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The region's leading leisure
and entertainment destination
Annual Report 2018

About Us

DXB Entertainments PJSC is a Dubai-based owner and manager of leisure and entertainment destinations and
experiences. The Company is traded on the Dubai Financial Market (DFM) under the trading symbol DXBE.
We bring together a diverse portfolio of world-class brands to offer entertainment in the areas of theme parks,
family entertainment centres, and retail and hospitality.
DXB Entertainments owns Dubai Parks and Resorts, the region’s largest integrated theme park destination, with
three theme parks and one water park, two hotels (LEGOLAND® Hotel under development), and one retail and
dining facility, all spread over 30.6 million sq ft of land, with an estimated AED 12.2 billion in development costs.

Download full report

At a Glance – Who we are

DXB Entertainments manages family-friendly leisure
and entertainment assets, in association with worldclass IP partners and operators, across ﬁve locations
in Dubai. With a diverse portfolio of 16 leisure and
entertainment experiences, DXBE is the largest
leisure and entertainment company in the region.
Our attractions have been created to serve both
UAE residents and inbound tourists, with a focus on
those inbound markets with the shortest ﬂight times
to the UAE, such as the GCC and the Indian
subcontinent.

AED 5.4 billion ﬁnancing

Shareholder composition
As at 31 December 2018
Meraas Group
Qatar Holding
Kuwait Investment Authority
Institutional
Retail

52%
11%
5%
13%
19%

AED 4.2 billion syndicated ﬁnancing facility
in relation to the phase 1 development of
DPR and AED 1.2 billion raised through the
issuance of convertible bonds to our
majority shareholder Meraas Group.

AED

5.4bn

Download At a Glance – Who we are
Download At a Glance –
A historic perspective

https://www.dxbentertainments.com/
investor-relations/

أهم اإلنجازات في عام 2018

كلمة الرئيس التنفيذي

كلمة المدير التنفيذي المالي

تحقيق النمو بالتوازي
مع الكفاءة في إدارة
التكاليف

أول سنه تشغيلية
كاملة للشركة

انخفاض بنسبة ٪50
في الخسائر ماقبل
خصم الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاءات

12
لمحة عامة عن السوق

االستفادة من مقومات
دبي السياحية

22

18

14
االستراتيجية والتطلعات

لمحة عامة عن العمليات
التشغيلية

إستقطاب الزيارات
من السوق الدولية

تحسين تجربة الزوار

24

32

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع ،هي شركة متخصصة في إدارة وجهات
التسلية والترفيه يقع مقرها في دبي ،ويتم تداول أسهمها في سوق دبي المالي
تحت الرمز “.”DXBE
تضم محفظتنا عالمات تجارية عالمية رائدة في مجال المتنزهات الترفيهية ومراكز
الترفيه العائلية ومجاالت التجزئة والضيافة.
تمتلك وتدير دي إكس بي إنترتينمنتس وجهة دبي باركس آند ريزورتس ،أكبر
وجهة للمنتزهات الترفيهية في المنطقة ،وتضم ثالث منتزهات ترفيهية وحديقة
ألعاب مائية وفندقان (فندق ليجوالند قيد اإلنشاء حاليًا) ،ومنطقة للتجزئة والمطاعم،
وتمتد جميعها على مساحة  30٫6مليون قدم مربع ،وبتكلفة تقدر بنحو  12٫2مليار
درهم إماراتي.
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في لمحة  -من نحن

تدير دي إكس بي إنترتينمنتس أصوأل ً متميزة للتسلية والترفيه تناسب جميع أفراد
العائلة ،وذلك بالتعاون مع شركاء ومشغلين عالميين في خمسة مواقع بدبي .ومع
مجموعة متنوعة من  16وجهة للتسلية والترفيه ،تعد دي إكس بي إنترتينمنتس أكبر
شركة للتسلية والترفيه في المنطقة .تستهدف مناطق الجذب والوجهات الترفيهية
الخاصة بنا كل من المواطنين والمقيمين في دولة االمارات العربية المتحدة والسياح
والزوار الدوليين ،مع التركيز على األسواق القريبة ذات أقصر وقت طيران إلى دولة اإلمارات،
مثل دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية.

رؤيتنا

أهدافنا

تسعى دي إكس بي إنترتينمنتس
ألن تكون واحدة من الشركات الرائدة
في توفير خيارات التسلية والترفيه
والخدمات المتصلة بذلك لعمالئها،
بغية نشر روح المرح واإلثارة في
مختلف أرجاء المنطقة ،وذلك بتوفير
تجارب مذهلة تناسب كل أفراد العائلة.

	.1بأن نكون من أهم ركائز وجهات
التسلية والترفيه في دبي ،ونركز
على زيادة أعداد الزيارات لوجهاتنا.

	.3مواصلة اإلبداع في مجال التسلية
والترفيه ،والسعي لتبوؤ مكانة
رائدة ومرموقة دوليًا في هذا القطاع.

	.2زيادة عدد الغرف الفندقية في
الوجهة وذلك لزيادة مدة إقامة الزوار
والتشجيع على تكرار الزيارات.

	.4توفير أفضل الخبرات والتجارب
العالمية المتميزة لضيوفنا.

ونحن ،إذ نتصدر قطاع التسلية والترفيه
المتنامي في الشرق األوسط ،فإننا
نسعى إلدارة محفظة من الوجهات
واألصول التي تحقق قيمة أفضل
للمساهمين على المدى الطويل.

تقديم أفضل التجارب الترفيهية
أكثر من  100لعبة ووجهة مذهلة موزعة
في الوجهة الترفيهية دبي باركس آند
ريزورتس ،وعلى مساحة  25مليون قدم
مربع ،تقدم جميعها تجاربًا فريدة للزوار
من جميع األعمار.
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أفضل التجارب في فئتها
فازت منطقة دريم ووركس إنيميشين في
منتزه موشنجيت دبي على جائزة أفضل منطقه
ترفيهية ،وفازت حديقة األلعاب المائية ليجوالند
ووتر بارك بجائزة أفضل حديقة ألعاب مائية في
اإلمارات ،فيما نالت ليجوالند دبي تقديرًا عاليًا في
جوائز تايم أوت دبي كيدز لعام .2018

هيكلة المساهمين
كما في  31ديسمبر 2018

%52
مجموعة ِمراس
%11
قطر القابضة
ة %5
هيئة االستثمار الكويتي 
ت %13
المستثمرين الشركا 
%19
المستثمرين األفراد

تمويالت بقيمة  5٫4مليار درهم إماراتي
الحصول على تسهيالت بنكية بقيمة  4٫2مليار درهم إماراتي للمرحلة األولى من
مشروع "دبي باركس آند ريزورتس" وحصلت على قرض المساهم الرئيسي من
مجموعة ِمراس بقيمة  ١٫٢مليار درهم إماراتي.

درهم

 5٫4مليار

التقرير السنوي ٢٠١8
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لمحة سريعة

رحلتنا خالل أول سنة
تشغيلية كاملة
التخطيط والتصميم والبناء

2012

2014

2015
إبرام الشراكات الرئيسية مع
عالمات عالمية مرموقة ،مثل
استديو "ليونزجيت" ليصبح
المنطقة الخامسة في منتزه
موشنجيت دبي

بدء األعمال االنشائية
في الموقع
الحصول على تسهيل بنكي
مشترك بقيمة  ٤٫٢مليار درهم

اإلعالن عن مشروع دبي
باركس آند ريزورتس

النجاح في االكتتاب العام
بقيمة  6.3مليار درهم إماراتي
بما في ذلك الطرح العام األولي
لألسهم من خالل اإلدراج في
سوق دبي المالي

إطالق برنامج "حلمي" للمنَ ح
الجامعية ،الذي يوفر التدريب
للمواطنين اإلماراتيين في
اورالندو  -فلوريدا بالواليات
المتحدة االمريكية

تركيب أول لعبة افعوانية
في دبي باركس آند ريزورتس
في منتزه ليجوالند دبي
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المرحلة التشغيلية

2016

2017

المستقبل

2018

إبرام اتفاقية مع مجموعة
ِمراس إلدارة وجهات التسلية
والترفيه

إكمال عملية تغيير االسم إلى
دي إكس بي إنترتينمنتس
بنجاح
افتتاح منطقة دريم ووركس
في منتزه موشنجيت دبي
للجمهور

إطالق خطة التحسينات
لمنتزه بوليوود باركس
الترفيهي والتي تشمل إضافة
االلعاب العائلية مع إطالق
العروض الترفيهية الجديدة،
وتحديث قائمة المطاعم
ومحالت التجزئة

من المعتزم افتتاح فندق
ليجوالند ،الذي يضم  250غرفة،
ويقع بالجوار من ليجوالند دبي
في النصف األول من عام 2020

افتتاح أول العاب "ذا هانجر
جيمز" في العالم في
منطقة ليونزجيت في منتزه
موشنجيت دبي
انتقال الشركة إلى مرحلة
التشغيل لدى افتتاح منتزه
ليجوالند دبي وريفرالند دبي
في  ٣١أكتوبر

شهد العام تحول الشركة من
مرحلة تسليم المشروع إلى
مرحلة التشغيل

التدشين الرسمي لدبي
باركس آند ريزورتس في
 ١٨ديسمبر

افتتاح فندق البيتا ومتنزه
ليجوالند ووتر بارك للجمهور
في الثاني من شهر يناير

دخلت دي إكس بي
إنترتينمنتس في شراكة
استراتيجية رئيسية مع هيئة
الطرق والمواصالت وسوق دبي
الحرة وطيران اإلمارات
دبي باركس آند ريزورتس
تتخطى حاجز  5ماليين زائر
منذ افتتاحها

سيؤدي افتتاح فندق روف ،الذي
تملكه وتديره شركة خارجية
أخرى ويضم  579غرفة ،إلى
ويوسع من
زيادة عدد الغرف
ّ
الجاذبية الديمغرافية
مقترح تطوير وتحسين
موشنجيت دبي وبوليوود
دبي عبر إضافة المزيد من
األلعاب الجديدة (يخضع لموافقة
المساهمين)

حفل وضع حجر األساس
لفندق ليجوالند

تدشين هيكل األسعار الجديد
وعروض العضويات السنوية

التقرير السنوي ٢٠١8
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نظرة عامة على أصول دي إكس بي إنترتينمنتس

تجربة عالمية
من التسلية والترفيه
تدير دي إكس بي إنترتينمنتس مجموعة متنوعة من وجهات التسلية
والترفيه تضم  16وجهة ُمقسمة إلى ثالثة أقسام منفصلة وهي:
المتنزهات الترفيهية والتجزئة والضيافة ومراكز الترفيه العائلي.

ز

الت

ال
تر

يــة
يه
ف

مر

ا
كـــ

ه العائلــي
فيــ
ر

المتن

زهـــ

ات

الت
جــزئـــة والضيـــا

فـــة

*توسعة المرحلة الثانية ،سيتم افتتاح فندق ليجوالند في النصف األول من عام « ،2020ليجو» ،شعار ليجو ،تصميم ومكونات المكعبات،
وليجوالند ،هي عالمات تجارية لمجموعة ليجو 2018 .مجموعة ليجو .ليجوالند هي جزء من العالمة التجارية ميرلين انترتينمنت.
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المتنزهات الترفيهية

التجزئة والضيافة

مراكز الترفيه العائلي

 .1موشنجيت دبي
هو أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من أفالم
هوليوود السينمائية في المنطقة وهو
يستهدف جميع األعمار والفئات والجنسيات.

 .5فندق ليجوالند
ُيقام فندق ليجوالند على مساحة  300٬000قدم
مربع ،وسوف يكون هذا الفندق هو فندق
ليجوالند األول في منطقة الشرق األوسط وثاني
فندق تابع لدبي باركس أند ريزورتس.

 .9هب زيرو
ُيقام هب زيرو على طابقين وعلى مساحة 18٬000
متر مربع ،وهب زيرو هو عبارة عن منطقة ألعاب
فيديو مغلقة تشمل ألعاب إطالق النار بالواقع
االفتراضي وسباقات الواقع االفتراضي ولعبة تايم
واربيد أركاد وألعاب الشبكة.

 .2ليجوالند دبي
ُيستخدم في ليجوالند دبي مكعبات ليجو،
وهو متنزه متميز للعائالت التي تضم أطفاال ً
تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى  12سنة،
ويضم أكثر من  15٬000نموذج ليجو مكون من
 60مليون مكعب ليجو.

 .6فندق البيتا
ُيدار فندق البيتا بواسطة مجموعة ماريوت
ويضم أكثر من  504غرفة ،وهو فندق عائلي
ُمصمم على الطراز البولينيزي.

 .10ذا جرين بالنيت
ذا جرين بالنيت هو عبارة عن قبة بيولوجية
ضخما .ويمكن للزوار
نظاما داخل ًيا
تضم
ً
ً
تماما من
استكشاف والتفاعل مع عالم جديد
ً
النباتات والحيوانات في هذه الغابة االستوائية
المغمورة بالكامل.

 .7ريفرالند دبي
ريفرالند دبي هي منطقة ذات واجهة مائية
تقع في قلب دبي باركس أند ريزورتس .وهي
وجهة لخدمات التجزئة والمطاعم والترفيه يتم
الدخول إليها بدون تذاكر.

 .3ليجوالند ووتر بارك
الحديقة المائية الوحيدة في المنطقة
المخصصة للعائالت التي تضم أطفاال ً من سن
سنتين إلى  12سنة ،يحتوي على أكثر من 20
زالقة مائية ومعلم مائي ذو طابع خاص.

 .11سبالش باد
ومظلل
ومراقب ُ
هي مكان ترفيهي مائي آمن ُ
يتمتع بخلفية شاطئ مثالية ،يوفر العديد من
األلعاب واألنشطة لألطفال.

 .8سينما روكسي
تقدم سينما روكسي تجربة سينمائية جديدة
مع مسارح تسمح للزوار باالستمتاع باألفالم
في بيئة متطورة تمنحهم إحساس بأنهم في
المنزل باإلضافة إلى سحر األفالم.

 .4بوليوود باركس دبي
المستوحى من
هو المتنزه األول في العالم ُ
السينما الهندية بوليوود ،الذي يركز على
األكشن والرقص والرومانسية والنكهات
المستوحاة من أشهر أفالم بوليوود.

 .12ماتيل بالي تاون
هي منطقة تفاعلية ُمغلقة لأللعاب ُمخصصة
لألطفال .وتُ خصص كل مساحة لعب فيها
للتعليم وتطوير المهارات االجتماعية.
 .13ذا فويد
يقدم ذا فويد تجربة ألعاب متميزة تتجاوز الواقع
االفتراضي التي تجمع بين المجهود البدني
والتأثيرات التفاعلية في الوقت الحقيقي من
خالل شركة يقع مقرها في الواليات المتحدة،
والتي جلبت تجربة فريدة من نوعها حققت
العديد من الجوائز لدبي.
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تجسد خيارات الترفيه المتعددة
التي تناسب كل أفراد العائلة
امكانياتنا في تقديم تجربة
فريدة للزوار من جميع األعمار
وتوفير باقات على مستوى
المدينة للزوار من السياح
حد سواء.
والمقيمين على ٍ
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فريق إدارة دي إكس بي إنترتينمنتس
محمد سليمان المال
الرئيس التنفيذى
والعضو المنتدب

أحمد حسين بن عيسى
نائب الرئيس التنفيذي

جون أيرلند
المدير التنفيذي المالي

ُعّين محمد سليمان المال في منصب
الرئيس التنفيذي لمجموعة دي إكس بي
إنترتينمنتس في يونيو  .2017يجلب محمد
خبرات واسعة نابعة عن عمله في قطاعات
عديدة في مجال اإلعالم والترفيه بما في
ذلك البث اإلذاعي والتلفزيوني والطباعة
والنشر والوسائط الرقمية وإعالنات الطرق
وإدارة األحداث والفعاليات والحدائق ومناطق
الجذب السياحي.

التحق أحمد حسين بالعمل لدى دي إكس
بي إنترتينمنتس في أغسطس  .2017وهو
اختصاصي ُمحنك في قطاع المتنزهات
الترفيهية اإلقليمية ،يتمتع بخبرة واسعة في
األعمال وإدارة األعمال.

التحق جون أيرلند بالعمل في دي إكس
بي إنترتينمنتس في منصب المدير
التنفيذي المالي في يونيو  ،2017ويمتلك
خبرة كبيرة في مجموعة كبيرة من
المجاالت ،ومن بينها البث واألعمال الرقمية
واألعمال الخارجية والطباعة وإدارة الفعاليات
والتسجيل الموسيقى.

ً
سابقا منصب الرئيس التنفيذي
كما شغل
في المجموعة اإلعالمية العربية حيث أشرف
على جميع الجوانب التشغيلية لوحدات
العمل الرئيسية الثالث للمجموعة :شبكة
اإلذاعة العربية وشركة دن إيفينتس والقرية
العالمية .ومنذ تعيينه في عام  ،2008قاد
محمد المجموعة نحو تحقيق هدف نماء
السوق من خالل طرح أفكار مبتكرة في قطاع
الترفيه واالستراتيجيات الجديدة التي تركز
على العمالء.

8

وقد التحق أحمد حسين بالعمل في القرية
العالمية ،وهي إحدى الوجهات الثقافية
والعائلية والترفيهية المتميزة في المنطقة،
كمدير العمليات التنفيذي في عام .2013
وتمت ترقيته في عام  2015ليصبح الرئيس
التنفيذي للقرية العالمية ،حيث ُأسندت إليه
مهمة التوسع الناجح في األعمال.
يشغل أحمد منصب عضو مجلس اإلدارة في
االتحاد الدولي للمتنزهات الترفيهية والمعالم
السياحية (أيابا) ،وقد شغل في السابق عدد
من المناصب في شركة اإلمارات لالتصاالت
المتكاملة (دو) وقسم تشغيل المرافق في
المكتب الهندسي لسمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم وشركة أدنوك ،كما
عمل كمهندس بحري لدى شركة بريتيش
بتروليوم في بحر الشمال.

قبل انضمامه إلى المجموعة اإلعالمية العربية،
شغل محمد العديد من المناصب القيادية
ضمن مجموعة تيكوم ،والتي تضم منصب
الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لإلعالم ،حيث
ترأس عمليات توطيد الوضع الدولي لمركز
األعمال في حين لعب دو ًرا رئيس ًيا في جذب
العالمات التجارية العالمية الرائدة في مجال
اإلعالم إلى المنطقة.

حصل أحمد على شهادة جامعية في الهندسة
الميكانيكية من نورثمبريا بالمملكة
المتحدة ،وحصل على درجة الماجستير
في اإلدارة الهندسية من جامعة سندرالند
بالمملكة المتحدة.

يحمل محمد شهادة بكالوريوس العلوم
من جامعة توليدو ،أوهايو ،الواليات
المتحدة األمريكية.

بعد إنتهاء المده ،تم تعيين احمد حسين
بن عيسى في منصب المدير التنفيذي
للعمليات التشغيلية.
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وشغل جون سابقًا منصب المدير التنفيذي
المالي في المجموعة العربية لإلعالم ،حيث
كان يتولى اإلشراف على الجوانب المالية
واالستراتيجية والقانونية لعمليات المجموعة،
ومن بينها شبكة راديو العرب وشركة دون
إيفنتس والقرية العالمية.
التحق جون بالعمل لدى المجموعة العربية
قادما من  21سنشري فوكس ،حيث
لإلعالم
ً
شغل فيها عد ًدا من المناصب المالية الرفيعة
عبر مختلف عمليات المجموعة في أوروبا
وآسيا ومنطقة الشرق األوسط ،وشملت تجربة
إقليمية عندما تولى منصب المدير المالي
التنفيذي في مجموعة روتانا اإلعالمية.
وحصل جون على درجة بكالوريوس اآلداب في
األعمال واإلدارة من جامعة إكستر بالمملكة
المتحدة وهو محاسب قانوني مؤهل ،سبق
له العمل لدى ديلويت في قطاع االتصاالت
واإلعالم والتكنولوجيا.

أحمد الريس
المدير التنفيذي للشؤون التجارية

بول باركر
المدير العام لمراكز الترفيه العائلية

وسيم حسن
المدير التنفيذي للدعم المؤسسي

التحق أحمد الريس بالعمل في دي إكس
بي إنترتينمنتس في أغسطس .2017

التحق بول باركر بالعمل في دي إكس
بي إنترتينمنتس في منصب المدير العام
لمراكز الترفيه العائلية في أكتوبر .2017
عاما من الخبرة
وهو يتمتع بأكثر من 20
ً
اإلدارية في مجاالت التسويق والمبيعات
والعمليات.

انضم وسيم حسن إلى شركة دي إكس
بي إنترتينمنتس في عام  ،2014وترأس
قسم الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
خالل مرحلة ما قبل االفتتاح الهامة في دبي
باركس آند ريزورتس.

وقبل انضمامه إلى دي إكس بي
إنترتينمنتس شغل أحمد منصب المدير
التنفيذي للشؤون التجارية في القرية
العالمية ،وهي إحدى الوجهات الثقافية
والعائلية والترفيهية المتميزة في
المنطقة ،حيث لعب دو ًرا أساس ًيا في زيادة
أعمالها ،كما كان يتولى مسؤولية إدارة
جميع القنوات التجارية وقنوات العائدات،
وقد نجح في وضع وتنفيذ استراتيجيات
لتحسين اإليرادات وتسليم الشراكة
وتوسيع فرص السوق.
تولى أحمد سابقًا إدارة قسم المصادر
التجارية والمشتريات في شركة اإلمارات
لالتصاالت المتكاملة (دو) .وقضى
أكثر من ثمان سنوات مع شركة
االتصاالت ،عمل خاللها على وضع وتنفيذ
استراتيجيات المشتريات.
كما سبق له العمل في قسم الهندسة
والبث في مؤسسة دبي لإلعالم ،المؤسسة
اإلعالمية الرسمية لحكومة دبي.

لقد سبق له شغل العديد من المناصب
الرفيعة في بعض الشركات اإلعالمية األكثر
نجاحا في أستراليا ،ومن بين هذه الشركات
ً
شركة ناين نيتورك وأيه آر إن ،كما نجح في
إنشاء شركة لإلعالم الرقمي .وقد تولى
مؤخرا منصب المدير التنفيذي للشؤون
ً
التجارية في مشروع  21سنشري فوكس
في منطقة الشرق األوسط.
حصل بول على درجته العملية في جامعة
ديكسون في كانبرا في أستراليا ،حيث
درس فيها علم النفس واإلعالم.
بعد إنتهاء المده ،تم تعيين بول باركر في
منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية.

وفي عام  ،2018تولى وسيم مسؤوليات
إضافية تشمل تكنولوجيا المعلومات
والتأمين والتميز المؤسسي في دوره
الجديد كمدير تنفيذي للدعم المؤسسي.
وبفضل خبراته التي تزيد على  14عامًا في
إدارة الموارد البشرية ،اكتسب وسيم
خبرات متعمقة في مجاالت الموارد البشرية
وإدارة مشاريع التعهيد الناجحة على نطاق
واسع وفي تجهيز وتنفيذ البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات.
قبل انضمامه إلى دي إكس بي
إنترتينمنتس ،عمل وسيم في شركة
ِمراس القابضة كمدير للموارد البشرية
والشؤون اإلدارية في قسم التسلية
والترفيه .كذلك أمضى وسيم خمس
سنوات مديرًا للموارد البشرية في
مجموعة جميرا.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في
الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب.

وفي وقت سابق ،شغل وسيم مناصب
رئيسية عدة في دبي القابضة.

بعد إنتهاء المده ،تم تعيين احمد الريس في
منصب المدير التنفيذي للضيافة والتجزئة.

وسيم زميل قانوني وحاصل على شهادة
 CIPDفي ممارسة الموارد البشرية من
المملكة المتحدة ،وحاصل على درجة
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة
أنجليا روسكين بالمملكة المتحدة.

التقرير السنوي ٢٠١8
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إرساء دعائم النجاح
في المستقبل

10
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نيابة عن مجلس إدارة دي إكس بي إنترتينمنتس (“الشركة”) والشركات التابعة لها
(ويطلق عليها مجتمعة “المجموعة”) ،يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2018
في عام  ،2018أعدنا تأكيد مكانة دبي باركس آند ريزورتس كوجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة.
وقد تم تصميم دبي باركس آند ريزورتس بهدف جذب سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة وسياحها ،ال
سيما وإنها تشكل جزءًا ال يتجزأ من رؤية دبي السياحية المستمرة.
وهنالك العديد من العالمات المشجعة التي تؤكد على أننا نسير في الطريق لتحقيق هدفنا الرئيسي
للوصول إلى نقطة التعادل قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءات وبعد ذلك الربحية.
إن إستراتيجيتنا لزيادة زخم الزيارات الدولية من خالل توفير المزيد من الغرف الفندقية والشراكات
االستراتيجية والتركيز على أسواقنا الرئيسية المصدرة للسياح ال زالت قائمة ،وأننا لعلى ثقة من ان
إستقطاب الزيارات الدولية المطلوبة سيساهم في وصولنا لنقطة التعادل النقدي.
ستعمل خطتنا المقترحة للتحسين والتطوير  -التي تخضع لموافقة المساهمين  -على زيادة تعزيز
الوجهة الترفيهية الرائدة دبي باركس آند ريزورتس ،حيث ستشهد إضافة المزيد من االلعاب ،بما في
ذلك االلعاب التي ستحطم االرقام القياسية ،والتي سيتم تقديمها لوجهتنا للمرة األولى .وإذا تمت
الموافقة على ذلك االقتراح ،فمن شأن ذلك زيادة نطاق جاذبية وجهاتنا وزيادة مدة إقامة الزوار وزيادة
إنفاقهم ،والتشجيع على تكرار الزيارات.
وكما هو الحال مع جميع أنشطة التسلية والترفيه ،فإننا نتأثر بعوامل السوق الواسعة ،بما في ذلك
ظروف االقتصاد الكلي العالمية الخارجة عن نطاق سيطرتنا .وبالتطلع إلى آفاق المستقبل ،فإننا ما
زلنا ممتنين لمساهمينا ولكل األطراف المعنية األخرى على صبرهم المستمر ،فبحكم طبيعة
األعمال فأن تشغيل المنتزهات الترفيهية بهذا الحجم يتطلب رؤية طويلة األمد.
ونيابة عن مجلس اإلدارة ،أود أن أشكر مساهمينا على دعمهم المستمر لنا ،كما أود أن أعرب عن
تقديري الكامل وامتناني لعمالئنا وموظفينا المتفانين والمشغلين وشركاء التمويل وكذلك
حكومة دبي والجهات المحلية واالتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر
والتأكيد على أننا قادرون على تحقيق أهدافنا للوصول إلى الربحية.

عبدالوهاب الحلبي
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي ٢٠١8
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أهم اإلنجازات في عام 2018

تحقيق النمو بالتوازي مع
الكفاءة في إدارة التكاليف

استهداف السوق المحلي

ساهم هيكل االسعار الجديد على تشجيع
تكرار الزيارات من السوق المحلي.

إجمالي الزيارات

جائزة ثيا

إستقطبت دبي باركس آند
ريزورتس حوالي  2.8مليون
زيارة خالل العام .2018

حصلت منطقة دريم ووركس
انيمشن زون في موشنجيت
دبي على جائزة ثيا المرموقة
من ثيميد انترتينمينتس
آسوسييشن ( )TEAتقديرًا
إلنجازاتها المتميزة.

12

612

851
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501

2٫8

مليون

819

جوائز تايم آوت دبي كيدز

الربع الربع الربع الربع
األول الثاني الثالث الرابع
2018 2018 2018 2018

حازت موشنجيت دبي على لقب
أفضل متنزه ترفيهي في دولة
اإلمارات ،وفازت ليجوالند ووتر بارك
بجائزة أفضل حديقة مائية في
دولة اإلمارات ،فيما نالت ليجوالند
دبي تقديرًا عاليًا في جوائز تايم
أوت دبي كيدز لعام .2018

النفقات التشغيلية
 728مليون درهم (للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2018
	الرواتب ومزايا الموظفين األخرى
المبيعات والتسويق
المرافق 
اإلصالحات والصيانة
	اإلمدادات واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
اإليجار 
أخرى 

%40
%14
%10
%8
%6
%5
%17

تحسين التكاليف

تم تحقيق تحسن كبير في
التكاليف من خالل تخفيض تكاليف
الموظفين ،واإلنفاق التسويقي
بشكل أكثر كفاءة وإعادة التفاوض
على عقود األطراف الخارجية من
مقدمي الخدمات.

الشراكة مع مطارات دبي

رقم قياسي لعدد الزيارات

شراكة مع يونيون باي

الدخول في شراكة استراتيجية
للترويج لمنتزهات دبي باركس
آند ريزروتس في جميع مباني
المسافرين التابعة لواحد من
أكثر المطارات الدولية ازدحامًا
في العالم.

تحقيق رقم قياسي جديد لعدد
الزيارات اليومية في أبريل
مع أكثر من  36٬000زيارة خالل
المهرجان السنوي الثاني
“االحتفال الكبير”.

الدخول في شراكة مع شركة
البطاقات العالمية الرائدة يونيون
باي لتقديم خدمات التسويق
وتسهيل عمليات الدفع للزوار
الصينيين في اإلمارات العربية
المتحدة.

اتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي

36٬000

الدخول في اتفاقية مع مؤسسة
تاكسي دبي تسمح بدخول الزوار
إلى منتزهين بقيمة  235درهمًا ،مع
تزيين أكثر من  100سيارة أجرة وتعمل
انطالقًا من محطات الوصول في
مطار دبي الدولي.

التقرير السنوي ٢٠١8
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أول سنة كاملة
من العمليات

لقد أظهر عام  2018اتجاهًا تصاعديًا،
حيث ارتفعت اعداد الزيارات بنسبة
 22بالمائة على أساس سنوي،
وبلغت نسبة إشغال الفنادق 60
بالمائة ،مقارنة مع  35بالمائة في
العام السابق ،مع تقليل الخسائر
قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاءات بنسبة
 50بالمائة.

الزيارات
(باآلالف)

 2٫8مليون
الربع الرابع 2018

 210مليون

()37

الربع الرابع 2018

 541مليون
الربع الرابع 2018

149
103

الربع الثالث 501 2018

()81

الربع الثالث 2018

الربع الثالث 2018

الربع الثاني 612 2018

()67

الربع الثاني 2018

الربع الثاني 116 2018

851

()25

الربع األول 2018

الربع األول 2018

الربع األول 2018

14

819

الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاءات (مليون درهم)

اإليرادات
(مليون درهم)
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لقد نجحنا في إحراز تقدم وتحقيق النمو في عدد الزيارات
ومعدل اإلشغال ،إال أن الزيارات الدولية ال تزال بعيدة عن
توقعاتنا ،وينبغي لنا بذل المزيد من الجهود إلنجاز هدفنا
المتمثل في تحقيق نقطة التعادل النقدي.

لقد أكملنا انتقالنا من مرحلة إدارة
المشروع في عام  2017إلى مرحلة
التشغيل الكامل في عام .2018
ونتيجة لذلك ،فقد أصبح لدينا اآلن
الرؤية الواضحة حول طبيعة األعمال،
وزادت قدرتنا على التنبؤ بمسار
نمو الشركة.
لقد تم افتتاح جميع األلعاب والوجهات
الترفيهية للمرحلة األولى منذ بداية
العام واكتسب فندق البيتا مزيدًا من
الزخم؛ فيما ساهمت مبادراتنا لترشيد
التكاليف  -بما في ذلك إعادة التفاوض
على عقود الموردين الرئيسيين
ومدخرات عدد من الموظفين  -إلى
انخفاض كبير في قاعدة التكاليف وتم
تعزيز هيكل رأس المال من خالل إعادة
تنظيم ديوننا وضخ  1٫2مليار درهم
في شكل سندات قابلة للتحويل من
مساهمنا الرئيسي ،مجموعة ِمراس.
لقد أظهر عام  2018اتجاهًا تصاعديًا ،حيث
ارتفعت أعداد الزيارات بنسبة  22بالمائة
على أساس سنوي ،وبلغت نسبة إشغال
فندق البيتا  60بالمائة ،مقارنة مع 35
بالمائة في العام السابق ،مع تقليل
الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالك وإطفاء الديون بنسبة 50
بالمائة ،وينبغي اعتبار هذا بمثابة تطور
إيجابي لمنتجعنا ووجهاتنا الترفيهية
التي ال تزال في بداية أعمالها.
ومع كل ذلك ،يجب مالحظة أن هذه
المكاسب ليست كافية لمساعدتنا على
تحقيق التعادل النقدي ،الذي يظل هدفنا
األساسي ،فيما سيبقى تركيزنا على
زيادة عدد الزوار الدوليين إلى وجهاتنا
وفقًا إلستراتيجيتنا المعمول بها للقيام
بذلك .ومن خالل توفير المزيد من الغرف
الفندقية في وجهتنا ،فسوف نواصل
تقديم العروض للسياح الدوليين عبر
مجموعة متنوعة من باقات األسعار مع
االستفادة من شراكاتنا االستراتيجية
ومواصلة استهدافنا ألسواقنا الرئيسية وال
سيما تلك التي تقصر أوقات الرحالت فيها.

وفي الوقت ذاته ،فإننا سنقترح في
الجمعية العمومية  -ويخضع ذلك
لموافقة المساهمين  -سيساهم هذا
االقتراح من خالل إعادة استخدام األلعاب
وإعادة استخدام العائدات المخصصة أصالً
لمشروع سيكس فالجز دبي ،في تعزيز
مكانتنا كوجهة متكاملة للتسلية
والترفيه في المنطقة.
خطة التوسع
في وقت اصدار هذا التقرير ،يوصى
مجلس اإلدارة  -ويخضع ذلك لموافقة
المساهمين  -باستخدام مجموعة
مختارة من األلعاب المخصصة أصالً
لمشروع سيكس فالجز دبي لزيادة تعزيز
تجربة الزوار في اثنين من أهم أصول دبي
باركس آند ريزورتس ،موشنجيت دبي
وبوليوود باركس دبي.
ومن شأن هذا التوسع المقترح زيادة تنويع
عروضنا الترفيهية وجذب عدد أكبر من
الزوار وزيادة مدة اإلقامة وتشجيع تكرار
الزيارات ،ال سيما أن ثالثة ألعاب ستحطم
األرقام القياسية العالمية من حيث ارتفاعها
وحجمها ،مثل آكبر قطار إفعواني خشبي
وأطول إرجوحة في العالم.
وسيتم االحتفاظ بباقي األلعاب وتركيبها
الحقًا كجزء من النفقات الرأسمالية
السنوية المستمرة لتحسين المنتزهات
الترفيهية ،بشكل يضمن تجديد عروضنا
المستقبلية للزوار.
سيتم تمويل التوسعة المقترحة من
خالل االحتياطيات النقدية الحالية دون
اي متطلبات مالية اخرى ،فيما سيتم
استخدام أية أموال فائضة متبقية لتلبية
األغراض العامة للشركة .إننا نعتقد أن
هذا هو الخيار األفضل لضمان تحقيق قيمة
للمساهمين على المدى الطويل.

التقرير السنوي ٢٠١8
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مساهمة الفنادق في تلبية الطلب
الدولي من قبل الزوار واستهداف
التركيبة السكانية الجديدة
وزيادة اإليرادات
يعد النمو في الزيارات الدولية أمرًا هامًا
لنجاح دبي باركس آند ريزورتس في
المستقبل ،التي ستساهم في تحقيق
هدفنا على المدى القريب اال وهو تحقيق
التعادل النقدي؛ فبينما شهدنا نموًا قويًا
في عام  ،2018إذ شكل السياح  40في
المائة من الزيارات ،فإن تحقيق هدفنا
المتمثل في تحقيق نقطة التعادل
النقدي ،لن يتحقق سوى بتحقيق المزيد
من النمو في الزيارات الدولية.
الركيزة األساسية الستراتيجية تحقيق
النمو في عدد الزوار الدوليين هي
إستراتيجيتنا الفندقية ،والتي تهدف إلى
زيادة الغرف الفندقية في الوجهة ،حيث
نهدف إلى توفير أكثر من  1٬300بحلول
عام  .2020ولدعم هذا ،سيتم افتتاح فندق
ليجوالند في دبي باركس آند ريزورتس
في النصف األول من عام  ،2020الذي
سيضيف  250غرفة أخرى تناسب األسر
إلى عروض الضيافة الحالية وهو األول
من نوعه في المنطقة ،مما ّ
يمكن
دبي باركس آند ريزورتس من جذب عدد
أكبر من العائالت من خالل تقديم عروض
الباقات الفندقية المجمعة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم افتتاح فندق روف
الذي تملكه وتديره شركة أخرى في عام
 ،2019بجوار دبي باركس آند ريزورتس.

مساهمة الفنادق في زيادة
الزيارات الدولية
تساهم الفنادق التي ستوفر أكثر من
 1٬300غرفة فندقية في دبي باركس آند
ريزورتس بحلول عام  2020في زيادة مدة
اإلقامة والترويج لحزم الباقات.

وسيضيف افتتاح فندق روف أكثر من 579
غرفة إلى الوجهة وسيعمل على جذب
عدد أكبر من الزوار الذين يركزون على
القيمة بشكل أكبر.
إن نجاح فندق البيتا ،فندقنا ذو الطابع
البولينيزي ،يؤكد على نجاعة استراتيجية
دي إكس بي إنترتينمنتس في إضافة
المزيد من الفنادق إلى تحقيق النمو
الصحي للشركة .حيث ساهم فندق
البيتا في استقطاب أكثر من  400ألف زيارة
للوجهة في العام  ،2018وإننا على ثقة
بأن تأثير إضافة الفنادق الجديدة سيكون
مماثالً وسيساهم في زيادة مدة الزوار
وزيادة إنفاقهم كما سيمنح خيارات
متعددة لهم.
طبيعة الشراكات االستراتيجية
الشراكات االستراتيجية مهمة لمساعدتنا
على زيادة عدد الزيارات الدولية ،ولدينا
اآلن شراكات قائمة مع عالمات تجارية
كبرى مثل طيران اإلمارات ومجموعة
جميرا ومطارات دبي وسوق دبي الحرة
ودائرة السياحة والتسويق التجاري وهيئة
الطرق والمواصالت في دبي ،باإلضافة إلى
شركائنا مع الفنادق االخرى في المدينة.
وأعلنا أيضًا عن شراكتنا مع يونيون باي
في الصين ،باإلضافة إلى مشاركتنا في
مبادرة أهالً بالصين ،وذلك لزيادة الوعي
بعروضنا الترفيهية في السوق الصيني.

تُ عد الحملة اإلعالنية التي أطلقتها دائرة
السياحة والتسويق التجاري بدبي أواخر
عام  2018من أجل الترويج لدبي دوليًا
كمدينة ترفيهية عائلية ،بمثابة تطور
جيدًا ،ال سيما وأنها تعتمد على سمعة
المدينة كوجهة مفضلة للتسلية
والترفيه وتوفيرها لتجارب صديقة
للعائالت عبر مجموعة متنوعة من أفضل
التجارب في فئتها.
وفيما يتعلق بشركائنا في قطاعات
الرحالت والسفريات والصناعة ،فإننا ننتقل
بشكل تدريجي من استراتيجية الحجم
والكميات الكبيرة إلى التسعير القائم
على الحوافز ،ومكافأة شركائنا على
تحقيق أهدافنا لإليرادات السنوية.
إن مستقبل دبي باركس آند ريزورتس
يتشكل  -إلى حد كبير  -في قدرتنا
على استهداف وجذب الزوار الدوليين من
األسواق الدولية األساسية مثل المملكة
العربية السعودية والصين وشبه القارة
الهندية وروسيا والمملكة المتحدة.

متوسط اإلشغال ومعدل السعر اليومي
( ،%درهم)

624 2018

%60

الربع الرابع 788 2018

%63

الربع الثالث 426 2018
الربع الثاني 556 2018
الربع األول 720 2018
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%66
%46
%62

وعلى المدى القريب ،سنقوم بتوجيه
نسبة أكبر من إنفاقنا اإلعالني نحو أسواقنا
الدولية وال سيما للوجهات التي تستغرق
رحالتها ساعات طيران قليلة والتي فيها
قابلية أكثر ألستقطاب الزيارات.
وتُ عد السياحة العائلية عنصرًا هامًا في
السياحة لدبي ولسوقنا المستهدف
األساسي .ونحن إذ نعي أننا سنواجه
تنافسًا محمومًا من وجهات الجذب
األخرى في دبي ،وبشكل مستمر ،فإننا
سنواصل العمل على تحسين عروض دبي
باركس آند ريزورتس لضمان جاذبيتها،
يفوت ويجب زيارته
بحيث تضحى معلمًا ال ّ
في دبي وأن تقع ضمن مسارات السفر
لزوارنا الدوليين من العائالت.
إننا لن نألوا جهدًا في سبيل تحقيق ذلك
وسنسلط الضوء على بعض النجاحات
التي حققناها في هذا المجال .ويوفر
التعاون مع طيران اإلمارات ،على سبيل
المثال ،لعمالء طيران اإلمارات عرضًا قيمًا
وفريدًا يؤمن لدبي باركس آند ريزورتس
منصة ترويجية هائلة لخلق وتعزيز الوعي
بوجهاتنا قبل الوصول إلى المدينة.

إن عروضنا تلبي احتياجات جميع قطاعات
السوق؛ إذ تتمتع موشنجيت دبي بكونها
مستوحاة من أفالم هوليوود وتتمتع
بجاذبية ديمغرافية ألكثر من شريحة
عمرية مختلفة ،بينما تستهدف ليجوالند
دبي ومنتزه ليجوالند ووتر بارك لألطفال
ممن تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 12
سنة .وتستهدف بوليوود باركس دبي،
وهي أول حديقة ترفيهية مستوحاة من
أفالم بوليوود الشرائح التي تبحث عن
اإلثارة والتشويق بالطابع الشرق اآلسيوي.
إن وجهتنا تتمتع بجاذبية واسعة النطاق
مما يخدم أهدافنا التسويقية.
قطاع الترفيه
حصلت دبي باركس آند ريزورتس على
عدد من الجوائز المرموقة خالل العام
تقديرًا لمكانتها كأكبر وجهة ترفيهية
متكاملة في المنطقة ،إذ حصلت دريم
ووركس زون في موشنجيت دبي على
جائزة اإلنجاز المتميز لعام  2018من ثيميد
إنترتينمينت آسوسييشن ،كما فازت
موشنجيت دبي بجائزة أفضل حديقة
ترفيهية في فئتها في دولة اإلمارات ضمن
جوائز تايم أوت دبي كيدز لعام ،2018
فيما حصلت ليجوالند دبي على جائزة
أفضل منتزه مائي في اإلمارات العربية
المتحدة ضمن جوائز تايم أوت دبي كيدز.

اآلفاق المستقبلية
ينصب التركيز األساسي لعام  2019على
الحفاظ على قاعدة التكاليف الخاصة بنا
مع مواصلة الجهود لزيادة عدد الزيارات
والتركيز على الزيارات الدولية من أسواق
المصدرة الرئيسية .وسيضيف افتتاح فندق
روف في النصف الثاني من عام  2019زخمًا
إضافيأ للزيارات إلى وجهاتنا ،فيما نمضي
قدمًا في العمل على ضمان التدشين
الناجح لفندق ليجوالند في عام  .2020وعالوة
على ذلك ،فإن خطة التوسع المقترحة
لموشنجيت دبي وبوليوود باركس
دبي ستساهم في استقطاب شرائح
ديمغرافية متنوعة ،وستزيد من مدة
إقامة الزوار وإنفاقهم.
إن تركيز فريق عمل اإلدارة ينصب على
تحقيق نقطة التعادل النقدي ،وإننا نؤمن
بأن لدينا االستراتيجية الالزمة لتحقيق ذلك.

محمد سليمان المال

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

فندق البيتا
بلغت نسبة إشغال الفندق 60
بالمائة ،حيث قدم أكثر من 400٬000
زيارة إلى الوجهة في عام .2018

%60
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انخفاض بنسبة  ٪50في الخسائر
قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاءات
أدت مبادرات ترشيد التكاليف إلى انخفاض كبير في
الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءات
على أساس سنوي .إن المضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتنا
الفندقية ومبادرات تحسين اإليرادات والرقابة على قاعدة
التكاليف سوف يدفعنا نحو تحقيق التعادل المتوقع في
اإليرادات قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءات
خالل النصف الثاني من عام .2020
كان عام  2018هو أول عام لعمليات
شركة دبي باركس آند ريزورتس
بالشكل الكامل ،وبالتالي يسرنا
إبالغكم بالنمو الذي حققناه في كل
من عدد الزيارات وإشغال الفندق؛ ففي
عام  ،2018زادات عدد الزيارات بنسبة
 22بالمائة ليصل إلى نحو  2٫8مليون
زيارة ،شكلت زيارات السوق المحلي
منها نحو  60بالمائة ،وارتفعت نسبة
إشغال الفندق إلى  60بالمائة مقارنة
مع  35بالمائة في العام السابق.
وصلت نسبة الزيارات من السوق الدولي
إلى  ٪40من إجمالي الزيارات ،وتعد
الزيارات من السوق الدولي المحرك
الرئيسي لنجاح وجهات المنتزهات
الترفيهية ،وبالتالي اتخذنا الخطوات
المناسبة لتخفيف ضغوط اإليرادات ذات
الصلة من خالل تنفيذ مبادرات فعالة
لتخفيض التكاليف.

الخسائر قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاءات
تحسن على أساس سنوي
ّ %50

درهم

 210مليون
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ونتيجة لذلك ،انخفضت قاعدة تكاليف
التشغيل لدينا إلى  728مليون درهم
تحسنًا
إماراتي في عام  ،2018ما يمثل ّ
بنسبة  21بالمائة على أساس سنوي
مع تحقيق وفورات عبر فئات متعددة
للتكاليف ،وعلى األخص في تكاليف
القوى العاملة لدينا.
كما هو متوقع خالل مرحلة التوسع في
العمل ومع استحداث أسعار تنافسية
والعروض السنوية الترويجية المذهلة،
فقد كانت هنالك ضغوطًا على العائدات،
وقد نتج عن ذلك انخفاض إجمالي اإليرادات
بشكل هامشي على أساس سنوي،
على الرغم من أنه عند تعديلها إليرادات
إدارة المشروع غير المتكررة في عام
 ،2017فستكون اإليرادات أعلى بنسبة 2
بالمائة على أساس سنوي .ومع ذلك،
وكما تم تسليط الضوء على مبادراتنا
لخفض التكاليف ،فقد تقلصت خسائرنا
قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاءات إلى  210ماليين درهم إماراتي
مقارنة مع  422مليون درهم إماراتي في
العام السابق ،بتحسن قدره  50بالمائة.

الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاءات (مليون درهم)

 210مليون

تعزيز قاعدة رأس المال
تم تعزيز مركزنا المالي وقاعدتنا
الرأسمالية خالل العام ،أوالً ،من خالل إعادة
تنظيم تسهيالت التمويل المشترك
للمرحلة األولى التي تم االتفاق على
إعادة جدولتها حتى عام  ،2021وثانيًا
من خالل إصدار سندات قابلة للتحويل
إلى المساهم الرئيسي ،مجموعة
ِمراس ،بقيمة  1٫2مليار درهم إماراتي.
واشتملت السندات القابلة للتحويل
المصدرة على تسهيل لقرض ثانوي
بقيمة  700مليون درهم تم تقديمه
بالفعل للمجموعة .ويحل استحقاق تلك
التسهيالت بتاريخ  30يونيو  ،2026بمعدل
فائدة مركب مؤجل يبلغ  8بالمائة
وسعر تحويل يبلغ  1٫04درهم للسهم.

عدد الموظفين
 1٬963موظفًا في نهاية عام ،2018
مقارنة بـ  3٬184موظفًا في نهاية
عام .2016

( )37الربع الرابع 2018
( )81الربع الثالث 2018
( )67الربع الثاني 2018
( )25الربع األول 2018

1٬963

األرصدة النقدية

درهم

1٫8

في  31ديسمبر  ، 2018كان لدينا أرصدة
نقدية بقيمة  1٫8مليار درهم ،منها
 0٫2مليار درهم مقيدة أو مجنبة ،و0٫7
مليار درهم مرتبطة بمشروع سيكس
فالجز دبي ،ما أدى إلى وجود أرصدة
نقدية متاحة بقيمة  0٫9مليار درهم.
وبينما نتفاوض على تسوية التزامات
المعلقة من مرحلة البناء ،فإننا نواصل
االلتزام بالسداد وفقًا التفاقات التسوية
طويلة األجل ،وبالتالي توليد سيولة
على المدى القريب .وإذا ما كشفت
دورة التخطيط لدينا عن أي احتياجات
للسيولة في المستقبل ،فسوف نعود
إلى حملة األسهم في الشركة مع نظرة
مستقبلية على النحو المطلوب.

هذا التعديل المحاسبي ال يؤثر على
العمليات األساسية للمجموعة.
وباإلضافة إلى ذلك ،وبعد نهاية العام
وفيما يتعلق بمشروع سيكس فالجز
دبي ،قامت اإلدارة بتقييم القيمة الدفترية
لألصول المتعلقة بالمشروع واحتفظت
بالميزانية العمومية في نهاية العام
وكذلك االلتزامات المستقبلية ذات الصلة.

مليار

المصاريف التشغيلية

درهم

728مليون

رسوم محاسبية لمرة واحدة
نظرا للتراجع الذي تشهده الزيارات الدولية،
ً
قام فريق اإلدارة ومجلس اإلدارة بتقييم
االنخفاض في قيمة أصلنا الرئيسي ،دبي
باركس آند ريزورتس .وفيما نرى أنه من
المبكر تقييم األداء المالي ألصل رائد في
السوق يعتبر بطبيعته مشروعًا تجاريًا
طويل األجل ،على أساس من الحذر ووفقًا
لمعايير المحاسبة الدولية ،تم تخصيص
انخفاض في القيمة النقدية بقيمة 991
مليون درهم.
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كلمة المدير التنفيذي المالي تتمة

وقد أشار هذا التقييم إلى أن بعض
األصول ،والتي تتعلق بشكل أساسي
بالبنية التحتية والمرافق ورسوم
الملكية الفكرية والرسوم المهنية،
قد ال تكون قابلة لالسترداد وبالتالي تم
االعتراف بانخفاض قيمتها والرسوم األخرى
ذات الصلة البالغة  551مليون درهم .ومن
المفترض أن تكون األراضي والمحطات
الفرعية ذات الصلة واأللعاب ذات قيمة ثابتة
وتظل رسملتها في الميزانية العمومية.
تنفيذ األستراتيجية لتحقيق
التعادل النقدي
من الناحية التشغيلية ،يسرنا أن نبلغ
عن أن خطة العمل على تعزيز بوليوود
باركس دبي الخاصة بنا ما زال جاريًا وأن
صدى
العروض الترفيهية الجديدة تلقى
ً
جيدًا من ِق َبل زوارنا .وسيشهد اقتراحنا،
الذي يخضع لموافقة المساهمين،
بمواصلة تطوير موشنجيت دبي
وبوليوود باركس دبي ،مع استخدام
األلعاب التي كانت مخصصة في األصل
لمشروع سيكس فالجز دبي ،سيساهم
في تقديم تجارب عالمية للزوار ،فضالً عن
توسيع نطاق جاذبية السكان وتشجيع
تكرار الزيارات وزيادة مدة إقامة الزوار
وبالتالي زيادة اإلنفاق لكل فرد .وسيتم
االحتفاظ بباقي األلعاب واستخدامها كجزء
من برامج تحسين رأس المال المستمرة
في المستقبل.

المصاريف التشغيلية
(مليون درهم)

2018

184

2017

283

الربع األول

20

176

188
231

الربع الثاني

181
203

728
209

الربع الثالث
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925
الربع الرابع

بالتطلع نحو المستقبل ،يظل هدفنا
تحقيق التعادل النقدي ،والذي نعتقد أننا
سنحققه خالل النصف الثاني من عام
 .2020وتم تحديد وتطبيق استراتيجيتنا
التي ستحقق لنا ذلك ،وفي جوهرها زيادة
تغلغلنا السياحي الدولي .وللقيام بذلك،
فقد أعددنا إستراتيجية متعددة الجوانب
قائمة على ما يلي:
•	إضافة أكثر من  800غرفة فندقية
إضافية وذلك عن طريق افتتاح فندق
روف الذي تديره جهة خارجية وفندق
ليجوالند ،وهو مشروع مشترك مع
شريكنا ميرلين إنترتينمنتس ،وهو
األول من نوعه في المنطقة .بإضافة
المزيد من غرف الفنادق ،فإننا نزيد من
قدرتنا على تقديم باقات متكاملة
لزوارنا الدوليين واإلقامة والمكوث
لفترات أطول في وجهتنا الترفيهية.
•	االستمرار في العمل مع شركائنا
االستراتيجيين مثل طيران اإلمارات،
ودائرة السياحة والتسويق التجاري
بدبي ،وهيئة الطرق والمواصالت،
ومجموعة جميرا ،وأهالُ بالصين،
ويونيون باي لخلق الوعي قبل وبعد
الوصول إلى وجهاتنا.
•	تركيز جهودنا التسويقية على االسواق
المصدرة للسياح مع التركيز بشكل
خاص على أولئك الذين تستغرق
رحالتهم وقتًا قصيرًا مثل المملكة
العربية السعودية والهند.

•	تحسين العوائد وتقديم باقات
مجمعة لقاعدتنا من الزوار الدوليين
والمقيمين.
وفي دبي باركس آند ريزورتس ،ستعمل
خطط التحسين المقترحة على تعزيز
مكانتنا كوجهة مرموقة في المنطقة،
ومن خالل تنفيذ استراتيجيتنا ،فإننا
لعلى يقين من أننا نستطيع المضي
قدمًا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في
تحقيق التعادل في اإليرادات قبل الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاءات خالل
النصف الثاني من عام .2020

جون ايرلندا
المدير التنفيذي المالي

الربع األول 2018

الربع الثاني  2018الربع الثالث 2018

الربع األخير 2018

2018

مليون درهم
اإليرادات

173

116

103

149

541

تكلفة المبيعات

()22

()16

()14

()21

()73

إجمالي الربح

152

100

89

128

468

مصاريف التشغيل

()184

()188

()176

()181

()728

مصاريف/دخل غير تشغيلي

7

21

6

16

50

()67

()81

()37

()210

()16

()1

()10

()28

اإليرادات قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءات ()25
نفقات(/دخل) غير متكرر لمرحلة ما قبل اإلفتتاح

()2

اإليرادات قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاءات (معدلة)*

()27

()83

()82

()48

()239

اإلهالك واإلطفاءات

()120

()119

()115

()121

()474

رسوم االضمحالل ورسوم أخرى ذات صلة

–

–

–

()1٬542

()1٬542

تكلفة التمويل  -صافي

()63

()69

()76

()110

()318

(نفقات)/دخل غير متكرر لمرحلة ما قبل االفتتاح

2

16

1

10

28

خسارة للفترة

()207

()255

()271

()1٬810

()2٬543

تحوطات التدفق النقدي – ربح(/خسارة) بالقيمة العادلة

41

10

6

()40

17

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

()166

()246

()265

()1٬849

()2٬526

*	تم تعديلها لنفقات ما قبل مرحلة التشغيل وغير المتكررة .خالل السنة المالية  ،2018تم إعادة تصنيف عموالت بطاقات االئتمان من مصروفات التشغيل إلى تكلفة
المبيعات لتعكس بشكل أفضل طبيعة المصاريف .لتسهيل المقارنة ،تمت إعادة بيان الفترات السابقة على أساس مماثل.
**	نظرًا التقريب ،فإن األرقام المعروضة قد ال تضيف بدقة إلى المجاميع المقدمة ،والنسب المئوية قد ال تعكس بدقة األرقام المطلقة.

552

541

27

17

19

29

119

14

92

مليون

الربع الربع الربع الربع
األول الثاني الثالث الرابع
2018 2018 2018 2018

30

مليون

5

درهم

درهم

الربع الربع الربع الربع
األول الثاني الثالث الرابع
2018 2018 2018 2018

5

إيرادات الضيافة
(مليون درهم)

إيرادات التجزئة
(مليون درهم)

67

541

مليون

2017

2018

367

مليون

80

130

125

6

درهم

درهم

139

133

102

إجمالي اإليرادات
(مليون درهم)

إيرادات المنتزهات الترفيهية
*
وااليرادات لكل زيارة
(مليون درهم ،درهم)

الربع الربع الربع الربع
األول الثاني الثالث الرابع
2018 2018 2018 2018

* ابتدا ًء من عام  ،2018وألغراض العرض ،تم استبعاد إيرادات الرعاية من إيرادات مدينة المالهي.
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لمحة عامة عن السوق

االستفادة من مقومات
دبي السياحية
بفضل بنيتها التحتية من النقل الجوي عالمي المستوى
وتميزها كإحدى الدول األكثر أم ًنا في العالم ،رسخت
دبي مكانتها لتغدو رابع أكثر المدن زيارة في العالم
في عام .2018

مصدر الزوار بحسب المنطقة
(  ٪من يناير لغاية ديسمبر )2018

 %9روسيا ،رابطة الدول المستقلة،
(أوروبا الشرقية)

 %٢١أوروبا الغربية

 %11شمال آسيا
وجنوب شرق آسيا
 %18دول مجلـس
التعاون الخليجي
 %١7جنوب آسيا

 %10الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

 %6أفريقيا

 %٢أستراالسيا

المصدر :دائرة السياحة والتسويق التجاري
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الزوار من أعلى  10أســواق مصدرة للســياح
يناير  -ديســمبر ( 2018باأللف زائر)
الهند
	المملكة العربية
السعودية
المملكة المتحدة
الصين
ُعما ن

2٬032
1٬568
1٬212
857
829

إجمالي الزوار إلى دبي
(يناير  -ديسمبر )2018

678
روسيا
الواليات المتحد ة 656
567
ألمانيا
513
باكستا ن
387
الفلبين

مازال قطاع السفر والسياحة يتسم
باإليجابية على الرغم من الضغوط
االقتصادية في بعض األسواق الرئيسية
المصدرة للسياح ،حيث وصل عدد
الزوار لمدينة دبي إلى  15٫9مليون
في العام .2018

 %6األمريكتين

رؤية دبي السياحية 2025
تهدف الستدامة القطاع
السياحي بعد اكسبو ،2020
حيث وضعت دبي هد ًفا جديدً ا
من خالل السعي الستقطاب
مابين  23مليون إلى 25
مليون زائر بحلول العام .2025

لقد أثبتت دبي قدرتها على تعويض
االنخفاض في أعداد السياح الوافدين
من بعض األسواق عن طريق إستهدافها
ألسواق بديلة ،لتؤكد على استقرار قطاع
السفر والسياحة .وبتوازي استراتيجية
التسويق والمبيعات لدينا مع الحمالت
التسويقية العالمية التي تنظمها دائرة
السياحة والتسويق واالستفادة من قاعدة
السياح الحالية من خالل الشراكات مع
شركائنا الحاليين ،نجحت دي اكس
بي إنترتينمنتس في تحقيق معدالت
التقاطات ( )Capturesقوية من األسواق
المصدرة للسياح مثل روسيا وشبه
القارة الهنديه.

أعداد المسافرين
حافظ مطار دبي على صدارته ألكثر
المطارات ازدحاما في العالم للمره
الخامسه على التوالي حيث استخدم
المطار أكثر من  89مليون مسافر.

 15٫92مليون
خالل العام ،تركزت جهود التسويق
والمبيعات على السوق المحلي
واالستفادة من الطلب المتنامي من
المواطنين والمقيمين ،بالتوازي مع
تعزيز الوعي بعالمتنا التجارية على
الصعيد العالمي .إن تحقيق النمو في
أعداد الزيارات من السوق الدولية ُيعد من
أهم الركائز في استراتيجيتنا للعام
المقبل ونهدف إلى التوسع في عقد
الشراكات االستراتيجية على الصعيدين
المحلي والدولي .تتمثل إحدى أهم
أولوياتنا في تحسين باقاتنا الترفيهية
واستهداف جميع أفراد العائلة من خالل
العروض الترويجية الجذابة.

رابع أكثر مدينة جذبًا للزوار
أنفق الزوار الدوليون ممن قضوا ليلة أو أكثر
القادمون إلى دبي  -رابع أكثر مدينة جذبًا
للزوار  -نحو  30مليار دوالر*.

دوالر

 89٫1مليون

 30مليار

* المصدر :مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة
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لمحة عامة عن العمليات التشغيلية

تحسين
تجربة الزوار
إننا نضمن االستجابة لمتطلبات زوارنا بشكل دقيق ،من خالل
فهم ومتابعة كل خطوة من خطوات رحلة الزوار وباالستمرار في
موصلة تحسين عروضنا والوفاء بوعدنا في تقديم أفضل التجارب
لزوارنا .ولتحقيق ذلك ،فإننا نركز على االستماع إلى موظفينا
واالستفادة من خبارتهم ،باإلضافة إلى العمل بروح الفريق الواحد
لتحقيق توقعات الزوار ،قبل وأثناء وبعد زيارتهم لوجهتنا.

مرحلة ما قبل الوصول

التخطيط

24
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التوعية

االعتبارات

المعلومات

التلفزيون/الراديو

منتجات مذهلة

وسائل التواصل
االجتماعي

إلكترونيًا/عبر
صفحات ا إلنترنت

أسعار في المتناول

خدمات الضيوف

الملصقات/المجالت

موقع مالئم

التسويق اإللكتروني

اتخاذ القرار

تكيفنا
إن أساس عملية
ُ
هو استماعنا إلى
موظفينا واالستفادة من
خبراتهم في إبراز عوامل
التحسين لزوارنا.

مرحلة ما بعد الرحلة

المشاركة

الزيارة

التجارب

تجربة ما بعد الزيارة

ردود األفعال

الوصول

مناطق الجذب

اإلثارة

الرضا

الترحيب

االطعمة والمشروبات

السالمة والنظافة

التوصيات

التذاكر

التسوق

الذكريات

الفوز بالجوائز

الوالء
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لمحة عامة عن العمليات التشغيلية تتمة

التمكين من خالل
االستماع واالبتكار
إننا نتبع عملية توظيف
منظمة ومحددة بوضوح
وبشكل مبسط وفعال.

مبادئ تستند إلى قيمنا الرفيعة
ان تبادل الخبرات والمعرفة واالراء مع
موظفينا سينعكس على تحسين
تجارب الزوار لوجهتنا الترفيهية
وسيلبي من تطلعاتهم.
لقد بادرنا بتطوير مركز لالبتكار من
خالل اعتماد إطار شامل إلدارة كل
أنشطتنا ،بما في ذلك تقييم اقتراحات
الموظفين عن طريق إطالق مبادرة
تسمى بـ "فكرة".
تتميز هذه المبادرة بكونها نظام يشجع
على المشاركة على كل مستوى من
مستويات الشركة ولها هدف أساسي،
وهو تحسين تجربة الزوار وإتقانها وتوفير
الكفاءة التشغيلية الالزمة لتحقيقها.
في عام  ،2018تم استالم نحو  150فكرة
لتحسين تجربة الزوار من موظفينا ،وتم
تنفيذ عدد منها ،فيما يخضع عدد آخر من
تمهيدا لتنفيذ األفكار
األفكار للتقييم
ً
المميزة منها.
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وكما هو معتاد في أي صناعة ،وال
سيما في قطاع التسلية والترفيه الذي
يتسم بالتنافسية العالية ،يمثل عنصر
المحافظة على أفضل الموظفين
تحديًا هامًا ويلعب دورًا مهمهًا في
دورة إعمالنا.
وللتخفيف من آثار ذلك ،فإننا نتبع
إجراءات توظيفية منظمة ومحددة
بوضوح وبشكل مبسط وفعال.
وعالوة على ما سبق ،فإننا قادرون على
تسخير عالقاتنا القوية لالستعانة بمصادر
خارجية لتلبية احتياجاتنا من الموارد
على المدى القصير وتوسيع نطاق
االستجابة لدورات الطلب.
إن تمكين وإشراك موظفينا على جميع
األصعدة هو أولويتنا الرئيسية .نريد
لموظفينا أن يشعروا بأن لديهم صوتًا
مسموعًا ،وأن آرائهم مهمة بالنسبة
لنا ،وأنهم يعملون في شركة تقدر
وتهتم بمصالحهم .يعد هذا من أهم
أولوياتنا وجميع جهودنا في الموارد
البشرية تركز على تحقيق ذلك.

أفكار لتجربة الزوار
في عام  ،2018تم استالم نحو  150فكرة
لتحسين تجربة الزوار من موظفينا ،وتم
تنفيذ عدد منها ،فيما يخضع عدد آخر من
تمهيدا لتنفيذ األفكار
األفكار للتقييم
ً
النيرة منها.
ّ

150
توزيع الموظفين
(كما في  31ديسمبر )2018

المنتزهات الترفيهية
التجزئة والضيافة
الخدمات المؤسسية والمشتركة

1٬324
473
166

1٬963
توطين الوظائف
يسرنا أن نعلن أن مبادراتنا لتوطين
الوظائف قد نتج عنها الوصول إلى نسبة
توطين بلغت  ٪7في نهاية العام.
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لمحة عامة عن العمليات التشغيلية تتمة

رؤية مميزه ومختلفة من
منظور إدارة األصول األخرى
إدارة مراكز الترفيه العائلية لمجموعة ِمراس تساهم
في توفير عروض ترويجية وباقات للمبيعات مع إطالعنا
بشكل دقيق على تجارب الزوار المختلفين والتي من
شأنها ان تساعدنا على كيفية خلق باقات ترفيهية
تستهدف جميع إفراد العائلة.

مراكز الترفيه العائلي
تُ مثل هذه المراكز أحد مكونات
استراتيجيتنا في إدارة األصول المملوكة
ألطراف أخرى ،ما يتيح لنا رؤى فريدة
واستثنائية في قطاع التسلية والترفيه
على نطاق أوسع في دبي باإلضافة إلى
تسهيل فرص الترويج وخلق الباقات
الترفيهية العائلية.

إننا نواصل االستفادة من
خبراتنا في مراكز الترفيه
العائلي لفهم رغبات زوارنا
بشكل أفضل ،فيما أثبتت
مبادراتنا الرامية إلى زيادة
عدد زوارنا المستهدفين
واستهداف عمالء جدد
وتحسين تجربة الزوار بشكل
عام نجاحها وفاعليتها.
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تضم نحو  3٬000نوع من النباتات والحيوانات في
الـ“جرين بالنيت” ،وذلك عبر أربعة مستويات مختلفة.

3٬000
تقع مراكز الترفيه العائلي التابعة
لنا في المناطق التي تحظى بنسبة
إقبال عالية ،وهي مدمجة في مناطق
أنشطة محالت التجزئة والمطاعم
الشهيرة مثل سيتي ووك وبوكس
بارك و ذا بيتش ،التي تحظى بجاذبية
وحضور كبير من قبل القاطنين
والسياح على حد سواء .وتواصل سوق
مراكز الترفيه العائلي نموها بشكل
جيد ومتواصل في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة،
وإننا لعلى ثقة من أنه بفضل سجلنا
الحافل في هذا المجال ،فإننا سنكون
قادرين على االستفادة من خبراتنا
الغتنام الفرص الجديدة.

هب زيرو
 18لعبة ووجهة جذب ترفيهية موزعة
على اربع مناطق رئيسية.

ماتيل بالي تاون
خمس عالمات تجارية عالمية وهي:
بارني ،وتوماس آند فريندز ،وبوب ذا
بيلدر ،وأنجلينا باليرينا ،وفايرمان سام.

18

5

إننا نواصل االستفادة من خبراتنا في
مراكز الترفيه العائلي لفهم رغبات
عمالئنا بشكل أفضل ،فيما أثبتت
مبادراتنا الرامية إلى زيادة عدد الزوار
المستهدفين واستهداف زوار جدد
وتحسين تجاربهم بشكل عام.
وفيما نتطلع قدمًا نحو المستقبل ،فإننا
لواثقون في قدرتنا على إضافة المزيد
إلى محفظة وجهاتنا وسوف نواصل
العمل على اغتنام الفرص الجديدة داخل
دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي جميع
أنحاء المنطقة.
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لمحة عامة عن العمليات التشغيلية تتمة

تحقيــق التميز لضمان
أعلى معايير الصحة والســامة

30

الحصول على أحدث شهادة أيزو ألنظمة
إدارة الجودة ،وأنظمة اإلدارة البيئية ،وأنظمة
إدارة السالمة والصحة المهنية تقديرًا
للجهود المبذولة لتوسيع نطاق تنفيذ
التنمية المستدامة.

نحن ملتزمون بحماية صحة ،وسالمة،
وبيئة موظفينا ،وضيوفنا ،ومقدمي
الخدمات الخارجيين ،واألطراف األخرى
ذات العالقة.

السالمة شغلنا الشاغل ،ولذلك فقد تم
ً
وفقا لمعايير
تصميم وتثبيت جميع األلعاب
 EN13814الدولية .كما يتم فحص تلك األلعاب
واعتمادها سنويًا من ِقبل  ،TUVوهي هيئة
دولية خارجية ،بما يتوافق مع اللوائح الدولية
وأفضل الممارسات.

نعزز عمليات السالمة الخاصة بنا من خالل تدريب
الموظفين وحصولهم على الشهادات ،بما في ذلك
تدريبات إخالء األلعاب والمنتزهات ،وتثقيف ضيوفنا
بطرق اتخاذ االحتياطات الالزمة عند استخدام األلعاب
وأثناء تواجدهم في المنتزهات .إننا نعمل عن كثب
مع مشغلي المنتزهات ،بما في ذلك ميرلين
إنترتينمنتس وباركيس رييونيدوز ،المشهوران
بمعايير  HSEالصارمة.
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المسؤولية االجتماعية للشركة

دعم مجتمعنا
تستند إستراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية للشركة
إلى قيمنا وأخالقياتنا الشاملة التي تهدف لتوسيع
نطاق تواصلنا مع مجتمعاتنا.

المشاركة في دعم المجتمع
نواصل المشاركة في مجموعة متنوعة من
مبادرات المسؤولية االجتماعية ،بما في ذلك تحدي
دبي للياقة والشراكة مع مركز دبي للتبرع بالدم
وكذلك العديد من برامج الصحة واللياقة البدنية.
في عام  ،2018تم تقدير مبادراتنا من خالل حصولنا
على جائزة المسؤولية االجتماعية للشركات من
غرفة تجارة وصناعة دبي.

مكان العمل
زيادة مشاركة الموظفين ،وتوفير
التوجيه والدعم لهم ،وإعالء
روح الفخر واالعتزاز بين
الموظفين بمبادرات المسؤولية
االجتماعية لشركتنا

البيئة
المساهمة في بناء
بيئة خضراء ونظيفة
من خالل زيادة الوعي
والمحافظة على
الموارد الطبيعية

استراتيجية
دي إكس بي
إنترتينمينس
للمسؤولية
االجتماعية
للشركات

المجتمع
نشر السعادة من
خالل خلق تجارب
مدهشة وخلق الوعي
بشركة دي إكس
بي إنترتينمنتس في
المجتمعات المحلية
التي نعمل من خاللها

السوق
ضمان إقامة عالقات قائمة
على العالقات األخالقية
واالستدامة مع عمالئنا
وموردينا وشركائنا التجاريين
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االستراتيجية والتطلعات

استقطاب الزيارات
من السوق الدولي
تركز استراتيجيتنا على زيادة استقطاب الزيارات من السوق الدولي ،لتصل نسبتها  ٪60من
إجمالي الزيارات لوجهة دبي باركس آند ريزورتس مما سيساهم في تحقيق هدفنا أال وهو
الوصول إلى نقطة التعادل النقدي ( )EBITDA break-evenخالل النصف الثاني من العام .2020
مازالت عملية إضافة الغرف الفندقية للوجهة مستمرة والتي تهدف إلى وصول عدد الغرف
الفندقية في الوجهة لـ 1٬300بحلول العام  ،2020حيث ستلعب دورًا مهمًا وأساسيًا لعقد المزيد من
الشراكات االستراتيجية مع العالمات العالمية وبالتعاون مع مبادارات التسويق لدائرة السياحة
والتسويق التجاري بدبي.

أثر زيادة معدل اإلشغال في فندق
البيتا بشكل إيجابي عدد الزيارات،
مما يعكس نجاح عروضنا الفندقيه
ويعكس المعايير التي ستوفرها
الفنادق األخرى ،فندق روف الذي تديره
وتشغله شركة أخرى وفندق ليجوالند
المشروع المشترك مع شركة
"ميرلين إنترتيمنتس".
أثر زيادة معدل االشغال في فندق البيتا
على اعداد الزيارات ،وذلك من خالل
إستقطاب الزيارات من ضيوف الفندق.
تظهر استراتيجية الفنادق الفرص
لتحسين خيارات الوجهة الستهداف
األسواق الدولية .والتحكم في هامش
الربح على مستويات مبيعات التذاكر مع
اإلقامة الفندقيه عوضًا عن بيع التذاكر
بشكل فردي.
سوف نستمر في العمل على تفعيل
الشراكات االستراتيجية مع شركائنا
االستراتيجيين مثل طيران اإلمارات
ومطارات دبي ،سوق دبي الحرة،
مجموعة جميرا ودائرة دبي للسياحة
والتسويق وذلك لبناء الوعي قبل وبعد
وصول السياح لمدينة دبي ،كذلك لعب
دور مهم في المبادارات الرئيسية مثل
مشاركتنا مع مبادرة "أهالً بالصين" التي
ستساهم في استقطاب الزيارات من
السوق الصيني.
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سوف يتم توجية جهود التسويق بنحو
متزايد على السوق الدولية المصدرة
للسياح وبشكل خاص على األسواق
القريبة ذات أقصر وقت طيران إلى دبي
مثل المملكة العربية السعودية والدول
من شبه القارة الهندية.
ُبني نموذج أعمال دبي باركس آند
ريزورتس برؤية على المدى الطويل ،حيث
تتمتع بموقع استراتيجي مابين مدينة
دبي وأبوظبي وفي قلب دبي الجديدة
وبالقرب من مطار آل مكتوم ومشروع
اكسبو  .2020وانه من الوارد أن ترتفع أعداد
الزيارات مع اقتراب انطالق اكسبو 2020
وبعد اكتمال المشاريع الجديدة.
انخفضت قاعدة التكاليف بنسبة  ٪21على
أساس سنوي ،وسنستمر في الحفاظ
على مستوى هيكل التكاليف لدينا
من دون التأثير على تجارب الزوار .لدينا
اتفاقيات تشغيلية مع أكبر الشركات
المشغلة للمنتزهات الترفيهية منها
ميرلين إنترتيمنتس و باركيس
ريورنيدوس وماريوت ،والذين يسعون
إلى تقديم أفضل التجارب للزوار وضمان
مستوى الخدمة العالمي ،ويمكننا
االستفادة من خبراتهم في إدارة التكاليف.

أظهرت خطة تحسين منتزه بوليوود
باركس دبي ،نتائج جيدة وإيجابية .وفي
وقت كتابة هذا التقرير فإننا سنقترح
على السادة المساهمين الموافقة
على خطة تحسين منتزهي موشنجيت
دبي وبوليوود باركس دبي من خالل
إضافة  10إلى  12لعبة ترفيهية جديدة ومن
ضمنها ألعاب ستحطم األرقام القياسية
العالمية .مما سيمكننا من استهداف
شرائح ديموغرافية جديدة ،وسنزيد من
فرص زيادة معدل إقامة وإنفاق الزوار في
المنتزهات والتشجيع على تكرار الزيارات.
يعتبر مشروع وجهة دبي باركس آند
ريزورتس ،مشروع تجاري قائم على
المدى الطويل ،ونحن على ثقة من
نجاحه .وأننا نمضي قدمًا في تحقيق
خطتنا األستراتيجية طويلة المدى لجلعها
واحدة من اهم الوجهات الترفيهية الرائدة
في الشرق األوسط والوصول إلى هدفنا
على المدى القريب أال وهو تحقيق التعادل
النقدي ،وهو مانتوقعه خالل النصف
الثاني من عام .2020

عدد الغرف الفندقية
بحلول العام 2020

انخفاض الخسائر
بشكل سنوي

1٬300+

%21
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مجلس اإلدارة
عبدالوهاب الحلبي
رئيس مجلس اإلدارة
وعضو مستقل

موكيش سوداني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
وعضو غير تنفيذي

محمد سليمان المال
عضو تنفيذي

عبدالوهاب هو مدير االستثمار التنفيذي في
مجموعة اكويتاتيفا ،وهي مجموعة مالية
منوعة تندرج ضمن قطاع إدارة األصول وإدارة
األموال وحقوق الملكية الخاصة .كما يتقلد
منصب الرئيس التنفيذي لبيت االستثمار
العالمي ،وهي مجموعة استثمارية مقرها
فعال في مجلس اإلدارة.
الكويت ،وهو عضو َّ

يمتلك موكيش سوداني خبرة تزيد على
ثالثة عقود من العمل في مجال التمويل
واالستثمارات في مختلف القطاعات .وفي
عام  ،2017انضم موكيش لمراس في منصب
المدير التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية
ويتقلد حال ًيا منصب نائب الرئيس التنفيذي.
ً
سابقا منصب المدير المالي
وشغل
لشركة فالي دبي حيث كان جز ًءا ال يتجزأ من
استراتيجية نمو شركة الطيران.

ُعّين محمد سليمان المال في منصب
الرئيس التنفيذي لمجموعة دي إكس بي
إنترتينمنتس في يونيو  .2017يجلب محمد
خبرات واسعة نابعة عن عمله في قطاعات
عديدة في مجال اإلعالم والترفيه بما في
ذلك البث اإلذاعي والتلفزيوني والطباعة
والنشر والوسائط الرقمية وإعالنات الطرق
وإدارة األحداث والفعاليات والحدائق ومناطق
الجذب السياحي.

وقبل انضمامه إلى فالي دبي في عام ،2011
كان موكيش المدير المالي لمجموعة
عقارية في دبي .كما تبوأ مناصب إدارية
عليا في بنك نور ومجموعة طيران اإلمارات
ودناتا .استهل موكيش مسيرته المهنية
في الشؤون المالية حيث عمل مع واحدة
من الشركات األربع الكبار للتدقيق في
الكويت ودبي.

ً
سابقا منصب الرئيس التنفيذي
كما شغل
في المجموعة اإلعالمية العربية حيث أشرف
على جميع الجوانب التشغيلية لوحدات
العمل الرئيسية الثالث للمجموعة :شبكة
اإلذاعة العربية وشركة دن إيفينتس والقرية
العالمية .ومنذ تعيينه في عام  ،2008قاد
محمد المجموعة نحو تحقيق هدف نماء
السوق من خالل طرح أفكار مبتكرة في قطاع
الترفيه واالستراتيجيات الجديدة التي تركز
على العمالء.

عاما من
ويتمتع الحلبي بخبرة تزيد عن 20
ً
العمل في القطاع العقاري ،ولديه خبرة في
إعادة الهيكلة المالية وإدارة األزمات والدين
وتعزيزات االئتمان والمشاريع المشتركة .وقد
ً
سابقا منصب مدير االستثمار التنفيذي
شغل
في مجموعة مراس القابضة ،باإلضافة إلى
ً
شريكا في شركة كي بي أم جي كما
كونه
تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي
للعقارات وهو كذلك عضو في دبي القابضة.
وهو حاصل على بكالوريوس في االقتصاد
من كلية لندن لالقتصاد ودرجة الماجستير
في إدارة األعمال التنفيذية من جامعة الجسور
باريس تك .ويعد عبدالوهاب عضو في معهد
المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز
وهو ً
أيضا عضو في معهد األوراق المالية في
المملكة المتحدة.

تمكن موكيش من تحقيق ما يؤهله ليصبح
عضوا في معهد المحاسبين القانونيين في
ً
الهند وذلك في عام  1987قبل الحصول على
شهادة المحاسب العام المعتمد ()CPA
وشهادة المدقق الداخلي المعتمد ( )CIAمن
الواليات المتحدة .كما أنه حائز على دبلوم
في تمويل األعمال من معهد المحللين
الماليين المعتمدين في الهند.

قبل انضمامه إلى المجموعة اإلعالمية العربية،
شغل محمد العديد من المناصب القيادية
ضمن مجموعة تيكوم ،والتي تضم منصب
الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لإلعالم ،حيث
ترأس عمليات توطيد الوضع الدولي لمركز
األعمال في حين لعب دو ًرا رئيس ًيا في جذب
العالمات التجارية العالمية الرائدة في مجال
اإلعالم إلى المنطقة.
يحمل محمد شهادة بكالوريوس العلوم
من جامعة توليدو ،أوهايو ،الواليات
المتحدة األمريكية.
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أمينة طاهر
عضو مستقل

شرافان شروف
عضو مستقل

مالك ال مالك
عضو مستقل

شغلت أمينة طاهر منصب نائب رئيس شؤون
الشركات لمجموعة االتحاد للطيران في مايو
 .2017وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية
االتصاالت العالمية للمجموعة ،وإدارة وحماية
عالمتها التجارية ،وتقديم المشورة واإلشراف
على مشاركة المجموعة مع عدد من أصحاب
المصلحة الرئيسيين .وقبيل انضمامها إلى
مجموعة االتحاد للطيران ،ترأست في السابق
منصب رئيس التنمية االجتماعية والرعاية في
وحدة االتصاالت لدى شركة مبادلة لالستثمار،
حيث كانت مسؤولة عن تقييم محفظة
الرعاية لشركة مبادلة وإدارتها وتفعيلها.

يعمل شرافان شروف حال ًيا كشريك في
شركة روزوود بورتال المحدودة ،وهي شركة
مقرها دبي تعمل في تجميع الفلل السياحية
على اإلنترنت وغيرها من الحلول عبر اإلنترنت.
وقد بدأ حياته المهنية في عام  1997مع
شركة شرينغار السينمائية وهي شركة
رائدا في مفهوم
توزيع أفالم عائلية ،حيث كان
ً
برمجة الشاشة الخارجية واإلرسال المتعدد.
وفي ظل قيادته المتمكنة ،خرجت المجموعة
بسلسلة تضم  25وحدة إرسال مع أكثر من
 100شاشة في الهند تحت اسم العالمة التجارية
“ ،”FAMEوالتي باعها لشركة إينوكس
للترفيه المحدودة في عام .2011

مالك ال مالك هو الرئيس التنفيذي
لمجموعة تيكوم حيث قاد عملية تحويل
مجتمعات مجموعة تيكوم إلى وجهات
ٍ
بعض من
لالبتكار ،وساهم في استقطاب
تقدما في العالم.
رجال ورياديي األعمال األكثر
ً

وقبل العمل في مبادلة ،عملت أمينة كمدير
تنفيذي لقسم االتصاالت المؤسسية في
شركة زعبيل لالستثمارات ،كما تقلدت أدو ًرا
عديدة في دبي القابضة وجنرال موتورز.
تحمل أمينة درجة الماجستير في اإلدارة
العامة من جامعة هارفارد في الواليات
المتحدة وماجستير إدارة األعمال من كلية
لندن لألعمال في المملكة المتحدة .وهي
حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات
اإلعالمية التطبيقية وتخرجت من كليات
التقنية العليا في اإلمارات العربية المتحدة
بدرجة امتياز.

وفي عام  ،2013شارك شرفان في تأسيس
فنتونيرسري ،التي تعد أول شركة الحتضان
وتسريع وتيرة نمو الشركات الجديدة الناشئة
في الهند في مختلف القطاعات.
وهو خريج من جامعة مومباي ويحمل درجة
الماجستير في إدارة األعمال من كلية ملبورن
لألعمال .شرافان هو ً
أيضا عضو نشط في فرع
مومباي في منظمة الرؤساء الشباب (،)YPO
وهي منظمة غير ربحية مقرها الواليات
المتحدة ،كما أنه الرئيس الحالي لعضوية
فرع مومباي .وإلى جانب ذلك ،فقد عمل في
مجلس الرقابة في الهند في الفترة من 2008
إلى .2012

وخالل مساعيه لتحقيق ذلك ،قام بترويج ريادة
األعمال وبناء إطار فكري وساعد في تهيئة
بيئة أعمال فريدة تجذب االستثمار من قائمة
شركات فورتشن  500التي تساهم في قولبة
دبي لتصبح واحدة من مدن العالم المبتكرة.
رائدا في إطالق
باإلضافة إلى ذلك ،كان مالك
ً
 ،in5وهي عبارة عن منصة متكاملة لالبتكار
نظاما بيئ ًيا متميزً ا
والتي صممت ،داخل دبي،
ً
ومالئما لرياديي األعمال والشركات الناشئة.
ً
ويعرف مالك بأنه مشارك نشط في تطوير
قطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية
المتحدة من خالل دوره في مجلس األمناء في
كليات التقنية العليا ،وتقلده رئيس معهد
دبي للتصميم واالبتكار .وهو عضو في
العديد من المجالس بما في ذلك مجلس
إدارة مكتبة محمد بن راشد والمجلس
الوطني لإلعالم وشركة اإلمارات لالتصاالت
المتكاملة (دو).
ً
سابقا عضوية في مجلس
وشغل
المناطق الحرة في دبي ،باإلضافة إلى
عضوية مجلس إدارة شركة “Energy
”Management Services International
وشركة “( ”Smart City Kochiالهند)
و” .”Smart City Maltaانضم مالك إلى
أخيرا
مجموعة تيكوم في عام  2002وشغل
ً
منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم
لمجمعات األعمال.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة
األعمال من كليات التقنية العليا في اإلمارات.
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يتشرف مجلس إدارة شركة “دي
إكس بي إنترتينمنتس” (ش.م.ع)
(الشركة) والشركات التابعة لها
(المجموعة) بعرض تقرير مجلس
اإلدارة السنوي الرابع والذي يشتمل
على البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ( 2018الفترة).
تعتبر السنة المالية  2018أول سنة
تشغيلية بشكل كامل للشركة مع
افتتاح جميع االلعاب والوجهات الترفيهية
للزوار ،حيث قمنا بأفتتاح وجهة دبي
باركس آند ريزورتس في  31أكتوبر ،2016
بأفتتاح منتزه ليجو الند دبي .وتمت عملية
افتتاح المنتزهات الترفيهية األخرى على
مراحل مختلفة ،حيث تم افتتاح حديقة
األلعاب المائية “ليجوالند دبي ووتر بارك”
في  2يناير  ،2017وتم تشغيل آخر لعبة
ومنطقة ترفيهية في منتزه “موشنجيت
دبي” في  20أكتوبر  ”2017بافتتاح منطقة
“ليونز جيت” .وبذلك نعتبر اآلن أكبر وجهة
ترفيهية في المنطقة.
يسرنا أن نعلن عن تحقيقنا النمو في كل
من إعداد الزيارات ومعدل إشغال الفنادق
لعام  ،2018حيث وصلت أعداد الزيارات
للمنتزهات الترفيهية إلى نحو  2٫8مليون
في عام  ،2018وهو ما يمثل نموًا على
أساس سنوي بنسبة  ،٪ 22في حين وصل
معدل إشغال فندق البيتا في العام 2018
إلى  ٪60مقارنة مع  ٪35في العام السابق،
مع تحقيق الربع الرابع معدل إشغال
بنسبة  ٪63وبلغت ذروتها في شهر
ديسمبر حيث وصل معدل اإلشغال ،٪72
ووصل معدل اإلشغال في بعض األيام من
العام إلى نحو .٪100
ونجحت المنتزهات الترفيهية في بناء
قاعدة عمالء وزاور جيدة ،حيث بلغت
إجمالي الزيارات من شريحة العضويات
السنوية  ٪27من إجمالي الزيارات للعام
 2018وبلغت نسبة الزيارات ألكثر من
منتزه ترفيهي  ٪34من إجمالي العضويات
السنوية التي تم بيعها في عام .2018

أعداد الزيارات للمنتزهات الترفيهية
نمو في كل من أعداد الزيارات ومعدل
إشغال الفنادق لعام  ،2018حيث وصلت
أعداد الزيارات للمنتزهات الترفيهية إلى
نحو  2٫8مليون في عام .2018

2٫8
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وبلغت نسبة العضويات السنوية
المباعة لكل المنتزهات الترفيهية ٪61
من إجمالي العضويات السنوية التي
تم بيعها ،وتوزعت النسب الباقية على
العضويات لمنتزهي ترفيهين أو منتزه
ترفيهي واحد.
وتماشيًا مع إستراتيجتنا التي تهدف
الستقطاب الزيارات من السوق المحلي،
حيث بلغ عدد الزيارات من السوق المحلي
 1٫7مليون زيارة في العام  2018مقارنة
بـ 1٫4مليون زيارة من السوق المحلي
في العام  ،2017بنسبة نمو بلغت  ٪17ما
يعتبر مؤشرًا صحيًا ،وعلى صعيد الزيارات
من السوق الدولي ،شهدنا ارتفاعًا ليصل
عدد الزيارات من السوق الدولي إلى 1٫1
مليون زيارة مقارنة بـ  0٫8مليون زيارة في
العام  .2017زيادة أعداد الزيارات من السوق
الدولي سيظل محل تركيز الشركة،
حيث بني نموذج االعمال على ان تشكل
الزيارات من السوق الدولي نحو  ٪60من
إجمالي الزيارات .وفي العام  2018شكلت
الزيارات من السوق الدولي نحو  ٪40من
إجمالي الزيارات ،مع مساهمة كبيرة من
دول مجلس التعاون ،وشبه القارة الهندية.
أما الـ ٪60من إجمالي الزيارات من السوق
المحلي فقد كانت أغلبها من المقيمين
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كان عام  2018عام الشراكات االستراتيجية
للشركة حيث نجحت دبي باركس آند
ريزورتس في عقد الشراكات مع أهم
الشركات العاملة في البنية التحتية
السياحية حيث أقامت الشركة اتفاقات
استراتيجية مع مطارات دبي ،طيران
اإلمارات ومؤسسة تاكسي دبي التابعة
لهيئة الطرق والمواصالت وذلك بهدف
استهداف المسافرين عند وصولهم دبي
ودعم الزيارات من السوق الدولية.

الدعم من مجموعة ِمراس
تلقينا الدعم من مساهمنا الرئيسي
مجموعة ِمراس ،حيث ساهمت بتقديم
قرض بقيمة  1٫2مليار درهم على شكل
سندات قابلة للتحويل.

1٫2

مليار

ولكون الصين إحدى أهم األسواق
المصدرة للسياح ،فقد وقعت الشركة
اتفاقية مع أكبر بوابات الدفع اإللكترونية
في الصين “ ،”Union payكما شاركت
الشركة في مبادة “هال بالصين” وهي
مبادرة استراتيجية بالشراكة مع طيران
اإلمارات ودبي القابضة ومجموعة ِمراس،
وذلك لتلبية احتياجات الزوار من الصين.
الركن الرئيسي الستراتيجيتنا والذي
يتماشى مع وجهات المنتزهات الترفيهية
االخرى ،هي االستمرار في إضافة المزيد
من الغرف الفندقية للوجهة من خالل
الشركات األخرى والمشاريع المشتركة.
وستساهم الغرف الفندقية المضافة في
زيادة نمو إستقطاب الزيارات من السوق
الدولي وزيادة مدة إقامة الزوار في الوجهة
وزيادة الزيارات ألكثر من منتزه ترفيهي
واحد .لذلك يسرني أن أبلغكم بأننا أحرزنا
تقدماُ جيدًا في هذه االستراتيجية ،وأننا في
الطريق إلضافة أكثر من  1٬300غرفة فندقية
في الوجهة بحلول عام  .2020حيث سيتم
افتتاح فندق روف في النصف الثاني من
العام  ،2019ويشتمل الفندق على 579
غرفة فندقية ،الذي تديره وتملكة شركة
أخرى .وسيتم افتتاح فندق “ليجوالند دبي”
في النصف األول من العام  2020بالشراكة
مع شركة “ميرلين إنترتيمنتس” على أن
يضم  250غرفة عائلية.
األحداث الرئيسية
في  8أغسطس من العام  ،2018تم
رئيسا
تعيين السيد عبدالوهاب الحلبي
ً
لمجلس اإلدارة بعد استقالة سعادة
عبداهلل الحباي الذي نعرب عن امتناننا
لسعادته لما قدمه وبذله من جهود لبناء
دبي باركس آند ريزورتس ،أكبر وجهة
ترفيهية في المنطقة.

وخالل العام  2018أيضًا ،استقال السيد
إدريس الرفيع من منصبه في مجلس
اإلدارة ،ونود أن نشكره على التزامه لفريق
مجلس اإلدارة ،وقام مجلس اإلدارة بتعيين
السيد مالك ال مالك الرئيس التنفيذي
لمجموعة تيكوم كعضو مجلس إدارة
مستقل .يوجد هنالك مقعد شاغر في
مجلس اإلدارة وسيتم ترشيح عضو في
العام .2019

وعند إجراء تقييم متطلبات التدفق النقدي
التشغيلي للشركة في المستقبل،
خلص مجلس اإلدارة وفريق عمل اإلدارة
أنه سيتم استخدام األموال المخصصة
مسبقًا لتسوية االلتزامات المترتبة على
المرحلة األولى لدفع مصاريف التشغيل
األساسية ،على أن يتم تسوية االلتزامات
المترتبة على المرحلة األولى على فترة
تمتد إلى خمس سنوات.

وخالل العام  2018تلقينا الدعم من
مساهمنا الرئيسي مجموعة ِمراس،
حيث ساهمت بتقديم قرض بقيمة
 1٫2مليار درهم على شكل سندات
قابلة للتحويل ،ويشمل ذلك القرض
الثانوي بقيمة  700مليون درهم
إماراتي .تاريخ استحقاق السندات القابلة
للتحويل هو  30يونيو  ،2026وبمعدل
فائدة تراكمي مؤجل بنسبة  ٪8كل
ثالثة أشهر ،وسيكون سعر التحويل 1٫04
درهم للسهم.

كما تم االعالن في مارس من العام
 ،2018نجحت الشركة في إعادة جدولة
التسهيل البنكي للمرحلة األولى
والبالغة قيمته  4٫2مليون درهم
إماراتي ،حيث سبتدأ في الدفع بعد 3
سنوات ،كما نجحت في الحصول على
استثناء من اختبارات التحمل.

وفي مارس من العام  ،2018تلقينا المزيد
من الدعم من شركائنا الماليين حيث
قمنا بإعادة جدولة التسهيالت البنكية
مع االعفاء من الدفع لمدة ثالثة سنوات
واإلعفاء من اختبار التحمل .يعرب مجلس
اإلدارة عن إمتنانه للدعم المستمر من
المساهمين وشركائنا في التمويل.
نظرة عامة على السيولة
كما في نهاية السنة المالية  31ديسمبر
 ،2018بلغت األرصدة النقدية حوالي 1٫8
مليار درهم إماراتي 0٫2 ،مليار درهم
مقيدة ومعلقة بحساب االحتياطي
الخاص بخدمة الديون الخاصة بنا ،و0٫7
مليار درهم إماراتي مرتبطة بمشروع
“سيكس فالجز دبي” ،و  0٫9مليار درهم
إماراتي الرصيد النقدي المتاح .وبعد
انتهاء الفترة قام مجلس اإلدارة بمراجعة
ُ
المقدمة من قبل فريق اإلدارة،
التوقعات
وخلصوا إلى أن الشركة لديها الموارد
الكافية للوفاء بالتزاماتها لفترة ال تقل
عن  12شهرًا من توقيع هذه البيانات
المالية الموحدة.

وإضافة إلى ذلك ،نجحت المجموعة في
إصدار سندات قابلة للتحويل ،بقيمة 1٫2
مليار درهم إماراتي للمساهم الرئيسي
مجموعة ِمراس ،بما في ذلك القروض
الثانوية التي تم سحبها بالكامل كما
في نهاية  31ديسمبر .2018
ونتيجة لمخصصات انخفاض القيمة – غير
النقدية الموضحة إدناه ،بلغت الخسائر
التراكمية للشركة نحو  4٫3مليار درهم
إماراتي ،ما يعني تجاوز  ٪50من رأس
المال المصدر .ووفقًا للمادة  302من
قانون الشركات التجارية رقم  2للعام
 ،2015فإنه من المقرر أن ينعقد اجتماع
الجمعية العمومية في  24أبريل 2019
وذلك للموافقة على مواصلة العمليات
التشغيلية للشركة.
مخصصات انخفاض القيمة –
غير نقدية
نظرًا لتباطؤ النمو في استقطاب الزيارات
الدولية ،قام فريق اإلدارة العليا ومجلس
إدارة الشركة بإجراء التقييم الالزم ،وبنا ًء
عليه فقد تقرر تخصيص انخفاض في
القيمة – غير نقدية ألكبر أصول الشركة،
وجهة دبي باركس آند ريزورتس.

بينما نشعر بأنه من السابق ألوانه لتقييم
األداء المستقبلي للشركة والذي يعتبر
بطبيعته استثمار طويل األجل ،ولكن
استيفا ًء لمتطلبات المعايير المحاسبية
الدولية وعلى أساس الحذر ،فإنه البد من
تخصيص رسم لالنخفاض في القيمة –
غير نقدي للمرحلة األولى من وجهة دبي
باركس آند ريزورتس بقيمة  991مليون
درهم إماراتي ،ما سيؤدي إلى انخفاض
قيمة األصول والممتلكات والمعدات.
هذا التعديل المحاسبي لن يؤثر على
العمليات األساسية للشركة.
وعالوة على ذلك ،وبعد نهاية العام ،2018
كانت هنالك بعض التطورات فيما يتعلق
بمشروع “سيكس فالجز دبي” موضحة
أدناه ،فقد قرر فريق اإلدارة تقييم القيمة
الدفترية لألصول المتعلقة بالمشروع
واحتفظت بها في الميزانية العمومية
في نهاية العام ،وكذلك االلتزامات المالية
المستقبلية ذات الصلة .ويشير التقييم
إلى أن بعض األصول المتعلقة بالبنية
التحتية والمرافق ورسوم الملكية
الفكرية ،قد ال تكون قابلة لالسترجاع
وبنا ًء على ذلك فقد تقرر تخصيص رسم
لالنخفاض في القيمة – غير نقدي بقيمة
 551مليون درهم إماراتي ،على أن يتم
رأسمالة بعض األصول مثل قطعة األرض
وألعاب الركوب والمحطة الفرعية للطاقة
كون لها قيمة ثابتة.
“مشروع سيكس فالجز دبي”
أعلن مجلس إدارة شركة دي إكس
بي إنترتينمنتس في أغسطس من
العام  ،2018عن اجراء دراسة استراتيجية
لخطة تطوير المشاريع المستقبلية
وذلك لضمان القيمة للمساهمين من
خالل االدارة الحكيمة لرأس المال ،والتي
تشمل إعمال التطوير الخاصة بمشروع
“سيكس فالجز دبي”.
وفي الفترة األخيرة ،اسفرت بعض اإلجراءات
المتخذة من قبل شركة “سيكس فالجز“
بما في ذلك تواصلها مع البنوك إلى
إثارة التساؤالت المتعلقة بإعادة تقييم
األداء المالي والتوقعات الخاصة بمشروع
“سيكس فالجز دبي” .ونتيجة لذلك فإن
التسهيل البنكي المخصص لتطوير
مشروع “سيكس فالجز دبي” لم يعد
متاحًا وبنا ًء عليه فأنه ال يمكن المضي
قدمًا في الصيغة الحالية للمشروع في
الوقت الراهن.
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وقد قامت الشركة بتعديل نطاق
مراجعتها االستراتيجية بنا ًء على
هذه المعطيات ،ونتيجة للمراجعة
االستراتيجية سيقترح مجلس اإلدارة
على مساهمي الشركة إعادة استخدام
العوائد المتبقية من زيادة رأس المال
ومجموعة مختارة من األلعاب الترفيهية
المخصصة لتطوير مشروع “سيكس
فالجز دبي” لتعزيز تجربة الزوار من خالل
إضافة األلعاب الشيقة التي ستحطم
األرقام القياسية في منتزه موشنجيت
دبي وإضافة االلعاب العائلية لمنتزه
بوليوود باركس دبي ،ومن شأن ذلك
تعزيز الخيارات الترفيهية لشرائح أكبر
من الزوار ومن الممكن أن يؤدي إلى
زيادة إقامة وقت الزوار في المنتزهات
الترفيهية ،على أن يتم االحتفاظ بباقي
األلعاب وتركيبها الحقًا كجزء من النفقات
الرأسمالية السنوية لتعزيز المنتزهات
الترفيهية ،ما يضمن تجربة مستقبلية
آفضل للزوار .وسيتم تعويض المتطلبات
الرأسمالية المعلن عنها لتعزيز منتزه
بوليوود باركس دبي ،على أن يتم
االحتفاظ بالعوائد النقدية المتبقية
لتمويل العمليات التشغيلية للشركة.
سيطلب من السادة المساهمين
الموافقة على قرار مقترح مجلس اإلدارة
في الجمعية العمومية المقرر انعقادها
 24أبريل .2019
العمليات التشغيلية
انصب تركيزنا في العام  2018وما بعده
على زيادة إستقطاب الزيارات من السوق
الدولي وزيادة اإليرادات تدريجيًا من خالل
زيادة األسعار ،وتحقيقًا لهذه الغاية سوف
تركز حمالتنا التسويقية على أهم
االسواق المصدرة للسياح والتي تشمل
دول مجلس التعاون الخليجي والهند
والصين وروسيا والمملكة المتحدة مع
التركيز بشكل خاص على االسواق التي
ال تمتاز بالقرب من دولة اإلمارات ومدة
السفر قصيرة مثل الهند ودول مجلس
التعاون الخليجي.

في الوقت نفسه قمنا بزيادة االسعار في
أكتوبر من العام  2018لكل من التذاكر
والعضويات السنوية .وتقدم العضويات
السنوية إمتيازات من شأنها ان تجذب
العديد من الزيارات .وعلى صعيد شركائنا
في المبيعات فلقد غيرنا إستراتيجيتنا
من حيث الحجم والكميات لتركز أكثر
على التسعير القائم على الحوافز
والمكافآت.
كما أوضحنا مسبقًا ،وتماثالً مع باقي
المدن والمنتزهات الترفيهية فإن إضافة
المزيد من الغرف الفندقية سيساهم
في إنعاش الوجهة وسيلعب دورًا حيويًا
في تحقيق النمو ،ما سيوفر لنا الحرية
في تقديم العروض والباقات الترويجية
الشاملة وتقديمها للزوار بأسعار مغرية
ومنافسة ،وبالتالي سينعكس على
مدة إقامة الزوار وزيادة معدل اإلنفاق
في الوجهة.
سيتم افتتاح فندق ليجوالند دبي في
النصف األول من العام  ،2020الذي سيضيف
 250غرفة فندقية بحجم عائلي لوجهة
دبي باركس آند ريزورتس ،سيكون فندق
ليجوالند دبي األول من نوعه في المنطقة،
ما سيمكن وجهة دبي باركس آند
ريزورتس من جذب العديد من العائالت عن
طريق تقديم الباقات الفندقية .وإضافة إلى
ذلك سيتم افتتاح فندق روف الذي تديره
وتملكه شركة أخرى في العام ،2019
وسيحتوي على  579غرفة فندقية ومن
شأنه أن يستهدف الزوار الذين يركزون
على الحصول على أفضل قيمة .وتضم
وجهة دبي باركس آند ريزورتس فندق
البيتا حاليًا ،وبذلك ستضم الوجهة أكثر
 1٬300مع أفتتاح الفنادق بحلول.2020

فندق ليجوالند دبي
سيتم افتتاح فندق ليجوالند دبي في النصف
األول من العام  ،2020الذي سيضيف  250غرفة
فندقية بحجم عائلي لوجهة دبي باركس
آند ريزورتس.

مهرجان االحتفال الكبير
في أبريل من العام  ،2018نظمت
الوجهة مهرجان االحتفال الكبير
حيث حطمت األرقام القياسية ألعداد
الزيارات في يوم واحد وذلك الستقبالها
أكثر من  36٬000زيارة ،داللة على نجاح
مبادراتنا التسويقية.

250

36٬000
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إن تجربة الزوار إحدى أهم الركائز التي
تركز عليها الشركة ،وخالل العام 2018
قمنا بتحسين تجربة الزوار بعد أخذ
مالحظاتهم فيما يتعلق بالعمليات
التشغيلية ،فيما يخص مواقف السيارات،
قمنا بتوفيرها بشكل مجاني للزوار
وأتحنا لهم الفرصة الستخدام المرافق
القريبة من المنتزهات وذلك للتقليل
من وقت رحلتهم .وبالنسبة ألشهر
الصيف قمنا بتوفير بعض المشروبات
الباردة للزوار واختصار مدة الطريق إلى
المنتزهات الترفيهية باإلضافة لتوفير
النقل المجاني مابين المنتزهات.
يعد منتزه بوليوود باركس دبي األول من
نوعه على صعيد المنتزهات الترفيهية،
ويحظى بشعبية كبيرة بين الزوار.
وكانت أغلب مالحظات الزوار تركز على
تعزيز التجارب الترفيهية في المنتزه
لتكون مستوحاة أكثر من جنوب
أسيا ،وأضافة العديد من األلعاب العائلية
والصديقة لألطفال .لقد قمنا بإجراء
العديد من االستبيانات للزوار واألستماع
لمالحظاتهم ،وبناءًا على ذلك أطلقنا
 11عرض ترفيهي جديد والذي يتضمن
الرقصات الشعبية والممثلين ذو الشعبية
البوليودية .كما اطلقنا موسم الحفالت
الغنائية الشتوية في أواخر العام ،2018
حيث نال رضا وإعجاب الزوار .وستستمر
خطة التحسينات في العام  2019لتشمل
عروض األطعمة والمشروبات ومحالت
التجزئة ،باألضافة إلى تركيب األلعاب
الترفيهية الجديدة .ومن شأن هذه
التحسينات ان تزيد من مدة إقامة الزوار
داخل المنتزهات الترفيهية.
في أبريل من العام  ،2018نظمت الوجهة
مهرجان االحتفال الكبير حيث حطمت
األرقام القياسية ألعداد الزيارات في يوم
واحد وذلك الستقبالها أكثر من 36٬000
زيارة ،داللة على نجاح مبادراتنا التسويقية.

في حين أن أعمالنا في طور النمو،
فإننا نواصل تحسين قاعدة التكاليف
وذلك عن طريق ترشيد بعض المصاريف
التشغيلية ،ال سيما على مصاريف
الموظفين والعقود مع الموردين
الرئيسيين .في عام  ،2018بلغت
التكاليف التشغيلية  728مليون
درهم إماراتي للعام  2018مقارنة بـ 925
مليون درهم في العام  2017مع نسبة
تحسن بلغت  ،٪21تزامنًا مع تخفيض
أعداد الموظفين من  2٬224في نهاية
 ،2017ليصل عدد الموظفين إلى 1،963
في ديسمبر  .2018ومع ذلك ،فإننا ما
زلنا نحافظ على المصاريف التسويقية
والتي بلغت  99مليون درهم إماراتي
في العام  ،2018مع زيادة توجيه االنفاق
على األسواق المصدرة للسياح.
بعد انتهاء الفترة تم تعيين السيد بول
باركر في منصب الرئيس التنفيذي
للعمليات التجارية ليشرف بذلك على
جميع الجوانب التجارية والتي تشمل
المبيعات والتسويق والشراكات
االستراتيجية .يملك بول الخبرة في
التسويق والمبيعات الدولية بجانب خبرته
الفعالة في مجال التسلية والترفيه.
نظرة مالية
حققت المجموعة إيرادات بلغت قيمتها
 541مليون درهم للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  ،2018بانخفاض نسبي
مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها  552مليون
درهم إماراتي في العام  ،2017وعلى
أساس المثل بالمثل وحين خصم رسوم
إدارة المشاريع لمرة واحدة التي تم
تحقيقها في العام  2017وبلغت  22مليون
درهم ،فإن اإليرادات ستكون مرتفعة
بنسبة .٪2
منتزهاتنا الترفيهية أكبر مصدر لإليرادات،
حيث سجلت إيرادات بقيمة  367مليون
درهم إماراتي في العام  ،2018بينما أحرزنا
تقدمًا في أعداد الزيارات ،وكما هو متوقع
نتيجة لهيكل األسعار الجديد ،فإن إيراداتنا
كانت مستقرة لهذا العام.

إجمالي األصول
وصل إجمالي األصول في نهاية 2018
حوالي  10٫7مليار درهم إماراتي.

درهم

 10٫7مليار

وإضافة إلى ذلك ،حققت الشركة إيرادات
بقيمة  92مليون درهم إماراتي من قطاع
الضيافة ،وحققت الشركة  30مليون
درهم إماراتي من قطاع التجزئة .إيرادات
الضيافة ارتفعت بنسبة  ٪50مقارنة بالعام
السابق ،مدفوعة بالنمو القوي في معدل
اإلشغال حيث وصل إلى  ٪60مقارنة بـ ٪35
في العام السابق .وعلى صعيد التجزئة،
ما زلنا مستمرين في تقديم الدعم
للمستأجرين الحاليين ،حيث طبقنا
استراتيجية مشاركة اإليراد على المدى
القصير ،ومازالت المراجعة االستراتيجية
مستمرة لريفرالند على المدى البعيد.
نظرًا لطبيعة أعمالنا الموسمية ،فإننا
ما زلنا نستمر في تقديم أداء أفضل خالل
األشهر الباردة ،مع انخفاض أعداد الزيارات
خالل األشهر الحارة ،في الربع الثاني
والثالث بالتحديد ،ليتماشى مع توقعاتنا.
بلغت الخسائر للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  2018حوالي 2٬543
مليون درهم إماراتي مقارنة بخسائر
إجمالية بقيمة  1٬116مليون درهم إماراتي،
وتشمل الخسائر على مخصصات
تخفيض القيمة – غير نقدية والتي بلغت
 1٬542مليون درهم إماراتي .وباستثناء
تلك الخسائر ،ستكون الخسائر المعدلة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2018نحو  1٬001مليون درهم إماراتي .ومن
المهم مالحظة ذلك ،حيث تبلغ قيمة
خسائر االستهالك غير النقدي نحو 474
مليون درهم من إجمالي الخسائر وهو
أمر طبيعي بالنسبة لحجم المشروع،
كما تبلغ تكلفة الفوائد نحو  318مليون
درهم إماراتي ،و 51مليون درهم إماراتي
كتكاليف الفوائد غير النقدية والمتعلقة
بإصدار السندات القابلة للتحويل.
وبلغت المصاريف التشغيلية لهذا العام
نحو  728مليون درهم إماراتي ،ما
يمثل تحسنًا بنسبة  ٪21مقارنة بالعام
السابق ،في داللة قوية على مبادرات إدارة
التكاليف .ونتيجة لذلك انخفضت الخسائر
ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاءات لتصل إلى  210ماليين درهم
إماراتي مقارنة بـ  422مليون درهم
إماراتي في العام  2017ما يعادل نسبة
تحسن بلغت .٪50

كما ذكرنا سابقًا ،قمنا بسحب كامل
إجمالي التسهيالت التي قدمتها مجموعة
ِمراس على شكل سندات قابلة للتحويل

خالل العام  ،2018وتمت إعادة جدولة
التسهيالت البنكية للمرحلة األولى والتي
بلغت  4٫2مليار درهم إماراتي وذلك عن
طريق تأجيل السداد لمدة ثالث سنوات
واإلعفاء من اختبارات التحمل لغاية نهاية
مارس .2021
تطلعاتنا المستقبلية
سينصب تركيزنا في عام  2019على
المحافظة على قاعدة التكاليف مع
االستمرار في زيادة نمو الزيارات مع التركيز
على الزيارات من السوق الدولي من أهم
األسواق المصدرة للسياح .افتتاح فندق روف
في النصف الثاني من العام  2019سيساهم
في زيادة الزيارات ،كما نعمل جاهدين
لتسليم وافتتاح فندق “ليجوالند دبي” في
الوقت المحدد.
سنستمر في تعزيز وجهتنا من خالل خطة
تحسين بوليوود باركس دبي خالل العام
في  ،2019وذلك لتحسين تجربة الزوار وزيادة
الزيارات ،وزيادة إنفاق الزوار .وال يزال “ريفرالند
دبي” قيد المراجعة االستراتيجية.
وأخيرًا ،نود أن ننتهز الفرصة لنشكر
موظفينا ،وشركائنا ،وشركات التشغيل،
وشركائنا الماليين ومجموعة ِمراس
ومساهمينا ،وكذلك حكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة على دعمهم المستمر
لضمان وصولنا إلى تحقيق الربحية.

عبدالوهاب الحلبي

رئيس مجلس اإلدارة

محمد سليمان المال

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ووصل إجمالي األصول في نهاية 2018
حوالي  10٫7مليار درهم إماراتي ،تشمل
بشكل أساسي  8٫8مليار درهم إماراتي
من الممتلكات والمعدات واالستثمارات
العقارية والمخزونات والذمم المدينة
التجارية األخرى ،باإلضافة إلى  1٫8مليار
درهم نقدًا وموجودات مالية أخرى.
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مقدمة حول نظام الحوكمة في الشركة

تلتزم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع ("الشركة") بمعايير حوكمة الشركات المنسجمة مع أفضل
الممارسات المتبعة دوليًا ،واتباعها لتوجيهات قرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم (/٧ر.م) لعام  ٢٠١٦بشأن معايير
االنضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة (قواعد الحوكمة).
لمحة عامة عن هيكلة الحوكمة في الشركة
أمين سر الشركة

لجنة الترشيحات
والمكافآت

الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

مدير شؤون الحوكمة
والمخاطر واالمتثال

لجنة التدقيق

مديــر الرقابة الداخلية

مسؤول االمتثال
القانوني

اللجنة التنفيذية

لجنة العطاءات

لجنة التوطين

لجنة اإلجراءات
االنضباطية والشكاوى

لجان التشغيل

لجنة الموارد البشــرية

لجنــة مبيعات التجزئة
والتأجير

اللجنة التوجيهية
لتقنيات المنتزه
الذكي

يتولى مجلس اإلدارة إجراء تقييمات ألدائه ،وألداء اللجان التابعة له ،بصورة سنوية ،مقدمًا النتائج على شكل تقرير يتضمن توصيات
لتحسين األداء ،عند االقتضاء ،إضافة إلى خطة عمل للمتابعة.
األركان التي تقوم عليها حوكمة الشركة

االلتزام بمبادئ حوكمة
الشركات

مجلس اإلدارة

البيئة الرقابية

الشفافية واإلفصاح

حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

تمثل الشفافية واإلفصاح أحد أهم
االعتبارات بالنسبة للشركة عند نشر
المعلومات .ويعمل مجلس اإلدارة
على ضمان تقديم جميع اإلفصاحات
ومعلومات كافية ودقيقة وصادقة
للمساهمين والمستثمرين .ولدينا
قسم عالقات مستثمرين قائم بذاته
يمكن للمستثمرين التواصل معه عبر
الموقع اإللكتروني للشركة .وتتم أرشفة
كافة البيانات الصادرة المتعلقة بالشركة
في الموقع اإللكتروني ،بما فيها القوائم
المالية والتقارير السنوية والبيانات
العامة ،كما يقدم الموقع عناوين االتصال
بقسم عالقات المستثمرين في حال
الحاجة لمزيد من اإليضاحات.

تلتزم الشركة بتعزيز ثقة المساهمين
من خالل تطبيق ضوابط رقابة داخلية
تضمن إجراء التداوالت باألوراق المالية
للشركة بطريقة أخالقية وشفافة
ومبنية على المعلومات .لذلك تعتمد
الشركة سياسة التداول باألسهم تطبقها
على التداوالت بأوراقها المالية من قبل
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والموظفين والجهات األخرى وفق أحكام
سياسة التداول باألسهم.

وتلتزم الشركة بتصريف أعمالها
تبني
بأسلوب نزيه وشفاف من خالل ّ
أرفع معايير المهنية واألمانة واالستقامة،
ويتعين على جميع موظفي الشركة
ّ
االلتزام بنفس المعايير.
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كما تحرص الشركة على المعاملة
المتساوية والنزيهة مع كافة
المساهمين .ومن هنا فإن كافة االسهم
الصادرة من قبل الشركة هي أسهم
عادية ذات حقوق والتزامات متساوية.
ويمنح المساهم كافة الحقوق
المرتبطة باألسهم .وتضمن إجراءات
الشركة وتدابيرها تمكين المساهمين
من ممارسة كافة حقوقهم النظامية
أصوال ً وبدون تمييز ،بما يتفق مع القوانين
واألنظمة السارية.

الشفافية واإلفصاح

حقوق المساهمين
وأصحاب المصلحة

كما تم إعداد سياسة توزيع أرباح
االسهم بما يحقق مصلحة المساهمين
والشركة على أفضل وجه ممكن فيما
يتعلق بالتوزيعات.
وتهتم الشركة بمصالح أصحاب المصلحة
لديها ،ومنهم موظفوها وموردوها
ومساهموها ودائنوها وعمالؤها
والمستثمرون المحتملون فيها وأي
شخص آخر لديه مصلحة في الشركة أو
في أنشطتها.
ويدرك مجلس إدارة الشركة أن مصالح
الشركة إنما تتحقق بتقدير مصالح أصحاب
المصلحة لديها ومساهمتها في نجاح
الشركة على المدى الطويل.

معلومات المساهمين

هيكلة المساهمين
كما في  31ديسمبر 2018
مجموعة ِمراس
قطر القابضة
هيئة االستثمار الكويتية
المستثمرين  -الشركات
المستثمرين األفراد

%52
%11
%5
%13
%19

التقويم المالي

مزيج مستثمرين شركات
بحسب المنطقة الجغرافية
اإلمارات العربية المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي
بقية العالم

%72
%21
%7

مزيج مستثمري األفراد بحسب
المنطقة الجغرافية
اإلمارات العربية المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي
بقية العالم

%63
%3
%34

معلومات االتصال المهمة للمساهمين

التواريخ الرئيسية للتقويم المالي لعام
 2019لدينا هي:
 24أبريل :2019

اجتماع الجمعية العامة في فندق البيتا
 13مايو:

النتائج المالية للربع األول 2019
 12أغسطس:

النتائج المالية للربع الثاني 2019
 11نوفمبر:

النتائج المالية للربع الثالث 2019

جهة التسجيل:

عالقات المستثمرين

سوق دبي المالي
ص.ب ،9700 :دبي،
اإلمارات العربية المتحدة

مروة جودا
IR@dxbentertainments.com
www.dxbentertainments.com/
investor-relations

المحاسب المعتمد المستقل
المسجل
ومدقق الحسابات ُ

المكتب المسجل

ديلويت آند توش الشرق األوسط
مبنى رقم  ،3الطابق  ،6إعمار سكوير
ص.ب ،4254 :دبي،
اإلمارات العربية المتحدة

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع
إعمار سكوير ،مبنى رقم  ،1الطابق 2
ص.ب ،123311 :دبي،
اإلمارات العربية المتحدة

أمين سر الشركة

+971 4 820 0820
contact@dxbentertainments.com
www.dxbentertainments.com

تيسا ماري لي

تطبيق دي إكس بي إنترتينمنتس
عالقات المستثمرين

بالي ستور

أبل ستور

سوف يمكنكم تطبيق  IRالخاص بنا من
البقاء على اطالع دائم على أحدث التطورات،
بد ًءا من آخر أسعار األسهم والبيانات
الصحفية وصوال ً إلى أيام المستثمرين
والنتائج المالية ومكتبة التقارير الخاصة بنا.
يمكنكم تحميل تطبيق دي إكس
بي إنترتينمنتس عالقات المستثمرين من
أب ستور
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 .1حوكمة الشركات
تُ قر شركة دي إكس بي إنترتينمنتس
ش.م.ع (والتي يشار إليها هنا فيما بعد
باسم “الشركة”) بأن حوكمة الشركات
الرشيدة هي دعامة أساسية أثمرت
في نجاح أعمال الشركة وتقديم مزايا
طويلة األمد تعود بالنفع على أصحاب
المصلحة التابعين للشركة .وتحرص
قدما في تحقيق
الشركة وتعتزم المضي
ً
أسمى المتطلبات التنظيمية ومتطلبات
حوكمة الشركات المعمول بها في
الشركات المساهمة العامة المدرجة
في سوق دبي المالي وتعمل جاهدة
العتماد أعلى معايير الممارسات العالمية
لحوكمة الشركات.
يتولى مجلس إدارة الشركة (والذي يشار
إليه هنا فيما بعد باسم “المجلس”)
مسؤولية ضمان امتثال الشركة
اللتزاماتها القانونية والتنظيمية ،وتعزيز
قيمة حقوق المساهمين وتحقيق أهداف
الشركة وتوفير اإلشراف والرقابة الالزمة
على سالمة أنظمة المحاسبة والتقارير

المالية المطبقة في الشركة وضمان
وجود نظام مناسب للرقابة الداخلية.
ً
وفقا لواجبه االئتماني
ويتصرف المجلس
تجاه الشركة لضمان المسؤولية
والمساءلة.
وتسعى كذلك الشركة للحفاظ
على آواصر شفافة من التواصل مع
أصحاب المصلحة لضمان مواكبتهم
ألحدث المستجدات في الوقت المالئم
بحث يتضمن ذلك اإلفصاحات المقدمة
للمساهمين والجهة المنظمة والسوق
وأصحاب المصلحة اآلخرين.
إطار عمل حوكمة الشركات

ً
إدراكا اللتزامه بأسمى معايير حوكمة
الشركات ومسؤولية الشركة ،قام
المجلس بإعداد إطار عمل راسخ
لحوكمة الشركات.

حيث يوفر إطار عمل حوكمة الشركات
هيكالً يهدف لتمكين الشركة من تقديم
ً
وفقا لقيمها ومبادئها.
أعمالها
وبناء عليهُ ،ينفذ إطار حوكمة الشركات
من قبل فريق إدارة الشركة ،ويتم
مراقبته بشكل مستقل لقياس مدى
فعاليته من قبل مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه والتي تشمل لجنة التدقيق
ولجنة الترشيحات والمكافآت ،باإلضافة
إلى المساعدة المبذولة من المدققين
الخارجيين والداخليين وموظفي الشركة،
بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير
المالي ومدير الرقابة الداخلية وضابط
االمتثال ومدير الحوكمة واالمتثال.

الجهات التنظيمية

هيئة األوراق المالية والسلع ،سوق دبي المالي
لجنة التدقيق
الرقابة الداخلية

المساهمين

مجلس اإلدارة

أمين سر
الشركة
يعين
ّ
يتبع إلى
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| دي اكس بي انترتينمنتس

الرئيس التنفيذي

لجنة الترشيحات
والمكافآت

الحوكمة واالمتثال

اإلدارة

إضافة إلى ذلك ،ترفع إدارة الرقابة الداخلية
المستقلة للشركة تقاريرها للجنة
التدقيق وتخضع إلشرافها .كما يتولى
ضابط االمتثال مسؤولية التحقق من مدى
تقيد الشركة وموظفيها بضوابط االمتثال
استنا ًدا إلى القوانين واللوائح والقرارات
واألنظمة الداخلية المعمول بها.
ويترأس إدارة الحوكمة واالمتثال في
الشركة مدير الحوكمة واالمتثال الذي
يتبع إلى الرئيس التنفيذي من خالل آلية
رفع تقارير مباشرة إلى نائب الرئيس
التنفيذي .وبذلك ،يقع على عاتق إدارة
الحوكمة واالمتثال مسؤولية إطار
حوكمة الشركات الداخلي ،متضمنًا ذلك
هيكل تفويض الصالحيات والسياسات
واإلجراءات واإلشراف على اللجان اإلدارية.
ويشكل دليل حوكمة الشركات في
ُ
الشركة جز ًءا ال يتجزأ من إطار عمل
حوكمة الشركات ويغطي الجوانب
التالية:
•	هيكل مجلس اإلدارة ودور مسؤولي
الشركة واألعضاء اإلداريين؛
•	مسائل ذات صلة بالمجلس
كاستقاللية العضو اإلدراي ومكافآت
المسؤولية وتعارض المصالح والسرية
والتقييم؛
•	اللجان اإلدارية وتلك المنبثقة عن
المجلس؛
•	حقوق أصحاب المصلحة؛
•	عالقات المستثمرين؛
•	المسؤولية االجتماعية للشركات؛
•	السلوك واألخالقيات؛
•	حماية المبلغين عن المخالفات؛
•	تداول األسهم؛
•	معامالت األطراف ذات العالقة؛
•	إفصاحات السوق؛
•	الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي؛
•	التدقيق الخارجي؛ و
•	الحوكمة والمخاطر واالمتثال
واستنا ًدا إلى االلتزامات المطبقة ،يضمن
المجلس أن اإلفصاحات تنطوي على
كافة التطورات المادية كما تحافظ
الشركة على بناء حلقة تواصل فعالة
مع المساهمين .وفي هذا الصدد ،قام
المجلس بإرساء نظام رقابة داخلية
وفوض المراقبة الفعالة وإعداد
للشركة َّ
التقارير بشأن توفير الموارد واختبار وفعالية
نظام الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق.

وبدورها تواظب الشركة على مراجعة
إطار عمل وممارسات حوكمة الشركات
وتحسينها لضمان االمتثال للتغيرات التي
تطرأ على الجانب التنظيمي وكذلك
أفضل الممارسات الدولية.
ممارسات حوكمة الشركات

فيما يلي أبرز المعالم الخاصة بتطورات
وأنشطة حوكمة الشركات الجوهرية في
الشركة لعام :2018
•	عقد المجلس  6اجتماعات في عام
 2018وصدرت قرارات بالتداول خالل العام؛
•	تنازل إدريس الرفيع عن مقعده في
مجلس اإلدارة في  25مارس  ،2018وتم
شغل المنصب الشاغر بتعيين مالك ال
مالك.
•	كما استقال سعادة السيد عبداهلل
الحباي من منصبه في مجلس اإلدارة
في  8أغسطس  ،2018وانتخب أعضاء
مجلس اإلدارة عبدالوهاب الحلبي
رئيسا لمجلس اإلدارة من خالل تصويت
سري تراكمي .قامت الشركة بتنفيذ
بحث واسع ومستمر لمأل الشاغر في
المجلس نتيجة استقالة سعادة السيد
عبداهلل الحباي.
رئيسا لمجلس اإلدارة،
•	نتيجة النتخابه
ً
استقال عبدالوهاب الحلبي من منصبه
ورئيسا لها.
كعضو في لجنة التدقيق
ً
ً
الحقا في لجنة
تم تعيين مالك ال مالك
رئيسا
التدقيق وتعيين شرافان شروف
ً
للجنة التدقيق.
رئيسا لمجلس اإلدارة،
•	نتيجة النتخابه
ً
استقال عبدالوهاب الحلبي من منصبه
كعضو في لجنة الترشيح والمكافآت
ً
الحقا
وتم تعيين موكيش سوداني
كعضو في اللجنة؛
•	تم استعراض وتحديث ميثاق مجلس
اإلدارة ومواثيق اللجان المنبثقة عن
المجلس ،بما يضمن اتساقه مع
أهداف ومسؤوليات مجلس اإلدارة
واللجان التابعة باإلضافة إلى المتطلبات
التنظيمية وأفضل الممارسات؛
•	كما اطلع المجلس ووضع تحديثاته
على هيكل تفويض صالحيات مجلس
موضحا بالتفصيل السلطات
اإلدارة
ً
المخولة له وتلك المفوضة إلى اإلدارة
العليا للشركة؛

•	وافق المجلس على هيكل إداري منقح
للشركة؛
•	تم تعيين ضابط امتثال جديد للشركة؛
•	تم إعادة النظر في أداء لجنة
الترشيحات والمكافآت والتأكيد على
امتثال األعضاء اإلداريين لمتطلبات
االستقاللية؛
•	استمرت اللجان اإلدارية للشركة
في اإلشراف على الجوانب الرئيسية
لعمليات الشركة ومخاطرها
الجوهرية؛
•	واصل المجلس ولجنة التدقيق مراجعة
ومراقبة سالمة البيانات المالية
للشركة والتقارير المالية الهامة
للجهات الرقابية وأي إعالنات رسمية
أخرى تتعلق باألداء المالي للشركة؛
•	راجع المجلس أداء الشركة في ضوء
االستراتيجية والموازنة المعتمدتين؛
•	تم إجراء عمليات التقييم الذاتي
لمجلس اإلدارة ولجانه لضمان استمرار
فعالية المجلس في حوكمة الشركة؛
•	أوصت لجنة التدقيق بمواصلة تعيين
المدققين الخارجيين لمساهمي
الشركة باإلضافة إلى إجراء تقييم
سنوي ألداء المدقق الخارجي؛
•	تمت مراجعة الهيكل الداخلي لتفويض
الصالحيات وتحديثها باستمرار لضمان
الفعالية التشغيلية مع المحافظة على
اإلجراءات الرقابية الداخلية.
 .2بيان بتعامالت اعضاء مجلس
اإلدارة الحالي وأزواجهم وأبنائهم
في األوراق المالية للشركة خالل
العام 2018
تبنت الشركة سياسة تداول األسهم
المطبقة على جميع أعضاء المجلس
وموظفي الشركة ،وكذلك على
المزودين الذين أبرموا عالقة تعاقدية مع
الشركة .وتتضمن السياسة توجيهات
حول إطار تداول األسهم والمعلومات
الحساسة بخصوص السعر غير المفصح
عنه والقيود وفترات اإلغالق وإشعار تداول
األسهم والمقاصة واإلعفاءات والتعامل مع
حاالت خرق السياسات وتنفيذها.
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حيث يقتضي على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف يرغب في خوض تجربة التداول إخطار امين سر الشركة بنيته أو نيتها
واستيفاء الموافقات الالزمة قبل التداول في األوراق المالية للشركة.
أعضاء مجلس االدارة الذين يملكون أسهم في الشركة كما هو موضح أدناه:
االسم

المنصب \ صلة القرابة

األسهم المملوكة كما في
 31ديسمبر 2018

إجمالي عملية البيع

إجمالي عملية الشراء

موكيش سوداني

عضو مجلس إدارة

6٬500

_

_

 .3تشكيل مجلس اإلدارة
أ-

بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي وفقا للجدول التالي

م

االسم

الفئة (عضو
تنفيذي ،عضو غير
تنفيذي ،عضو
مستقل)

1

عبدالوهاب
الحلبي

رئيس مجلس
اإلدارة

2

موكيش
سوداني

3

محمد سليمان الرئيس التنفيذي يرجى الرجوع
المال
والعضو المنتدب إلى الصحفة
رقم 46

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

الخبرات
والمؤهالت

يرجى الرجوع
إلى الصحفة
رقم 45

عضو إداري
ً
(سابقا عضو غير
تنفيذي واآلن
عضو مستقل)

فترة العمل بصفة
عضو في المجلس
منذ تاريخ االنتخاب
األول

 8أغسطس - 2018
 31ديسمبر 2018

العضويات
والمناصب
الوظيفية في
المناصب في أي منشآت تجارية أو حكومية
أي شركات
مساهمة أخرى أو إشرافية هامة أخرى

ال ينطبق

•	مدير االستثمار التنفيذي في مجموعة
“اكويتاتيفا”

 9ديسمبر 8 - 2014
أغسطس 2018

•	عضو مجلس في بيت االستثمار العالمي،
شركة خدمات مالية منظمة مقرها الكويت

 9ديسمبر 31 - 2014
ديسمبر 2018

•	نائب رئيس مجلس إدارة بيت االستثمار
العالمي ،المملكة العربية السعودية
•	رئيس مجلس إدارة شركة “ال تيريسوري”
المحدودة ،شركة خدمات مالية مرخصة
ومنظمة من مركز دبي المالي العالمي
•	عضو مجلس إدارة شركة إيه إيه إنفرا (الشرق
األوسط) المحدودة
•	عضو مجلس شركة ميكسيكان غريل
المحدودة
•	عضو مجلس شركة ديكر وحلبي م د م س
•	عضو مجلس رابيد فينتشرز ()ADGM FZE

نائب رئيس
مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي

يرجى الرجوع
إلى الصحفة
رقم 45

 8أغسطس  – 2018ال ينطبق
 31ديسمبر 2018

•	نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مراس
القابضة ذ.م.م

 28نوفمبر – 2017
 31ديسمبر 2018

•	عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م
•	عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م العقارية
	عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م للضيافة
•
•	عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م لوحدات
تبريد الضواحي
•	رئيس مجلس شركة واي فولف ذ.م.م
•	رئيس مجلس شركة أم إي إنفيستمينتس
ذ.م.م
•	عضو مجلس مرسى السيف ذ.م.م
•	رئيس مجلس شركة إيربان فودز ذ.م.م
•	نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير
ذ.م.م
•	نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير
ذ.م.م العقارية
•	نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير
ذ.م.م للضيافة
•	مدير عام لشركة مراس للرعاية الصحية

 28نوفمبر – 2017
 31ديسمبر 2018

عضو مجلس •	عضو مجلس مجموعة نور االستثمارية ذ.م.م
اإلدارة  -بنك نور
•	نائب رئيس مجلس هال بالصين
•	عضو مجلس مركز الجليلة لثقافة األطفال
•	عضو مجلس مجمع حمدان الرياضي
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الفئة (عضو
تنفيذي ،عضو
غير تنفيذي،
عضو مستقل)

الخبرات
والمؤهالت

فترة العمل بصفة
عضو في المجلس
منذ تاريخ االنتخاب
األول

م

االسم

4

أمينة طاهر

عضو إداري
مستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة
رقم 46

 28نوفمبر – 2017
 31ديسمبر 2018

 5شرافان شروف

عضو إداري
مستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة
رقم 46

 23يونيو 2016

مالك ال مالك

عضو إداري
مستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة
رقم 46

عضو غير
تنفيذي

يرجى الرجوع
إلى الصحفة
رقم 46

6

 7إدريس الرفيع

العضويات
والمناصب
الوظيفية في
أي شركات
مساهمة أخرى

المناصب في أي منشآت تجارية أو حكومية أو
إشرافية هامة أخرى

ال ينطبق

•	نائب رئيس شؤون الشركات لمجموعة
االتحاد للطيران
•	عضو مجلس جمعية العالقات العامة
للشرق األوسط
•	عضو في الرابطة النسائية الدولية للطيران
()IAWA

ال ينطبق

•	عضو إداري في شركة شرينغار السينمائية
شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة
•	شريك وعضو منتدب لشركة روزوود بورتال
•	عضو مجلس رابيد فينتشرز ()ADGM FZE
•	مدير تنفيذي لشركة بوابة راسخ ذ.م.م
•	مدير تنفيذي لشركة
“”Rhode Island Events Ticket Selling LLC
•	عضو مجلس شركة
“”Rigveda Holdings Pte Ltd
•	عضو مجلس شركة راثدون إنترتينمنتس
المتحدة
•	عضو مجلس شركة
Noumea properties Pvt. Ltd

 26مارس 2017
 28نوفمبر – 2017
 31ديسمبر 2018

 25مارس 	• 31 – 2018عضو مجلس •	الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم
شركة
ديسمبر 2018
•	عضو مجلس مكتبة محمد بن راشد
اإلمارات
•	عضو المجلس الوطني لإلعالم
لالتصاالت
•	عضو مجلس كليات التقنية العليا
المتكاملة
•	رئيس معهد دبي للتصميم واالبتكار
(دو)
 18إبريل 25 – 2017
مارس 2018

•	نائب رئيس •	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نور
مجلس اإلدارة االستثمارية ذ.م.م
 بنك نور•	عضو مجلس إدارة مرسى السيف ذ.م.م

نظرا الستقالة سعادة السيد عبداهلل الحباي من منصب عضو إداري اعتبا ًرا من  8أغسطس  ،2018بقي هناك منصب
مالحظة :يتألف المجلس من سبعة ( )7أعضاء إداريين.
ً
شاغر في مجلس اإلدارة في  31ديسمبر .2018

خبرات ومؤهالت أعضاء المجلس
عبدالوهاب الحلبي

عبدالوهاب هو مدير االستثمار التنفيذي
في مجموعة اكويتاتيفا ،وهي مجموعة
مالية منوعة تندرج ضمن قطاع إدارة
األصول وإدارة األموال وحقوق الملكية
الخاصة .كما يتقلد منصب الرئيس
التنفيذي لبيت االستثمار العالمي ،وهي
مجموعة استثمارية مقرها الكويت ،وهو
فعال في مجلس اإلدارة .ويتمتع
عضو َّ
عاما من العمل
الحلبي بخبرة تزيد عن 20
ً
في القطاع العقاري ،ولديه خبرة في إعادة
الهيكلة المالية وإدارة األزمات والدين
وتعزيزات االئتمان والمشاريع المشتركة.
ً
سابقا منصب مدير االستثمار
وقد شغل
التنفيذي في مجموعة مراس القابضة،
ً
شريكا في شركة
باإلضافة إلى كونه
كي بي أم جي كما تقلد منصب الرئيس
التنفيذي لشركة دبي للعقارات وهو
كذلك عضو في دبي القابضة.

وهو حاصل على بكالوريوس في
االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد ودرجة
الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية
من جامعة الجسور باريس تك .ويعد
عبدالوهاب عضو في معهد المحاسبين
القانونيين في إنجلترا وويلز وهو ً
أيضا
عضو في معهد األوراق المالية في
المملكة المتحدة.
موكيش سوداني

يمتلك موكيش سوداني خبرة تزيد على
ثالثة عقود من العمل في مجال التمويل
واالستثمارات في مختلف القطاعات .وفي
عام  ،2017انضم موكيش لمراس في
منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية
واالستثمارية ويتقلد حال ًيا منصب نائب
ً
سابقا منصب
الرئيس التنفيذي .وشغل
المدير المالي لشركة فالي دبي حيث
كان جز ًءا ال يتجزأ من استراتيجية نمو
شركة الطيران.

وقبل انضمامه إلى فالي دبي في عام
 ،2011كان موكيش المدير المالي
لمجموعة عقارية في دبي .كما تبوأ
مناصب إدارية عليا في بنك نور ومجموعة
طيران اإلمارات ودناتا .استهل موكيش
مسيرته المهنية في الشؤون المالية
حيث عمل مع واحدة من الشركات األربع
الكبار للتدقيق في الكويت ودبي .تمكن
موكيش من تحقيق ما يؤهله ليصبح
عضوا في معهد المحاسبين القانونيين
ً
في الهند وذلك في عام  1987قبل
الحصول على شهادة المحاسب العام
المعتمد ( )CPAوشهادة المدقق الداخلي
المعتمد ( )CIAمن الواليات المتحدة .كما
أنه حائز على دبلوم في تمويل األعمال
من معهد المحللين الماليين المعتمدين
في الهند.

التقرير السنوي ٢٠١8
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محمد سليمان المال

ُعّين محمد سليمان المال في منصب
الرئيس التنفيذي لمجموعة دي إكس
بي إنترتينمنتس في يونيو  .2017يجلب
محمد خبرات واسعة نابعة عن عمله في
قطاعات عديدة في مجال اإلعالم والترفيه
بما في ذلك البث اإلذاعي والتلفزيوني
والطباعة والنشر والوسائط الرقمية
وإعالنات الطرق وإدارة األحداث والفعاليات
والحدائق ومناطق الجذب السياحي .كما
ً
سابقا منصب الرئيس التنفيذي في
شغل
المجموعة اإلعالمية العربية حيث أشرف
على جميع الجوانب التشغيلية لوحدات
العمل الرئيسية الثالث للمجموعة:
شبكة اإلذاعة العربية وشركة دن
إيفينتس والقرية العالمية .ومنذ تعيينه
في عام  ،2008قاد محمد المجموعة
نحو تحقيق هدف نماء السوق من خالل
طرح أفكار مبتكرة في قطاع الترفيه
واالستراتيجيات الجديدة التي تركز على
العمالء .قبل انضمامه إلى المجموعة
اإلعالمية العربية ،شغل محمد العديد
من المناصب القيادية ضمن مجموعة
تيكوم ،والتي تضم منصب الرئيس
التنفيذي لمدينة دبي لإلعالم ،حيث ترأس
عمليات توطيد الوضع الدولي لمركز
األعمال في حين لعب دو ًرا رئيس ًيا في
جذب العالمات التجارية العالمية الرائدة
في مجال اإلعالم إلى المنطقة .يحمل
محمد شهادة بكالوريوس العلوم من
جامعة توليدو ،أوهايو ،الواليات
المتحدة األمريكية.
أمينة طاهر

شغلت أمينة طاهر منصب نائب رئيس
شؤون الشركات لمجموعة االتحاد
للطيران في مايو  .2017وهي مسؤولة
عن وضع استراتيجية االتصاالت العالمية
للمجموعة ،وإدارة وحماية عالمتها
التجارية ،وتقديم المشورة واإلشراف
على مشاركة المجموعة مع عدد من
أصحاب المصلحة الرئيسيين .وقبيل
انضمامها إلى مجموعة االتحاد للطيران،
ترأست في السابق منصب رئيس التنمية
االجتماعية والرعاية في وحدة االتصاالت
لدى شركة مبادلة لالستثمار ،حيث كانت
مسؤولة عن تقييم محفظة الرعاية
لشركة مبادلة وإدارتها وتفعيلها .وقبل
العمل في مبادلة ،عملت أمينة كمدير
تنفيذي لقسم االتصاالت المؤسسية في
شركة زعبيل لالستثمارات ،كما تقلدت
أدو ًرا عديدة في دبي القابضة وجنرال
موتورز .تحمل أمينة درجة الماجستير
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في اإلدارة العامة من جامعة هارفارد
في الواليات المتحدة وماجستير إدارة
األعمال من كلية لندن لألعمال في
المملكة المتحدة .وهي حاصلة على
درجة البكالوريوس في الدراسات اإلعالمية
التطبيقية وتخرجت من كليات التقنية
العليا في اإلمارات العربية المتحدة بدرجة
امتياز.
شرافان شروف

يعمل شرافان شروف حال ًيا كشريك في
شركة روزوود بورتال المحدودة ،وهي
شركة مقرها دبي تعمل في تجميع
الفلل السياحية على اإلنترنت وغيرها من
الحلول عبر اإلنترنت .وقد بدأ حياته المهنية
في عام  1997مع شركة شرينغار
السينمائية وهي شركة توزيع أفالم
رائدا في مفهوم برمجة
عائلية ،حيث كان
ً
الشاشة الخارجية واإلرسال المتعدد .وفي
ظل قيادته المتمكنة ،خرجت المجموعة
بسلسلة تضم  25وحدة إرسال مع أكثر
من  100شاشة في الهند تحت اسم العالمة
التجارية “ ،”FAMEوالتي باعها لشركة
إينوكس للترفيه المحدودة في عام .2011
وفي عام  ،2013شارك شرفان في تأسيس
فنتونيرسري ،التي تعد أول شركة
الحتضان وتسريع وتيرة نمو الشركات
الجديدة الناشئة في الهند في مختلف
القطاعات .وهو خريج من جامعة مومباي
ويحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال
من كلية ملبورن لألعمال .شرافان
هو ً
أيضا عضو نشط في فرع مومباي
في منظمة الرؤساء الشباب (،)YPO
وهي منظمة غير ربحية مقرها الواليات
المتحدة ،كما أنه الرئيس الحالي لعضوية
فرع مومباي .وإلى جانب ذلك ،فقد عمل
في مجلس الرقابة في الهند في الفترة
من  2008إلى .2012
مالك ال مالك

مالك ال مالك هو الرئيس التنفيذي
لمجموعة تيكوم حيث قاد عملية تحويل
مجتمعات مجموعة تيكوم إلى وجهات
ٍ
بعض
لالبتكار ،وساهم في استقطاب
تقدما
من رجال ورياديي األعمال األكثر
ً
في العالم .وخالل مساعيه لتحقيق ذلك،
قام بترويج ريادة األعمال وبناء إطار فكري
وساعد في تهيئة بيئة أعمال فريدة تجذب
االستثمار من قائمة شركات فورتشن
 500التي تساهم في قولبة دبي لتصبح
واحدة من مدن العالم المبتكرة .باإلضافة
رائدا في إطالق
إلى ذلك ،كان مالك
ً
 ،in5وهي عبارة عن منصة متكاملة

نظاما
لالبتكار والتي صممت ،داخل دبي،
ً
ومالئما لرياديي األعمال
بيئ ًيا متميزً ا
ً
والشركات الناشئة .ويعرف مالك بأنه
مشارك نشط في تطوير قطاع التعليم
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من
خالل دوره في مجلس األمناء في كليات
التقنية العليا ،وتقلده رئيس معهد
دبي للتصميم واالبتكار .وهو عضو
في العديد من المجالس بما في ذلك
مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد
والمجلس الوطني لإلعالم وشركة
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة (دو) .وشغل
ً
سابقا عضوية في مجلس المناطق الحرة
في دبي ،باإلضافة إلى عضوية مجلس
إدارة شركة “Energy Management
 ”Services Internationalوشركة
“( ”Smart City Kochiالهند) و”Smart
 .”City Maltaانضم مالك إلى مجموعة
أخيرا منصب
تيكوم في عام  2002وشغل
ً
الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم
لمجمعات األعمال .وهو حاصل على درجة
البكالوريوس في إدارة األعمال من كليات
التقنية العليا في اإلمارات.
إدريس الرفيع

إدريس الرفيع هو الرئيس التنفيذي
السابق لدبي القابضة حيث كان مسؤوال ً
عن إعداد االستراتيجية التجارية والمالية
للمجموعة بأكملها .كما شغل منصب
المدير التنفيذي للشؤون التجارية في
مراس القابضة .يتمتع إدريس بخبرة
عاما من العمل في قطاع
تزيد على 13
ً
االستثمار المصرفي وحقوق الملكية
الخاصة .قبل التحاقه بمراس ،تقلد إدريس
منصب رئيس قسم التغطية اإلماراتية
في غولدمان ساكس .حيث انضم إلى
غولدمان ساكس في عام  2008إلدارة
الصناديق السيادية والبنوك التجارية
اإلماراتية باإلضافة إلى التعامل مع عمالء
من شركات إماراتية ضخمة تشمل
( )GREsللخدمات المصرفية االستثمارية
وشركات األوراق المالية .وباإلضافة إلى
ذلك ،فقد شغل منصب المدير العام في
بنك الخليج األول قبيل انضمامه إلى غولدن
ساكس .كما يعمل حال ًيا في مجلس
إدارة بنك نور ويحمل إدريس شهادة في
التمويل من كليات التقنية العليا.
ب -بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي
في مجلس اإلدارة للعام 2018

بد ًءا من تاريخ  31ديسمبر  ،2018قام
المجلس بضم سيدة إلى أعضائه بعد
تعيينها في  28نوفمبر .2017

ج .بيان بما يلي
.1

المكافآت للسنة المالية 2017

لم يتم دفع أية مكافآت للسنة المالية .2017
 .2المكافآت للسنة المالية 2018

لم يتم تقديم أي مقترح لدفع األجور في الجمعية العمومية ألعضاء المجلس للفترة الممتدة من  1يناير  2018إلى  31ديسمبر .2018
التعويضات

في نوفمبر  ،2017اعتمد مجلس اإلدارة معاييرًا لدفع رسوم ومكافآت أعضاء المجلس مقابل القيام بأعمال إضافية تزيد على
واجباتهم األساسية كأعضاء إدرايين ولعملهم كأعضاء في اللجنة أو كرئيس للجنة.
قرر المجلس الموافقة على الرسوم والمكافآت الموضحة أدناه:
 55٬103درهم إماراتي

األتعاب السنوية لعضوية اللجنة
األتعاب السنوية لرئيس اللجنة

 91٬838درهم إماراتي

مكافآت إضافية لقاء “خدمات إضافية تتجاوز المهام االعتيادية
المنوطة بالعضو اإلداري”

تُ حدد القيمة استنا ًدا إلى كل حالة على حدة على أال تزيد على أي حال
عن  128٬573درهم سنويًا.

ً
ووفقا لهذه المعايير ،لم يكن كل من سعادة السيد عبداهلل الحباي ومحمد سليمان المال وإدريس الرفيع وموكيش سوداني ومالك
ال مالك مؤهلين لتلقي أي أتعاب ،أما األعضاء الباقون (عبدالوهاب الحلبي وأمينة طاهر وشرافان شروف) فكانوا مؤهلين لذلك.
بناءا على هذه المعايير ،في  8أغسطس  ،2018وافق المجلس على دفع رسوم اعضاء مجلس اإلدارة مقابل خدمات اضافية تزيد عن
واجباتهم األساسية كمديرين بمبلغ  128٬573درهم سنويا ،الرسوم مستحقة الدفع لكل من عبدالوهاب الحلبي وشرافان شروف
وأمينة طاهر عن الفترة من  28نوفمبر  2017إلى  30يونيو  .2018ومع ذلك ،اختار عبدالوهاب الحلبي و شرافان شروف عدم قبول
الرسوم التي يستحقونها.
تم دفع الرسوم التالية مقابل القيام بعمل إضافي فيما يتعلق بواجبات أعضاء المجلس كأعضاء لجنة لرؤساء اللجان للفترة من
 1يناير  2018حتى  31ديسمبر :2018
الرسوم المدفوعة مقابل العمل
اإلضافي الذي يؤديه أعضاء
المجلس فيما يتعلق بواجبات
أعضائه (بالدرهم اإلماراتي)

اسم اللجنة

سعادة السيد عبداهلل الحباي

ال يوجد

__

__

عبدالوهاب الحلبي

ال يوجد

االسم

بدالت حضور لجان مجلس اإلدارة
قيمة البدل (درهم
إماراتي)

عدد االجتماعات التي
تم حضورها

__

لجنة التدقيق (حتى  8أغسطس
)2018؛ ولجنة الترشيحات والمكافآت
(حتى  8أغسطس )2018

__

موكيش سوداني

ال يوجد

لجنة التدقيق؛ ولجنة الترشيحات
والمكافآت (يبدأ السريان من 8
أغسطس )2018

__

لجنة التدقيق 5 -؛
لجنة الترشيحات
والمكافآت 1 -

محمد سليمان المال

ال يوجد

__

__

__

أمينة طاهر

ال يوجد**

لجنة الترشيحات والمكافآت

*50٬323

لجنة التدقيق 4 -؛
لجنة الترشيحات
والمكافآت 1 -

لجنة الترشيحات
والمكافآت 4 -

مالك ال مالك

ال يوجد

__

__

__

شرافان شروف

ال يوجد

لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات
والمكافآت

__

لجنة التدقيق 5 -؛
لجنة الترشيحات
والمكافآت 4 -

إدريس الرفيع

ال يوجد

__

__

__

* 
في  ،2018حصلت أمينة طاهر على ما مجموعة  50٬323درهم تمثل رسوم مشتركة نظير خدمتها كرئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت من الفترة  13ديسمبر  2017إلى
 31ديسمبر ومن  1يناير إلى  30يونيو  .2018باإلضافة إلى ذلك ،يحق لها الحصول على  45٬919درهم اماراتي مقابل خدمتها كرئيسة لجنة الترشيحات و المكافآت من الفترة
 1يوليو  2018إلى  31ديسمبر  ،2018والتي سيتم دفعها في .2019
**	
يحق ألمينة طاهر الحصول على مبلغ وقدرة  64،286درهم إماراتي مقابل خدمات اضافية و تزيد على واجباتها األساسية للفترة المنعقدة من  1يناير  2018إلى  30يونيو
ً
وفقا لما أقره مجلس اإلدارة في  8أغسطس  ،2018والتي سيتم دفعها في .2019
،2018

سوف ينظر مجلس اإلدارة في الربع األول من عام  2019في دفع الرسوم المتعلقة بالخدمات اإلضافية المقدمة ألعضاء المجلس بما
يتجاوز على واجباتهم األساسية للفترة من  1يوليو  2018إلى  31ديسمبر .2018
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د -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية 2018

يوضح الجدول أدناه اجتماعات مجلس اإلدارة التي أجريت خالل الفترة السارية من  1يناير  2018إلى  31ديسمبر  2018بما في ذلك بيان
لحضور األعضاء:
تاريخ اجتماعات المجلس المنعقدة
في سنة 2018

عدد الغائبين من الحضور

عدد الحضور

عدد الحضور بالوكالة

 11فبراير 2018

5

ال ينطبق

سعادة السيد عبداهلل الحباي وادريس الرفيع

 25مارس 2018

5

ال ينطبق

سعادة السيد عبداهلل الحباي ومالك ال مالك

 9مايو 2018

6

ال ينطبق

سعادة السيد عبداهلل الحباي

 8أغسطس 2018

6

ال ينطبق

ال ينطبق

 5نوفمبر 2018

5

ال ينطبق

مالك ال مالك

 11ديسمبر 2018

6

ال ينطبق

ال ينطبق

هـ -بيان مهام واختصاصات مجلس
اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية
بناء على تفويض من المجلس إلى
ً
اإلدارة مع تحديد مدة وصالحية التفويض

تمتثل الصالحيات الموكلة للمجلس
والممارسة من قبله ألحكام قرار رئيس
مجلس إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) لعام
 2016بشأن معايير االنضباط المؤسسي
وحوكمة الشركات المساهمة العامة
(“قواعد الحوكمة”) .يكون مجلس اإلدارة
مسؤولًا عن ممارسة هذه الصالحيات
والقيام بهذه المهام ،ولكن يجوز له
تفويض اللجان المنبثقة عن المجلس
أو اإلدارة التنفيذية بهذه المهام ،على أن
تكون هذه الصالحيات مفوضة كتابةً .
تُ حدد الصالحيات المحفوظة للمجلس
في ميثاق مجلس اإلدارة .خالل عام ،2018
يفوض المجلس أي من المهام أو
لم ِّ
المسؤوليات المحفوظة لإلدارة التنفيذية
التابعة للشركة.
أما الصالحيات الرئيسية باستثناء تلك
المحفوظة للمجلس فقد قام المجلس
بتفويضها للرئيس التنفيذي للشركة كما
هو منصوص عليه في مصفوفة تفويض
الصالحيات المعمول بها في مجلس

اإلدارة .وعلى هذا األساس ،يتمتع الرئيس
التنفيذي بموجب ذلك بسلطة التفويض
ً
وفقا لسياسات
الفرعي لهذه الصالحيات
وإجراءات الشركة .وقد تم تفويض
مسؤوليات الموافقات بشكل أساسي
إلى اإلدارة العليا ،والتي تضم المسؤولين
الرئيسيين والمديرين العامين ونواب
الرئيس ،باإلضافة إلى الرؤساء والمديرين.
و -بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت
مع األطراف ذات العالقة

تبرم الشركة صفقاتها مع الشركات
والهيئات التي تقع ضمن إطار تعريف
“األطراف ذات العالقة” كما هو مقرر في
قواعد الحوكمة واستنا ًدا لما هو مدرج
في معيار المحاسبة الدولي  24إفصاحات
األطراف ذات العالقة .وتنظم المعامالت
ً
وفقا لما
المبرمة مع األطراف ذات العالقة
هو منصوص عليه في سياسة معامالت
األطراف ذات العالقة التابعة للشركة.
حيث تخصص هذه السياسة اإلفصاحات
المطلوبة من مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والموافقات ذات الصلة الالزمة
قبل إبرام معاملة مع الطرف ذي العالقة.

وتنطبق أحكام معامالت األطراف ذات العالقة
المنصوص عليها في سياسة معامالت
األطراف ذات العالقة على كافة األعضاء
اإلداريين واإلدارة التنفيذية والمساهمين
البارزين وأي أفراد أو كيانات ذات صلة بهم.
كما تستند المعامالت مع األطراف ذات
العالقة إلى شروط وأحكام معتمدة من
قبل مجلس اإلدارة للشركة .وفي مطلع
كل سنة مالية ،يفصح أعضاء المجلس
عن مواقعهم في الشركات األخرى.
وعلى الصعيد ذاته ،فإن المجلس منوط
بمراجعة كافة معامالت األطراف ذات العالقة
ً
مسبقا على
والموافقة عليها ،لكنه يوافق
أنواع معينة من معامالت األطراف ذات العالقة
ويفوض السلطة إلى لجنة التدقيق لمتابعة
تلك المعامالت التي تقل عن عتبات معينة.
وإضافة إلى ذلك ،يقتضي على المجلس
والجمعية العمومية الموافقة على أية
معامالت مبرمة مع طرف ذي عالقة تتجاوز
قيمتها  ٪5من رأس مال الشركة المصدر.
أبرمت الشركة عد ًدا من المعامالت مع
أطراف ذات عالقة في الفترة الممتدة بين 1
يناير  2018وحتى  31ديسمبر  .2018يتضمن
الجدول أدناه كافة المعامالت المعنية:

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
الطرف ذو العالقة

العالقة

طبيعة المعاملة

القيمة (درهم إماراتي)

شركة مراس انترتينمنت اند ليجر ذ.م.م

شركة أم

خدمات إدارة تشغيلية

5٬407٬500

خدمات أخرى

()275٬139

مراس أف أند بي كونسبتس

شركة تابعة للشركة األم

خدمات الطعام والضيافة

416٬282

شركة مراس للتطوير المحدودة

شركة تابعة للشركة األم

رسوم تطوير البنية التحتية

20٬095٬547

خدمات أخرى

()116٬165

خدمات إدارة أحداث

()215٬778

ليجوالند هوتيل المحدودة

مشروع مشترك

خدمات إدارة مشروع

1٬890٬782

شركة نورث  25إلدارة المشاريع ذ.م.م

شركة تابعة للشركة األم

نقل األصول

177٬937

شركة مراس انترتينمنت ديستيناشين ذ.م.م شركة تابعة للشركة األم
شركة دوفت ذ.م.م

شركة تابعة للشركة األم

مالحظة :يشير ( )ve+إلى الذمم المدنية و( )ve-إلى الذمم الدائنة.
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قروض من األطراف ذات العالقة
الطرف ذو العالقة

العالقة

طبيعة المعاملة

القيمة (درهم
إماراتي)

شركة مراس القابضة ذ.م.م

شركة أم نهائية

سندات قابلة للتحويل

12٬168٬036

شركة مراس انترتينمنت آند ليجر ذ.م.م

شركة أم

سندات قابلة للتحويل

1٬204٬635٬608

ز -الهيكل التنظيمي للشركة

يمثل المخطط أدناه الهيكل اإلداري الساري في تاريخ  31ديسمبر :2018
دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع
لجنة الترشيحات والمكافآت

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة التدقيق
الشؤون الوظيفـيـة

الشؤون اإلداريـة

الرقابة الداخلية

نائب الرئيس التنفيذي

الحوكمة واالمتثال

العمليات التشغيلية

الخدمات التجارية

مراكز الترفيه العائلية

الشؤون المالية
واالستراتيجية

الدعم المؤسسي

المدير التنفيذي
للعمليات

المدير التنفيذي
للشؤون التجارية

مدير عام
مراكز الترفيه العائلية

المدير التنفيذي
للشؤون المالية

المدير التنفيذي
الدعم المؤسسي

ح -بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين

تاريخ التعيين

إجمالي الرواتب
والبدالت المدفوعة
في عام 2018

إجمالي العالوات
المدفوعة في
عام 2018

أية عالوات نقدية/عينية أخرى
لعام  2018أو مستحقة الدفع
في المستقبل

1
 2نائب الرئيس التنفيذي**

 31مايو 2017

2٬606٬977

113٬685

-

 14أغسطس 2017

1٬883٬934

44٬493

-

 3المدير التنفيذي للشؤون التجارية

 14يونيو 2017

1٬571٬217

46٬258

-

 4المدير المالي التنفيذي
 5المدير التنفيذي للدعم المؤسسي

 14يونيو 2017
 9ديسمبر * 2014

1٬564٬657

54٬518

-

1٬808٬771

81٬400

-

 6المدير العام  -مراكز الترفيه العائلية

 1أكتوبر 2017

1٬351٬782

-

-

رقم المنصب الوظيفي

الرئيس التنفيذي

*
	انضم هؤالء الموظفين إلى الشركة قبل تأسيسها ،وبذلك يكون تاريخ التعيين هو تاريخ تأسيس الشركة.
**
تم تعيين المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في منصب نائب الرئيس التنفيذي بسبب شغور المنصب.

 .4مدقق الحسابات الخارجي
أ-

لمحة عامة

ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي
عضو في “ديلويت توش توهماتسو
المحدودة” وهي اول شركة خدمات
مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط
ويمتد وجودها بشكل مستمر في
المنطقة منذ عام .1926

وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية
الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق
الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية
والمشورة المالية وتضم أكثر من 3000
شريك ومدير وموظف يعملون من خالل
 26مكتبًا في  15بلدًا في الشرق األوسط.
وقد تعاقدت مع شركة دي إكس بي
إنترتينمنتس ش.م.ع لتقديم خدماتها
كمدقق خارجي منذ  9ديسمبر .2014
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ب -بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي
اسم شركة التدقيق

ديلويت آند توش الشرق األوسط

عدد سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة

 9ديسمبر  31 - 2014ديسمبر 2018

إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2018
(درهم إماراتي)

البيانات المالية الموحدة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع
(دي إكس بي إي) 134٬900* :درهم إماراتي
•	تدقيق نهاية السنة للشركات الفرعية للشركة 650٬000* :درهم إماراتي

رسوم ومصروفات خدمات خاصة ،عدا عن خدمات تدقيق
البيانات المالية لعام ( 2018درهم إماراتي) ،إن وجدت ،في
حال عدم وجودها ،سيتم تحديد الرسوم والمصروفات
بكل وضوح
تفاصيل خدمات أخرى مقدمة (إن وجدت) ،في حال عدم
وجودها ،سيتم تحديد الرسوم والمصروفات بكل وضوح

•	المراجعة المرحلية لدي إكس بي إي 180٬000* :درهم إماراتي
•	النطاق اإلضافي لتدقيق نهاية السنة 183٬675* :درهم إماراتي
•	تدقيق البيانات المالية للشركات الفرعية لدي إكس بي إي.
•	المراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة دي إكس بي إي
•	النطاق اإلضافي لتدقيق نهاية السنة

بيان الخدمات األخرى التي يقدمها المدقق الخارجي ،عدا
عن المدقق الخارجي للشركة في عام  ،2018إن وجدت،
في حال عدم وجودها ،سيتم تحديدها بوضوح

•	عقدت شركة دي إكس بي إي كذلك اتفا ًقا مع كل من شركتي برايس ووتر
هاوس كوبرز وإيرنست آند يونغ وكيه بي إم جي لتقديم خدمات استشارية
خالل عام  2018لما يلي:
 إعداد دراسات جدوى ونماذج مالية خدمات تدقيق داخلي -خدمات استشارية أخرى

*رسوم التدقيق المذكورة ال تشمل مصاريف ضريبة القيمة المضافة والمصروفات الخارجية (مثل السفر والنقل واالتصاالت والطباعة واللوازم ،وغير ذلك).

ج -بيانات اآلراء المؤهلة التي يقدمها
المدقق الخارجي للبيانات المالية
المرحلية والسنوية لعام 2018

لم يقدم المدقق الخارجي آراء مؤهلة
للبيانات المالية المرحلية والسنوية
لعام .2018
 .5لجنة التدقيق
أ -األعضاء والمسؤوليات
ً
وفقا لمتطلبات قرار قواعد الحوكمة،
قام المجلس بتشكيل لجنة التدقيق.
تتكون لجنة التدقيق من ثالثة ()3
أعضاء غير تنفيذيين من بينهم اثنين
( )2مستقلين .رئيس لجنة التدقيق هو
عضو إداري مستقل .جميع أعضاء لجنة
التدقيق على دراية جيدة في المسائل
المالية والمحاسبية.
تم تعيين عبدالوهاب الحلبي وشرافان
شروف وموكيش سوداني كأعضاء في
لجنة التدقيق في  13ديسمبر  .2017وفي
 8أغسطس  ،2018استقال عبدالوهاب
الحلبي من منصبه كرئيس وعضو
وعين محله مالك ال
في لجنة التدقيق ّ
مالك كعضو في اللجنة ذاتها .كما تقلد
شرافان شروف في  13أغسطس 2018
منصب رئيس للجنة التدقيق.

كما وافق المجلس على الميثاق الذي
من شأنه تنظيم سير لجنة التدقيق.
تمثل النقاط التالية المسؤوليات
الرئيسية المنوطة بلجنة التدقيق:
•	تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة
وموافاة المساهمين بها فيما يتعلق
بتعيين المدقق الخارجي؛
•	استعراض المكافآت وشروط التعاقد
مع المدقق الخارجي ورفع تقارير
معنية مرفقة بالتوصيات للمجلس
فيما يتعلق بإعادة تعيين أو عزل
المدقق الخارجي؛
•	مراجعة استقاللية وموضوعية المدقق
الخارجي على أساس سنوي؛
•	النظر في طبيعة ونطاق وفعالية
ومدى االلتزام بمعايير التدقيق
المعتمدة لخطة التدقيق ونظام
الضوابط المحاسبية الداخلية للشركة
مع المدققين الخارجيين؛
•	االطالع على النتائج المتمخضة
عن عملية التدقيق مع المدققين
الخارجيين ،وذلك يشمل على سبيل
المثال ال الحصر ،فعالية التدقيق
واألخطاء المحددة خالل التدقيق وقرارات
التدقيق والمحاسبة وتحديد المشاكل
الهامة الناشئة خالل عملية التدقيق؛

•	مراجعة ومراقبة سالمة البيانات المالية
للشركة ،بما في ذلك التقارير التي
تصدر على أساس سنوي ونصف
سنوي وربع سنوي والبيانات اإلدارية
المرحلية والتقارير المالية الهامة
للجهات التنظيمية وأية إعالنات رسمية
أخرى تتعلق بأداء الشركة المالي قبل
تقديمها إلى مجلس اإلدارة؛
•	النظر في مدى كفاية وفعالية أنظمة
الرقابة المالية الداخلية والرقابة الداخلية
وإدارة المخاطر في الشركة وضمان
مالءمة هذه األنظمة من خالل المراجعة
المستقلة للعمليات التشغيلية؛
	مراجعة خطة التدقيق الداخلي والموافقة
•
عليها على أساس سنوي باإلضافة إلى
دراسة فرضيات تقييم المخاطر التي
تشكل أساس خطة التدقيق؛
•	استعراض كافة تقارير التدقيق
المقدمة إلى لجنة التدقيق ورصد
استجابة اإلدارة للنتائج والتوصيات
المستخلصة؛
•	مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة
قسم الرقابة الداخلية والموافقة
عليهما؛
•	التأكد من تمتع قسم التدقيق
الداخلي بمكانته البارزة وبقائه في
معزل عن اإلدارة أو أية قيود أخرى؛
•	ضمان وجود آلية تنسيق بين المدقق
الداخلي وقسم الرقابة الداخلية؛
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•	النظر بشكل سنوي في مدى فعالية
سياسات وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات
الداخلية للشركة لضمان أن هذه
التدابير تسمح بإجراء تحقيق متناسب
ومستقل واتخاذ إجراء متابعة مالئم؛

	إجراء التحقيقات والنظر في النتائج
•
المتمخضة عن عمليات التقصي في
مسائل الرقابة الداخلية المكلفة من قبل
المجلس أو بناء على مبادرة مستقلة
من لجنة التدقيق بعد موافقة المجلس؛

ً
وفقا لمدونة قواعد
•	اإلشراف على االمتثال
السلوك المهني للعضو اإلداري؛ و
•	الموافقة على تعيين وعزل واإلشراف
على رئيس قسم الرقابة الداخلية
وضابط االمتثال كما هو مفوض من
قبل المجلس.

ب -االجتماعات والحضور

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات لجنة التدقيق التي أجريت في سنة  2018مع اإلشارة إلى األعضاء الذين حضروا االجتماعات:
تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق
 7فبراير 2018

 19مارس 2018

 7مايو 2018

 6أغسطس 2018

 4نوفمبر 2018

عبدالوهاب الحلبي









ال ينطبق

عضو لجنة التدقيق

شرافان شروف











موكيش سوداني











ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق



مالك ال مالك
 ¤حضر ¡ لم يحضر

عضوا في لجنة التدقيق.
تم تسجيل “ال ينطبق” ،حيث لم يكن الفرد
ً
رئيسا
تم تعيين مالك ال مالك كعضو في لجنة التدقيق في  8أغسطس  2018بدال ً من عبدالوهاب الحلبي عندما تم تعيينه
ً
لمجلس اإلدارة .كما تقلد شرافان شروف في  13أغسطس  2018منصب رئيس للجنة التدقيق.
 .6لجنة الترشيحات والمكافآت
أ-

األعضاء والمسؤوليات

ً
وفقا لمتطلبات قرار قواعد الحوكمة،
قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات
والمكافآت.
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت
من ثالثة ( )3أعضاء غير تنفيذيين من
بينهم اثنين ( )2مستقلين .رئيس
لجنة الترشيحات والمكافآت هو عضو
إداري مستقل.
تم تعيين عبدالوهاب الحلبي وشرافان
شروف وأمينة طاهر كأعضاء في
لجنة الترشيحات والمكافآت في
 13ديسمبر .2017

كما تقلدت أمينة طاهر في  19مارس
 2018منصب رئيس للجنة الترشيحات
والمكافآت .وفي  8أغسطس ،2018
استقال عبدالوهاب الحلبي من منصبه
كرئيس وعضو في لجنة الترشيحات
وعين محله موكيش
والمكافآت ّ
سوداني كعضو في اللجنة ذاتها.
كما وافق المجلس على الميثاق الذي
من شأنه تنظيم سير لجنة الترشيحات
والمكافآت .تمثل النقاط التالية
المسؤوليات الرئيسية المنوطة بلجنة
الترشيحات والمكافآت:

•	مراجعة سياسات الترشيح واالستبقاء
وإنهاء العمل في الشركة؛
•	استعراض خطط اإلحالل الوظيفي
لإلدارة التنفيذية للشركة وأعضائها
التنفيذيين؛
•	تقديم توصيات بأفراد للترشح كأعضاء
في المجلس واللجان المنبثقة عنه
وتشجيع ترشح اإلناث؛
•	ضمان مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية
للشركة وأعضاء المجلس مرة واحدة
سنويًا على األقل؛ و
•	أية مسائل أخرى يطالب بها المجلس.

•	تقديم المشورة فيما يتعلق
بمجموعات المكافآت الخاصة باإلدارة
التنفيذية العليا للشركة ،واألعضاء
اإلداريين غير التنفيذيين والتنفيذيين
وبرامج مزايا الموظفين األخرى؛

ب -االجتماعات والحضور

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي أجريت في سنة  2018مع اإلشارة إلى األعضاء الذين حضروا االجتماعات:
تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
 19مارس 2018

 9مايو 2018

 8أغسطس 2018

 11ديسمبر 2018

أمينة طاهر









عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت

عبدالوهاب الحلبي







ال ينطبق

شرافان شروف









ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق



موكيش سوداني
 ¤حضر ¡ لم يحضر

عضوا في لجنة الترشيحات والمكافآت.
تم تسجيل “ال ينطبق” ،حيث لم يكن الفرد
ً
تم تعيين موكيش سوداني في  8أغسطس  2018بدال ً من عبدالوهاب الحلبي.

التقرير السنوي ٢٠١8
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 .7لجنة المطلعين واإلفصاح

ب -العمل المنجز في السنة المالية 2018

األعضاء والمسؤوليات

فيما يلي ملخص لألعمال التي أنجزتها
لجنة المعلومات الحساسة واإلفصاح خالل
عام :2018

أ-

قام المجلس بتشكيل لجنة المطلعين
واإلفصاح امتثاال ً لمتطلبات قواعد
الحوكمة .تتتألف لجنة المطلعين
واإلفصاح من األعضاء التالية اسماؤهم،
حتى  31ديسمبر :2018
•	رئيس اللجنة  -تيسا لي  -أمين الشركة
•	عضو  -وسيم حسن  -المدير التنفيذي
للدعم المؤسسي
•	عضو  -فراس معروف  -مدير الحوكمة
واالمتثال
•	عضو  -مروة جودا  -رئيس عالقات
المستثمرين
•	عضو  -غلين مور  -مدير حوكمة
الشركات
تمثل النقاط التالية المسؤوليات
الرئيسية المنوطة بلجنة المعلومات
الحساسة واإلفصاح:
•	مراجعة وتقديم التوصيات إلى مجلس
اإلدارة فيما يتعلق بالموافقة على
سياسات وإجراءات الشركة وتنفيذها
إزاء تداول أعضاء المجلس والموظفين
في األوراق المالية الصادرة عن الشركة
أو الشركة األم أو الشركات التابعة لها
أو الشركات الشقيقة ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر ،سياسات
وإجراءات التعامل بالمعلومات
الحساسة للشركة والتداول باألسهم؛
•	إعداد والحفاظ على سجل شامل لكافة
المطلعين على المعلومات الحساسة؛
•	تحديد وتنفيذ عمليات اإلقرار واإلفصاح
من قبل الموظفين واألطراف الخارجية
الذين قد يكونون من الجهات المطلعة؛
•	إدارة واإلشراف على التعامل مع
المعلومات الحساسة والممتلكات
بما في ذلك مراجعة وتحديد إفصاحات
وطلبات التداول باألسهم؛
•	اإليعاز لقسم الموارد البشرية باتخاذ
إجراء تأديبي ضد الموظفين ،وذلك
بسبب عدم االلتزام بسياسة التداول
باألسهم؛
•	ضمان امتثال الشركة لكافة قواعد
اإلفصاح والشفافية؛ و
•	رفع تقارير سنوية للجنة التدقيق
والمجلس حول االمتثال بالسياسة
والمتطلبات التنظيمية.
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•	عمليات مراجعة مستمرة للمعايير
وتحديد األفراد المطلعين من
الموظفين واألطراف الثالثة/الخارجية؛
•	عمليات  /إجراءات خاصة بقوائم
األشخاص المطلعين من الداخل
للتواصل مع الموظفين واألطراف
الثالثة بشأن وضعهم الداخلي واآلثار
المترتبة وللحصول على معلومات
من الموظفين فيما يتعلق بالملكية
وإخطار الموظفين بفترات حظر
التعامل؛
•	سياسة تداول األسهم للشركة
•	إعالنات الموظف واإلشعارات ونماذج
اإلقرار؛
•	تغييرات في متطلبات إعداد التقارير
وتفسير المتطلبات التنظيمية حول
تداول األسهم من قبل األعضاء اإلداريين
واإلدارة التنفيذية؛
•	دور لجنة المعلومات الحساسة
واإلفصاح فيما يتعلق بمراجعة وتحديد
المسائل المتعلقة باإلفصاح ووضع
معايير لمراجعتها.
خالل عام  ،2018استمرت إحالة طلبات
الموظف لتداول األسهم إلى أمين
الشركة لغرض المراجعة والبت في قرار
معني.
 .8نظام الرقابة الداخلية
أ-

المسؤولية وإطار العمل

يقر المجلس بأنه منوط بالمسؤولية
الكاملة إلرساء الرقابة الداخلية للشركة
وتطبيق نظام الرقابة الداخلية للشركة
ومراجعة أدائه وفعاليته .يتألف إطار عمل
نظام الرقابة الداخلية للشركة من
التالي:
َّ
	شكل المجلس لجنة التدقيق
•
للمساعدة في مراقبة نظام الرقابة
الداخلية وموافاة المجلس بمدى
فعالية الرقابة الداخلية في الشركة.
لدى لجنة التدقيق دور في اإلشراف على
أدائية إدارة الرقابة الداخلية في الشركة
وضمان كفاءة الموارد المزودة للعمل
في هذه اإلدارة.

•	تم تشكيل إدارة رقابة داخلية تتبع إلى
المجلس ولجنة التدقيق وترفع تقاريرها
حول تصميم وفعالية تشغيل نظام
الرقابة الداخلية .تحقق اإلدارة أهدافها
من خالل منظومة من عمليات التدقيق
الداخلية ومراجعات االمتثال .ترفع
تقارير إلى لجنة التدقيق حول النتائج
المتمخضة عن العمل المنجز بشكل
ربع سنوي .تلتزم اإلدارة بالمعايير
المهنية ذات الصلة والتي تضم معايير
معهد المدققين الداخليين (.)IIA
يترأس اإلدارة مدير الرقابة الداخلية.
•	وتنطوي إدارة الرقابة الداخلية كذلك
على وحدة المخاطر التي ساهمت
في وضع عملية رسمية إلدارة المخاطر
والتأكد من أن أصول الشركة محمية.
وتمتلك الشركة إطار عمل شامل
إلدارة المخاطر يتألف من ميثاق
إدارة المخاطر وسياسة إدارة مخاطر
الشركة وتحديد للمخاطر الرئيسية
وتحديثات دورية لسجل المخاطر .كما
تم إعداد سجالت المخاطر التشغيلية
لكل قسم من أقسام الشركة مرفقة
بالمخاطر الموحدة التي يتم إخطار
لجنة التدقيق رسم ًيا بها.
•	تم تحديد دور ضابط االمتثال لضمان
االمتثال لمتطلبات قواعد الحوكمة.
ويتحقق ضابط االمتثال من مدى امتثال
الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح
والقرارات واألنظمة الداخلية المعمول
بها.
•	إدارة الحوكمة واالمتثال هي وحدة
إدارية مسؤولة عن إعداد هياكل
وسياسات حوكمة الشركات ومراقبة
االمتثال للقوانين واللوائح .وترفع إدارة
الحوكمة واالمتثال تقاريها إلى الرئيس
التنفيذي من خالل آلية رفع تقارير
مباشرة إلى نائب الرئيس التنفيذي.

•	شكلت اإلدارة التنفيذية العديد من
اللجان اإلدارية لضمان تطبيق مراجعة
مالئمة من قبل كافة أصحاب المصلحة
ذوي العالقة قبل الموافقة على القرارات
الرئيسية .وفي هذا السياق ،وافق
مجلس اإلدارة على مصفوفة تفويض
الصالحيات لإلدارة التنفيذية.
•	صاغت الشركة إضافة إلى ذلك
السياسات ذات الصلة بحوكمة
الشركات وتداول األسهم واإلبالغ عن
المخالفات.
•	تُ قر اإلدارة التنفيذية للشركة بأدوارها
ومسؤولياتها فيما يتعلق بأنظمة
الرقابة الداخلية في الشركة وقد
وضعت ضوابط داخلية مناسبة
وتحديدا على آلية
لعمليات الشركة
ً
إعداد التقارير المالية.
قام مجلس اإلدارة بمراجعة نظام الرقابة
الداخلية للشركة والشركات التابعة
لها ومعاينة مدى كفاءتها ودراسة
طريقة اإلبالغ المتبعة في رفع تقارير لجان
المجلس إلى مجلس اإلدارة وإجراءات إدارة
المخاطر كجزء من اجتماعاته خالل الفترة
من  1يناير  2018إلى  31ديسمبر .2018
ب -مدير  -الرقابة الداخلية

ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها
إلى هشام الشوا ،نائب رئيس التدقيق
الداخلي .وافقت لجنة التدقيق على تعيين
هشام الشوا مديرًا للرقابة الداخلية
في  7مايو  .2018هشام حاصل على
درجة البكالوريوس في المحاسبة وهو
محاسب قانوني معتمد .وهو ً
أيضا عضو
في معهد المدققين الداخليين وعضو في
لجنة االستشارات واألبحاث العالمية التابعة
لمعهد المدققين الداخليين .وقبل ذلك،
عملت هند الشيباني مديرة بالنيابة
لقسم الرقابة الداخلية من  1ديسمبر
 ،2017حتى تاريخ تعيين هشام الشوا.
ج .ضابط االمتثال

شغلت هند الشيباني منصب ضابط
االمتثال في الشركة حتى  6أغسطس
 .2018وفي تاريخ  6أغسطس  ،2018عينت
لجنة التدقيق غلين مور ضابط االمتثال
في الشركة.

د .التعامل مع المشاكل أو تلك
المشاكل المفصح عنها في الحسابات
والتقارير السنوية

تستعرض إدارة الرقابة الداخلية ،كجزء
من صالحياتها ،صياغة الضوابط الداخلية
والفعالية التشغيلية لها وتقدم ضمانًا
مستق ًلا من خالل منظومة عمليات
تدقيق داخلية ومراجعات االمتثال ،بحيث
يتم رفع تقارير ربع سنوية إلى لجنة
التدقيق بنقاط الضعف المحددة أثناء
عمليات التدقيق والمراجعات مرفقة
بآليات الحلول المناسبة المتفق عليها
مع اإلدارة التنفيذية.
وفي حال وجود أي مشكلة معينة يتم
تحديدها أو اإلبالغ عنها في الحسابات
والتقارير السنوية ،تقوم إدارة الرقابة
الداخلية بإخطار لجنة التدقيق .واستنا ًدا
إلى طبيعة المشكلة ،تتواصل إدارة
الرقابة الداخلية مع أصحاب المصلحة
المعنيين من خالل آليات مختلفة محددة
في دليل حوكمة الشركات وصالحيات
قدم
لجان اإلدارة المختلفة .وبناء عليه ،تُ َّ
نتائج المراجعة المنجزة والتوصيات إلى
لجنة التدقيق وموافاة اإلدارة التنفيذية و/أو
أصحاب المصلحة اآلخرين ،حسب االقتضاء.
ومن جهتها ،تُ خطر لجنة التدقيق المجلس
بالمشاكل و/أو القرار المتخذ ،كما هو
محدد على أساس كل حالة على حدة.
ومن الجدير بالذكر أنه في الفترة من
 1يناير  2018إلى  31ديسمبر  ،2018لم
تكن هناك أية أوجه قصور جوهرية في
التصميم وعدم الفعالية التشغيلية
ولكن تبين وجود تأثير جوهري على
البيانات المالية السنوية ،وتم إبالغ لجنة
التدقيق والمجلس بذلك بنا ًء على
مراجعات الرقابة الداخلية المنجزة.
 .9تفاصيل المخالفات المرتكبة
خالل السنة المالية 2018
يؤكد مجلس اإلدارة أنه لم تحدث
انتهاكات تنظيمية جوهرية خالل الفترة
الممتدة من  1يناير  2018إلى  31ديسمبر
 ،2018على حد علمه.
 .10بيان بالمساهمة النقدية والعينية
بتنمية المجتمع المحلي والحفاظ
على البيئة
تؤكد الشركة على عدم صرف مساهمات
نقدية خالل السنة المالية  .2018وتراعي
الشركة المسؤولية االجتماعية للشركات
وتؤكد على التزامها بمبادرات االستدامة،
وبالتالي فهي طرف إيجابي ساهم في
تنمية دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فازت الشركة بجائزة المسؤولية
االجتماعية للشركات من غرفة دبي
في  30سبتمبر  ،2018كدليل على
تفاني الشركة والتزامها بالمسؤولية
التشغيلية مع المجتمع اإلماراتي.
نفذت الشركة في السنة المالية 2018
المبادرات التالية:
أ -المساهمة والدعم المقدم لمبادرة
“عام زايد”

تماش ًيا مع التزامها بدعم مبادرة عام
زايد ،والتي تهدف إلى االحتفال باإلنجازات
واالستدامة والحكمة والتنمية البشرية
واالحترام ،سعت الشركة بالتعاون مع
العديد من منظمات الخير إلى نشر
السعادة ألولئك األقل ً
حظا معلنة وبكل
فخر عن شراكتها مع مجتمعات مثل
“جمعية اإلمارات للثالسيميا” و”مؤسسة
تحقيق أمنية” و”أصدقاء مرضى
السرطان” وتزويد أعضائها بأيام مخصصة
للتجول في منتزهات دبي باركس آند
ريزورتس الترفيهية من خالل منحهم
تذاكر مجانية.
كما شاركت الشركة في “تحدي دبي
للياقة” الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد
دبي ،عبر استضافته ماراثونًا لمسافة
 10كيلومترات بعنوان “مرح الجري في
دبي باركس”.
ب -برامج الرفاهية للموظفين

تؤمن الشركة بأهمية إنشاء بيئة شاملة
لموظفيها والترويج لثقافة عمل إيجابية
وإشراك البيئة .وإيمانًا بذلك ،عقد برنامج
“ ”GEMBAالرائد العديد من الفعاليات
التي امتدت على مدار العام.
حيث تتجه بوصلة برنامج  GEMBAنحو
تثقيف موظفين من جنسيات مختلفة
وإثراء معرفتهم بالثقافة والتقاليد
اإلماراتية باإلضافة إلى االرتقاء بمستوى
رفاههم العام .ومن هذا المنطلق،
قامت الشركة على مدار هذا العام
باالحتفال وتثقيف موظفيها من خالل
العديد من الفعاليات مثل يوم العلم
اإلماراتي والعيد الوطني ويوم الشهيد،
إلى جانب نشر الوعي والتفاهم حول
شهر رمضان المبارك.
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وإضافة إلى ذلك ،سعت الشركة لتعزيز
روابط التواصل بين موظفيها من خالل
استضافتها لجلسات اإلفطار والقهوة مع
الرئيس التنفيذي بهدف زيادة الشفافية
وتوفير منصة للموظفين ينطلقوا من
خاللها للتفاعل مع اإلدارة العليا.
وفي محاولة لتعزيز رفاهية الموظفين
وتشجيع نمط حياة صحي متوازن ،شارك
موظفو الشركة في تحدي دبي للياقة،
وعقدوا جلسات فحص صحية ،وألقوا
محاضرات في التوعية بسرطان الثدي
باإلضافة إلى العديد من ندوات التوعية،
وكذلك المشاركة في برنامج للتبرع
بالدم على مستوى الشركة.
ج -الصحة والسالمة والبيئة

تحرص الشركة كل الحرص على
حماية البيئة وصحة وسالمة زمالئها
وزوارها ومورديها .وهي تنظر إلى األفراد
والسالمة على أنهما قيمتي الشركة
المشكلتين ألساس نظام إدارة صحة
ً
وإدراكا
وسالمة وبيئة الشركة وثقافتها.
لذلك ،تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل
آمنة وصحية للزمالء وحماية البيئة من
خالل منع التلوث وتقليل األثر البيئي
الناجم عن العمليات.

وعمالً بذلك ،تسعى الشركة إلى إدارة
منشآتها وتشغيلها لتحقيق أقصى
قدر من السالمة وتعزيز كفاءة الطاقة
وحماية البيئة من خالل استيفاء أو تجاوز
جميع متطلبات البيئة والصحة والسالمة
ً
وفقا لما ينص عليه القانون.
المعمول بها
فمع اسدال ستار العام المنتهي في 31
ديسمبر  ،2018يسعدنا اإلبالغ عن عدم
وقوع حوادث رئيسية تتعلق بالسالمة من
عمليات وجهة دبي باركس آند ريزورتس.
كما تلتزم الشركة بحماية البيئة
الطبيعية التي تعمل فيها .وكجـزء من
التزامنا بحماية البيئة الطبيعية ،وضعنـا
نظاما إلدارة البيئة يضمن رصد جميع
ً
أنشـطتنا التي تؤثر على البيئة والتأكد
من توافقها مع التشـريعات المحلية
واالتحادية .ولرصد أدائنا البيئي ،وضعنا
ثالثة أهداف رئيسية تتمثل فيما يلي:

وقد تم تنفيذ برنامج بيئي واسع النطاق
لحماية البيئة المحيطة وشمل ذلك
إعادة التدوير لتحويل النفايات من مكب
النفايات وإدارة استهالك المياه بكفاءة
والعمل بنشاط للحد من استهالك الطاقة
المكتبية والمائية.
وكجزء من سياسة إدارة المياه بالمنتجع،
فإننا فخورون بإنشاء محطة لمعالجة
مياه الصرف الصحي في الموقع إلعادة
تدوير مياه الصرف الصحي وتوفير نحو
 ٪30من متطلباتنا من مياه الصرف
الصحي المعالجة .وتواصل الشركة وضع
أهداف مثيرة للتحدي وقياس التقدم
المحرز لضمان استمرارية تحسين أدائنا
في الصحة والسالمة والبيئة والمداومة
على تدريب وإرشاد موظفينا للتأكد
من إدراكهم لمسؤولياتهم وتمتعهم
بالمعرفة والخبرات الالزمة لتنفيذها .فيما
يلي أبرز إحصائيات عمليات إعادة التدوير:

•	الحد من النفايات التي ترسل إلى
المكب المخصص للنفايات؛

•	الكرتون  45٬091كيلوغرام

•	الحد من استهالك الكهرباء و

•	الورق 489 :كيلوغرام

•	الحد من استخدام المياه.

•	البالستيك 997 :كيلوغرام

يشتمل كل من هذه األهداف البيئية
على برامج دعم يتم تتبعها على أساس
منتظم ،وتشمل أنشطة مثل خطة
إعادة التدوير في جميع المكاتب وبرنامج
ترشيد استهالك المياه وغير ذلك.

 .11معلومات عامة
أ-

بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر من السنة المالية للعام 2017
فبراير

مارس

يناير

سعر اإلغالق

0٫64

0٫56

0٫49

0٫39

السعر األعلى

0٫72

0٫64

0٫57

0٫49

السعر األقل

0٫63

0٫53

0٫45

0٫38

أغسطس سبتمبر

إبريل

مايو

يونيو

يوليو

0٫42

0٫33

0٫34

0٫35

0٫44

0٫43

0٫36

0٫35

0٫34

0٫32

0٫32

ديسمبر

أكتوبر

نوفمبر

0٫35

0٫35

0٫28

0٫23

0٫38

0٫39

0٫37

0٫30

0٫32

0٫34

0٫35

0٫27

0٫23

ب -بيان باألداء المقارن ألسهم الشركة مع مؤشر السوق و مؤشر القطاع خالل عام 2018
يناير

دي إكس بي إي 0٫64

فبراير

مارس

إبريل

مايو

يونيو

يوليو

0٫56

0٫49

0٫39

0٫42

0٫33

0٫34

0٫35

٪-12٫50

٪-12٫50

٪-20٫41

٪7٫69

٪-21٫43

٪3٫03

٪2٫94

نسبة التغيير

٪0٫00

سوق دبي
المالي

3٬065٫96 3٬108٫53 3٬244٫12 3٬394٫36

نسبة التغيير

٪-2٫24

٪-1٫53

٪-4٫18

٪-1٫37

2٬821٫00 2٬964٫13
٪-3٫32

٪-4٫83

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

أغسطس سبتمبر

0٫35

0٫35

0٫28

0٫23

٪0٫00

٪0٫00

٪-20٫00

٪-17٫86

2٬784٫60 2٬834٫95 2٬840٫16 2٬955٫95
٪4٫78

٪-3٫92

٪-0٫18

٪-1٫78

2٬529٫75 2٬668٫66
٪-4٫16

٪-5٫21

قطاع السلع
االستهالكية
والكمالية

372٫21

324٫75

283٫53

219٫52

236٫57

191٫1

193٫68

198٫85

199٫37

201٫43

162٫16

142٫01

نسبة التغيير

٪1٫46

٪-12٫75

٪-12٫69

٪-22٫58

٪7٫77

٪-19٫22

٪1٫35

٪2٫67

٪0٫26

٪1٫03

٪-19٫50

٪-12٫43
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— سعر السهم

— المؤشر العام لسوق دبي المالي

— قطاع السلع االستهالكية والكمالية

0٫70
0٫60
0٫50
0٫40
0٫30
0٫20
0٫10
0٫00
ديسمبر 2018

يناير 2018

ج .بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في  31ديسمبر 2018
عدد األسهم المملوكة
تصنيف المساهم األفراد

محلي

985٬105٬788

دول مجلس
التعاون
الخليجي

53٬530٬880

الشركات

البنك

المؤسسة
(ملكية وحيدة)

الحكومة

المجموع

4٬514٬644٬388

106٬336٬489

15٬354٬000

5٬179٬152

5٬626٬619٬817

1٬377٬951٬353

0

0

0

1٬431٬482٬233

أجنبي

517٬598٬256

364٬640٬329

59٬572٬035

0

0

941٬810٬620

المجموع

1٬556٬234٬924

6٬257٬236٬070

165٬908٬524

15٬354٬000

5٬179٬152

7٬999٬912٬670

د .بيان بالمساهمين الذين يملكون  ٪5أو اكثر من رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2018
م

االسم

عدد األسهم
المملوكة

نسبة األسهم المملوكة
من رأس مال الشركة

1

مراس إنترتينمنتس آند ليجر والمجموعة المتحدة

4٬183٬399٬030

٪52٫29

 2شركة قطر القابضة

878٬314٬541

٪10٫98

 3الهيئة العامة لالستثمار (الكويت)

405٬943٬887

٪5٫07

هـ .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في  31ديسمبر 2018
م

ملكية السهم (األسهم)

عدد
المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة
من رأس المال

1

أقل من 50٬000

1953

31٬142٬692

٪0٫39

 2من  50٬000إلى أقل من 500٬000

1513

296٬869٬805

٪3٫71

 3من  500٬000إلى أقل من 5٬000٬000

622

817٬470٬109

٪10٫22

 4أكثر من 5٬000٬000

88

6٬854٬430٬064

٪85٫68

و .بيان باإلجراءا ت التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين

تلتزم الشركة باتباع سياسة اتصال شفافة
ومناسبة مع مساهميها ومجتمعها
االستثماري األوسع نطا ًقا .لذا ،تشكلت
إدارة مخصصة لعالقات المستثمرين ترفع
تقاريرها إلى المدير المالي.
وتتولى إدارة عالقات المستثمرين
مسؤولية التعامل مع جميع اتصاالت
المساهمين مع ضمان اإلفصاح في
الوقت المناسب عن المستجدات المالية
والتطورات الجوهرية للجهة التنظيمية
والسوق والمساهمين.

وعالوة على ذلك ،فإن اإلدارة مسؤولة
ً
أيضا عن التعامل مع استفسارات
المساهمين في الوقت المناسب
ومتابعة قسم عالقات المستثمرين
على موقع الشركة اإللكتروني لضمان
تحديثه بانتظام وتقديم إفصاحات دقيقة
وفي الوقت المناسب.
وقد شاركت إدارة عالقات المستثمرين
خالل عام  2018في العديد من مؤتمرات
المستثمرين اإلقليميين والدوليين
باإلضافة إلى استضافتها لمكالمات
منتظمة للمساهمين والمحللين.

يبين ما يلي تفاصيل مسؤول عالقات
المستثمرين:
االسم :مروة جودة
المنصب الوظيفي :رئيس عالقات
المستثمرين
البريد اإللكتروني:
IR@dxbentertainments.com
رقم الهاتف+971 4 820 0820 :
الموقع اإللكتروني:
www.dxbentertainments.com/
investor-relations
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ز .بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها
على الجمعية العمومية المنعقد خالل
عام 2018

تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي
للشركة يوم األربعاء الموافق  25أبريل
 ،2018وبناء عليه أصدرت القرارات الخاصة
التالية:
ً
وفقا للمادة ( )152من قانون الشركات
أ)
التجارية الفيدرالية رقم ( )2لعام 2015
والمادة ( )15من القرار رقم ( 7آر.أم) لعام
 2016بشأن معايير االنضباط المؤسسي
وحوكمة الشركات المساهمة العامة،
تمت الموافقة على إبرام معاملة مع
األطراف ذات العالقة للمساهم األكبر
في الشركة وذلك إلصدار سندات قابلة
للتحويل لشركة ميراس القابضة (ذ م
م) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة،
مساهما في الشركة بنسبة
بصفتها
ً
 ٪0٫48وشركة ميراس إنترتينمنتس
آند ليجر ،وهي شركة ذات مسؤولية
مساهما في الشركة
محدودة بصفتها
ً
بنسبة  ،٪ 51٫82إلى نسبة حصتها في
رأس مال الشركة وفقًا للشروط التالية:
	.1سندات قابلة للتحويل حتى
 1٫235مليار
	.2سعر القسيمة ٪8 :سنويًا ،غير
مقيد بقانون  -يتم إضافته إلى قيمة
السندات القابلة للتحويل وإما أن يتم
تحويلها إلى أسهم أو يتم سدادها عند
االستحقاق.
	.3ضمانات/التصنيف :غير مضمونة ،دين
مقدم تابع
	.4يحق لحاملي السندات االشتراك في
المبلغ الرئيسي في ثالث ( )3شرائح
على مدار ستة ( )6أشهر من تاريخ
اإلصدار األولي.
	.5سعر التنفيذ 1٫04 :درهم لكل حصة
	.6مدة السريان واالستحقاق :من
تاريخ اإلصدار (سيتم تحديده بعد
موافقة هيئة األوراق المالية والسلع)
واستحقاقه في  30يونيو .2026
	.7فترة التحويل :تبدأ الفترة الزمنية في 1
يناير  2021وتنتهي في  30يونيو .2026
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ب) فيما يتعلق بالفقرة (أ) أعاله ،تمت
الموافقة على إصدار سندات الشركة
القابلة للتحويل بقيمة إجمالية تصل
إلى  1٫235مليار درهم وتسليم هذه
السندات القابلة للتحويل إلى مراس
القابضة ومراس إنترتينمنتس آند
ليجر حيث ستقوم الشركة بإصدار
وتسليم إلى سندات مراس القابضة
بقيمة تصل إلى  12،350،000درهم بينما
يتم إصدار سندات بقيمة تصل إلى
 1،222،650،000درهم وتسليمها إلى مراس
إنترتينمنتس آند ليجر .وتكون جميع
السندات المصدرة قابلة للتحويل إلى
ً
وفقا لشروط وأحكام
أسهم في الشركة
إصدار هذه السندات.
ج) فيما يتعلق بالبند (أ) أعاله ،تمت
الموافقة على شروط وأحكام إعالن
سندات الشركة القابلة للتحويل ودخول
الشركة حيز تنفيذ جميع المستندات
واالتفاقيات المتعلقة بإصدار سندات
الشركة القابلة للتحويل.
د) فيما يتعلق بالبند (أ) أعاله ،تمت
الموافقة على منح شركة مراس القابضة
المحدودة وشركة مراس إنترتينمنتس
آند ليجر بصفتهما حاملي السندات
ولديهم حق غير قابل لإللغاء لتحويل
ً
وفقا للشروط
السندات إلى أسهم
واألحكام المنصوص عليها في شروط
وأحكام إعالن السندات القابلة للتحويل
الخاصة بالشركة دون الحاجة إلى أي
موافقات مستقبلية من الجمعية العامة
للشركة لعملية التحويل إلى جانب
تفويض مجلس اإلدارة لتسهيل عملية
زيادة رأس المال.
هـ) فيما يتعلق بالبند (أ) أعاله ،تمت
الموافقة على تفويض المجلس بتنفيذ
إصدار السندات القابلة للتحويل فيما
يتعلق بأسهم الشركة وتفويض أي
من الموقعين المفوضين للشركة أو
أن يمثل المسؤول المالي األول (وحده)
الشركة ويقوم بالتوقيع نيابة عنها
والدخول في المستندات والعقود
واالتفاقيات المتعلقة بإصدار سندات
الشركة القابلة للتحويل والتعامل مع
جميع السلطات المختصة ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر ،اقتصاد
دبي وكاتب العدل وهيئة األوراق المالية
والسلع وسوق دبي المالي.

ح .مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة
وتاريخ تعيينه

تتولى تيسا لي أمين عام المجلس
وظيفة مقرر اجتماعات المجلس منذ 25
اكتوبر  ،2017وحتى  31ديسمبر .2018
ط .بيان االحداث الجوهرية التي صادفت
الشركة خالل العام 2018
شهر فبراير

•	تعيين المدير التنفيذي لخدمات
الدعم المؤسسي
قامت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس
ش.م.ع بتعيين السيد وسيم حسن
في منصب المدير التنفيذي للدعم
المؤسسي.
شهر مارس

•	استقالة عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
أعلنت الشركة في تاريخ  25مارس عن
استقالة السيد إدريس الرفيع من عضوية
مجلس اإلدارة.
شهر إبريل

•	دبي باركس آند ريزورتس ومطارات
دبي توقعان اتفاقية حصرية للترويج
عن الوجهة الترفيهية دبي باركس
آند ريزورتس.
•	سجل اليوم الثاني من أيام مهرجان
جديدا
رقما قياس ًيا
“بيغ داي أوت”
ً
ً
في معدل الزيارات اليومية ،حيث تم
تسجيل أكثر من  36000زيارة في 20
أبريل 2018
•	كما وافق المساهمون في الجمعية
العامة المنعقدة في  25أبريل 2018
على إصدار سندات قابلة للتحويل
تصل قيمتها إلى  1٫235مليار درهم
لمساهمي الشركة األغلبية.

شهر يونيو

•	عقد طيران اإلمارات شراكة مع دبي
باركس آند ريزورتس للحصول على
تذاكر حصرية.
شهر يوليو

•	دبي باركس آند ريزورتس ومؤسسة
تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق
والمواصالت تطلقان حملة مشتركة
إلثراء مسار رحلة زوار دبي.
•	في  18يوليو  ،2018أصدر مجلس اإلدارة
قرا ًرا لتعزيز منتزه بوليوود باركس دبي.
حيث تضمنت الخطة زيادة عدد ألعاب
الركوب مع التركيز بشكل خاص على
ألعاب ركوب أصغر مناسبة للعائالت،
فضالً عن تعزيز وسائل الترفيه والتسلية
داخل المنتزه.
•	كلف المجلس كادر اإلدارة بتقييم
خطط التطوير المستقبلية لدي إكس
بي إنترتينمنتس وتوزيع رأس المال
لضمان القيمة للمساهمين من خالل
اإلدارة المالية الحكيمة.
شهر أغسطس

•	دبي باركس آند ريزورتس توقع شراكة
استراتيجية مع بوابة الدفع الصينية
الرائدة .UnionPay
•	استقالة عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.
في  8أغسطس ،أعلنت الشركة
استقالة سعادة السيد عبداهلل الحباي
من مجلس اإلدارة.
شهر سبتمبر

•	حصدت دبي باركس آند ريزورتس
جائزتي قيمتين في هذا القطاع في
حفل تكريم جوائز أطفال “تايم آوت
دبي كيدز” .2018
شهر أكتوبر

ً
جديدا
عرضا
بوليوود باركس دبي تقدم 11
ً
مع مجموعة جديدة من عروض األداء
مستوحاة من مختلف مناطق الهند.

ي .بيان نسبة التوطين في الشركة
في نهاية عام 2018

كما في تاريخ  31ديسمبر  ،2018عينت
ً
موظفا من
شركة دي إكس بي إي 1٬963
ً
موظفا إمارات ًيا مشكلين ٪7
بينهم 136
من كادر الشركة .ويتألف نحو  ٪25من
فريق اإلدارة التنفيذية العليا من مواطنين
إماراتيين ،بما في ذلك الرئيس التنفيذي
ونائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي
للشؤون التجارية.
عدد المواطنين اإلماراتيين في المنشأة المجموع

دي إكس بي إي للضيافة

4

شركة دي إكس بي إي

30

دي إكس بي إي للمنتزهات
الترفيهية

102

إجمالي عدد المواطنين اإلماراتيين 136
نسبة المواطنين اإلماراتيين

٪7

ك .بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية
التي قامت بها الشركة أو جاري
تطويرها خالل العام 2018

لم تطلق الشركة أي مبادرات ابتكارية
خالل عام  .2018ومع ذلك ،فهي ال تزال
ملتزمة بتوفير خدمات منتزهات مبتكرة
برنامجا إلشراك
لزوارها .أطلقت الشركة
ً
الموظفين يستهدف االبتكار في جميع
أنحاء الشركة ،تحت عنوان “فكرة”.
حصدت دبي باركس آند ريزورتس،
المنتزه الترفيهي المتكامل واألضخم
في المنطقة ،جائزتين قيمتين
في هذا القطاع في حفل تكريم
جوائز أطفال “دبي تايم آوت” .2018
فاز منتزه موشنجيت دبي على
جائزة “أفضل منتزه ترفيهي في
اإلمارات العربية المتحدة” كما فاز
 LEGOLAND® Waterبجائرة
“أفضل حديقة مائية في اإلمارات
العربية المتحدة” حيث أنها الوحيدة
خصيصا لألطفال في اإلمارات
المصممة
ً
العربية المتحدة.

عبدالوهاب الحلبي

رئيس مجلس اإلدارة
دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع،
التاريخ 27 :مارس 2019

التقرير السنوي ٢٠١8

57

تقرير مدقق الحسابات المستقل
ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
المبنى  ،3الطابق 6
إعمار سكوير ،داون تاون دبي
ص.ب ،4254 :دبي
اإلمارات العربية المتحدة

السادة المساهمين

هاتف+971 (0) 4 376 8888 :
فاكس+971 (0) 4 376 8899 :
www.deloitte.com

دي اكس بي انترتينمنتس (مساهمة عامة)
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
تقريــر حــول البيانات المالية الموحدة
الرأي

(معا “المجموعة”)
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لـ دي اكس بي انترتينمنتس (مساهمة عامة) (“الشركـة”) وشركاتها التابعة
ً
والتـي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2018وبيان 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،
ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.
تتضمن
ً
في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في
 31ديسمبر  2018وأدائها 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 تفصي ًلا 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

نظرا لتجاوز الخسائر المتراكمة للمجموعة نصف
نود لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم ( 3إيضاح االستمرارية) الوارد في البيانات المالية الموحدة،
ً
رأس مالها المصدر فبموجب المادة  302من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لسنة  ،2015يتوجب على مجلس اإلدارة
يوما من صدور هذه البيانات المالية الموحدة للتصويت على قرار استمرار الشركة.
عقد جمعية عمومية خالل 30
ً
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.
أمر التدقيق الهام

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمر

القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية تتمة

تمتلك المجموعة ممتلكات ومعدات بقيمة
 8.087مليون درهم ،واستثمارات عقارية بمبلغ
 512مليون درهم كما هو ُمبين في اإليضاح 6
واإليضاح  7على الترتيب .تمثل هذه الموجودات
بشكل تراكمي أهم األرصدة الجوهرية في بيان
المركز المالي الموحد للمجموعة.
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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 جز ًءا من
عملية مراجعة تقييم االنخفاض في القيمة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل تتمة

أمور التدقيق الرئيســية تتمة
أمر التدقيق الهام

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمر

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  4و  5و 6
و  7من 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  :36انخفاض 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
قمنا ً
المقيم وقدراته وقراءة شروط تعامله مع
أيضا بتقييم كفاءة
ِّ
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 قاب ًلا
للتطوير في شكله الحالي كما هو مبين في اإليضاح رقم .5

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.

بنا ًء على ما تقدم ،قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم
للموجودات المعترف بها والتكاليف ذات الصلة ،وقامت
بتحديد الموجودات التي يمكن االحتفاظ بها و استعمالها
مستقبل ًيا .بنا ًء على ذلك ،تم قيد خسارة انخفاض في القيمة
بقيمة  443مليون درهم ومخصص لاللتزامات األخرى البالغة
ً
مسبقا
 70مليون درهم وشطب تكاليف اقتراض مدفوعة
ً
وفقا لتقدير اإلدارة.
بقيمة  38مليون درهم في السجالت
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تقرير مدقق الحسابات المستقل تتمة

أمور التدقيق الرئيســية تتمة
أمر التدقيق الهام

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمر

تقييم اإلدارة إلعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ االستمرارية

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس االستمرارية
على النحو المبين في اإليضاح رقم ( 3االستمرارية).
تواصل المجموعة تكبد خسائر تشغيلية في السنوات األولى
من عملها وتراكمت خسائر تتجاوز  ٪50من رأس مالها المصدر
ولديها قروض بنكية كبيرة ،تبدأ عمليات سداد أصل القروض
في عام .2021
توقعا
قام أعضاء مجلس اإلدارة باتخاذ حكم يفيد بوجود
ً
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 تحلي ًلا 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 أخطا ًء جوهرية.
وإذا كنا قد استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى ،يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك ،استنا ًدا إلى األعمال التي قمنا بها فيما
يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير .أننا ليس لدينا ما نُ ِ
فصح 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.
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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 ( )2لسنة  ،2015وكذلك 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 ٍ
عال من التأكيد ،ولكن ال يضمن أن عملية
دائما أي خطأ جوهري إن وجد .وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ،
تمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف
ً
التدقيق التي ّ
بينة على هذه
جمع إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين ُ
الم ّ
وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُم ّ
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.
المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.
•	تقييم مالءمة السياسات المحاسبية ّ
•	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 ّبينات 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 ً
أيضا بإقرار بامتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص
تأثيرا معقولًا على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة
لديها
يكون
قد
أنها
االعتقاد
يحتمل
جميع العالقات وغيرها من المسائل التي
ً
متى كان مناس ًبا.
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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
وعم ًلا بمقتضى متطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015نفيد 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 ( )2لسنة 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  31ديسمبر 2018؛
•	يظهر اإليضاح رقم  9حول 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  ،3فقد تجاوزت الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2018نسبة  ٪50من رأس
ً
وفقا للمادة رقم  302من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لسنة  ،2015يعتزم
مال المجموعة المصدر وبالتالي
يوما من صدور هذه البيانات المالية الموحدة للتصويت على قرار بشأن استمرارية الشركة.
30
خالل
مجلس اإلدارة عقد جمعية عمومية
ً
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  31ديسمبـر  2018أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
( )2لسنة  2015أو لعقد تأسيس المجموعة مما قد يؤثر جوهريًا على أنشطتها أو مركزها المالي كما في  31ديسمبر .2018

ديلويت آند توش ( الشــرق األوسط)

أكبـر أحمد

سجل مدققي الحسابات رقم 1141
 27مارس 2019
دبي ،اإلمارات العربية المتـحدة
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2018

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الممتلكات والمعدات

6

8٬087٬357

9٬409٬289

استثمارات عقارية

7

511٬908

535٬643

استثمار في مشروع مشترك

8

53٬668

17٬429

المخزون

9

23٬242

38٬782

مطلوب من أطراف ذات عالقة

10

19٬982

34٬054

ذمم تجارية مدينة وأخرى

11

158٬813

142٬047

مشتقات مالية

12

71٬165

53٬953

موجودات مالية أخرى

13

–

650٬000

14

1٬782٬610

1٬218٬758

10٬708٬745

12٬099٬955

إيضاحات

الموجودات

النقد وأرصدة بنكية
مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال

15

سندات قابلة للتحويل  -عنصر حقوق الملكية

16

65٬717

احتياطي تحوط التدفق النقدي

12

71٬165

خسائر متراكمة

7٬999٬913

7٬999٬913
–
53٬953

()4٬312٬151

()1٬755٬250

3٬824٬644

6٬298٬616

تسهيالت بنكية

17

3٬940٬804

3٬947٬733

ذمم تجارية دائنة وأخرى

18

1٬751٬967

1٬606٬828

سندات قابلة للتحويل – عنصر المطلوبات

16

1٬189٬930

–

مطلوب ألطراف ذات عالقة

10

1٬400

1٬578

قرض من أطراف ذات عالقة

10

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات

–

245٬200

مجموع المطلوبات

6٬884٬101

5٬801٬339

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

10٬708٬745

12٬099٬955

عبــد الوهاب الحلبي

محمد ســليمان المال

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

اإليرادات

20

تكاليف المبيعات

540٬471

552٬041

()72٬672

()71٬575

467٬799

الربح اإلجمالي

مصاريف عمومية وإدارية وتشغيلية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

21

480٬466

()1٬102٬256

()1٬284٬397

()99٬250

()118٬452

خسائر انخفاض القيمة ومصاريف أخرى ذات عالقة

5

()1٬541٬738

–

تكاليف تمويل  -صافي

22

()317٬517

()216٬136

إيرادات غير تشغيلية ،صافي

23

مصاريف بيع وتسويق

حصة خسارة من مشروع مشترك

8

الخسارة للسنة

50٬142

22٬888

()209

()514

()2٬543٬029

()1٬116٬145

الدخل الشامل األخر

ً
الحقا إلى الربح أو الخسارة
بنود قد يتم إعادة تصنيفها

17٬212

تحوط التدفق النقدي – ربح القيمة العادلة

()2٬525٬817

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

16٬832
()1٬099٬313

الخسارة للسهم:

الخسارة األساسية والمخفضة للسهم (درهم)

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

64

| دي اكس بي انترتينمنتس

24

()0.318

()0.140

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

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

كما في  1يناير 2017

7٬999٬913

–

37٬121

()639٬105

7٬397٬929

الخسارة للسنة

–

–

–

()1٬116٬145

()1٬116٬145

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

–

–

16٬832

–

16٬832

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشاملة للسنة

–

–

16٬832

()1٬116٬145

()1٬099٬313

كما في  31ديسمبر 2017

7٬999٬913

–

53٬953

()1٬755٬250

6٬298٬616

تأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

–

–

–

()13٬872

()13٬872

كما في  1يناير ( 2018معاد عرضه)

7٬999٬913

–

53٬953

()1٬769٬122

6٬284٬744

سندات قابلة للتحويل – عنصر حقوق الملكية

–

65٬717

–

–

65٬717

الخسارة للسنة

–

–

–

()2٬543٬029

()2٬543٬029

الدخل الشامل اآلخر للسنة

–

–

17٬212

–

17٬212

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشاملة للسنة

–

–

17٬212

()2٬543٬029

()2٬525٬817

كما في  31ديسمبر 2018

7٬999٬913

65٬717

71٬165

()4٬312٬151

3٬824٬644

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

()2٬543٬029

()1٬116٬145

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

الخسارة للسنة
تعديالت لـ:
استهالك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

473٬362

477٬655

خسائر انخفاض القيمة ومصاريف أخرى ذات عالقة

1٬541٬738

–

317٬517

216٬136

تكاليف تمويل – صافي
الربح من تحويل أرض إلى مشروع مشترك

()17٬034

–

مخصص للديون المشكوك في تحصيلها

11٬408

–

مخصص مخزون بطيء الحركة

3٬293

–

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

3٬855

4٬814

حصة الخسارة من مشروع مشترك
(الربح)  /الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات

209

514

()144

2٬184

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

()208٬825

()414٬842

الزيادة في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

()69٬533

()42٬623

النقص في المخزون

12٬247

3٬274

النقص ( /الزيادة) في مطلوب من أطراف ذات عالقة

13٬894

()12٬326

(النقص)  /الزيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى ،باستثناء مستحقات المشروع
وذمم المحتجزات الدائنة

()4٬302

79٬054

صافي النقد المستخدم في العمليات

()256٬519

()387٬463

تعويضات نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

()2٬070

()6٬275

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()258٬589

()393٬738

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

النقص في موجودات مالية أخرى
الممتلكات والمعدات ،صافي من مستحقات المشروع وذمم المحتجزات الدائنة
فوائد مقبوضة
االستثمارات العقارية ،صافي من مستحقات المشروع وذمم المحتجزات الدائنة
عائدات بيع ممتلكات ومعدات

650٬000
()456٬326
28٬235
()15٬851
359

339٬527
()981٬629
42٬206
()8٬173
32

استثمار في مشروع مشترك

–

()17٬943

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

206٬417

()625٬980

804٬800

–

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

عائدات إصدار سندات قابلة للتحويل
تكاليف تمويل مدفوعة

()272٬530

()230٬366

عائدات قرض من أطراف ذات عالقة

150٬000

النقص ( /الزيادة) في النقد المحتجز

39٬015

()17٬875

()66٬246

()46٬080

دفعات لعقود اإليجار

245٬200

عائدات التسهيالت البنكية ،صافي من مبالغ السداد

–

734٬860

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

655٬039

685٬739

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله

602٬867

()333٬979

النقد وما يعادله في بداية السنة (إيضاح )14

1٬010٬134

1٬344٬113

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )14

1٬613٬001

1٬010٬134

تحويل قرض إلى مشروع مشترك

36٬448

–

معاملة غير نقدية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 .1معلومات عامة
تأسست دي اكس بي انترتينمنتس (مساهمة عامة) (“الشركة”) في بادئ األمر كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب الرخصة التجارية
رقم ُ ،673692
وأنشأت في  11يوليو  .2012حصلت الشركة في  9ديسمبر  2014على موافقة وزارة االقتصاد وتحولت إلى شركة مساهمة عامة
وفقًا لقانون الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  8لسنة  1984المستبدل بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
رقم  2لسنة “( 2015قانون الشركات”).
تُ عد 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:
نسبة الملكية
اســم الشركة التابعة

مكان التأسيس

تاريخ التأسيس

القانونية

النفعية

موشنجيت ذ.م.م.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 18مارس 2013

٪99

٪100

تطوير المنتزهات الترفيهية

أمجيت أوبريشنز ذ.م.م*.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 8أبريل 2013

٪100

٪100

منتزه

دبي باركس دستنيشن
مانيجمنت ذ.م.م.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 25أغسطس 2014

٪99

٪100

بيع التذاكر  /إدارة التسويق

بوليوود باركس ذ.م.م.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 25أغسطس 2014

٪99

٪100

تطوير المنتزهات الترفيهية

دبي باركس هوتيل ذ.م.م.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 25أغسطس 2014

٪99

٪100

فندق خمس نجوم

ريفر بارك ذ.م.م.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 25أغسطس 2014

٪99

٪100

تأجير وإدارة العقارات المملوكة
للشركة

إل إل دبي ثيم بارك ذ.م.م.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 7سبتمبر 2014

٪99

٪100

تطوير المنتزهات الترفيهية

إل إل دبي أوبريشنز ذ.م.م**.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 14أكتوبر 2014

٪100

٪100

منتزه

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 25مارس 2015

٪100

٪100

منتزه

إس إف دبي ذ.م.م.

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 21مايو 2015

٪99

٪100

تطوير المنتزهات الترفيهية

دو تريبس (ذ.م.م****).

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 29مايو 2016

٪100

٪100

وكيل سفريات

دي إكس بي بروجيكت آند
مانجمنت سيرفسز (ذ.م.م).

دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة

 5أبريل 2016

٪99

٪100

خدمات إدارة المشاريع

بي دبليو بي أوبريشنز ذ.م.م***.

النشـاط

*
شركة تابعة لموشنجيت ذ.م.م.
**
شركة تابعة لـ إل إل دبي ثيم بارك ذ.م.م.
***
شركة تابعة لـبوليوود باركس ذ.م.م.
****
شركة تابعة لدبي باركس دستنيشن مانيجمنت ذ.م.م.
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والمعدلة
 .2تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة
ّ
 1-2المعاييـــر 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  16عقود اإليجار (“المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )”16الصادر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  )2016والتعديالت المترتبة ذات الصلة على المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى قبل تواريخ نفاذها .يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16متطلبات 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  16للمجموعة هو  1يناير .2018
وبموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16فإن 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 مناس ًبا بالنسبة
للمستأجرين .يتعين على جميع المستأجرين ،بشكل عام ،اإلبالغ عن جميع عقود اإليجار ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  16في بيان المركز المالي الموحد ،مع االعتراف بأصل “حق االستخدام” والتزامات اإليجار ذات الصلة في بداية عقد اإليجار.
لقد ركز المعيار المحاسبي الدولي رقم  17على 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  ،17تم حساب عقود اإليجار خارج الميزانية العمومية بشكل مشابه
لعقود الخدمات ،حيث أدرجت الشركة مصاريف اإليجار (عاد ًة على أساس القسط الثابت) في كل فترة من عقود اإليجار.
طبقت المجموعة الطريقة المستقبلية المعدلة المسموح بها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16والذي يقضي باالعتراف
باألثر التراكمي لتطبيق المعيار في البداية ،على األرباح المحتجزة وليس إعادة عرض السنوات السابقة .وعند القيام بذلك ،استعانت
المجموعة ً
شهرا.
أيضا بالوسيلة العملية لعدم االعتراف بحق استخدام األصل أو مسؤولية إيجار عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12
ً
التأثيــر على المحاســبة  -المجموعة كطرف مؤجر
ال يغير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16بشــكل جوهري طريقة حســاب المؤجر لعقود اإليجار في بياناته المالية ،حيث يســتمر
تبعــا لذلــك ،فــي تصنيــف عقــود اإليجار على أنها إما عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشــغيلية عند تطبق المعيار الدولي إلعداد
المؤجــرً ،
التقارير المالية رقم  ،16ويتم احتســاب هذين النوعين من عقود اإليجار بشــكل مختلف .ولكن قام المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  16بتغيير 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  16واســتنتجت إلى أنه ال يوجد تأثير جوهــري على البيانات
المالية الموحدة.
التأثير على المحاســبة  -المجموعة كطرف مســتأجر
يغيــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقم  16من طريقة حســاب المجموعة لعقود اإليجار المدرجة خــارج الميزانية العمومية عند
ـهرا أو أقل) وعقود
تطبيق المعيار المحاســبي الدولي رقم  ،17وذلك باســتثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  12شـ ً
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  ،16في 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 مبدئ ًيا بنا ًء
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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والمعدلة تتمة
 .2تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة
ّ
 1-2المعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـــر جوهري على البيانــات المالية الموحدة تتمة

تأثيــر تطبيــق المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم 16
يبين الجدول التالي تأثير كل من بنود البيانات المالية الموحدة التي تأثرت بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16كما في
 1يناير :2018
كما هو معروض
ً
سابقا
ألف درهم

تعديالت بموجب المعيار الدولي
إلعداد التقاير المالية رقم 16
ألف درهم

كما هو معاد
عرضه
ألف درهم

ممتلكات ومعدات

9٬409٬289

244٬079

9٬653٬368

إجمالي الموجودات

12٬099٬955

244٬079

12٬344٬034

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

1٬606٬828

257٬951

1٬864٬779

إجمالي المطلوبات

5٬801٬339

257٬951

6٬059٬290

الخسائر المتراكمة

()1٬755٬250

()13٬872

()1٬769٬122

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

12٬099٬955

244٬079

12٬344٬034

 2-2المعاييــر 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  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريخ.

•	التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2016 – 2014بتعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1تطبيق
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى والمعيار المحاسبي الدولي رقم  28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
•	تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  22مقابل 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 أوالمطلوب 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  2الدفع على أساس السهم بشأن تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.
•
•	تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  40االستثمارات العقارية :تـرتبط تلك التعديالت بتعديل نص الفقرة رقم  57ليكون 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 دلي ًلا 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  7األدوات المالية :اإلفصاحات التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقريـر المالية
الموحدة رقم  9األدوات المالية .إفصاحات إضافية لمحاسبة التحوط (والتعديالت الالحقة لها) الناتجة من مقدمة فصل محاسبة التحوط
الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقريـر المالية الموحدة رقم  9األدوات المالية.
•	المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية والذي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  39األدوات 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 حال ًيا وفق المعيار
المحاسبي الدولي رقم .39
		انخفاض القيمة :يقضي اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9على المجموعة أن تقوم بقيـد خسائر انخفاض القيمة
للموجودات المالية عن طريق استبدال طريقة الخسائر المتكبدة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم  39بطريقة الخسارة االئتمانية
المتوقعة المستقبلية.
		تخضــع الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفأة ،مثل الذمم التجارية المدينة والذمــم المدينة األخرى والودائع ،إلى مخصصات
مخصصا
انخفــاض القيمــة التــي يقتضيهــا المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم  .9ويتطلب هذا المعيار مــن المجموعة أن تقيد
ً
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.

التقرير السنوي ٢٠١8
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

والمعدلة تتمة
 .2تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة
ّ
 2-2المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة المطبقة من غير تأثير جوهري على البيانــات المالية الموحدة تتمة

•	المعيــار الدولــي إلعداد التقاريــر المالية رقم  9األدوات المالية تتمة
		وفيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ،قامت المجموعة بتطبيق المنهج المبسط للمعيار وقد احتسبت الخسائر
االئتمانية المتوقعة بنا ًء على العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة.
شهرا .وتمثل الخسارة
		تستند الخسارة االئتمانية المتوقعة بشأن الموجودات المالية األخرى على خسارة ائتمانية متوقعة لمدة 12
ً
شهرا جز ًءا من العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من حاالت التعثر في سداد أي أداة
االئتمانية المتوقعة لمدة 12
ً
شهرا بعد تاريخ التقرير .ومع ذلك ،فإذا كانت الخسارة االئتمانية قد شهدت زيادة جوهرية منذ البداية،
مالية والتي يمكن حدوثها خالل 12
ً
فسيستند المخصص على العمر الزمني للخسارة االئتمانية المتوقعة.
ً
وفقا للمعيار المحاســبي الدولي رقم  9عن االعتراف المبكر
		ال تتوقع اإلدارة أن يســفر اعتماد نموذج الخســارة االئتمانية المتوقعة
للخسائر االئتمانية.
		محاسبة التحوط :اعتمدت المجموعة محاسبة التحوط بأثر مستقبلي .وفي تاريخ التطبيق األولي ،كانت جميع عالقات التحوط القائمة
للمجموعة مؤهلة لمعاملتها كعالقات محاسبة تحوط .واتسا ًقا 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  9أي تأثير جوهري.
 3-2المعاييــر 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:
والمعدلة
المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية الجديدة
ُ
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ســارية للفترات السنوية
التــي تبدأ في أو بعد

تفسير اللجنة الدولية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  23الشكوك 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  .12ويأخذ 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.

 1ينايـر 2019

التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2017 – 2015بتعديل المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  3اندماج األعمال ،والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11الترتيبات التعاقدية المشتركة،
والمعيار المحاسبي الدولي رقم  12ضرائب الدخل ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  23تكاليف االقتراض.

 1ينايـر 2019

مقدما
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية :والتي تتعلق بمزايا الدفع
ً
بالتعويض السلبي ،بحيث يعدل هذا المعيار المتطلبات الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9بشأن
حقوق اإلنهاء وذلك بهدف السماح بالقياس بالتكلفة المطفأة (أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بنا ًء على
نموذج األعمال) حتى في حال دفعات التعويض السلبي.

 1ينايـر 2019

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28االستثمار 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 جز ًءا من االستثمار
الصافي في هذه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 1ينايـر 2019

اﻟﺗﻌدﯾﻼت على اﻟﻣراﺟﻊ إلى اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎهيمي ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ إلعداد التقارير اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ إلعداد
التقارير اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  2المدفوعات القائمة على أﺳﺎس الحصص ،واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  3اندماج
األعمال ،واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  6التنقيب والبحث عن الموارد المعدنية ،والمعيار اﻟدولي ﻹﻋداد
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ١٤الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات المالية،
والمعيار المحاسبي الدولي رقم  8السياسات المحاسبية :التغيرات على التقديرات المحاسبية ،والمعيار المحسابي
الدولي رقم  34إعداد التقارير المالية المرحلية ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  37المخصصات والمطلوبات
المحتملة والموجودات المحتملة ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  38الموجودات غير الملموسة ،وتفسير اللجنة
الدولية للتقارير المالية رقم  12اتفاقيات امتياز الخدمات ،وتفسير اللجنة الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  19إطفاء
المطلوبات المالية بأدوات حقوق الملكية ،وتفسير اللجنة الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  20تكاليف إزالة الطبقة
الصخرية في مرحلة االنتاج من منجم صخري ،وتفسير اللجنة الدولية للتقارير المالية رقم  22المعامالت بالعمالت
األجنبية ،وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم  32الموجودات غير الملموسة.

 1ينايـر 2020

| دي اكس بي انترتينمنتس

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
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والمعدلة تتمة
 .2تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة
ّ
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ســارية للفترات السنوية
التــي تبدأ في أو بعد

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17عقود التأمين
حيث يقضي هذا المعيار بقياس التزامات التأمين بقيمة تنفيذ العقد الحالية .ويوفر المعيار كذلك منهج
عرض وقياس أكثر اتسا ًقا 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  4عقود التأمين اعتبا ًرا من  1يناير .2021

 1ينايـر 2021

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

ُأرجئ تاريخ السريان ألجل غيـر
مسمى .وال يزال التطبيق
مسموحا 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.
  .3السياســات 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) وتُ قرب جميع القيم إلى أقرب ألف درهم ،ما لم ُيحدد خالفًا لذلك.
المتبعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة:
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية ّ
مبدأ االستمرارية

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس االستمرارية ،والتي تفترض أن المجموعة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها
شهرا من تاريخ التوقيع على البيانات المالية الموحدة .تكبدت المجموعة خالل السنة الحالية خسارة صافية قدرها 2.543
لفترة ال تقل عن 12
ً
مليون درهم ( 1.116 :2017مليون درهم) ،وكان لديها تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بقيمة  259مليون درهم ( 394 :2017مليون درهم)،
وقروض بنكية مستحقة بقيمة  4.158مليون درهم ( 4.158 2017مليون درهم) كما في ذلك التاريخ .بما أن خسائر المجموعة تتجاوز نصف
ً
وفقا للمادة  302من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لسنة  ،2015يعتزم مجلس اإلدارة عقد
رأسمالها المصدر وبالتالي
يوما من إصدار هذه البيانات المالية الموحدة للتصويت على قرار استمرار الشركة.
جمعية عمومية في غضون 30
ً
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 اللتزاماتالتطوير المتبقية؛ و
	توقعات التدفق النقدي الحالية لمدة  12شهرا 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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ترى اإلدارة استنا ًدا إلى هذه العوامل ،وباستثناء ما هو مبين في اإليضاح رقم  ،5فإنه من غير المحتمل أن يتحقق أي أصل إضافي بمبلغ
ً
وفقا لذلك ،لم يتم إجراء أي تعديالت على البيانات
أقل من المبلغ الذي تم قيده به في البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر .2018
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 نتيجةً 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
المتبعة في الشركة األم .كما و تستـبعد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق
المتبعة في الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية ّ
ّ
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.
تُ درج 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
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أراضي

ليس عليها استهالك

مبـاني وبنية تحتية

40 – 5

معدات تكنولوجيا المعلومات ومعدات أخرى

25 – 3

أحصنة المالهي وأماكن الجذب

40 – 5

أثاث وتركيبات

25 – 3

مركبات

4–3

حق استخدام األصل
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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) ،وتُ قاس 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

أراضي

ليس عليها استهالك

مباني وبنية تحتية ومعدات أخرى

40 - 5

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 بنا ًء 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.
ً
وفقا لطريقة حقوق الملكية ،قيد االستثمار
يتم المحاسبة عن االستثمار في مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية ،.بحيث يتم
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 .وتُ حدد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح .إن ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﺗﺣﻘيق هي ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ المقدر ﻟﻟﻣﺧزون ﻧﺎﻗﺻًﺎ التكاليف اﻟﻣﻘدرة لالستعمال والتكلفة اﻟﻼزﻣﺔ 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
تُ صنف الموجودات المالية إلى الفئات المحددة التالية :موجودات مالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر” واستثمارات “محتفظ بها
ويحدد
لالستحقاق” وموجودات مالية “متاحة للبيع” و “قروض وذمم مدينة” .ويعتمد التصنيف على طبيعة األدوات المالية والغرض منهاُ ،
هذا التصنيف عند االعتراف المبدئي .ويتم تنظيم جميع الموجودات المالية للمجموعة ضمن “القروض والذمم المدينة”.
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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
المقدرة ،مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
ّ
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
ً
سابقا
غير قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل حساب المخصص .ويتم إدراج أية مبالغ مستردة الحقة بشأن المبالغ التي تم شطبها
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
ُ
التكلفة المطفأة في حالة عدم
القيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة
األخرالموحد إلى حد أن ال تتجاوز
َ
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.

التقرير السنوي ٢٠١8
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المطلوبــات الماليــة وأدوات الملكية الصادرة عن المجموعة

التصنيــف كدين أو حقوق ملكية
تُ صنف أدوات الدين والملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر االتفاق التعاقدي وتعريفات المطلوب المالي وأداة الملكية.
أدوات الملكية
المتبقية في موجودات أي منشأة بعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها .تسجل أدوات
أداة الملكية هي العقد الذي يثبت الفائدة
ّ
المحصلة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.
المبالغ
الملكية التي تصدرها المجموعة بصافي
ّ

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

المطلوبــات المالية األخرى
تُ قاس المطلوبات المالية األخرى ،بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى والتسهيالت البنكية والمطلوب ألطراف ذات عالقة
والقروض من أطراف ذات عالقة بدايةً 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

التحوط تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أداة التحوط و بند التحوط مع أهداف إدارة المخاطر المرجوة و استراتيجيتها في
عند بدء عالقة
ّ
التحوط .و عالوة على ذلك تقوم المجموعة عند بدء عملية التحوط و الحقًا و بشكل مستمر بتوثيق ما إذا كانت أداة
القيام بعدة عمليات
ّ
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
الفعال في بيان الدخل الموحد على الفور.
اآلخر وتتراكم ضمن احتياطي للتحوط من التدفق النقدي .تُ درج أية أرباح أوخسائر تتعلق بالجزء غير ّ
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

یتم االعتراف بالقروض مبدئیا بالقیمة 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
كبيرة لإلنجاز.
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 اﻻﻋﺗراف به بشــكل ﻣﻧﻔﺻل ضمن
ﺣﻘوق الملكية.
ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس مكون المطلوبات ﻟﻸداة 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 المستأجرُ ،يصنف العقد على أنه عقد إيجار ،بينما يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخر
ً
وفقا لإلرشادات
كعقود إيجار تشغيلية .إذا كانت المجموعة هي الطرف المستأجر ،يتم االعتراف بجميع العقود في البيانات المالية الموحدة
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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  .3السياســات المحاسبية الهامة تتمة
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.
ً
وفقا للمعايير المعمول
إن قيمة حق االستخدام سوف يتم إستهالكه على مدى فترة عقد اإليجار وإذا تعرض النخفاض في القيمة للضرورة
ً
الحقا
بها .لم تقم المجموعة بإجراء أي تعديالت من أجل إعادة قياس التزامات اإليجار أو حق استخدام األصل .يتم قياس االلتزامات اإليجارية
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 	- 1تحديد 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.
تعهدا بنقل سلعة أو خدمة للعميل.
الخطوة 	- 2تحديد آداء االلتزامات المتضمنة في العقد :وأداء االلتزام في العقد يمثل
ً
ويعرف مقابل المعاملة بقيمة المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه نظير تحويل السلع والخدمات
الخطوة 	- 3تحديد مقابل المعاملةُ :
المتعهد بها للعميل ،ويستثنى من تلك القيمة المبالغ المحصلة نياية عن الغير.
الخطوة 	- 4تخصيص 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 	- 5قيد 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 بنا ًء 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 بنا ًء على قيمة المقابل
المكتسب بسبب أداء االلتزام .وينشأ التزام تعاقدي حال زيادة قيمة المقابل المستلم من العميل قيمة اإليرادات المعترف بها.
تُ قاس 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
قياسا موثو ًقا به.
والتكاليف ،كلما توجب ذلك،
ً
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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  .3السياســات المحاسبية الهامة تتمة
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
تُ قيد 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.
المعامــات 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.
ضمن فروق التحويل الناتجة عن تسوية البنود النقدية وإعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد
تُ َ
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
تزود داخليًا إلدارة الشركة من
المجموعة وتعرض في الوقت الراهن المعلومات المالية كقطاع تشغيلي فردي بنا ًء على المعلومات التي ّ
أجل اتخاذ القرارات.
  .4األحكام المحاســبية الهامة والمصادر الرئيســية للتقديرات غير المؤكدة
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة التي تناولها إيضاح  ،3يطلب من إدارة الشركة اتخاذ أحكام و تقديرات و افتراضات تتعلق
فوريًا من مصادر أخرى .وتستند تلك التقديرات
بالقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ،وهي األحكام التي ال يتسنى الحصول عليها ّ
واالفتراضات على الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل األخرى التي تعد ذات صلة بها .هذا ،وقد تأتي النتائج الفعلية مختلفة عن تلك التقديرات.
المتضمنة بشكل مستمر ،ويتم االعتراف بالتعديالت المحاسبية الناتجة عن التغير في التقديرات و
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات
َ
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 ِ
كل من الفترات المستقبـلية والحالية.
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  .4األحكام 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 فص ًلا بين أطراف التعاقد المشترك والشركة نفسها.
وتمتلك المجموعة المشروع المشترك بنسبة  ٪60بجانب 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  7و  12عن 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 ً
أخذا باالعتبار التطورات التكنولوجية.
ويتم إنشاء نسب استهالك موحدة بنا ًء 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

حكما إداريًا يقتضي تقييم ما إذا كان يمكن دعم القيمة الدفترية للموجودات
إن استرداد الموجودات هو أحد األمور التي تنطوي على
ً
بأعلى من صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المستمدة من تلك الموجودات باستخدام توقعات التدفقات النقدية
مخصوما منها تكاليف البيع .وقد قدرت اإلدارة أن أقل وحدات
المخصومة عند الحاجة (“القيمة المستخدمة”) والقيمة العادلة للموجودات
ً
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 بنا ًء 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  5للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقييم انخفاض قيمة المجموعات.
  .5الربح 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

خسائر انخفاض القيمة والمصاريف األخرى ذات الصلة بمشروع سكس فالجز دبي (أ)

551٬018

–

خسائر انخفاض القيمة على تطوير المرحلة ( 1ب)

990٬720

–

1٬541٬738

–

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

أجرى مجلس اإلدارة في أغسطس  2018مراجعة استراتيجية لخطط التطوير المستقبلية وتوظيف رأس المال ،بما في ذلك تطوير سكس
فالجز دبي.
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  .5الربح 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.
ً
ووفقا 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  443مليون درهم ،ومخصص لاللتزامات األخرى البالغة  70مليون
درهم وشطبها من تكاليف االقتراض المدفوعة مقدمًا البالغة  38مليون درهم تم االعتراف بها في البيانات المالية الموحدة.
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

خسائر انخفاض القيمة على الممتلكات والمعدات

442٬578

–

مخصص للمطلوبات األخرى

70٬324

–

مقدما
شطب – تكاليف قروض مدفوعة
ً

38٬116

–

551٬018

–

(ب) خســائر انخفاض القيمــة في تطوير المرحلة األولى

ً
عرضا تجاريًا طويل األجل ،فقد أدى التأخير في
بينما تعتقد اإلدارة أنه من السابق ألوانه إجراء تقييم لألصل الرائد في السوق والذي يعتبر بطبيعته
زيادة عدد الزيارات الدولية إلى انخفاض مؤقت في قيم الموجودات القابلة للتحقيق ذات الصلة .بنا ًء على ذلك ،سجلت المجموعة خالل العام،
رسوم انخفاض قيمة غير نقدية قدرها  991مليون 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 بنا ًء على خطة العمل التي أعدتها اإلدارة والتي تغطي فترة  10سنوات تم تقييمها بعد
ذلك باستخدام القيمة النهائية المقدرة.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة:
2018

2017

معدل النمو طويل األجل

٪3.0

٪3.0

معدل الخصم

٪9.5

٪9.7

استنا ًدا 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  31ديسمبر  ،2018إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى بنسبة  ،٪ 0.2مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن خسارة انخفاض
القيمة ستزيد بمقدار  334مليون درهم ،إذا كان معدل الخصم المستخدم أقل بنسبة  ،٪ 0.2مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،
ستنخفض خسارة انخفاض القيمة بمقدار  260مليون درهم.
كما في  31ديسمبر  ،2018إذا كان معدل النمو المستخدم أقل بنسبة  ،٪ 0.2مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن خسارة انخفاض
القيمة ستزيد بمقدار  179مليون درهم ،إذا كان معدل النمو المستخدم أعلى بنسبة  ،٪ 0.2مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،
ستنخفض خسارة انخفاض القيمة بمقدار  191مليون درهم.
لم تسجل المجموعة أي انخفاض في القيمة بشأن االستثمارات العقارية .تم تحديد القيم القابلة لالسترداد بشأن تلك العقارات بنا ًء على
مطروحا منها تكلفة البيع ،أيهما أعلى .وقد تم تحديد تقديرات القيمة العادلة لتلك العقارات من قبل مقيميين
القيمة المستخدمة
ً
مؤهلين مستقلين استنا ًدا إلى طريقة الدخل كما هو موضح بالتفصيل في اإليضاح رقم .7
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 .6الممتلكات والمعدات

أراضي
ألف درهم

مباني وبنية
تحتية
ألف درهم

أحصنة
المالهي
معدات
تكنولوجية وأماكن
الجذب
وأخرى
ألف درهم
ألف درهم

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

حق
استخدام
األصل
ألف درهم

أعمال قيد
التنفيذ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة

كما في  1يناير 2017

1٬168٬573

5٬977٬815

1٬092٬404

1٬034٬485

96٬584

5٬732

–

126٬728

9٬502٬321

إضافات خالل السنة

–

–

28٬743

3٬121

1٬111

5٬338

–

287٬704

326٬017

استبعادات

–

–

()43

–

–

()4٬422

–

–

()4٬465

تحويل من االستثمارات العقارية

9٬337

63٬741

6٬162

–

–

–

–

–

79٬240

كما في  31ديسمبر 2017

1٬177٬910

6٬041٬556

1٬127٬266

1٬037٬606

97٬695

6٬648

–

414٬432

9٬903٬113

تأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم 16

–

–

–

–

–

–

252٬496

–

252٬496

6٬041٬556

1٬127٬266

1٬037٬606

97٬695

6٬648

252٬496

414٬432

10٬155٬609

–

475

6٬038

4٬562

3٬655

2٬888

–

318٬925

336٬543

تحويل إلى مشروع مشترك

()19٬414

–

–

–

–

–

–

–

()19٬414

كما في  1يناير ( 2018معاد عرضه) 1٬177٬910

إضافات خالل السنة
تحويل من ( /إلى) االستثمارات
العقارية

–

6٬342

()4٬600

–

1٬536

–

–

–

3٬278

استبعادات

–

–

–

–

–

()795

–

–

()795

إعادة تصنيف

–

()44٬727

31٬862

17٬442

15٬334

()3٬880

–

()16٬031

–

كما في  31ديسمبر 2018

1٬158٬496

6٬003٬646

1٬160٬566

1٬059٬610

118٬220

4٬861

252٬496

717٬326

10٬475٬221

االستهالك المتراكم وانخفاض
القيمة

82

كما في  1يناير 2017

–

10٬909

18٬270

2٬735

3٬208

2٬186

–

–

37٬308

مصروف للسنة

–

221٬179

147٬549

71٬790

15٬318

2٬430

–

–

458٬266

استبعادات

–

–

()43

–

–

()2٬206

–

–

()2٬249

تحويل من االستثمارات العقارية

–

357

142

–

–

–

–

–

499

كما في  31ديسمبر 2017

–

232٬445

165٬918

74٬525

18٬526

2٬410

–

–

493٬824

تأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم 16

–

–

–

–

–

–

8٬417

–

8٬417

كما في  1يناير ( 2018معاد عرضه) –

232٬445

165٬918

74٬525

18٬526

2٬410

8٬417

–

502٬241

مصروف للسنة

–

223٬261

159٬055

47٬071

13٬777

1٬165

8٬417

–

452٬746

خسارة انخفاض القيمة (إيضاح )5

75٬799

697٬877

95٬390

82٬257

14٬389

191

24٬817

442٬578

1٬433٬298

تحويل من ( /إلى) االستثمارات
العقارية

–

79

()418

–

498

–

–

–

159

استبعادات

–

–

–

–

–

()580

–

–

()580

كما في  31ديسمبر 2018

75٬799

1٬153٬662

419٬945

203٬853

47٬190

3٬186

41٬651

442٬578

2٬387٬864

القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2018

1٬082٬697

4٬849٬984

740٬621

855٬757

71٬030

1٬675

210٬845

274٬748

8٬087٬357

كما في  31ديسمبر 2017

1٬177٬910

5٬809٬111

961٬348

963٬081

79٬169

4٬238

–

414٬432

9٬409٬289
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  .7استثمارات عقارية
أراضي
ألف درهم

بنية تحتية للمباني
ومعدات أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة

كما في  1يناير 2017

117٬665

519٬838

637٬503

تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

()9٬337

()69٬903

()79٬240

في  31ديسمبر 2017

108٬328

449٬935

558٬263

تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

–

()3٬278

()3٬278

في  31ديسمبر 2018

108٬328

446٬657

554٬985

االستهالك المتراكم

في  1يناير 2017

–

3٬730

3٬730

محمل للسنة

–

19٬389

19٬389

تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

–

()499

()499

في  31ديسمبر 2017

–

22٬620

22٬620

محمل للسنة

–

20٬616

20٬616

تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

–

()159

()159

كما في  31ديسمبر 2018

–

43٬077

43٬077

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

108٬328

403٬580

511٬908

في  31ديسمبر 2017

108٬328

427٬315

535٬643

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

يقضي المعيار المحاسبي الدولي رقم  40بالقيام بإفصاح منفصل للقيم العادلة لالستثمارات العقارية في حال استخدام نموذج التكلفة.
وتستعين المجموعة كل سنة بمقيمين مستقلين مؤهلين مهن ًيا 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 ( )٪9.5وفترة عدم اإلشغال ()٪8
استندت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية البالغ قيمتها  657مليون درهم كما في  31ديسمبر  624 :2017( 2018مليون درهم) وفق
تقييم أجراه مقيم خارجي مستقل .لم تتغير تقنيات التقييم المستخدمة خالل العام.
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 .8اســتثمار في مشروع مشترك
اكتتبت المجموعة خالل سنة  2018برأس مال في إل إل دبي هوتيل ذ.م.م“( .ليجوالند هوتيل”) .فميا يلي تفاصيل االستثمار.
االسم

طبيعة النشاط

بلد التأسيس

نسبة االستحواذ ٪

طريقة القياس

إل إل دبي هوتيل ذ.م.م.

الترفيه والضيافة

اإلمارات العربية المتحدة

٪60

الملكية

فيما يلي الحركة في االســتثمار

في  1يناير
تحويل أرض إلى مشروع مشترك
حصة الخسارة المعترف بها خالل الفترة  /السنة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

17٬429

–

36٬448

–

()209

()514

استثمار نقدي في مشروع مشترك

–

17٬943

كما في  31ديسمبر

53٬668

17٬429

 .9المخزون

سلع ومخزون تشغيلي أخر
مخصص للمخزون بطيء الحركة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

26٬535

38٬782

()3٬293
23٬242

–
38٬782

الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة

كما في  1يناير

–

–

مخصص ُمكون خالل السنة

3٬293

–

كما في  31ديسمبر

3٬293

–

 .10معامــات وأرصدة األطراف ذات العالقة
تتكون اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن منشآت خاضعة للملكية المشتركة و  /أو اﻹدارة والسيطرة المشتركة ،وﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن كما ورد
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ  ٢٤اإلفصاح عن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
كانت األرصدة التالية قائمة كما في تاريخ التقرير:
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

12٬920

28٬570

مطلوب من مشروع مشترك

7٬005

5٬114

مطلوب من شركات تابعة للشركة األم

57

370

19٬982

34٬054

1٬400

1٬578

مطلوب من أطراف ذات عالقة

مطلوب من الشركة األم

مطلوب إلى طرف ذو عالقة

مطلوب 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 وتُ صنف كموجودات  /مطلوبات متداولة.
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 .10معامــات وأرصــدة األطراف ذات العالقة تتمة
ب)	ترتبط المبالغ المطلوبة من الشركة األم بقيمة  13مليون درهم ( 31ديسمبر  29 :2017مليون درهم) بذمم مدينة لخدمات إدارة مشروع
مقدمة من اإلدارة.
ج)	قامــت المجموعــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018بتحويــل أرض بقيمة عادلة تبلغ  62مليون درهم إلى اســتثمار في
مشروع مشترك.
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

قروض من أطراف ذات عالقة

قرض من الشركة األم الرئيسية

–

2٬452

قرض من الشركة األم

–

247٬748

–

245٬200

(	)1حصلت المجموعة خالل عام  2017على تسهيل قرض مساند من مساهم بقيمة  700مليون درهم وذلك من الشركة األم الرئيسية
والشركة األم .تم سحب  245مليون درهم من هذا التسهيل في سبتمبر  2017و  150مليون درهم في مارس  2018وذلك 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  ٪8سنويًا.
( )2خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018تم تضمين القرض المساند من مساهم في سندات قابلة للتحويل (إيضاح  .)16وقد 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

منافع قصيرة األجل

12٬203

12٬246

منافع طويلة األجل

328

303

12٬531

12٬549

  .11ذمــم تجارية مدينة وأخرى

ذمم تجارية مدينة
مخصص للديون المشكوك في تحصيلها

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

70٬401

25٬501

()11٬408

–

58٬993

25٬501

دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

55٬005

72٬433

سلفيات لمقاولين

39٬804

43٬524

ذمم فوائد مدينة

5٬011

589

158٬813

142٬047

تقوم المجموعة بتطبيق النهج المبسط بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9بشأن 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  11مليون درهم ( 31ديسمبر  :2017ال شيء) .تم تحديد المخصص بنا ًء على افتراضات حول مخاطر
التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة .تقوم المجموعة باالستعانة باألحكام عند اتخاذ هذه االفتراضات واختيار المدخالت ،استنا ًدا
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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  .11ذمــم تجارية مدينة وأخرى تتمة
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

في  1يناير

–

–

مخصص مكون خالل السنة

11٬408

–

كما في  31ديسمبر

11٬408

–

تتضمن الذمم التجارية المدينة للمجموعة مدينين بقيمة دفترية قدرها  42مليون درهم ( 12 :2017مليون 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

يوما
متسحقة بأقل من 180
ً

27٬982

8٬925

يوما
مستحقة ألكثر من 180
ً

13٬594

2٬659

41٬576

11٬584

  .12أدوات مالية مشــتقة
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

مقايضات أسعار الفائدة

القيمة العادلة
الموجبة
ألف درهم

القيمة االسمية
ألف درهم

القيمة العادلة
الموجبة
ألف درهم

القيمة االسمية
ألف درهم

71٬165

2٬896٬831

53٬953

2٬997٬812

أبرمت المجموعة مقايضات أسعار الفائدة بشأن قرض ألجل سائد بالدوالر األمريكي تم تحديد مقايضات أسعار الفائدة هذه كأدوات تحوط،
نظرا ألن واحد أو أكثر من البيانات ال يعتمد على بيانات سوقية ملحوظة.
كما تم تصنيفها عند المستوى  3من مقايضات أسعار الفائدة
ً
  .13موجودات مالية أخرى
تتضمن الموجودات المالية األخرى ودائع ثابتة قيمتها صفر درهم ( 31ديسمبر  650 :2017مليون درهم) تحتفظ بها بنوك بفترات استحقاق
أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ التقرير .لقد ربحت الودائع الثابتة فائدة بنسب تتراوح من  ٪2إلى  :2017( ٪3من  ٪2إلى  )٪3سنويًا.
 .14نقــد وأرصدة بنكية
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2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

النقد في الصندوق

3٬229

3٬387

النقد بالبنك

1٬779٬381

1٬215٬371

1٬782٬610

1٬218٬758

يطرح :نقد مقيد

()169٬609

()208٬624

النقد وما يعادله

1٬613٬001

1٬010٬134
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 .14نقــد وأرصدة بنكية تتمة
تحمل الحسابات عند الطلب فائدة أقصاها  ٪1سنويًا ( 31ديسمبر  ٪1 :2017سنويًا) ،وتحمل الودائع قصيرة األجل لدى البنوك التي لها فترات
استحقاق أقل من ثالثة أشهر اسعار فائدة تتراوح من  ٪2إلى  31( ٪3ديسمبر  :2017اسعار فائدة من  ٪2إلى  )٪3سنويًا .ويتضمن النقد المقيد
احتياطيات محتفظ بها لخدمة الدين وفق متطلبات القروض ألجل والودائع النقدية لدى البنوك إلصدار تسهيالت خطابات ضمان.
  .15رأس المال
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

سهما قيمة كل منها  1درهم
يبلغ رأس المال المصرح به عدد 12.643.655.416
ً
سهما قيمة كل منها  1درهم)
( 31ديسمبر 12.643.655.416 :2017
ً

12٬643٬655

12٬643٬655

سهما قيمة كل منها  1درهم
يبلغ رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل عدد 7.999.912.670
ً
سهما قيمة كل منها  1درهم)
( 31ديسمبر 7.999.912.670 :2017
ً

7٬999٬913

7٬999٬913

 .16ســندات قابلة للتحويل
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

القيمة الدفترية للقرض المساند من مساهم والفائدة المستحقة في تاريخ اإلصدار

412٬004

–

عائدات من اإلصدار من السندات القابلة للتحويل

804٬800

–

1٬216٬804

–

يطرح :القيمة المتبقية لعنصر حقوق الملكية

()65٬717

–

يضاف :فوائد متراكمة

38٬843

–

القيمة الدفترية لعنصر المطلوبات

1٬189٬930

–

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018أبرمت المجموعة اتفاق مع الشركة األم الرئيسية والشركة األم إلصدار سندات قابلة للتحويل
بقيمة  1.2مليار درهم تمت الموافقة عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في  25أبريل  .2018بموجب االتفاق ،تم تضمين الرصيد
المستحق من القرض المساند من مساهم والفائدة المتراكمة في السندات القابلة للتحويل.
تستحق السندات القابلة للتحويل في  30يونيو  2026وتحمل فائدة بنسبة  ٪8سنويًا متراكمة كل ثالثة أشهر .وتعتبر السندات قابلة
للتحويل من خالل خيار حامليها بسعر  1.04درهم من الفترة التي تبدأ من  1يناير  2021وتنتهي في  31ديسمبر  .2024ويتم تمديد فترة
شهرا عند انتهاء الصالحية في حال كان متوسط السعر المرجح ألسهم الشركة لمدة  12شهرًا أقل من  1.04درهم.
التحويل لمدة 12
ً
وفي  31ديسمبر  2018تم إصدار السندات القابلة للتحويل بالكامل.
 .17تسهيالت بنكية
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

قروض ألجل

4٬158٬026

4٬158٬026

مجموع تكاليف االقتراض

306٬392

271٬516

يطرح :مبالغ مطفأة متراكمة

()89٬170

()61٬223

تكاليف اقتراض غير مطفأة

217٬222

210٬293

القيمة الدفترية

3٬940٬804

3٬947٬733
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 .17تســهيالت بنكية تتمة
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

بعد سنة وليس أكثر من سنتين

–

230٬220

بعد سنتين وليس أكثر من  5سنوات

819٬989

1٬269٬312

بعد خمس سنوات

3٬338٬037

2٬518٬120

شهرا
مبالغ تستحق التسوية بعد 12
ً

4٬158٬026

4٬017٬652

شهرا
مبالغ تستحق التسوية خالل 12
ً

–

140٬374

4٬158٬026

4٬158٬026

قروض ألجل

أ)	في  31ديسمبر  ،2018كان لدى المجموعة تسهيالت بنكية متاحة بقيمة  5.2مليار درهم ( 31ديسمبر  5.2 :2017مليار درهم) في
شكل قروض ألجل تم استخدام  4.2مليار درهم منها في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  4.2 :2017مليار درهم) و  1مليار 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  4.2مليار درهم المستحقة بتاريخ  30يونيو  .2026خالل السنة المنتهية في
 31ديسمبر  ،2018تلقت المجموعة إعفاء من السداد لمدة  3سنوات 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 اعتبا ًرا
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  31ديسمبر  ،2018كان لدى المجموعة تسهيالت تتعلق بخطابات االعتماد البالغة  200مليون درهم ( 31ديسمبر  228 :2017مليون
درهم) وخطابات االعتماد غير المسددة البالغة  46مليون درهم ( 31ديسمبر  1 :2017مليون 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:
التغيرات النقدية

88

ُمكون حقوق
الملكية من
السندات القابلة
للتحويل
ألف درهم

 1يناير 2018
ألف درهم

تدفقات نقدية
تمويلية
ألف درهم

سندات قابلة للتحويل

–

804٬800

()65٬717

قرض من أطراف ذات عالقة

245٬200

150٬000

–

التغيــرات غير النقدية
عقود إيجار
تمويلية
معترف بها
ألف درهم

تغيرات غير
نقدية أخرى
ألف درهم

 31ديسمبر 2018
ألف درهم

–

450٬847

1٬189٬930

–

()395٬200

–

قروض بنكية

4٬158٬026

–

–

–

–

4٬158٬026

التزامات مرهونة

303٬246

()66٬246

–

252٬496

37٬012

526٬508

4٬706٬472

888٬554

252٬496

92٬659

5٬874٬464
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 .18ذمــم تجارية دائنة وأخرى
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

ذمم تجارية دائنة

228٬229

218٬908

مصاريف مستحقة

507٬428

517٬607

محتجزات دائنة

244٬817

378٬607

التزامات ضمن عقود اإليجار التمويلية (إيضاح ( 25ج))

526٬508

303٬246

مقدم إيجار ومقدمات أخرى

32٬312

31٬890

إيرادات مؤجلة

41٬869

45٬296

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح )19

7٬138

5٬280

مطلوبات أخرى

163٬666

105٬994

1٬751٬967

1٬606٬828

 .19مخصــص تعويــض نهاية خدمة الموظفين
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

5٬280

5٬579

محمل للسنة

3٬928

6٬825

تحويل إلى طرف ذو عالقة

–

()849

مبالغ مدفوعة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

()2٬070
7٬138

()6٬275
5٬280

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.
 .20اإليرادات
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

إيرادات دخول

230٬294

237٬344

المأكوالت والمشروبات

81٬940

75٬768

إيرادات اإلقامة

68٬566

43٬114

الرعاية

68٬370

64٬304

البضائع

42٬821

52٬130

إيرادات اإليجار

21٬122

28٬687

رسوم اإلدارة

5٬150

5٬000

عائدات إدارة المشاريع

–

21٬574

أخرى

22٬208

24٬120

540٬471

552٬041
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 .21مصاريف تشــغيلية وإدارية وعمومية
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

رواتب وتعويضات أخرى للموظفين *

292٬057

391٬017

مصاريف استهالك (إيضاح  6و )7

473٬362

477٬655

مصاريف مرافق

74٬178

102٬030

رسوم إدارة وامتياز

59٬309

57٬715

إصالحات وصيانة

55٬739

60٬518

مصاريف توريد واتصاالت وتكنولوجيا

40٬549

70٬795

مصاريف إيجار

38٬346

43٬584

مخصص للديون المشكوك في تحصيلها

11٬408

–

مصاريف خدمات أمنية

10٬862

17٬201

مصاريف سفر

10٬349

20٬759

مصاريف تأمين

6٬723

7٬785

مخصص للمخزون بطيء الحركة

3٬293

–

أخرى

26٬081

35٬338

1٬102٬256

1٬284٬397

*

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

 .22صافــي تكاليف التمويل
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

مصاريف الفوائد

()210٬839

فائدة على القروض

()271٬595

فائدة على التأجير التمويلي

()46٬917

()21٬353

إطفاء تكاليف قروض

()31٬662

()26٬150

()350٬174

()258٬342

إيرادات الفوائد

فائدة على الودائع

32٬657

42٬206

()317٬517

()216٬136

 .23إيرادات غير تشــغيلية  -صافي
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الربح من تحويل أرض إلى مشروع مشترك

17٬034

–

استرداد خصومات

7٬397

6٬278

()4٬025

1٬850

(مخصصات) /عكوسات متعلقة بالموظفين
تحرير التزام مؤجل
مصاريف غير تشغيلية أخرى

31٬632
()1٬896
50٬142
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 .24الخسارة األساســية والمخفضة للسهم
تُ حتســب الخســارة األساســية للســهم بتقسيم الخسارة المنسوبة لحاملي أســهم ملكية الشركة على عدد األسهم العادية قيد اإلصدار
خالل السنة.
2018

الخسارة المنسوبة لحاملي أسهم ملكية الشركة (بآالف الدراهم)

2017

()1٬116٬145

()2٬543٬029

المعدل المتوسط لعدد األسهم (بآالف الدراهم)

قائمة في  1يناير

7٬999٬913

7٬282٬704

إصدار أسهم جديدة – المتوسط المرجح

–

717٬209

7٬999٬913

7٬999٬913

قائمة كما في  31ديسمبر
الخسارة األساسية والمخفضة للسهم (بالدرهم)

()0.140

()0.318

إن الشركة ليس لديها أية أدوات لها تأثير مخفض على الخسارة لكل سهم عند تنفيذها.
 .25تعهــدات والتزامات طارئة
أ) تعهدات

بلغت قيمة التعهدات للخدمات المستلمة بشأن تطوير وإنشاء موجودات مصنفة ضمن حسابات الممتلكات والمعدات واالستثمارات
العقارية بقيمة  0.6مليار درهم كما في  31ديسمبر  0.7 :2017( 2018مليار درهم).
ب) عقــود اإليجــار التشــغيلية – المجموعة كطرف مؤجر
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

ال تتجاوز سنة واحدة

15٬000

40٬000

بعد سنة وليس أكثر من خمس سنوات

–

15٬000

15٬000

55٬000

ج) عقود اإليجار – المجموعة كطرف مســتأجر
الحد األدنى لدفعات
اإليجار المستقبلية

القيمــة الحالية للحد
األدنى لدفعات اإليجار

الفائدة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

أقل من سنة

89٬655

61٬440

46٬610

18٬683

43٬045

42٬757

أكثر من سنة وأقل
من  5سنوات

355٬723

245٬760

159٬915

44٬294

195٬808

201٬466

بعد  5سنوات

960٬057

61٬440

672٬402

2٬417

287٬655

59٬023

1٬405٬435

368٬640

878٬927

65٬394

526٬508

303٬246

د) عقــود إيجار تشــغيلية – المجموعة كطرف مؤجر
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

أقل من سنة واحدة

27٬635

32٬584

أكثر من سنة وأقل من  5سنوات

33٬407

65٬647

61٬042

98٬231
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 .25تعهــدات والتزامات طارئة تتمة
هـ) خطابات ضمان

خطابات ضمان

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

45٬564

1٬018

و) االلتزامات الطارئة

قد تنشأ االلتزامات الطارئة أثناء سير العمل العادي ،والتي بنا ًء على المعلومات المتاحة حال ًيا ،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.
 .26األدوات المالية
(أ) أهم السياســات المحاسبية

يتناول اإليضاح  3تفاصيل 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

قروض وذمم مدينة (تتضمن النقد وما يعادله)

1٬871٬169

مشتقات مالية بالقيمة العادلة

1٬928٬902

71٬165

53٬953

1٬942٬334

1٬982٬855

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

المطلوبات المالية

بالتكلفة المطفأة

6٬865٬951

5٬841٬282

(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.
وتُ حدد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي:
•	تُ حدد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بأحكام وشروط قياسية متداول بها في أسواق سائلة نشطة باإلشارة إلى
األسعار السوقية المدرجة؛ و
ً
عمومأ بنا ًء على حســاب
وفقا ألنماط التســعير المقبولة
•	يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات المالية والمطلوبات المالية األخرى
ً
القيمة الحالية لتحليل التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة باســتخدام أســعار من معامالت ســوقية جارية ملحوظة وأســعار تداول
ألدوات متشابهة.
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 .26األدوات الماليــة تتمة
(ج) القيمــة العادلــة لألدوات المالية تتمة
تقنيــات وافتراضيــات التقييم المطبقة ألغراض قيــاس القيمة العادلة تتمة
وتُ قــاس األدوات الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي بالقيمة العادلة ويتم تجميعها ضمن المســتويات من  1إلى  3بنا ًء على مدى ملحوظية
قيمتها العادلة:
•	قياســات القيمة العادلة من المســتوى  1هي تلك المســتمدة من أســعار مدرجة (غير معدلة) في أســواق نشــطة لموجودات
ومطلوبات مماثلة.
•	قياسات القيمة العادلة من المستوى  2هي تلك المستمدة من مدخالت غير األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى  1والملحوظة
لموجودات أو مطلوبات مباشرة (أي ،كاألسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار)؛ و
•	قياسات القيمة العادلة من المستوى  3هي 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.
 .27إدارة 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  ٪3 - ٪1سنويًا .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 ( :2015ليبور  ٪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  ٪20مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن تكاليف الفائدة
للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018سترتفع  /ستنخفض  16مليون درهم ( 10 :2017مليون 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
بنا ًء على التدفقات النقدية غيـر المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية بنا ًء على االستحقاق المتوقع وأقرب موعد الستالم المجموعة
لموجوداتها المالية وسداد مطلوباتها المالية .تشتمل الجداول على التدفقات النقدية الرئيسية فقط.
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 .27إدارة 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

موجودات مالية غير محملة بفوائد

–

موجودات مالية محملة بفوائد ثابتة

2.12

1٬609٬772

مشتقات مالية

1.65

–

261٬397

261٬397

–
–

1٬609٬772

71٬165

71٬165

1٬871٬169

71٬165

1٬942٬334

2017

موجودات مالية غير محملة بفوائد

–

موجودات مالية محملة بفوائد ثابتة

2.12

1٬672٬747

مشتقات مالية

1.65

–

المعدل المرجح
لنسبة الفائدة ٪

256٬155

256٬155

–
–

1٬672٬747

53٬953

53٬953

1٬928٬902

53٬953

1٬982٬855

أقل من سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

المجمــوع
ألف درهم

المطلوبات المالية
2018

مطلوبات مالية محملة بفوائد متغيرة

8–3.15

43٬045

مطلوبات مالية غير محملة بفوائد

–

5٬831٬419

5٬874٬464

991٬487

–

991٬487

1٬034٬532

5٬831٬419

6٬865٬951

2017

مطلوبات مالية محملة بفوائد متغيرة

8–3.15

183٬132

4٬523٬341

4٬706٬473

مطلوبات مالية غير محملة بفوائد

–

1٬134٬809

–

1٬134٬809

1٬317٬941

4٬523٬341

5٬841٬282

 .28إدارة 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.
 .29إعادة 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.
 .30الموافقــة علــى البيانات المالية الموحدة
وافق أعضاء مجلس اإلدارة على البيانات المالية الموحدة ،وتم التوقيع عليها والتصريح بإصدارها في  27مارس .2019
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إشعار هام
هذا التقرير السنوي ومحتوياته غير مخصصين للنشر أو اإلصدار أو التوزيع ،كليًا أو جزئيًا ،بشكل مباشر أو
غير مباشر ،في و/أو إلى أي اختصاص قضائي يكون التوزيع فيه أو إليه غير قانوني.
أعد هذا التقرير السنوي وأصدرته لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» (مساهمة عامة) وشركاتها التابعة .وألغراض
ّ
هذا اإلشعار ،يعني «التقرير السنوي» هذه الوثيقة ومحتوياتها وأي جزء منها وأي تقرير سنوي شفهي وأي جلسة
أسئلة وأجوبة وأي كتب أو مواد شفهية نوقشت أو وزعت في اجتماع التقرير السنوي.
قد تكون المعلومات الواردة في هذا التقرير السنوي عرضة للتحديث والمراجعة والتحقق والتعديل ،وقد تتغير هذه
المعلومات جوهريًا .وال تعد الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو الشركات التابعة لتلك الشركات
األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه أو شركاته التابعة أو مستشاريه خاضعين ألي
التزام بتحديث المعلومات الحالية الواردة في هذا التقرير السنوي ذي الصلة بهم أو االحتفاظ بتلك المعلومات أو تزويد
متلقي تلك المعلومات بإمكانية الوصول إلى أي معلومات إضافية قد تنشأ فيما يتعلق بها ،وتخضع أي آراء واردة
في هذا التقرير السنوي للتغيير دون إشعار .وال يقع على عاتق الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو
الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه أو شركاته
التابعة أو مستشاريه أي مسؤولية أيًا كان نوعها (سوا ًء كانت مسؤولية تقصيرية أو خالف ذلك) عن أي خسارة من أي
نوع تنشأ عن أي استخدام لهذا التقرير السنوي أو فيما يتعلق به.
يعد هذا التقرير السنوي إعالنًا ألغراض قواعد نشرات اإلصدار البريطانية ،وال تشكل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة
عرضًا لبيع أوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية أو في أي دولة أخرى .وال يشكل هذا التقرير السنوي وال يعد جزءًا
من ،وينبغي أال يفسر على أنه جزءًا من ،أي عرض أو دعوة أو طلب أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو بيعها أو االشتراك
فيها في أي والية قضائية ،وال ينبغي أن يشكل هذا التقرير أو أي جزء منه أساسًا ألي عقد أو التزام من أي نوع وال يمكن
االعتماد عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام.
عد هذا التقرير السنوي ألغراض المعلومات والمرجعية فقط ،وال يعد نصيحة قاطعة ،وال ينبغي االعتماد عليه بهذه
ُأ ّ
الصفة .وال يحتوي هذا التقرير السنوي على كافة المعلومات التي قد تكون مطلوبة لتقييم أي صفقة محتملة،
ويجب أال ُيعتمد عليه فيما يتعلق بأي صفقة محتملة مماثلة .وال يوضح أي إسقاط أو تقدير أو توقع أو أي بيان
«استشرافي» آخر في هذا التقرير السنوي سوى األداء االفتراضي في ظل االفتراضات المحددة لألحداث أو الظروف ،وال
ُيعد مؤشرًا يعتد به لألداء المستقبلي.
قد تستمد بيانات الصناعة والسوق الواردة في هذا التقرير السنوي ،بالقدر المتاح ،من مصادر رسمية أو من الغير.
وتشير المنشورات والدراسات والمسوحات المتعلقة بالصناعة والصادرة عن الغير بصفة عامة إلى أن البيانات الواردة
فيها قد تم الحصول عليها من مصادر ُيعتقد بأنها موثوق بها ،دون تقديم أي ضمانات بشأن دقة هذه البيانات أو
اكتمالها .ورغم اعتقاد الشركة بأنه تم إعداد هذه المنشورات والدراسات والمسوحات بواسطة مصدر موثوق ،إال أنها
لم تتحقق بشكل مستقل من البيانات الواردة فيها .وباإلضافة إلى ذلك ،استمدت بعض بيانات الصناعة والسوق الواردة
في هذا التقرير السنوي من األبحاث والتقديرات الداخلية الخاصة بالشركة القائمة على معرفة إدارة الشركة وخبراتها
بالسوق الذي تعمل فيه .ورغم اعتقاد الشركة عمومًا بمعقولية هذه الدراسات والتقديرات وموثوقيتها ،إال أنه لم يتم
التحقق منها ومن المنهجية واالفتراضات القائمة عليها بواسطة أي مصدر مستقل للتحقق من دقتها أو اكتمالها،
ٍ
ٍ
مفرط على أي من بيانات الصناعة أو السوق
بشكل
وهي تخضع للتغيير دون إشعار .ووفقًا لذلك ،ال يتوجب االعتماد
الواردة في هذا التقرير السنوي.
وأنت توافق على االلتزام بالقيود والشروط المسبقة ،وسيعتبر هذا تعهدًا منك بأنك قرأت محتويات هذا اإلشعار
ووافقت على االمتثال لها.
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