر الضريبية غير المستعملة واالعتمادات 
الضريبية غير المستعملة ونسب الضرائب؛ و

•  تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

1 ينايـر 2019

التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2015 – 2017 بتعديل المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 3 اندماج األعمال، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 الترتيبات التعاقدية المشتركة، 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم 12 ضرائب الدخل، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 23 تكاليف االقتراض.

1 ينايـر 2019

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية: والتي تتعلق بمزايا الدفع مقدًما 
بالتعويض السلبي، بحيث يعدل هذا المعيار المتطلبات الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 بشأن 
حقوق اإلنهاء وذلك بهدف السماح بالقياس بالتكلفة المطفأة )أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بناًء على 

نموذج األعمال( حتى في حال دفعات التعويض السلبي.

1 ينايـر 2019

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: وذلك 
فيما يتعلق بالفوائد طويلة األجل في المشاريع الزميلة والمشاريع المشتركة. وتبين هذه التعديالت أنه ال يتم 
تطيبق طريقة حقوق الملكية على أي منشأة تقوم على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 

األدوات المالية على الفوائد طويلة األجل في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك التي تشكل جزًءا من االستثمار 
الصافي في هذه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 

1 ينايـر 2019

التعدیالت على المراجع إلى اإلطار المفاهيمي في المعاییر الدولیة إلعداد التقارير المالیة بتعدیل المعیار الدولي إلعداد 
التقارير المالیة رقم 2 المدفوعات القائمة على أساس الحصص، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 3 اندماج 

األعمال، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 6 التنقيب والبحث عن الموارد المعدنية، والمعيار الدولي إلعداد 
التقاریر المالیة رقم ١٤ الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية، 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية: التغيرات على التقديرات المحاسبية، والمعيار المحسابي 
الدولي رقم 34 إعداد التقارير المالية المرحلية، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 المخصصات والمطلوبات 

المحتملة والموجودات المحتملة، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 38 الموجودات غير الملموسة، وتفسير اللجنة 
الدولية للتقارير المالية رقم 12 اتفاقيات امتياز الخدمات، وتفسير اللجنة الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 19 إطفاء 

المطلوبات المالية بأدوات حقوق الملكية، وتفسير اللجنة الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 20 تكاليف إزالة الطبقة 
الصخرية في مرحلة االنتاج من منجم صخري، وتفسير اللجنة الدولية للتقارير المالية رقم 22 المعامالت بالعمالت 

األجنبية، وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم 32 الموجودات غير الملموسة.

1 ينايـر 2020
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2. تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعّدلة تتمة

2-3 المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير الســارية بعد تتمة

المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية الجديدة والُمعدلة
 ســارية للفترات السنوية 

التــي تبدأ في أو بعد

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين
حيث يقضي هذا المعيار بقياس التزامات التأمين بقيمة تنفيذ العقد الحالية. ويوفر المعيار كذلك منهج 

عرض وقياس أكثر اتساًقا لجميع عقود التأمين. وتهدف تلك المتطلبات لتحقيق محاسبة متسقة 
وقائمة على المبادئ بشأن كافة عقود التأمين. ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 

محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4 عقود التأمين اعتباًرا من 1 يناير 2021.

1 ينايـر 2021

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 10 البيانات المالية الموحدة، وعلى المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 28 االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتـركة )2011(، وذلك بشأن 
معالجة بيع الموجودات أو المساهمة بها من المستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه المشتـرك.

ُأرجئ تاريخ السريان ألجل غيـر 
مسمى. وال يزال التطبيق 

مسموًحا به

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على البيانات المالية الموحـدة عندما يسري العمل بها، وأنه قد ال يكون 
لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة تطبيقها األولي.

3.  السياســات المحاسبية الهامة

بيان االلتـزام

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، بما في ذلك 
لجنة تفسيرات إعداد التقارير المالية الدولية والتفسيرات ومتطلبات القوانين المعمول بها بدولة اإلمارات العربية المتـحدة.

أســاس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس التكلفة التاريخيـة، باستثناء ما يتعلق بأدوات المشتقات المالية التي تقاس 
بالقيمة العادلة. وتعتمد التكلفة التاريخية بالعموم على القيمة العادلة للمقابل الممنوح لقاء سلع وخدمات.

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان السعر يمكن تقديره بطريقة مباشرة أو أمكن تقديره من خالل أسلوب 

تقييم أخر. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات. تأخذ المجموعة بعين االعتبار خصائص الموجودات أو المطلوبات إذا 
ما كان على المتشاركين بالسوق النظر لتلك الخصائص عند تسعير األصل أو المطلوب في تاريخ القياس.

تم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وُتقرب جميع القيم إلى أقرب ألف درهم، ما لم ُيحدد خالفًا لذلك. 
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المّتبعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة:

مبدأ االستمرارية

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس االستمرارية، والتي تفترض أن المجموعة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها 
لفترة ال تقل عن 12 شهًرا من تاريخ التوقيع على البيانات المالية الموحدة. تكبدت المجموعة خالل السنة الحالية خسارة صافية قدرها 2.543 

مليون درهم )2017: 1.116 مليون درهم(، وكان لديها تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بقيمة 259 مليون درهم )2017: 394 مليون درهم(، 
وقروض بنكية مستحقة بقيمة 4.158 مليون درهم )2017 4.158 مليون درهم( كما في ذلك التاريخ. بما أن خسائر المجموعة تتجاوز نصف 
رأسمالها المصدر وبالتالي وفًقا للمادة 302 من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، يعتزم مجلس اإلدارة عقد 

جمعية عمومية في غضون 30 يوًما من إصدار هذه البيانات المالية الموحدة للتصويت على قرار استمرار الشركة.

عند تحديد مدى مالءمة أساس اإلعداد وفق االستمرارية في هذه البيانات المالية الموحدة، أخذت اإلدارة بعين االعتبار ما يلي:
-  توافر النقد واالستخدام الناتج عن إصدار السندات القابلة للتحويل )راجع اإليضاح رقم 16(؛

-  االستفادة من النقود المتبقية من مرحلة التطوير األولى في دبي باركس آند ريزورتس والتفاوض على خطط الدفع طويلة األجل اللتزامات 
التطوير المتبقية؛ و

-  توقعات التدفق النقدي الحالية لمدة 12 شهرا عبر مجموعة من السيناريوهات.

وعند إجراء التقييم، حددت إدارة عوامل التخفيف الرئيسية التالية إلدارة مخاطر العمل على المدى الطويل:
-  التأثير على مدار العام للموفرات من تحسين قاعدة تكاليف المجموعة؛ و

-  زيادة نمو سوق السياحة الدولية في عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي باركس آند ريزورتس
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3.  السياســات المحاسبية الهامة تتمة

مبدأ االســتمرارية تتمة

ترى اإلدارة استناًدا إلى هذه العوامل، وباستثناء ما هو مبين في اإليضاح رقم 5، فإنه من غير المحتمل أن يتحقق أي أصل إضافي بمبلغ 
أقل من المبلغ الذي تم قيده به في البيانات المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018. وفًقا لذلك، لم يتم إجراء أي تعديالت على البيانات 
المالية الموحدة المتعلقة باسترداد وتصنيف القيم الدفترية للموجودات أو المبالغ وتصنيف المطلوبات باستثناء تلك الواردة بالفعل في 

هذه البيانات المالية الموحدة.

أساس التوحيد

تتضمن البيانات المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة البيانات المالية للشركة والمنشآت الخاضعة لسيطرة الشركة )بما يف ذلك 
شركاتها التابعة(. تتحقق السيـطرة عندما يكون للشركة:

•  السيطرة على المنشأة المستثمر بها؛
•  تخضع أو لها الحق في عوائد متغيرة نتيجًة الرتباطها بالمنشأة المستثمرة؛ و

•  إمكانية استعمال سيطرتها للتأثير على عوائدها.

تعيد الشركة تقدير ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر بها، من عدمه، إذا كانت الظروف والوقائع تشير إلى وجود تغيرات على 
واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة الواردة أعاله. وتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتحصل الشركة على السيطرة عليها، بينما 

تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة السيطرة على تلك الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين نتائج الشركة التابعة 
المستحوذ عليها أو المستبعدة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر الموحد من تاريخ حصول الشركة على السيطرة وحتى تاريخ 

فقدانها لتلك السيـطرة.

عند الضرورة تقوم الشركة بإجراء التعديالت الضرورية على البيانات المالية للشركات التابعة لضمان التوافق بين السياسيات المحاسبية 
المّتبعة في الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية المّتبعة في الشركة األم. كما و تستـبعد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق 

الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتبادلة بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيـد.

الممتلكات والمعدات

تتألف الممتلكات والمعدات من األراضي والمبنى والبنية التحتية والسيارات ومعدات مكتب وتكنولوجيا المعلومات واألثاث والتركيبات 
والمالهي وأماكن الجذب ووحق استخدام الموجودات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

تسجل جميع بنود الممتلكات والمعدات مبدئيًا بالتكلفة، بينما تدرج الممتلكات والمعدات بعد االعتـراف المبدئي بالتكلفة ناقصًا 
االستهالك المتـراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت، وذلك باستثناء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. تتضمن التكلفة 

المصروفات التي تنسب مباشرة إلى االستحواذ على األصول. تكلفة األصول المنشأة داخليًا تشمل تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية 
تكاليف أخرى تنفق على األصل ليصبح جاهزًا لالستخدام المقرر له، و باإلضافة إلى تكاليف تفكيك وإزالة مكونات األصل وترميم الموقع. تدرج 

تكاليف االقتـراض التي قد تنسب مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج أصل في تكلفة ذلك األصل.

ُتدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفتـرية لألصل أو يعتـرف بها كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع 
االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالعنصر سوف تتدفق للمجموعة، وتكلفة هذا العنصر يمكن قياسها بشكل موثوق. النفقات المتكبدة 
الستبدال أي عنصر من عناصر الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل يتم رسملتها ويتم شطب القيمة الدفتـرية 

للعنصر الذي تم استبداله. يتم إثبات جميع اإلصالحات و أعمال الصيانة األخرى عند تكبدها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.

يتم احتساب االستهالك لشطب تكاليف الممتلكات والمعدات بخالف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بعد طرح القيمة المتبقية المقدرة وفق 
طريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

سنوات

ليس عليها استهالكأراضي

5 – 40مبـاني وبنية تحتية

3 – 25معدات تكنولوجيا المعلومات ومعدات أخرى 

5 – 40أحصنة المالهي وأماكن الجذب

3 – 25أثاث وتركيبات

3 – 4مركبات

30حق استخدام األصل 
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3.  السياســات المحاسبية الهامة تتمة

الممتلــكات والمعدات تتمة

ويتم استهالك الموجودات المحتفظ بها ضمن عقد اإليجار على مدار العمر االفتراضي المقدر وفق األساس ذاته للموجودات المملوكة.

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مع األخذ في االعتبار أي تأثير للتغيـرات على 
التقدير المحتسب على أساس مستقبلي. ويتم خفض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى قيمتها القابلة للتحصيل إذا سجلت القيمة 

الدفترية لألصل قيمة أعلى من القيمة القابلة للتحصيل.

األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ
تتضمن األعمال قيد التنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها أو تطويرها ألغراض مستقبلية. وتتضمن التكلفة نفقات البنية التحتية قبل التطوير 

واإلنشاء وغيرها من النفقات ذات الصلة مثل األتعاب المهنية والتكاليف الهندسية التي تعزى إلى المشروع والتي يتم رسملتها على 
مدار السنة عندما تكون األنشطة الالزمة لتجهيز الموجودات لألغراض المقصود منها جارية. ويتم تصنيف تلك المشاريع كأعمال رأسمالية 

جارية حتى االنتهاء من عملية اإلنشاء أو التطوير. ويتم رسملة التكاليف المباشرة من بداية المشروع وحتى االنتهاء منه. وال يتم تحميل أي 
استهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيـذ.

تصنيف العقارات
تحدد اإلدارة عند االستحواذ على العقار أو إنشائه ما إذا كان سيتم تصنيفه كاستثمار عقاري أو ممتلكات ومعدات. وتقوم المجموعة 

بتصنيف العقارات كاستثمار عقاري عندما تنوي االحتفاظ بالعقار لإليجار أو لتعظيم قيمته أو ألغراض غير محددة. وتصنف المجموعة العقار 
كممتلكات ومعدات عندما تنوي استعمال العقار لعملياتها.

االستثمارات العقارية

تتألف االستثمارات العقارية من العقارات المحتفظ بها لتحقيق عائدات إيجارية و / أو تعظيم قيمتها، أو كال الغرضين، )بما في ذلك العقارات 
قيد اإلنشاء لتلك األغراض(، وُتقاس مبدئيـًا بتكلفتها، بما في ذلك تكاليف المعامالت ذات الصلة بعد طرح االستهالك المتـراكم واي خسائر 

متراكمة النخفاض القيمة. لم يتم تحميل أي استهالك على األراضي واالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء.

يتم احتساب االستهالك لشطب االستثمارات العقارية باستثناء األعمال تحت اإلنشاء بعد طرح القيمة المتبقية المقدرة وفق طريقة القسط 
الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

سنوات

ليس عليها استهالكأراضي

5 - 40مباني وبنية تحتية ومعدات أخرى

يتم احتساب النفقات المتكبدة إلحالل أي مكون من عناصر االستثمارات العقارية المحتسبة بشكل منفصل مع شطب القيمة الدفتـرية 
للعنصر المستبدل. ويتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية ألي من بنود االستثمارات العقارية ذات 

الخصوص. ويتم إثبات جميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخركمصاريف متكبدة.

يلغى االعتـراف باالستثمارات العقارية إما عند استبعادها أو عند سحب االستثمارات العقارية من االستخدام بصورة دائمة أو عندما لم يعد 
هناك منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. إن أية أرباح أو خسائر تنتج من إلغاء االعتـراف باالستثمارات العقارية يتم االعتـراف بها في بيان 

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرفي الفتـرة التـي تم خاللها الغاء االعتراف.

تتم التحويالت إلى االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام يستدل عليه بانتهاء استخدام المالك للعقار في 
حال التحويل من استخدام المالك أو بدء عقد اإليجار التشغيلي لطرف آخر في حال التحويل من المخزون. وال تتم التحويالت من االستثمارات 

العقارية إال عند تغيير االستخدام الذي يستدل عليه بالبدء باستخدام المالك في حال التحويل إلى استخدام المالك أو بدء التطوير بغرض 
البيع في حال التحويل إلى المخزون. وتتم تلك التحويالت بالقيمة الدفتـرية للعقارات في تاريخ التحويل.
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انخفــاض قيمــة الموجودات غير المالية

تجري المجموعة في تاريخ كل بيان مالي مراجعة للقيم الدفتـرية للموجودات غير المالية لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على 
تدني في قيمة الموجودات، في حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة المستردة للموجودات لتحديد مدى الخسارة )إن وجد(. 

وفي حال صعوبة تقدير القيمة المستردة لألصل فرديًا تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد الذي ينتمي إليها األصل. 
عند إيجاد أساس توزيع معقول و ثابت يتم توزيع موجودات الشركة أيضًا لوحدات فردية مولدة للنقد أو توزيعها على أصغر مجموعة من 

وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

تمثل القيمة المستردة القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع والقيمة المستـخدمة، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة تحت االستخدام، 
يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة لحساب القيمة الحالية باستخدام نسبة خصم ما قبل الضريبة والتـي تعكس قيمتها السوقية مع 
األخذ بعين االعتبار أثر الوقت على النقد والمخاطر المحددة لألصل والتي لم يتم بناًء عليها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

أما إذا كانت القيمة المستردة المقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفتـرية، يتم خفض القيمة الدفتـرية لألصل )أو وحدة 
توليد النقد( إلى أن تصل إلى قيمته المستردة. يتم االعتـراف بخسارة انخفاض القيمة على الفور في بيان الدخل المالي الموحد.

في حال تم عكس تدني القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفتـرية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى أن تصل للقيمة المقدرة المستردة على 
أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفتـرية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. يتم 

االعتـراف بعكس تدني القيمة على الفور في األرباح أو الخسائر.

االســتثمار في مشروع مشترك

المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون لألطراف بموجبه سيطرة مشتركة وحقوق في صافي موجودات الترتيب المشترك. السيطرة 
المشتركة هي تقاسم السيطرة على الترتيب المشترك كما هو متفق عليه تعاقديًا، وهو ما ال يحدث إال عندما تتطلب القرارات المتعلقة 

باألنشطة ذات الصلة موافقة جماعية من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

يتم المحاسبة عن االستثمار في مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.، بحيث يتم وفًقا لطريقة حقوق الملكية، قيد االستثمار 
مبدئيًا بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى في المشروع المشترك.

يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة ومشروعها المشترك في البيانات المالية الموحدة الموجزة للمجموعة 
فقط إلى مدى مصالح المستثمر غير المرتبط في الشركات الزميلة. يتم حذف األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة 

ومشروعها المشترك إلى حد مصلحة المجموعة في هذه الكيانات.

المخزون

يتم إظهار المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل. وُتحدد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح. إن صافي 
القیمة القابلة للتحقيق هي سعر البیع المقدر للمخزون ناقصًا التكاليف المقدرة لالستعمال والتكلفة الالزمة إلتمام عملية البیع يتم إدراج عملية 

شطب المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.

األدوات المالية

يتم االعتـراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تكون المجموعة طرفًا في المخصصات التعاقدية لألدوات.

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وتضاف أو تخصم تكاليف المعامالت التي تعزى مباشرة إلى 
حيازة أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )عدا الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( من القيمة 

العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتـراف المبـدئي. يتم االعتـراف بتكاليف المعامالت المتعلقة 
مباشرة بحيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل 

الشامل األخرالموحد.

الموجودات المالية
ُتصنف الموجودات المالية إلى الفئات المحددة التالية: موجودات مالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر” واستثمارات “محتفظ بها 

لالستحقاق” وموجودات مالية “متاحة للبيع” و “قروض وذمم مدينة”. ويعتمد التصنيف على طبيعة األدوات المالية والغرض منها، وُيحدد 
هذا التصنيف عند االعتراف المبدئي. ويتم تنظيم جميع الموجودات المالية للمجموعة ضمن “القروض والذمم المدينة”.
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األدوات الماليــة تتمة

الموجــودات المالية تتمة

قروض وذمم مدينة
تتضمن القروض والذمم المدينة بما في ذلك األرصدة البنكية والنقد والموجودات المالية األخرى والذمم التجارية المدينة واألخرى )باستثناء 

الدفعات المقدمة والسلف( والمطلوب من أطراف ذات عالقة التي لها دفعات ثابتة أو محددة غير مدرجة في سوق نشط. وتقاس القروض 
والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة بعد خصم أي انخفاض في القيمة. ويتم قيد إيرادات الفائدة بتطبيق سعر الفائدة الفعلي باستثاء على 

الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون االعتراف بالفائدة غير هام.

طريقــة الفائدة الفعلية
طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترات التي تخصها. 
نسبة الفائدة الفعلية هي تحديدًا النسبة التي يتم فيها خصم النقد المقدر استالمه في المستقبل )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط 

المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءًا ال يتجزأ من نسبة الفائدة الفعلية وتكاليف المعامالت والعالوات أو الخصومات األخرى( وذلك عبر 
المدة المتوقعة للمطلوب المالي أو عبر فترة أقصر، حسب االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتـراف األولي.

انخفــاض قيمة الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية للمجموعة باستثناء الموجودات المالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر” في تـاريخ كل تقرير 
لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض في قيمة هذه الموجودات المالية. تعتبر الموجودات المالية منخفضة القيمة عند وجود 

دليل موضوعي ناتج عن حدث سابق يفيد بتأثر التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار.

بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تتمثل خسارة االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ المدرج لألصل والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة، مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي. 

تقاس خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة بالفارق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة مخصومة بنسبة العائد السوقي المتداول ألي من الموجودات المماثلة. وال يتم عكس مثل هذه الخسارة في 

انخفاض القيمة في فترات الحقة.

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي بخسارة االنخفاض في القيمة على الفور، وذلك لكافة الموجودات المالية باستثناء الذمم 
التجارية المدينة، حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل استعمال حساب المخصص. عندما تعتبر إحدى الذمم التجارية المدينة 
غير قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل حساب المخصص. ويتم إدراج أية مبالغ مستردة الحقة بشأن المبالغ التي تم شطبها سابًقا 

ضمن حساب المخصص. كما يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 
األخرالموحد.

إذا إنخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، و كان هذا االنخفاض مرتبط بحدث وقع بعد االعتـراف بخسارة االنخفاض في 
القيمة بشكل واضح، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها في السابق وذلك من خالل بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 

األخرالموحد إلى حد أن ال تتجاوز القيمُة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة التكلفَة المطفأة في حالة عدم 
االعتـراف بانخفاض القيمة.

إلغــاء االعتراف بالموجودات المالية
تلغي المجموعة االعتراف بأي من الموجودات المالية عند انتهاء الحق المتعاقد عليه الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي أو عندما 

تحول المجموعة األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل بصورة جوهرية إلى منشأة أخرى. في حال عدم قيام المجموعة بتحويل 
أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية جوهريًا واستمرت بالسيطرة على األصل المحول، تعترف المجموعة بالجزء المتبقي لألصل 
المالي والمطلوبات المتعلقة بالمبالغ التي قد تدفعها. اذا احتفظت الشركة بمخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهرية لألصل المحول، 

تعترف المجموعة باألصل المالي.

وعند إلغاء أي من الموجودات المالية بالكامل، فيتم إثبات الفارق بين القيمة الدفترية لألصل و بين مجموع القيمة المستلمة والقيمة 
مستحقة االستالم باإلضافة إلى األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر الموحد و 

المتراكمة في حقوق الملكية، يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد.
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األدوات الماليــة تتمة

المطلوبــات الماليــة وأدوات الملكية الصادرة عن المجموعة

التصنيــف كدين أو حقوق ملكية
ُتصنف أدوات الدين والملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر االتفاق التعاقدي وتعريفات المطلوب المالي وأداة الملكية.

أدوات الملكية
أداة الملكية هي العقد الذي يثبت الفائدة المتبقّية في موجودات أي منشأة بعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها. تسجل أدوات 

الملكية التي تصدرها المجموعة بصافي المبالغ المحّصلة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.

المالية المطلوبات 
ُتصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر” أو “مطلوبات مالية أخرى”.

المطلوبــات المالية األخرى
ُتقاس المطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى والتسهيالت البنكية والمطلوب ألطراف ذات عالقة 

والقروض من أطراف ذات عالقة بدايًة بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت.

ويتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية مع مصاريف الفوائد المقيدة على أساس 
العائد الفعلي.

إلغاء االعتـــراف بالمطلوبات المالية
تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغاء تلك االلتزامات أو انتهاء سريانها. ويتم 

تسجيل الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي المعترف به والمقابل المدفوع أو مستحق الدفع في بيان الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر.

أدوات المشــتقات المالية

تبرم المجموعة مقايضات ألسعار فائدة المشتقات. وتقاس المشتقات في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ العقد ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة 
العادلة في نهاية كل فترة بيان مالي. يتم االعتـراف بالربح أو الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد. ويتم إدراج 

المشتقات بقيمها العادلة كموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة، أو يتم إدراجها كمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة سلبية.

محاسبة التحوطات

عند بدء عالقة التحّوط تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أداة التحوط و بند التحوط مع أهداف إدارة المخاطر المرجوة و استراتيجيتها في 
القيام بعدة عمليات التحّوط. و عالوة على ذلك تقوم المجموعة عند بدء عملية التحوط و الحقًا و بشكل مستمر بتوثيق ما إذا كانت أداة 

التحوط ذات فعالية كبيرة في عكس تغيرات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند التحوط الناتجة عن الخطر المتحوط له.

تحوطــات التدفقات النقدية
يتم تسجيل الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة لتكون تحوطات تدفق نقدي في الدخل الشامل 

اآلخر وتتراكم ضمن احتياطي للتحوط من التدفق النقدي. ُتدرج أية أرباح أوخسائر تتعلق بالجزء غير الفّعال في بيان الدخل الموحد على الفور.

يتم التوقف عن محاسبة التحوط إذا أنهت المجموعة عالقة التحوط، أو حين انتهاء سريان أدوات التحوط أو بيعها أو فسخها أو استعمالها، أو 
إن لم تعد مؤهلة كأدوات تحوط. ويستمر تسجيل الربح أو الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت، ضمن حقوق الملكية 

ويتم االعتراف بها عندما تدرج المعامالت المتوقعة في نهاية األمر في الربح أو الخسارة. وعندما لم يعد من المتوقع حدوث أي معاملة 
مستقبلية، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد.
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القروض

يتم االعتراف بالقروض مبدئيا بالقيمة العادلة، بالصافي بعد تكاليف المعاملة المتكبدة. وتدرج القروض الحقا بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج 
أي فرق بين المتحصالت )صافي من تكاليف المعاملة( وقيمة االسترداد في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدار فترة القروض باستخدام 
طريقة الفائدة الفعلية. وتقيد الرسوم المدفوعة للحصول على تسهيل قرض كتكاليف معاملة للقرض إلى الحد الذي يحتمل معه سحب 

بعض أو كل التسهيالت، يتم تأجيل الرسوم حتى يتم السحب. وإلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على احتمال سحب بعض أو كل التسهيالت، 
يتم رسملة الرسوم كدفعة مسبقة ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيالت التي تتعلق بها.

تتــم رســملة تكاليــف االقتــراض / التمويــل الناتجة بشــكل مباشــر من حيازة أو بنــاء أو إنتاج موجودات مؤهلة للرســملة على مدى الفترة 
الضروريــة إلكمــال و تهيئــة األصــل ليصبــح جاهــزًا للغايــة المرجوة منها. إن الموجودات المؤهلة للرســملة هي أصــول تتطلب فترة زمنية 

لإلنجاز. كبيرة 

الســندات القابلة للتحويل

تسود السندات القابلة للتحويل بالدرهم اإلماراتي ويتم تصنيفها كأداة مالية مركبة يمكن تحويلها إلى أسهم عادية باختيار حاملها. یتم 
فصل السندات القابلة للتحویل إلى عناصر المطلوبات وحقوق الملكية استنادا إلى شروط السند.

وعنــد اإلصــدار، يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لعنصر المطلوبات عن طريق خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية المتعلقــة بمدفوعات الكوبون 
باســتخدام معدل الفائدة الســوقية المقدر. یتم تخصیص الرصید المتبقي لمكون حقوق الملكية ویتم االعتراف به بشــكل منفصل ضمن 

الملكية. حقوق 

بعد االعتراف المبدئي، یتم قیاس مكون المطلوبات لألداة المالیة المركبة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. ال يتم إعادة قياس 
عنصر حقوق الملكية لألداة المالية المركبة حتى موعد االستحقاق.

عند التحويل عند االستحقاق، يتم إعادة تصنيف مكونات المطلوبات وحقوق الملكية إلى حقوق الملكية بالقيمة االسمية لألسهم العادية 
المصدرة بموجب رأس المال وأي فائض يتم االعتراف به ضمن حقوق المساهمين.

يتم إثبات الفوائد المتعلقة بالمطلوبات المالية في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد. ويتم تخصيص تكاليف المعاملة 
لعناصر المطلوبات وحقوق الملكية بما يتناسب مع قيمها الدفترية األولية.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي نتيجة أحداث سابقة ويكون من المحتمل مطالبة المجموعة بتسديد هذا 
االلتـزام ويمكن تقدير تكلفة هذه المخصصات بشكل موثوق. 

القيمة المعترف بها كمخصص هي أفضل تقدير لتسوية االلتـزام الجاري كما في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك 
المحيطة بااللتـزام. إذا تم قياس المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية هذا االلتـزام، فإن القيمة الدفتـرية هي القيمة 

الحالية لهذه التدفقات النقدية. 

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات من طرف ثالث، يتم إدراج الذمة المدينة 
كأصل إذا كان من المؤكد أنه سيتم استالم التعويض فعليًا و كان المبلغ المستحق قابل للقياس قياسًا موثوقًا به.

عقود اإليجار

يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية فقط إذا كانت المجموعة هي الطرف المؤجر. عندما يتم، بموجب شروط 
عقد اإليجار، نقل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى المستأجر، ُيصنف العقد على أنه عقد إيجار، بينما يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخر 

كعقود إيجار تشغيلية. إذا كانت المجموعة هي الطرف المستأجر، يتم االعتراف بجميع العقود في البيانات المالية الموحدة وفًقا لإلرشادات 
المتعلقة بالمستأجر كما وردت بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16.

المجموعة كمؤجر
تقيد إيرادات اإليجار من اإليجارات التشغيلية على مدى سنة إيجار واحدة. وعند توفير المجموعة لحوافز إيجار تشغيلية لعمالءها، يتم قيد 

التكلفة المجمعة للحوافز كخفض في اإليرادات اإليجارية على مدى هذا العام اإليجاري.
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عقــود اإليجار تتمة

المجموعة كمستأجر
تعترف المجموعة بحق استخدام الموجودات بموجب عقود اإليجار التي تكون فيها هي الطرف المستأجر. وتتضمن الموجودات األساسية 
بشكل رئيسي الممتلكات والمعدات. يتضمن حق استخدام الموجودات على القياس األولي اللتزامات اإليجار المقابلة والمدفوعات التي 

تمت في أو قبل يوم البدء إضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية. عالوة على ذلك، يتم االعتراف بحوافز اإليجار بشكل منفصل ويتم إطفاؤها 
خالل مدة عقد اإليجار. يتم إدراج االلتزامات اإليجارية القائمة في بيان المركز المالي الموحد كالتزامات إيجارية.

إن قيمة حق االستخدام سوف يتم إستهالكه على مدى فترة عقد اإليجار وإذا تعرض النخفاض في القيمة للضرورة وفًقا للمعايير المعمول 
بها. لم تقم المجموعة بإجراء أي تعديالت من أجل إعادة قياس التزامات اإليجار أو حق استخدام األصل. يتم قياس االلتزامات اإليجارية الحًقا 

عن طريق زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على االلتزامات اإليجارية )تطبيق طريقة الفائدة الفعلية( وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية 
لتعكس مدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها. لم يتم إجراء أي تعديل على االلتزامات اإليجارية أو إعادة تقييم لها كما في تاريخ التقرير.

االعتراف باإليرادات

تعتــرف المجموعــة باإليــرادات علــى أســاس نموذج قائم على خمــس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولــي إلعداد التقارير المالية 
رقم 15.

الخطوة 1 -  تحديد العقد المبرم مع العميل: ويعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر يترتب بموجبه حقوق والتزامات ُملزمة ويحدد 
المعايير الخاصة بكل من هذه الحقوق وااللتزامات.

الخطوة 2 -  تحديد آداء االلتزامات المتضمنة في العقد: وأداء االلتزام في العقد يمثل تعهًدا بنقل سلعة أو خدمة للعميل.
الخطوة 3 -  تحديد مقابل المعاملة: وُيعرف مقابل المعاملة بقيمة المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه نظير تحويل السلع والخدمات 

المتعهد بها للعميل، ويستثنى من تلك القيمة المبالغ المحصلة نياية عن الغير.
الخطوة 4 -  تخصيص سعر المعاملة عن التزامات يتعين أداؤها في العقد: فيما يتعلق بالعقود التي تتضمن أكثر من التزام يتعين أداؤه، 

ينبغي على المجموعة تخصيص مقابل معاملة لكل التزام يتعين أداؤه بقيمة تعبر عن المقابل الذي تتوقع المجموعة 
استحقاقه مقابل أداء كل التزام.

الخطوة 5 -  قيد اإليرادات متى وعندما تقوم المجموعة بأداء االلتزام.

وتقيد المجموعة اإليرادات على أساس القسط الثابت على مدار فترة زمنية لبطاقات الدخول الموسمية والسنوية وإيرادات اإليجارات ودخل 
الرعاية حال استيفاء أي من المعايير التالية:

•  تلقي العميل واستهالكه في نفس الوقت للمنافع المترتبة على أداء المجموعة اللتزام عند تنفيذ المجموعة لذلك االلتزام؛ أو
•  أسفر أداء المجموعة لاللتزام عن إنشاء أو تعزيز أصل يخضع لسيطرة العميل متى تم إنشاء األصل أو تعزيزه؛ أو

•  لم يترتب على تنفيذ المجموعة لاللتزام إنشاء أو تعزيز أصل باستخدام بديل للمجموعة وكان لديها حق ملزم الستالم مقابل االلتزام 
المؤدى حتى تاريخه.

وتخصص المجموعة مقابل المعاملة لاللتزام التي يتعين أداؤها في أي عقد بناًء على طريقة المدخالت التي تتطلب قيد اإليرادات على 
اساس جهود المجموعة أو إسهاماتها المتعلقة بأداء االلتزام.

عند استيفاء المجموعة لاللتزام إما عن طريق تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها، تقيد المجموعة أصل تعاقدي بناًء على قيمة المقابل 
المكتسب بسبب أداء االلتزام. وينشأ التزام تعاقدي حال زيادة قيمة المقابل المستلم من العميل قيمة اإليرادات المعترف بها.

ُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق االستالم مع األخذ بعين االعتبار البنود التعاقدية المتفق عليها بشأن المبالغ 
المالية باستثناء الضرائب والرسـوم. وتقوم المجموعة بتقدير ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة من أجل تحديد ما إذا كانت تعمل 

كطرف أصيل أو وكيل. وقد استنتجت المجموعة أنها تعمل كطرف أصيل في جميع ترتيبات إيراداتها.

ويتم قيد اإليرادات في البيانات المالية الموحدة إذا كان من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على المجموعة ومن الممكن قياس اإليرادات 
والتكاليف، كلما توجب ذلك، قياًسا موثوًقا به.

تنتج اإليرادات من تشغيل أماكن جذب الزوار ومنتجعات حدائق المالهي. وتمثل اإليرادات المبالغ المدفوعة من العمالء لتذاكر الدخول واإلقامة 
ومبيعات المأكوالت والمشروبات والتسويق والدخل من مبيعات وإيجار التجزئة والكفالة.
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االعتــراف باإليرادات تتمة

إيرادات الدخول
يتم قيد إيرادات الدخول المتعلقة بمبيعات تذاكر حدائق الترفيه عند استعمال التذاكر. ويتم قيد اإليرادات من التذاكر السنوية على مدى 

سنة واحدة من تاريخ أول استخدام.

إيرادات اإلقامة
يتم قيد إيرادات اإلقامة عند إشغال الغرف مخصومًا منها الخصومات السارية ورسوم البلدية إن كانت مطبقة.

بيع المأكوالت والمشــروبات والسلع
ُتقيد مبيعات السلع والمأكوالت والمشروبات والسلع عند بيع البضائع.

إيرادات الرعاية
ٌتقيد إيرادات الرعاية على أساس القسط الثابت على مدارالعقد.

إيرادات الفوائد
يتم إثبات إيرادات الفوائد من األصل المالي عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق على المجموعة، وأن اإليرادات يمكن 

قياسها بشكل موثوق.

تتـراكم إيرادات الفوائد على أساس الفتـرات الزمنية التى تخصها مع األخذ في االعتبار المبلغ األصلي غيـر المسدد و سعر الفائدة المتعلق به، 
وهو المحدد لخصم التدفقات النقدية المقدرة عبر العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي قيمته الدفتـرية عند االعتراف األولي.

المعامــالت بالعمالت األجنبية

تظهر البيانات المالية الموحدة ألغراض خاصة بعملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل بها المجموعة )العملة الوظيفية( وألغراض 
البيانات المالية الموحدة ألغراض خاصة، تدرج نتائج المجموعة و مركزها المالي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة والذي يعتبر العملة 

الوظيفية للمجموعة وعملة العرض للبيانات المالية الموحدة.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة الوظيفية للمجموعة على أساس أسعار الصرف السائدة 
بتاريخ تلك المعامالت. وفي تاريخ كل تقرير، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في 
تاريخ التقرير. يتم تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والتـي تظهر قيمتها العادلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السادة عند 

تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التـي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. 

ُتضَمن فروق التحويل الناتجة عن تسوية البنود النقدية وإعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد 
للسنة. يتم تضمين فروق التحويل الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية والتـي تظهر بقيمتها العادلة في بيان الدخل الشامل اآلخر 

الموحد للسنة فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية والمتعلقة باألرباح والخسائر المعترف بها مباشرة في حقوق 
الملكية. وأما بشأن البنود غير النقدية، فيتم كذلك االعتراف بأي من مكونات التحويل لتلك األرباح أو الخسائر فورًا في حقوق الملكية.

معلومــات حول القطاعات

القطاع التشغيلي هو أي من مكونات المجموعة المرتبط في أنشطة قد تجني المجموعة من وراءها أرباحًا وتتكبد خسائر. تحدد 
المجموعة وتعرض في الوقت الراهن المعلومات المالية كقطاع تشغيلي فردي بناًء على المعلومات التي تزّود داخليًا إلدارة الشركة من 

أجل اتخاذ القرارات.

4.  األحكام المحاســبية الهامة والمصادر الرئيســية للتقديرات غير المؤكدة
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة التي تناولها إيضاح 3، يطلب من إدارة الشركة اتخاذ أحكام و تقديرات و افتراضات تتعلق 

بالقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات، وهي األحكام التي ال يتسنى الحصول عليها فورّيًا من مصادر أخرى. وتستند تلك التقديرات 
واالفتراضات على الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل األخرى التي تعد ذات صلة بها. هذا، وقد تأتي النتائج الفعلية مختلفة عن تلك التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتضَمنة بشكل مستمر، ويتم االعتراف بالتعديالت المحاسبية الناتجة عن التغير في التقديرات و 
االفتراضات في الفترة التي يتم فيها إجراء التغير على التقديرات في حال ما كان هذا التغير ال يؤثر سوى على تلك الفترة أو في الفترات التي 

تم فيها إجراء التغير و الفترات المستقبلية إذا ما كان ينتج عن التغير تأثيرًا على كِل من الفترات المستقبـلية والحالية.
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4.  األحكام المحاســبية الهامة والمصادر الرئيســية للتقديرات غير المؤكدة تتمة

تصنيف إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. كمشــروع مشــترك

إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. هي شركة ذات مسؤولية محدودة يخول شكلها القانوني فصًلا بين أطراف التعاقد المشترك والشركة نفسها. 
وتمتلك المجموعة المشروع المشترك بنسبة 60٪ بجانب كون المجموعة شريكة في هذا المشروع المشترك فإن لها سيطرة مشتركة 

مع التعاقد وحقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. وعلى ذلك، فإن إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. مصنفة كمشروع مشترك 
للمجموعة )إيضاح 8(.

أدوات القيمــة العادلــة وتقنيات التقييم

وقع اختيار المجموعة على قياس الموجودات والمطلوبات بالقمية العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية. وتحدد اإلدارة تقنيات التقييم 
المالئمة والمدخالت لقياسات القيمة العادلة. وخالل تقييم القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، تستعين المجموعة ببيانات 

سوقية مقارنة عند إتاحتها. وتعمل المجموعة بشكل وثيق مع مقييمين مستقلين مؤهلين إلنشاء تقنيات تقييم ومدخالت مالئمة على 
نموذج التقييم. وقد تم اإلفصاح في اإليضاحين 7 و 12 عن معلومات حول تقنيات ومدخالت التقييم المستخدمة لتحديد القيمة العادلة 

لمختلف الموجودات والمطلوبات.

األعمــار االنتاجيــة المقدرة للممتلكات والمعدات واالســتثمارات العقارية

يتم مراجعة األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للموجودات في تاريخ التقرير ويتم تعديلها عند الضرورة أخًذا باالعتبار التطورات التكنولوجية. 
ويتم إنشاء نسب استهالك موحدة بناًء على طريقة القسط الثابت والتي ال تمثل االستخدام الفعلي للموجودات. ويتم تخفيض القيمة 

الدفترية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أعلى من قيمته القابلة لالستراد المقدرة.

انخفــاض قيمة الموجودات

إن استرداد الموجودات هو أحد األمور التي تنطوي على حكًما إداريًا يقتضي تقييم ما إذا كان يمكن دعم القيمة الدفترية للموجودات 
بأعلى من صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المستمدة من تلك الموجودات باستخدام توقعات التدفقات النقدية 

المخصومة عند الحاجة )“القيمة المستخدمة”( والقيمة العادلة للموجودات مخصوًما منها تكاليف البيع. وقد قدرت اإلدارة أن أقل وحدات 
توليد النقد ألغراض اختبار انخفاض القيمة هي “حدائق المالهي” و “وحدات التجزئة والضيافة”.

لغرض تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة، فإن االفتراضات الرئيسية التي تستعين بها اإلدارة في احتساب التدفقات النقدية 
المستقبلية المعدلة للمخاطر لقياس القيمة المستخدمة هي التوقعات السياحية المستقبلية ومعدالت الحجوزات ذات الصلة، 

والتسويات المتوقعة في األسعار، وهوامش اإليرادات، وهوامش التكلفة اإلجمالية. تشكل هذه االفتراضات أساس خطة العمل اإلستراتيجية 
المعدلة لفترة عشر سنوات للمجموعة. وكما هو الحال مع جميع االفتراضات، فإن هذه األحكام هي أحكام اإلدارة المستندة إلى البيانات 

والمعلومات المتاحة وقت إعداد البيانات المالية بحيث تخضع للتغيير بناًء على الظروف االقتصادية والتجارية.

بغرض تحديد المبلغ القابل لالسترداد لالستثمارات العقارية المدرجة ضمن وحدة توليد النقد “البيع بالتجزئة والضيافة”، تم استخدام القيمة 
العادلة لالستثمارات العقارية بموجب طريقة رسملة الدخل. يتضمن ذلك رسملة صافي إيجار المستحقات، والذي يوفر تدفق من الدخل 

الصافي حالي ومحتمل ويتضمن تدابير معينة مثل إشغال اإليجار ومعدل النمو ومعدالت العائد.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 5 للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقييم انخفاض قيمة المجموعات.

5.  الربح وبنود الخســارة الجوهرية
حددت المجموعة العناصر التي تعتبر مهمة بسبب أهمية طبيعتها ومقدارها. يتم إدراجها بشكل منفصل هنا لتوفير فهم أفضل لألداء 

المالي للمجموعة.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

–551٬018خسائر انخفاض القيمة والمصاريف األخرى ذات الصلة بمشروع سكس فالجز دبي )أ(

–990٬720خسائر انخفاض القيمة على تطوير المرحلة 1 )ب(

1٬541٬738–

)أ( خســائر انخفاض القيمة والتكاليف األخرى ذات الصلة بمشــروع ســكس فالجز دبي

أجرى مجلس اإلدارة في أغسطس 2018 مراجعة استراتيجية لخطط التطوير المستقبلية وتوظيف رأس المال، بما في ذلك تطوير سكس 
فالجز دبي.
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5.  الربح وبنود الخســارة الجوهرية تتمة

)أ( خســائر انخفاض القيمة والتكاليف األخرى ذات الصلة بمشــروع ســكس فالجز دبي تتمة

أدت اإلجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الفاصلة، بما في ذلك اإلخطار الرسمي من سكس فالجز، إلى إثارة مخاوف الممولين على وجه 
التحديد فيما يتعلق بالتوقعات المحسنة بشأن مشروع سكس فالجز دبي. ونتيجة لذلك، لم تعد التسهيالت المصرفية المشتركة 

المخصصة لالستخدام كجزء من تطوير متنزه سكس فالجز ذي العالمات التجارية متوفرة بعد اآلن، وال يمكن تنفيذ مشروع سكس فالجز 
دبي في شكله الحالي في هذا الوقت.

وعلى ذلك، واستنادًا إلى المذكور أعاله، قامت اإلدارة بمراجعة الموجودات المعترف بها في الميزانية العمومية والتكاليف ذات الصلة بها، 
وحددت تلك الموجودات الخاصة بالمشروع وتلك التي يمكن االحتفاظ بها واستخدامها لفرص التطوير المستقبلية، أو تعزيز حديقة المالهي 

أو البيع المحتمل.

ووفًقا لعملية مراجعة الموجودات المذكورة، حددت اإلدارة الموجودات وااللتزامات ذات الصلة وااللتزامات الطارئة الخاصة بالمشروع والتي قد ال 
تكون لها قيمة دائمة وبالتالي تسجيل خسارة انخفاض في القيمة قدرها 443 مليون درهم، ومخصص لاللتزامات األخرى البالغة 70 مليون 

درهم وشطبها من تكاليف االقتراض المدفوعة مقدمًا البالغة 38 مليون درهم تم االعتراف بها في البيانات المالية الموحدة.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

–442٬578خسائر انخفاض القيمة على الممتلكات والمعدات

–70٬324مخصص للمطلوبات األخرى

–38٬116شطب – تكاليف قروض مدفوعة مقدًما

551٬018–

)ب( خســائر انخفاض القيمــة في تطوير المرحلة األولى

بينما تعتقد اإلدارة أنه من السابق ألوانه إجراء تقييم لألصل الرائد في السوق والذي يعتبر بطبيعته عرًضا تجاريًا طويل األجل، فقد أدى التأخير في 
زيادة عدد الزيارات الدولية إلى انخفاض مؤقت في قيم الموجودات القابلة للتحقيق ذات الصلة. بناًء على ذلك، سجلت المجموعة خالل العام، 

رسوم انخفاض قيمة غير نقدية قدرها 991 مليون درهم فيما يتعلق بتطوير المرحلة األولى من موجوداتها الرئيسية “دبي باركس آند ريزورتس”.

تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد لموجودات التطوير الخاصة بالمرحلة األولى باستخدام منهجية القيمة المستخدمة. تم إجراء تقييم 
انخفاض القيمة باستخدام توقعات التدفقات النقدية بناًء على خطة العمل التي أعدتها اإلدارة والتي تغطي فترة 10 سنوات تم تقييمها بعد 

ذلك باستخدام القيمة النهائية المقدرة.

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة:

20182017

3.0٪3.0٪معدل النمو طويل األجل

9.7٪9.5٪معدل الخصم

استناًدا إلى تقييم انخفاض القيمة الذي أجرته اإلدارة )باستثناء انخفاض القيمة المحدد لموجودات سكس فالجز دبي(، يتم تقييم المبلغ 
القابل لالسترداد ليكون أقل من القيمة الدفترية وبالتالي تم تسجيل خسائر انخفاض القيمة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

كما في 31 ديسمبر 2018، إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى بنسبة 0.2 ٪، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن خسارة انخفاض 
القيمة ستزيد بمقدار 334 مليون درهم، إذا كان معدل الخصم المستخدم أقل بنسبة 0.2 ٪، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، 

ستنخفض خسارة انخفاض القيمة بمقدار 260 مليون درهم.

كما في 31 ديسمبر 2018، إذا كان معدل النمو المستخدم أقل بنسبة 0.2 ٪، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن خسارة انخفاض 
القيمة ستزيد بمقدار 179 مليون درهم، إذا كان معدل النمو المستخدم أعلى بنسبة 0.2 ٪، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، 

ستنخفض خسارة انخفاض القيمة بمقدار 191 مليون درهم.

لم تسجل المجموعة أي انخفاض في القيمة بشأن االستثمارات العقارية. تم تحديد القيم القابلة لالسترداد بشأن تلك العقارات بناًء على 
القيمة المستخدمة مطروًحا منها تكلفة البيع، أيهما أعلى. وقد تم تحديد تقديرات القيمة العادلة لتلك العقارات من قبل مقيميين 

مؤهلين مستقلين استناًدا إلى طريقة الدخل كما هو موضح بالتفصيل في اإليضاح رقم 7.
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6. الممتلكات والمعدات

أراضي
ألف درهم

مباني وبنية
تحتية

ألف درهم

معدات
تكنولوجية

وأخرى
ألف درهم

أحصنة
المالهي
وأماكن

الجذب
ألف درهم

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

حق
استخدام

األصل
ألف درهم

أعمال قيد
التنفيذ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

التكلفة

126٬7289٬502٬321–1٬168٬5735٬977٬8151٬092٬4041٬034٬48596٬5845٬732كما في 1 يناير 2017

287٬704326٬017–28٬7433٬1211٬1115٬338––إضافات خالل السنة

)4٬465(––)4٬422(––)43(––استبعادات

79٬240–––––9٬33763٬7416٬162تحويل من االستثمارات العقارية

414٬4329٬903٬113–1٬177٬9106٬041٬5561٬127٬2661٬037٬60697٬6956٬648كما في 31 ديسمبر 2017 

تأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد 
252٬496–252٬496––––––التقارير المالية رقم 16

1٬177٬9106٬041٬5561٬127٬2661٬037٬60697٬6956٬648252٬496414٬43210٬155٬609كما في 1 يناير 2018 )معاد عرضه(

318٬925336٬543–4756٬0384٬5623٬6552٬888–إضافات خالل السنة

)19٬414(–––––––)19٬414(تحويل إلى مشروع مشترك

تحويل من / )إلى( االستثمارات 
3٬278–––1٬536–)4٬600(6٬342–العقارية

)795(––)795(–––––استبعادات

–)16٬031(–)3٬880(31٬86217٬44215٬334)44٬727(–إعادة تصنيف

1٬158٬4966٬003٬6461٬160٬5661٬059٬610118٬2204٬861252٬496717٬32610٬475٬221كما في 31 ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم وانخفاض 
القيمة

37٬308––10٬90918٬2702٬7353٬2082٬186–كما في 1 يناير 2017

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

)2٬249(––)2٬206(––)43(––استبعادات

499–––––357142–تحويل من االستثمارات العقارية

493٬824––232٬445165٬91874٬52518٬5262٬410–كما في 31 ديسمبر 2017 

تأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد 
8٬417–8٬417––––––التقارير المالية رقم 16

502٬241–232٬445165٬91874٬52518٬5262٬4108٬417–كما في 1 يناير 2018 )معاد عرضه(

452٬746–223٬261159٬05547٬07113٬7771٬1658٬417–مصروف للسنة

75٬799697٬87795٬39082٬25714٬38919124٬817442٬5781٬433٬298خسارة انخفاض القيمة )إيضاح 5(

تحويل من / )إلى( االستثمارات 
159–––498–)418(79–العقارية

)580(––)580(–––––استبعادات

203٬85347٬1903٬18641٬651442٬5782٬387٬864 419٬945 1٬153٬662 75٬799كما في 31 ديسمبر 2018 

 القيمة الدفترية
1٬082٬6974٬849٬984740٬621855٬75771٬0301٬675210٬845274٬7488٬087٬357كما في 31 ديسمبر 2018

414٬4329٬409٬289–1٬177٬9105٬809٬111961٬348963٬08179٬1694٬238كما في 31 ديسمبر 2017
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7.  استثمارات عقارية

أراضي
ألف درهم

بنية تحتية للمباني
ومعدات أخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

التكلفة

117٬665519٬838637٬503كما في 1 يناير 2017

)79٬240()69٬903()9٬337(تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

108٬328449٬935558٬263في 31 ديسمبر 2017

)3٬278()3٬278(–تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

108٬328446٬657554٬985في 31 ديسمبر 2018

االستهالك المتراكم

3٬7303٬730–في 1 يناير 2017

19٬38919٬389–محمل للسنة

)499()499(–تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

22٬62022٬620–في 31 ديسمبر 2017

20٬61620٬616–محمل للسنة

)159()159(–تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

43٬07743٬077–كما في 31 ديسمبر 2018 

 القيمة الدفترية
108٬328403٬580511٬908في 31 ديسمبر 2018

108٬328427٬315535٬643في 31 ديسمبر 2017

تقوم المجموعة بقياس استثماراتها العقارية بالتكلفة صافيًة من االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة طبقا لطريقة 
القياس بالتكلفة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 16، “الممتلكات، األالت والمعدات”. بتاريخ كل تقرير مالي تقوم المجموعة بتقدير 

القيمة العادلة الستثماراتها العقارية.

القيمة العادلة

يقضي المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 بالقيام بإفصاح منفصل للقيم العادلة لالستثمارات العقارية في حال استخدام نموذج التكلفة. 
وتستعين المجموعة كل سنة بمقيمين مستقلين مؤهلين مهنًيا لتحديد القيم العادلة ألغراض اإلفصاح. وقد تم إجراء القيمة العادلة من 

قبل مقيميين مؤهلين مستقلين باستخدام طريقة رسملة اإليرادات.

تقنيــات التقييــم المســتخدمة لتقديــر القيمة العادلة من قبل اإلدارة:

تتضمن طريقة رسملة اإليرادات رسملة صافي اإليجار المستحق القبض والتي توفر صافي القيمة الحالية والمستقبلية للتدفق من الدخل 
على العقارات كعائد استثماري مناسب. لقد تم إجراء التقييم بما يتفق مع معايير التقييم والتقدير بالمعهد الملكي للمقيميين 

المعتمدين والمعمول بها وفق قوانين ولوائح دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة وهي تعكس األوضاع االقتصادية السائدة في تاريخ التقرير.

تتضمن المدخالت الهامة غير القابلة للرصد والمستخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة تحت المستوى الثالث من مستويات حساب 
القيمة العادلة لمحفظة المجموعة من االستثمارات العقارية ما يلي:

•  النمو السنوي بالقيمة اإليجارية )متضمنة في العائدات(.
•  فترات اإلشغال طويلة األجل المتوقعة )٪92(

•  العائدات المكافئة الصحيحة )9.5٪( وفترة عدم اإلشغال )٪8(

استندت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية البالغ قيمتها 657 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 624 مليون درهم( وفق 
تقييم أجراه مقيم خارجي مستقل. لم تتغير تقنيات التقييم المستخدمة خالل العام.
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8. اســتثمار في مشروع مشترك
اكتتبت المجموعة خالل سنة 2018 برأس مال في إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. )“ليجوالند هوتيل”(. فميا يلي تفاصيل االستثمار.

طريقة القياسنسبة االستحواذ ٪بلد التأسيسطبيعة النشاطاالسم

الملكية60٪اإلمارات العربية المتحدةالترفيه والضيافةإل إل دبي هوتيل ذ.م.م.

فيما يلي الحركة في االســتثمار

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

–17٬429في 1 يناير

–36٬448تحويل أرض إلى مشروع مشترك

)514()209(حصة الخسارة المعترف بها خالل الفترة / السنة

17٬943–استثمار نقدي في مشروع مشترك

53٬66817٬429كما في 31 ديسمبر

9. المخزون

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

26٬53538٬782سلع ومخزون تشغيلي أخر

–)3٬293(مخصص للمخزون بطيء الحركة

23٬24238٬782

الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة

––كما في 1 يناير

–3٬293مخصص ُمكون خالل السنة

–3٬293كما في 31 ديسمبر

10. معامــالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
تتكون األطراف ذات العالقة من منشآت خاضعة للملكية المشتركة و / أو اإلدارة والسيطرة المشتركة، وموظفي اإلدارة الرئیسیین كما ورد 

في المعیار المحاسبي الدولي ٢٤ اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة.

كانت األرصدة التالية قائمة كما في تاريخ التقرير:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

مطلوب من أطراف ذات عالقة

12٬92028٬570مطلوب من الشركة األم

7٬0055٬114مطلوب من مشروع مشترك

57370مطلوب من شركات تابعة للشركة األم

19٬98234٬054

مطلوب إلى طرف ذو عالقة

1٬4001٬578مطلوب للمشاريع المشتركة للشركة األم

 أ(  تبرم المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة على اساس تجارية وفي سياق األعمال االعتيادية. وال يتم تحميل أي فوائد على المبالغ 
المطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقة. وحيث أن بعض األرصدة غير مسددة وليس لديها بنود إعادة سداد متفق عليها، فيتم اعتبارها كذمم 

مدينة / ذمم دائنة عند الطلب وُتصنف كموجودات / مطلوبات متداولة.
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10. معامــالت وأرصــدة األطراف ذات العالقة تتمة
ب(  ترتبط المبالغ المطلوبة من الشركة األم بقيمة 13 مليون درهم )31 ديسمبر 2017: 29 مليون درهم( بذمم مدينة لخدمات إدارة مشروع 

مقدمة من اإلدارة.
ج(  قامــت المجموعــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 بتحويــل أرض بقيمة عادلة تبلغ 62 مليون درهم إلى اســتثمار في 

مشروع مشترك.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

قروض من أطراف ذات عالقة

2٬452–قرض من الشركة األم الرئيسية

247٬748–قرض من الشركة األم 

–245٬200

)1(  حصلت المجموعة خالل عام 2017 على تسهيل قرض مساند من مساهم بقيمة 700 مليون درهم وذلك من الشركة األم الرئيسية 
والشركة األم. تم سحب 245 مليون درهم من هذا التسهيل في سبتمبر 2017 و 150 مليون درهم في مارس 2018 وذلك ألغراض تمويل 

تكاليف المشاريع والمصاريف التشغيلية وسداد الديون. وحيث أن القرض المساند من مساهم والفائدة المرتبطة به تابعة لقروض 
ألجل الحالية للمجموعة وتسدد بعد ذلك عند الطلب مع مراعاة بعض أحكام اتفاقية القرض السارية. ويتم تحمل القرض المساند من 

مساهم فائدة بنسبة ثابتة قدرها 8٪ سنويًا.
)2(   خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تم تضمين القرض المساند من مساهم في سندات قابلة للتحويل )إيضاح 16(. وقد تم 

تضمين الرصيد القائم الحالي على القرض المساند من مساند والفائدة المستحقة عليه في السندات القابلة للتحويل.

مكافــأة اإلدارة العليا

بلغت مكافأة اإلدارة العليا خالل الفترة ما يلي:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

12٬20312٬246منافع قصيرة األجل

328303منافع طويلة األجل

12٬53112٬549

11.  ذمــم تجارية مدينة وأخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

70٬40125٬501ذمم تجارية مدينة

–)11٬408(مخصص للديون المشكوك في تحصيلها

58٬99325٬501

55٬00572٬433دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

39٬80443٬524سلفيات لمقاولين

5٬011589ذمم فوائد مدينة

158٬813142٬047

تقوم المجموعة بتطبيق النهج المبسط بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 بشأن قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
والتي تستخدم بدل الخسارة المتوقع على مدى العمر الزمني لجميع الذمم التجارية المدينة. تم تكوين مخصص لمبلغ االنخفاض 

في قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة 11 مليون درهم )31 ديسمبر 2017: ال شيء(. تم تحديد المخصص بناًء على افتراضات حول مخاطر 
التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. تقوم المجموعة باالستعانة باألحكام عند اتخاذ هذه االفتراضات واختيار المدخالت، استناًدا 

إلى تاريخ المجموعة السابق وأوضاع السوق الراهنة وكذلك التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.

ليس لدى المجموعة أي تعرضات ضد مجموعة أبراج.
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11.  ذمــم تجارية مدينة وأخرى تتمة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

––في 1 يناير

–11٬408مخصص مكون خالل السنة

–11٬408كما في 31 ديسمبر

تتضمن الذمم التجارية المدينة للمجموعة مدينين بقيمة دفترية قدرها 42 مليون درهم )2017: 12 مليون درهم( مستحق السداد في تاريخ 
التقرير الذي لم تسجل فيه المجموعة أي مخصصات حيث لم يكن هناك تغيير جوهري كما ال تزال جودة االئتمان والمبالغ قابلة لالسترداد. ال 

تحتفظ المجموعة بأي ضمانات على هذه األرصدة.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

أعمار األرصدة المستحقة وغير منخفضة القيمة

27٬9828٬925متسحقة بأقل من 180 يوًما

13٬5942٬659مستحقة ألكثر من 180 يوًما

41٬57611٬584

12.  أدوات مالية مشــتقة

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم
القيمة االسمية

ألف درهم

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم
القيمة االسمية

ألف درهم

71٬1652٬896٬83153٬9532٬997٬812مقايضات أسعار الفائدة

أبرمت المجموعة مقايضات أسعار الفائدة بشأن قرض ألجل سائد بالدوالر األمريكي تم تحديد مقايضات أسعار الفائدة هذه كأدوات تحوط، 
كما تم تصنيفها عند المستوى 3 من مقايضات أسعار الفائدة نظًرا ألن واحد أو أكثر من البيانات ال يعتمد على بيانات سوقية ملحوظة.

13.  موجودات مالية أخرى
تتضمن الموجودات المالية األخرى ودائع ثابتة قيمتها صفر درهم )31 ديسمبر 2017: 650 مليون درهم( تحتفظ بها بنوك بفترات استحقاق 

أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ التقرير. لقد ربحت الودائع الثابتة فائدة بنسب تتراوح من 2٪ إلى 3٪ )2017: من 2٪ إلى 3٪( سنويًا.

14. نقــد وأرصدة بنكية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

3٬2293٬387النقد في الصندوق

1٬779٬3811٬215٬371النقد بالبنك

1٬782٬6101٬218٬758

)208٬624()169٬609(يطرح: نقد مقيد

1٬613٬0011٬010٬134النقد وما يعادله
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14. نقــد وأرصدة بنكية تتمة
تحمل الحسابات عند الطلب فائدة أقصاها 1٪ سنويًا )31 ديسمبر 2017: 1٪ سنويًا(، وتحمل الودائع قصيرة األجل لدى البنوك التي لها فترات 

استحقاق أقل من ثالثة أشهر اسعار فائدة تتراوح من 2٪ إلى 3٪ )31 ديسمبر 2017: اسعار فائدة من 2٪ إلى 3٪( سنويًا. ويتضمن النقد المقيد 
احتياطيات محتفظ بها لخدمة الدين وفق متطلبات القروض ألجل والودائع النقدية لدى البنوك إلصدار تسهيالت خطابات ضمان.

15.  رأس المال

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 يبلغ رأس المال المصرح به عدد 12.643.655.416 سهًما قيمة كل منها 1 درهم
12٬643٬65512٬643٬655)31 ديسمبر 2017: 12.643.655.416 سهًما قيمة كل منها 1 درهم(

 يبلغ رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل عدد 7.999.912.670 سهًما قيمة كل منها 1 درهم
7٬999٬9137٬999٬913)31 ديسمبر 2017: 7.999.912.670 سهًما قيمة كل منها 1 درهم(

16. ســندات قابلة للتحويل

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

–412٬004القيمة الدفترية للقرض المساند من مساهم والفائدة المستحقة في تاريخ اإلصدار

–804٬800عائدات من اإلصدار من السندات القابلة للتحويل

1٬216٬804–

–)65٬717(يطرح: القيمة المتبقية لعنصر حقوق الملكية

–38٬843يضاف: فوائد متراكمة

–1٬189٬930القيمة الدفترية لعنصر المطلوبات

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، أبرمت المجموعة اتفاق مع الشركة األم الرئيسية والشركة األم إلصدار سندات قابلة للتحويل 
بقيمة 1.2 مليار درهم تمت الموافقة عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في 25 أبريل 2018. بموجب االتفاق، تم تضمين الرصيد 

المستحق من القرض المساند من مساهم والفائدة المتراكمة في السندات القابلة للتحويل.

تستحق السندات القابلة للتحويل في 30 يونيو 2026 وتحمل فائدة بنسبة 8٪ سنويًا متراكمة كل ثالثة أشهر. وتعتبر السندات قابلة 
للتحويل من خالل خيار حامليها بسعر 1.04 درهم من الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2021 وتنتهي في 31 ديسمبر 2024. ويتم تمديد فترة 

التحويل لمدة 12 شهًرا عند انتهاء الصالحية في حال كان متوسط السعر المرجح ألسهم الشركة لمدة 12 شهرًا أقل من 1.04 درهم.

وفي 31 ديسمبر 2018 تم إصدار السندات القابلة للتحويل بالكامل.

17. تسهيالت بنكية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

4٬158٬0264٬158٬026قروض ألجل

306٬392271٬516مجموع تكاليف االقتراض

)61٬223()89٬170(يطرح: مبالغ مطفأة متراكمة

217٬222210٬293تكاليف اقتراض غير مطفأة

3٬940٬8043٬947٬733القيمة الدفترية
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17. تســهيالت بنكية تتمة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

230٬220–بعد سنة وليس أكثر من سنتين

819٬9891٬269٬312بعد سنتين وليس أكثر من 5 سنوات

3٬338٬0372٬518٬120بعد خمس سنوات

4٬158٬0264٬017٬652مبالغ تستحق التسوية بعد 12 شهًرا

140٬374–مبالغ تستحق التسوية خالل 12 شهًرا

4٬158٬0264٬158٬026

قروض ألجل

أ(  في 31 ديسمبر 2018، كان لدى المجموعة تسهيالت بنكية متاحة بقيمة 5.2 مليار درهم )31 ديسمبر 2017: 5.2 مليار درهم( في 
شكل قروض ألجل تم استخدام 4.2 مليار درهم منها في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: 4.2 مليار درهم( و 1 مليار درهم لم يتم 

استخدامها فيما يتعلق بمشروع سكس فالجز دبي. بعد نهاية العام، تم سحب التسهيالت البنكية البالغة مليار درهم المخصصة 
لالستخدام كجزء من مشروع سكس فالجز دبي.

ب(  تم سحب القرض ألجل المتعلق بتطوير المرحلة األولى والبالغ 4.2 مليار درهم المستحقة بتاريخ 30 يونيو 2026. خالل السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018، تلقت المجموعة إعفاء من السداد لمدة 3 سنوات على المبالغ الرئيسية و اختبار العهد دون أي تغيير في سعر الفائدة 
من ممولي القرض المشترك للمرحلة األولى. بعد إعادة الجدولة، ستبدأ عمليات التسديد الرئيسية الفصلية في المرحلة األولى اعتباًرا 

من مارس 2021.
ج(  يتم تأمين التسهيالت المشتركة للمرحلة األولى من خالل مجموعة من القروض العقارية على الممتلكات المملوكة للمجموعة، 

وتخصيصات لبعض العقود، وحقوق معينة في الذمم المدينة، والتعهدات على بعض الحسابات المصرفية والودائع، وضمان من الشركة 
األم النهائية والشركة األم.

خطابات االعتماد

كما في 31 ديسمبر 2018، كان لدى المجموعة تسهيالت تتعلق بخطابات االعتماد البالغة 200 مليون درهم )31 ديسمبر 2017: 228 مليون 
درهم( وخطابات االعتماد غير المسددة البالغة 46 مليون درهم )31 ديسمبر 2017: 1 مليون درهم(. يتم تأمين خطابات االعتماد عن طريق:

تعهد على ودائع الوكالة. و  •
هامش نقدي بنسبة 100 ٪   •

تســوية مجموع المطلوبات الناتجة من األنشــطة التمويلية

ُيفصل الجدول التالي التغييرات في مطلوبات المجموعة الناتجة من أنشطة التمويل، بما في ذلك األنشطة النقدية وغير النقدية. تمثل 
المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل المطلوبات التي تم تصنيف التدفقات النقدية لها، أو التدفقات النقدية المستقبلية، في بيان 

التدفقات النقدية الموحد للمجموعة كتدفقات نقدية من أنشطة التمويل:

1 يناير 2018
ألف درهم

التغيــرات غير النقديةالتغيرات النقدية

تدفقات نقدية
تمويلية

ألف درهم

ُمكون حقوق
الملكية من

السندات القابلة
للتحويل

ألف درهم

عقود إيجار
تمويلية 

معترف بها
ألف درهم

تغيرات غير
نقدية أخرى
ألف درهم

31 ديسمبر 2018
ألف درهم

450٬8471٬189٬930–)65٬717(804٬800–سندات قابلة للتحويل

–)395٬200(––245٬200150٬000قرض من أطراف ذات عالقة

4٬158٬026––––4٬158٬026قروض بنكية

252٬49637٬012526٬508–)66٬246(303٬246التزامات مرهونة

4٬706٬472888٬554)65٬717(252٬49692٬6595٬874٬464
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18. ذمــم تجارية دائنة وأخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

228٬229218٬908ذمم تجارية دائنة 

507٬428517٬607مصاريف مستحقة

244٬817378٬607محتجزات دائنة

526٬508303٬246التزامات ضمن عقود اإليجار التمويلية )إيضاح 25 )ج((

32٬31231٬890مقدم إيجار ومقدمات أخرى

41٬86945٬296إيرادات مؤجلة

7٬1385٬280مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 19(

163٬666105٬994مطلوبات أخرى

1٬751٬9671٬606٬828

19. مخصــص تعويــض نهاية خدمة الموظفين

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

5٬2805٬579الرصيد في بداية السنة

3٬9286٬825محمل للسنة

)849(–تحويل إلى طرف ذو عالقة 

)6٬275()2٬070(مبالغ مدفوعة خالل السنة

7٬1385٬280الرصيد في نهاية السنة

تم تكوين مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويستند على التعويضات 
الحالية وعدد سنوات الخدمة المتراكمة في تاريخ التقرير.

20. اإليرادات

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

230٬294237٬344إيرادات دخول

81٬94075٬768المأكوالت والمشروبات

68٬56643٬114إيرادات اإلقامة

68٬37064٬304الرعاية

42٬82152٬130البضائع

21٬12228٬687إيرادات اإليجار

5٬1505٬000رسوم اإلدارة

21٬574–عائدات إدارة المشاريع

22٬20824٬120أخرى

540٬471552٬041
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21. مصاريف تشــغيلية وإدارية وعمومية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

292٬057391٬017رواتب وتعويضات أخرى للموظفين *

473٬362477٬655مصاريف استهالك )إيضاح 6 و 7(

74٬178102٬030مصاريف مرافق

59٬30957٬715رسوم إدارة وامتياز

55٬73960٬518إصالحات وصيانة

40٬54970٬795مصاريف توريد واتصاالت وتكنولوجيا

38٬34643٬584مصاريف إيجار

–11٬408مخصص للديون المشكوك في تحصيلها

10٬86217٬201مصاريف خدمات أمنية

10٬34920٬759مصاريف سفر

6٬7237٬785مصاريف تأمين

–3٬293مخصص للمخزون بطيء الحركة

26٬08135٬338أخرى

1٬102٬2561٬284٬397

* تحتسب الشركة االشتراك بالرواتب التقاعدية للموظفين المواطنين حسب القانون االتحادي رقم 7 لسنة 1999.

22. صافــي تكاليف التمويل

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

مصاريف الفوائد

)210٬839()271٬595(فائدة على القروض

)21٬353()46٬917(فائدة على التأجير التمويلي

)26٬150()31٬662(إطفاء تكاليف قروض

)350٬174()258٬342(

إيرادات الفوائد

32٬65742٬206فائدة على الودائع

)317٬517()216٬136(

23. إيرادات غير تشــغيلية - صافي

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

–17٬034الربح من تحويل أرض إلى مشروع مشترك

7٬3976٬278استرداد خصومات

1٬850)4٬025()مخصصات(/ عكوسات متعلقة بالموظفين

31٬63220٬307تحرير التزام مؤجل

)5٬547()1٬896(مصاريف غير تشغيلية أخرى

50٬14222٬888
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24. الخسارة األساســية والمخفضة للسهم
ُتحتســب الخســارة األساســية للســهم بتقسيم الخسارة المنسوبة لحاملي أســهم ملكية الشركة على عدد األسهم العادية قيد اإلصدار 

خالل السنة.

20182017

)1٬116٬145()2٬543٬029(الخسارة المنسوبة لحاملي أسهم ملكية الشركة )بآالف الدراهم(

المعدل المتوسط لعدد األسهم )بآالف الدراهم(

7٬999٬9137٬282٬704قائمة في 1 يناير 

717٬209–إصدار أسهم جديدة – المتوسط المرجح

7٬999٬9137٬999٬913قائمة كما في 31 ديسمبر 

)0.140()0.318(الخسارة األساسية والمخفضة للسهم )بالدرهم(

إن الشركة ليس لديها أية أدوات لها تأثير مخفض على الخسارة لكل سهم عند تنفيذها.

25. تعهــدات والتزامات طارئة

أ ( تعهدات

بلغت قيمة التعهدات للخدمات المستلمة بشأن تطوير وإنشاء موجودات مصنفة ضمن حسابات الممتلكات والمعدات واالستثمارات 
العقارية بقيمة 0.6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 0.7 مليار درهم(.

ب( عقــود اإليجــار التشــغيلية – المجموعة كطرف مؤجر

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

15٬00040٬000ال تتجاوز سنة واحدة

15٬000–بعد سنة وليس أكثر من خمس سنوات

15٬00055٬000

ج( عقود اإليجار – المجموعة كطرف مســتأجر

 الحد األدنى لدفعات
المستقبلية الفائدةاإليجار 

 القيمــة الحالية للحد
األدنى لدفعات اإليجار

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

89٬65561٬44046٬61018٬68343٬04542٬757أقل من سنة 

 أكثر من سنة وأقل 
355٬723245٬760159٬91544٬294195٬808201٬466من 5 سنوات

960٬05761٬440672٬4022٬417287٬65559٬023بعد 5 سنوات

1٬405٬435368٬640878٬92765٬394526٬508303٬246

د( عقــود إيجار تشــغيلية – المجموعة كطرف مؤجر

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

27٬63532٬584أقل من سنة واحدة

33٬40765٬647أكثر من سنة وأقل من 5 سنوات

61٬04298٬231
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25. تعهــدات والتزامات طارئة تتمة

هـ( خطابات ضمان

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

45٬5641٬018خطابات ضمان

و( االلتزامات الطارئة

قد تنشأ االلتزامات الطارئة أثناء سير العمل العادي، والتي بناًء على المعلومات المتاحة حالًيا، إما ال يمكن تقديرها بشكل كمي في هذه 
المرحلة أو في رأي اإلدارة دون أي جدوى. ومع ذلك، ترى اإلدارة أنه من غير المحتمل أن يترتب على هذه االلتزامات الطارئة وجود أي تدفقات 

نقدية خارجية للمجموعة.

26. األدوات المالية

)أ ( أهم السياســات المحاسبية

يتناول اإليضاح 3 تفاصيل أهم السياسات المحاسبية والطرق المطبقة، بما في ذلك أساس القياس واالساس الذي تم بناء عليه االعتراف 
بالدخل و المصاريف فيما يتعلق بكل صنف من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

)ب ( فئات األدوات المالية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الموجودات المالية

1٬871٬1691٬928٬902قروض وذمم مدينة )تتضمن النقد وما يعادله(

71٬16553٬953مشتقات مالية بالقيمة العادلة

1٬942٬3341٬982٬855

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

المطلوبات المالية

6٬865٬9515٬841٬282بالتكلفة المطفأة

)ج( القيمــة العادلة لألدوات المالية

تعرف القيمة العادلة بالثمن الذي قد ُيقبض لبيع أحد الموجودات أو الثمن الذي قد ُيدفع لتحويل أحد المطلوبات في معاملة منظمة بين 
متشاركي السوق في تاريخ القياس.

القيمــة العادلــة لألدوات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة
ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المقيدة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة.

تقنيــات وافتراضيــات التقييم المطبقة ألغــراض قياس القيمة العادلة
يعتمد تقييم األدوات المالية المقيدة بالقيمة العادلة على األسعار السوقية المدرجة وتقنيات التقييم األخرى.

وُتحدد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي:
•  ُتحدد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بأحكام وشروط قياسية متداول بها في أسواق سائلة نشطة باإلشارة إلى 

األسعار 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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26. األدوات الماليــة تتمة

)ج( القيمــة العادلــة لألدوات المالية تتمة

تقنيــات وافتراضيــات التقييم المطبقة ألغراض قيــاس القيمة العادلة تتمة
وُتقــاس األدوات الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي بالقيمة العادلة ويتم تجميعها ضمن المســتويات من 1 إلى 3 بناًء على مدى ملحوظية 

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

ومطلوبات مماثلة.
•  قياسات القيمة العادلة من المستوى 2 هي تلك المستمدة من مدخالت غير األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى 1 والملحوظة 

لموجودات أو مطلوبات مباشرة )أي، كاألسعار( أو غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(؛ و
•  قياسات القيمة العادلة من المستوى 3 هي تلك المستمدة من تقنيات تقييم تتضمن مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند على 

بيانات سوقية ملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

كانت القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية في نهاية السنة تقارب قيمها العادلة.

27. إدارة المخاطــر المالية
توضح سياسات إدارة المخاطر المالية بالمجموعة االستراتيجيات الشاملة ألعمال المجموعة وفلسفة إدارة المخاطر بها. يهدف البرنامج 

الشامل إلدارة المخاطر المالية بالمجموعة الى تقليل التأثيرات السلبية المحتـملة على األداء المالى للمجموعة. توفر المجموعة ُأسس 
للسياسات الشاملة إلدارة المخاطر التى تغطى مناطق محددة، مثل مخاطر السوق )شاملة مخاطر العمالت األجنبية. ومخاطر أسعار 

الفائدة(، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، إضافة إلى استثمار النقد الفائض.

سوف تتعرض نشاطات المجموعة في الفتـرات القادمة لمجموعة من المخاطر المالية. تتضمن أثار التغيرات في أسعار صرف العمالت 
األجنبية ونسب الفائدة. 

ال تحتفظ المجموعة، أو تصدر، مشتقات مالية ألغراض المضاربة.

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

الحسابات البنكية عند الطلب والموجودات المالية األخرى للمجموعة نسبة فائدة ثابتة تتراوح ما بين 1٪ - 3٪ سنويًا. يتعلق تعرض المجموعة 
لمخاطر أسعار الفائدة باألساس بقروضها ألجل التي تحمل فائدة ليبور + 3.5٪ و إيبور + 3.15٪ سنويًا للدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي 

بالترتيب )2015: ليبور + 3.5٪ و إيبور + 3.15٪ سنويًا(. )إيضاح 17(.

تحليل حساســية أسعار الفائدة
تم تحديد تحليل الحساسية التالي اعتمادًا على تعرض األدوات غير المشتقة ألسعار الفائدة كما بتاريخ التقرير. بالنسبة ألسعار الفائدة 

المعومة للمطلوبات، تم تجهيز التحليل على فرض أن المبلغ األصل المطلوب المستحق بتاريخ التقرير كان مستحقًا طوال السنة. 
وفي حالة ارتفاع / انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية بنسبة 20٪ مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن تكاليف الفائدة 

للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 سترتفع / ستنخفض 16 مليون درهم )2017: 10 مليون درهم(؛ ويرجع ذلك لتعرض 
المجموعة لقروض تحمل أسعار فائدة متغيرة.

)ب( إدارة مخاطر االئتمان
تعود مخاطر االئتمان إلى إخالل العميل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والتي ينتج عنها تكبد المجموعة لخسارة مالية. قامت المجموعة 

بتطبيق سياسة التعامل فقط مع عمالء ذوي جدارة ائتمانية والحصول على ضمانات كافية عند اللزوم كوسائل للتقليل من مخاطر 
الخسارة المالية الناتجة عن التعثر في السداد.

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لألموال السائلة محدود نظرًا ألن األطراف المقابلة هي بنوك مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

)ج( إدارة مخاطــر العمالت األجنبية
ال توجد مخاطر ذات صلة متعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية بتاريخ التقرير؛ حيث إن معظم الموجودات المالية والمطلوبات المالية سائدة 

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

)د( إدارة مخاطر الســيولة
تعود المسؤولية الكاملة في إدارة مخاطر السيولة إلى اإلدارة، والتي قامت بإنشاء إطار إلدارة مخاطر سيولة مناسب إلدارة التمويل طويل 
ومتوسط وقصير األجل للمجموعة. تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية ومن خالل المراقبة 

المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة ومطابقة استحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية. 

تظهر الجداول التالية تفاصيل بقية االستحقاقات التعاقدية للمجموعة لمطلوباتها وموجوداتها المالية غيـر المشتقة. تم إعداد هذه الجداول 
بناًء على التدفقات النقدية غيـر المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية بناًء على االستحقاق المتوقع وأقرب موعد الستالم المجموعة 

لموجوداتها المالية وسداد مطلوباتها المالية. تشتمل الجداول على التدفقات النقدية الرئيسية فقط.

93  التقرير السنوي ٢٠١8

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



27. إدارة المخاطــر المالية تتمة

)د( إدارة مخاطر الســيولة تتمة

جداول مخاطر الســيولة

المعدل المرجح 
لنسبة الفائدة ٪

أقل من سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

المجمــوع
ألف درهم

الموجودات المالية

2018

261٬397–261٬397–موجودات مالية غير محملة بفوائد 

1٬609٬772–2.121٬609٬772موجودات مالية محملة بفوائد ثابتة

71٬16571٬165–1.65مشتقات مالية

1٬871٬16971٬1651٬942٬334

2017

256٬155–256٬155–موجودات مالية غير محملة بفوائد 

1٬672٬747–2.121٬672٬747موجودات مالية محملة بفوائد ثابتة

53٬95353٬953–1.65مشتقات مالية

1٬928٬90253٬9531٬982٬855

المعدل المرجح 
لنسبة الفائدة ٪

أقل من سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

المجمــوع
ألف درهم

المطلوبات المالية

2018

3.1543٬0455٬831٬4195٬874٬464–8مطلوبات مالية محملة بفوائد متغيرة

991٬487–991٬487–مطلوبات مالية غير محملة بفوائد 

1٬034٬5325٬831٬4196٬865٬951

2017

3.15183٬1324٬523٬3414٬706٬473–8مطلوبات مالية محملة بفوائد متغيرة

1٬134٬809–1٬134٬809–مطلوبات مالية غير محملة بفوائد 

1٬317٬9414٬523٬3415٬841٬282

28. إدارة رأس المال
يتضمن هيكل رأس مال المجموعة من النقد وما يعادله وحقوق الملكية العائدة لحاملي أسهم ملكية الشركة والسندات القابلة 

للتحويل والقروض البنكية. وتهدف المجموعة من وراء إدارة رأس المال للحفاظ على قاعدة رأس مال قوية من أجل اإلبقاء على ثقة 
المستثمر والمقرض وكذلك لمواصلة عملية التطوير المستقبلية. وتهدف كذلك لتقديم عوائد للمساهمين ولتعظيم هيكل رأس 

المال من أجل تخفيض تكاليف رأس المال.

ولتمكين المجموعة من تحقيق هدفها، تعمل اإلدارة على مراقبة رأس المال عن طريق مراجعة برنامج استثمار رأس مال المجموعة مراجعة 
مستمرة، وكذلك عن طريق اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بإعداد الموازنات ووضع الخطط بشكل دوري.

29. إعادة التصنيف
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة من أجل تحسين جودة المعلومات المعروضة في السابق. ولم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير على بيان 

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد.

30. الموافقــة علــى البيانات المالية الموحدة
وافق أعضاء مجلس اإلدارة على البيانات المالية الموحدة، وتم التوقيع عليها والتصريح بإصدارها في 27 مارس 2019.

94    |  دي اكس بي انترتينمنتس 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018




