
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(

 التابعة وشركاتها

 

 

  المرحليةالمالية  المعلومات

 المستقل الحسابات مدقق مراجعة وتقرير
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 التابعة وشركاتها دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(

 

 

 اتصفحال المحتـويات

  

 1  المرحليةالمعلومات المالية  مراجعة تقرير

  

 2 الموحد الموجز المركز المالي بيان

  

 3 الموحد الشامل اآلخر الموجزالدخل الربح أو الخسارة وبيان 

  

 4 الموحد الموجز الملكية حقوق بيان التغيرات في

  

 5  الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 

  

 20 - 6 الموحدة الموجزةالمالية  البياناتإيضاحات حول 

 







 

 

 

 3 وشركاتها التابعة  دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( شركة

 

 الموحد الشامل اآلخر الموجز الدخلالربح أو الخسارة و بيان

 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلفنرة ال

 

 في المنتهية أشهر الثالثة فترة  

 يونيو 30

  المنتهية أشهر الستة فترة

 يونيو 30 في

  2018 2017 2018 2017 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف إيضاحات 

  مدقق)غير  (مدقق)غير   مدقق)غير  (مدقق)غير   
      

 279,479 289,029 119,614 115,846 19 اإليرادات

  36,793) (37,332)  21,843) (15,843)  المبيعات تكاليف

 242,686 251,697 97,771 100,003  اإلجمالي الربح
      

  670,548) (560,578)  317,703) (283,100) 20  وإدارية وعمومية تشغيلية مصاريف

  78,343) (49,572)  37,566) (23,580)  وتسويقية بيعية مصاريف

  95,012) (131,851)  51,944) (69,302) 21 صافي -تكاليف التمويل 

 23,586 28,337 23,569 20,943 22 صافي -إيرادات غير تشغيلية 

  291) (120)  285) (76) 8 مشترك مشروع من الخسارة حصة

  577,922) (462,087)  286,158) (255,112)  للفترة الخسارة
      

      األخرى الشاملة الدخل / )الخسارة(

ا إلى الربح أو الخسارة       بنود قد يتم إعادة تصنيف ا الحق 

  17,607) 50,652  21,984) 9,470  العادلة القيمة ربح / )خسارة  – النقدي التدفق تحوط

  595,529) (411,435)  308,142) (245,642)  للفترة الشاملة الخسارة إجمالي
      

      :للسهم الخسارة

  0.072) (0.058)  0.036) ( 0.032) 23  درهم) للس م والمخفضة األساسية الخسارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الموحدة الموجزةالمالية  البياناتهذه  منال يتجزأ  اإليضاحات المرفقة جزءا   تشكل

  



 

 

 
 4   التابعة وشركاتها دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( شركة

 

 الموحد الموجزالملكية  حقوقبيان التغيرات في 

 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلفنرة ال

 

 

 المال رأس 

 –سندات قابلة للتحويل 

 عنصر حقوق الملكية

 من تحوط احتياطي

 المجموع متراكمة خسائر النقدي التدفق

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

      

 7,397,929  639,105) 37,121 - 7,999,913 )مدقق  2017 يناير 1 في كما

      

  577,922)  577,922) - - - للفترة الخسارة

  17,607) -  17,607) - - للفترة الخسارة الشاملة األخرى

      

  595,529)  577,922)  17,607) - - للفترة الشاملة الخسارة إجمالي

      

 6,802,400  1,217,027) 19,514 - 7,999,913  )غير مدقق  2017 يونيو 30 في كما

      

 6,298,616  1,755,250) 53,953 - 7,999,913 )مدقق  2018يناير  1في  كما

عنصر حقوق الملكية  –سندات قابلة للتحويل 

 33,425 - - 33,425 -  15)إيضاح 

      

  462,087)  462,087) - - - للفترةالخسارة 

 50,652 - 50,652 - - للفترة اآلخرالدخل الشامل 

  411,435)  462,087) 50,652 - - للفترة الشاملة الخسارة إجمالي

      

 5,920,606 (2,217,337) 104,605 33,425 7,999,913 (مدقق)غير  2018 يونيو 30 في كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .الموحدة الموجزة المالية البياناتال يتجزأ من هذه  اإليضاحات المرفقة جزءا   تشكل



 

 

 5  التابعة وشركاتهادي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(  شركة

 

 )غير مدقق( الموجز الموحد النقدية التدفقات بيان

 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلفنرة ال
 

 

 

 .الموحدة الموجزةالمالية  البياناتاإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه  تشكل

 يونيو 30المنتهية في الستة أشهر فترة   

  2018 2017 

 ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدقق  )غير مدقق(  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  577,922) (462,087)  للفترةالخسارة 

    تعديالت لـ:

 235,531 238,224  ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية است الك   

 95,012 131,851  صافي –تكاليف تمويل    

 - (17,034)  الربح من تحويل أرض إلى مشروع مشترك   

 - 4,095  مخصص للديون المشكوك في تحصيل ا   

 2,416 2,172  مخصص تعويض ن اية الخدمة للموظفين   

  32) (144)  الربح من بيع ممتلكات ومعدات   

 291 120  حصة الخسارة من مشروع مشترك   
 

  الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في 
(102,803) (244,704  

  56,644) (28,713)  في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى الزيادة

  7,821) 4,874  في المخزون النقص / )الزيادة 

  3,627) (7,515)  أطراف ذات عالقة من / إلى مطلوب الزيادة في 

 31,614 13,537  باستثناء مستحقات المشروع في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى الزيادة
 

  281,182) (120,620)   العمليات المستخدم في النقد

  1,616) (1,619)  المدفوعةتعويضات ن اية خدمة الموظفين 
    

  282,798) (122,239)  األنشطة التشغيلية المستخدم في صافي النقد

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 371,409 650,000   في موجودات مالية أخرىالنقص 

  789,814) (163,747)  المشروع، صافي من مستحقات إضافات إلى الممتلكات والمعدات

 32 359  بيع ممتلكات ومعدات عائدات

  4,846) (1,357)  ، صافي من مستحقات المشروعإضافات إلى االستثمارات العقارية

 19,636 14,297  فوائد مقبوضة

  17,943) -  في مشروع مشترك مساهمة نقدية

  421,526) 499,552  األنشطة االستثمارية (المستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - 270,000  إصدار سندات قابلة للتحويل عائدات

 - 150,000  قرض من أطراف ذات عالقةعائدات 

  107,923) (154,129)  تكاليف تمويل مدفوعة

  339) (73,151)  المحتجزالزيادة في النقد 

 794,907 -  التس يالت البنكية، صافي من مبالغ إعادة السدادعائدات 

  15,360) (15,360)  مبالغ مدفوعة لإليجار التمويلي

 671,285 177,360  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
    

  33,039) 554,673  في النقد وما يعادله )النقص(الزيادة / صافي 

 1,344,113 1,010,134   13)إيضاح  الفترةالنقد وما يعادله في بداية 

 1,311,074 1,564,807  (13)إيضاح  الفترةالنقد وما يعادله في نهاية 

    معاملة غير نقدية:

 - 36.448  تحويل أرض إلى مشروع مشترك



 

 

 6  التابعة وشركاتها دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( شركة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلفنرة ال
 

 معلومات عامة    .1

يوليو  11، وأُنشررأت في 673692األمر كشررركة ذات مسرر ولية محدودة بموجر الرخصررة التجارية رقم  بدايةفي "( الشررركة)" (مسرراهمة عامة)تأسررسرر  دي اكس بي انترتينمنتس 

 8االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  وفقا  لقانون الشركات على موافقة وزارة االقتصاد وتحول  إلى  ركة مساهمة عامة 2014ديسمبر  9حصل  الشركة في . 2012
 "(. قانون الشركات)" 2015لسنة  2المستبدل بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم   1984لسنة 

 

 "(.الشركة األم الرئيسيـة. )"م.م.القابضة ذ اسميرليجر آند انترتيمنتس ذ.م.م. )"الشركة األم"  ومملوكة بشكل ن ائي من قبل  ميراسالشركة هي  ركة تابعة لإن 
 

 "(.اإلمارات العربية المتحدة)" ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة33772: ب.عنوان الشركة المسجل هو ص
 

الترفي ية،  و االسررتثمار في المشرراريع السررياحية و  في االسررتثمار في المشرراريع التجارية وإدارة المنتزهات"( المجموعة"معا  )تتمثل األنشررطة المرخصررة للشررركة و ررركات ا التابعة 

 .وإدارة الفعاليات رافقإدارت ا؛ والتطوير العقاري؛ والمتاجرة في التذاكر اإللكترونية للفعاليات الرياضية والترفي ية، و إدارة التسويق،  وخدمات إدارة الم
 

 : التاليةتتضمن البيانات المالية الموجزة الموحدة الشركات التابعة 
 

  نسبة الملكية         

 النشـاط النفعية القانونية تاريخ التأسيس مكان التأسيس اسم الشركة التابعة

 %100 %99 2013 مارس 18 دبي، اإلمارات العربية المتحدة موشنجيت ذ.م.م.
 

 تطوير المنتزهات الترفيهية
 منتزه %100 %100 2013أبريل  8 دبي، اإلمارات العربية المتحدة أمجيت أوبريشنز ذ.م.م.*

 بيع التذاكر / إدارة التسويق %100 %99 2014أغسطس  25 دبي، اإلمارات العربية المتحدة دبي باركس دستنيشن مانيجمنت ذ.م.م.
 تطوير المنتزهات الترفيهية %100 %99 2014أغسطس  25 دبي، اإلمارات العربية المتحدة بوليوود باركس ذ.م.م.

 فندق خمس نجوم %100 %99 2014أغسطس  25 دبي، اإلمارات العربية المتحدة هوتيل ذ.م.م. دبي باركس
 تأجير وإدارة العقارات المملوكة للشركة %100 %99 2014أغسطس  25 دبي، اإلمارات العربية المتحدة ريفر بارك ذ.م.م.

 تطوير المنتزهات الترفيهية %100 %99 2014سبتمبر  7 دبي، اإلمارات العربية المتحدة إل إل دبي ثيم بارك ذ.م.م.
 منتزه %100 %100 2014أكتوبر  14 دبي، اإلمارات العربية المتحدة إل إل دبي أوبريشنز ذ.م.م.**

 منتزه %100 %100 2015 مارس 25 دبي، اإلمارات العربية المتحدة بي دبليو بي أوبريشنز ذ.م.م.***
 تطوير المنتزهات الترفيهية %100 %99 2015مايو  21 العربية المتـحدةدبي، اإلمارات  إس إف دبي ذ.م.م.

 وكيل سفريات %100 %100 2016 ايوم 29 دبي، اإلمارات العربية المتـحدة دو تريبس )ذ.م.م.(****
دي إكس بي بروجيكتتتت  نتتتد متتتانجمنتتتت 

 خدمات إدارة المشاريع %100 %99 2016أبريل  5 دبي، اإلمارات العربية المتحدة سيرفسز )ذ.م.م.( 
 
 

 .م.م. ركة تابعة لمو نجي  ذ* 
 .م.م. ركة تابعة لـإل إل دبي ثيم بارك ذ** 
 .م.م. ركة تابعة لـبوليوود باركس ذ*** 
 .م.م. ركة تابعة دبي باركس دستنيشن مانيجمن  ذ**** 

 

 .    تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة2
 

 المطبقة من غير تأثير جوهري على البيانات المالية الموجزة الموحدةالدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  المعايير  2-1
 

 بدأتر التي أصبح  سارية للفتـرات السنوية التي ، وهي المعاييالموجزة الموحدة المعدلة التالية في هذه البيانات الماليةالجديدة وتم العمل بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 أو بعد ذلك التاريخ.  2018يناير  1اعتبارا من 
 

  تطبيق المعايير الدولية إلعداد  1بتعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2016 – 2014التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 .المشاريع المشتركةاالستثمارات في الشركات الزميلة و 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  التقارير المالية للمرة األولى

 
 

  مقابل المعامالت بالعمالت األجنبية والسلف 22تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  

 بالعمالت األجنبية أو أي أجزاء من تلك المعامالت في حال:يتعلق هذا التفسير بالمعامالت التي تتم 

 وجود مقابل سائد بعملة أجنبية أو مسعر ب ا؛ -

 الدخل ذات الصلة؛ واعتراف المنشأة بأي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل المتعلقة بذلك المقابل في موعد يسبق قيد األصل أو المطلوب أو  -

 جودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل غير نقدي.أن كان أي من مو -
 

 

  بشأن تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس الس م. الدفع على أساس الس م 2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 

  ليكون أنه ال يجوز للمنشأة تحويل أي عقار إلى  57: تـرررتبت تلك التعديالت بتعديل نص الفقرة رقم االستثمارات العقارية 40تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

العقار أو لم يستوف تعريف  استثمارات عقارية أو من استثمارات عقارية إال بوجود دليل يش د على تغير في استخدامه. ويقع التغير في استخدام العقار في حال استوفى

ي مجرد بتغيير اإلدارة نيت ا السرررررتخدام العقار في ذاته دليال  على تغير اسرررررتخدامه. وقد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التوال يعد العقاري.  معنى االسرررررتثمار

 تضمنت ا هي قائمة غير  املة.
 

  لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة ل ا  الناتجة  وذلك بشأن إفصاحات إضافية تاإلفصاحااألدوات المالية:  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 .األدوات المالية 9من مقدمة فصل محاسبة التحوط الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقريـر المالية الموحدة رقم 
 

  لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة ل ا  الناتجة  وذلك بشأن إفصاحات إضافية اإلفصاحاتاألدوات المالية:  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 .األدوات المالية 9رقم من مقدمة فصل محاسبة التحوط الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقريـر المالية الموحدة 
 

 بحيث يجمع الجوانر األدوات المالية: االعتراف والقياس 39يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  والذي األدوات المالية 9ر المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاري ،

 الثالثة من محاسبة األدوات المالية: التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط.
 

 التصنيف والقياس

 .39األساس المطبق حالي ا وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم سيستمر قياس جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية على نفس 
 

  



 

 

 7  التابعة وشركاتهادي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(  شركة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلفنرة ال
 

 )تتمة( للتقارير المالية الجديدة والمعدلة.    تطبيق المعايير الدولية 2
 

 )تتمة( المطبقة من غير تأثير جوهري على البيانات المالية الموجزة الموحدةالدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  المعايير  2-1
 

 انخفاض القيمة
 

خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية عن طريق استبدال طريقة الخسائر  بقيـدعلى المجموعة أن تقوم  9يقضي اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 بطريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة المستقبلية. 39المتكبدة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

مة التي يقتضي ا المعيار الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، مثل الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والودائع، إلى مخصصات انخفاض القيتخضع 

ا للخسائر االئتمانية المت9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   وقعة.. ويتطلر هذا المعيار من المجموعة أن تقيد مخصص 
 

خصم العجز  المجموعة تحصيل ا. ويتم الخسائر االئتمانية المتوقعة الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بما يتفق مع العقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع تمثل

 بعد ذلك بما يعادل نسبة الفائدة الفعلية األصلية لألصل.
 

ر الزمني مدينة والذمم المدينة األخرى، قام  المجموعة بتطبيق المن ج المبست للمعيار وقد احتسب  الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء  على العموفيما يتعلق بالذمم التجارية ال

 للخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

 األدوات. تعتمد المجموعة من ج مبست يتعلق باالعتراف بالعمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة بشأن هذه 
 

ا. وتمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12تستند الخسارة االئتمانية المتوقعة بشأن الموجودات المالية األخرى على خسارة ائتمانية متوقعة لمدة  ا من  12  ر  ا جزء    ر 

ا بعد تاريخ التقرير. ومع ذلك، فإذا كان   12مالية والتي يمكن حدوث ا خالل العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من حاالت التعثر في سداد أي أداة    ر 

 الخسارة االئتمانية قد   دت زيادة جوهرية منذ البداية، فسيستند المخصص على العمر الزمني للخسارة االئتمانية المتوقعة.
 

 عن االعتراف المبكر للخسائر االئتمانية. 9وفق ا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تتوقع اإلدارة أن يسفر اعتماد نموذ  الخسارة االئتمانية المتوقعة ال
 

 محاسبة التحوط
 

بأثر مستقبلي. وفي تاريخ التطبيق األولي، كان  جميع عالقات التحوط القائمة للمجموعة م هلة لمعاملت ا كعالقات محاسبة تحوط. اعتمدت المجموعة محاسبة التحوط 

للمجموعة، ولذا لم يكن في عالقات تحوط التدفقات النقدية لمايضة سعر الفائدة بالكامل واتساق ا مع الفترات السابقة، استمرت المجموعة في تحديد التغير في القيمة العادلة 

 أي تأثير جوهري. 9لتطبيق متطلبات محاسبة التحوط وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يتم العمل ب ا بعد:لم تقم المجموعة بعد بتطبيق المعايير الدولية 

 

 الجديدة والُمعدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
سرررارية للفترات السرررنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

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

عملة والنسرررر الضرررريبية وكذلك عدم اليقين بشرررأن معامالت ضرررريبة الدخل في ظل المعيار المحاسررربي االئتمانية الضرررريبية غير المسرررت

 . ويأخذ هذا التفسير بشكل خاص في االعتبار ما يلي:12الدولي رقم 

  ما إذا كان يتعين مراعاة المعامالت الضريبية بشكل جماعي؛ 

 ت الضريبية؛وضع افتراضات تتعلق بإجراءات الفحص التي تجري ا ال يئا 

  تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية  وأسس الضريبة والخسائر الضريبية غير المستعملة واالعتمادات الضريبية

 غير المستعملة ونسر الضرائر؛ و

 .تأثير التغيرات في الحقائق والظروف 

 2019ينايـر  1

  

بتعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  2017 – 2015التحسررررينات السررررنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

، والمعيار المحاسررربي الدولي رقم الترتيبات التعاقدية المشرررتركة 11، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اندما  األعمال 3رقم 

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

 2019يناير  1

  

ا بالتعويض السرررررررلبي، بحيث األدوات المالية 9تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  : والتي تتعلق بمزايا الدفع مقدم 

بشررررررأن حقوق اإلن اء وذلك ب دف السررررررماح بالقياس  9هذا المعيار المتطلبات الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يعدل

 بالتكلفة المطفأة )أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بناء  على نموذ  األعمال  حتى في حال دفعات التعويض السلبي.

 2019يناير  1

  

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

تفصيالت حول الكيفية التي سيقوم ب ا معد المعاييـرررررر الدولية إلعداد التقاريـررررر  16يتناول المعيار الدولي إلعداد التقاريـرررررر المالية رقم 

المالية باالعتـررررراف بعقود اإليجار وقياس ا وعرض ا واإلفصاح عن ا. ويقدم المعيار نظام محاسبة واحد للمستأجر بحيث يتعين بموجبه 

ا أو أقل من ذلك أو  12تكن عقود اإليجار تمتد لفتـرررة  ما لمستأجرين تسجيل موجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار على الم ما   ر 

تصرررنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشرررغيلية أو يسرررتمر الم جرون في المعيار، وفي ظل ذا األصرررل المعني تقل عن ذلك.  تكن قيمة لم

بشأن محاسبة الم جر على حاله إلى حد كبيـرررر بدون تغيـرررر عن  16ار الدولي إلعداد التقاريـرررر المالية رقم تمويلية، مع بقاء من ج المعي

 .17سلفه المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2019ينايـر  1

  

: وذلك فيما يتعلق بالفوائد االسررررتثمار في الشررررركات الزميلة والمشرررراريع المشررررتركة 28تعديالت على المعيار المحاسرررربي الدولي رقم 

طويلة األجل في المشرراريع الزميلة والمشرراريع المشررتركة. وتبين هذه التعديالت أنه ال يتم تطيبق طريقة حقوق الملكية على أي منشررأة 

كة زميلة أو األدوات المالية على الفوائد طويلة األجل في أي  رررررررر 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  على تطبيقتقوم 

ا من االستثمار الصافي في هذه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك   مشروع مشترك التي تشكل جزء 

 2019يناير  1

 

 إلعداد التقرارير ليدولا رلمعياا ليدبتع لماليةا إلعداد التقرارير ليةدولا رلمعاييا في يميهلمفاا راطإلا لیإ جعرالما علی تيالدلتعا

 رلمعيااو، اندما  األعمال 3 مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا رلمعيااو، الحصرررررررص سساأ المدفوعات القائمة على 2 مقر لماليةا

الحسابات  14 مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا والمعيار، التنقير والبحث عن الموارد المعدنية 6 مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا
السرررياسرررات  8، والمعيار المحاسررربي الدولي رقم عرض البيانات المالية 1والمعيار المحاسررربي الدولي رقم ، ألسرررباب تنظيميةالم جلة 

، والمعيار إعداد التقارير المالية المرحلية 34والمعيار المحسرررررررابي الدولي رقم  المحاسررررررربية: التغيرات على التقديرات المحاسررررررربية،

 38، والمعيار المحاسررررررربي الدولي رقم لمحتملة والموجودات المحتملةالمخصرررررررصرررررررات والمطلوبات ا 37المحاسررررررربي الدولي رقم 

، وتفسررررير اللجنة الدولية إلعداد امتياز الخدماتاتفاقيات  12، وتفسررررير اللجنة الدولية للتقارير المالية رقم الموجودات غير الملموسررررة

تكاليف  20فسير اللجنة الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ، وتإطفاء المطلوبات المالية بأدوات حقوق الملكية 19التقارير المالية رقم 
المعامالت بالعمالت  22، وتفسرررررير اللجنة الدولية للتقارير المالية رقم إزالة الطبقة الصرررررخرية في مرحلة االنتا  من منجم صرررررخري

 .الموجودات غير الملموسة 32، وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم األجنبية
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 8  التابعة وشركاتهادي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(  شركة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلفنرة ال
 

 )تتمة( .    تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة2
 

 )تتمة(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد     2-2
 

 الجديدة والُمعدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
سارية للفترات السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد

 عقود التأمين 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
قود حيث يقضي هذا المعيار بقياس التزامات التأمين بقيمة تنفيذ العقد الحالية. ويوفر المعيار كذلك من ج عرض وقياس أكثر اتساق ا لجميع ع

 يرالتأمين. وت دف تلك المتطلبات لتحقيق محاسررربة متسرررقة وقائمة على المباد  بشرررأن كافة عقود التأمين. ويحل المعيار الدولي إلعداد التقار

ا من  4محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17المالية رقم   2021يناير  1عقود التأمين اعتبار 

 2021ينايـر 1

 

االستثمار  28، وعلى المعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية الموحدة 10تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـررررررر المالية رقم 

 ، وذلك بشأن معالجة بيع الموجودات أو المساهمة ب ا من المستثمر إلى  ركته الزميلة 2011كات الزميلة والمشاريع المشتـررركة )في الشر

 أو مشروعه المشتـرك.

 

أُرجئ تاريخ السريان ألجل غيـررررر 

ا مسمى . وال يزال التطبيق مسموح 

 به
 

أنه قد ال يكون لتطبيق هذه المعايير وعندما يسري العمل ب ا، للمجموعة  الموجزة الموحـررررردةعلى البيانات المالية  الجديدة والتعديالتتتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات 

المعيار الدولي إلعداد التقاريـرررررررررر ا وذلك باسرررتثناء رة التطبيق األولي ل للمجموعة في فت الموجزة الموحدة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الجديدة والتفسررريرات والتعديالت

 .16المالية رقم 
 

 .2019يناير  1في البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة للفترة السنوية التي تبدأ في  16تتوقع المجموعة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 الهامة المحاسبية السياساتملخص .    3

 

 االلتـزام بيان
 

الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، كما  المرحلية المالية التقارير إعداد 34وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة للمجموعة الموجزةالمالية  البياناتإعداد  تم

 تستوفي المتطلبات المنصوص علي ا بالقوانين السارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 اإلعداد أساس
 

جميع  المعلومات المالية المرحليةتتضمن  ال .باستثناء األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس التكلفة التاريخيـة الموحدةالمالية الموجزة  البياناتإعداد  تم

 .2017 ديسمبر 31المنت ية في  للسنةللمجموعة  الموحدةالبيانات المالية  معوتُقرأ  الموحدة، السنويةالبيانات المالية  تقتضي االمعلومات التـي 
 

 .2018ديسمبر  31معبرة بالضرورة عن النتائج المتوقعة للسنة المالية المنت ية في  2018 يونيو 30وحتى  2018يناير  1إلى ذلك، ال يتعين أن تكون النتائج للفترة من  إضافةو
 

، تم اإلفصاح عن 2008أكتوبر  12الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة )هيئة األوراق المالية والسلع  في  2624/2008وفق ا للتعميم رقم 

تتفق السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة مع تلك  السياسات المحاسبية المتعلقة باالستثمارات العقارية في البيانات المالية الموجزة الموحدة.

 .2017ديسمبر  31السياسات المستخدمة في البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنت ية في 
 

 مبدأ االستمرارية
 

 تاريخ من األقل على   را 12 لفترة بالتزامات ا الوفاء على المجموعة االستمرارية وهو الذي يفترض قدرة مبدأ أساس علىللمجموعة  الموحدة الموجزة المالية البيانات إعداد تم

 ا مليون درهم  وكان لدي 578: 2017 يونيو 30) درهم مليون 462 بمبلغ صرررافية خسرررارة المجموعة تكبدت الحالية،الفترة  وخالل. الموجزة الموحدة الماليةالبيانات  هذه توقيع

مليون درهم  كما في ذلك التاريخ. لقد تم أخذ النقاط التالية باالعتبار من قبل اإلدارة عند تحديد  3.948: 2017 ديسرررررررمبر 31مليون درهم ) 3.924قروض بنكية قائمة بقيمة 

 مالئمة مبدأ االستمرارية في إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة:
 

، والتي تشررمل تأثير 2017ديسررمبر  31خالل السررنة المنت ية في  المفصررلة للمجموعة والتي تم  الموافقة علي ا من قبل أعضرراء مجلس اإلدارةخطة األعمال االسررتراتيجية   1)

 ،وعائدات إصدار سندات قابلة للتحويلإعادة هيكلة الديون 
 

سنوات إلعادة سداد  3مما نتج عنه تأجيل لمدة  للمرحلة األولى لدي ا مع ممويل ا تركالمشبإعادة هيكلة التس يل  2018يونيو  30المنت ية في قام  المجموعة خالل الفترة   2)

 .وفحص  روط التس يل المبالغ األصلية
 

 1.2بقيمة أبرم  المجموعة اتفاقية مع الشرررركة األم الرئيسرررية والشرررركة األم إلصررردار سرررندات قابلة للتحويل لصرررالح المجموعة  2018يونيو  30الفترة المنت ية في خالل   3)

القرض المسررراند من مسررراهم القائم  ءتم إلغا ،. وبموجر هذه االتفاقية2018أبريل  25مليار درهم وتم الموافقة علي ا في الفترة الالحقة خالل الجمعية العمومية المنعقدة في 

الشررريحة األولى من السررندات القابلة للتحويل والبالغ قيمت ا مجموعة أصرردرت ال ،2018يونيو  12مليون درهم وتم تضررمينه في السررندات القابلة للتحويل. وفي  700البالغ 

مليون درهم.  270مليون درهم ضرررمن تسررر يل القرض المسررراند من مسررراهم بما في ذلك الفائدة عليه وعائدات نقدية إضرررافية قيمت ا  412مليون درهم حيث تتضرررمن  682

 .2018بلة للتحويل بناء  على متطلبات ا النقدية في سنة وتتوقع المجموعة سحر مبالغ إضافية بموجر السندات القا
 

. 2018 يونيو 30 في كما الموحدةالموجزة  المالية البيانات في المبالغ المقيدة من أقل بمبلغ موجودات أي تتحقق أن المحتمل غيرهذه العوامل ترى اإلدارة أنه من  على بناء  

 االلتزامات وتصنيف ا. مبالغ أو لألصل الدفترية المبالغ وتصنيف استرداد بإمكانية تتعلق الموحدة المالية البيانات على تعديالت أي إجراء يتم لم ،عليه وبناء  
 

 التوحيد أساس

 :للشركة يكون عندما السيـطرة . وتتحقق) ركات ا التابعة  لسيطرت االمالية للشركة والمنشآت الخاضعة  البيانات المالية الموجزة الموحدة البيانات تتضمن
 

 ب ا؛ المستثمر المنشأة على السيطرة 

 و المستثمرة؛ بالمنشأة الرتباط ا نتيجة   متغيرة عوائد تخضع أو ل ا الحق في 

 عوائدها على للتأثير سيطرت ا استعمال إمكانية. 
 

 الستة العناصر من أكثر أو واحد على وجود تغييرات إلى تشير والظروف الوقائع وذلك إذا كان  الشركة المستثمر ب ا على تسيطر تكن، لم أو كان ، إذا تعيد الشركة تقدير ما

 تضمين يتم التحديد، وجه وعلى. الشركة التابعة، بينما يتوقف التوحيد بفقد السيطرة على على السيطرة الشركة تحوز عندما ويبدأ توحيد الشركة التابعة. أعاله المذكورة للسيطرة

 حتى حصول الشركة على السيطرة الشركة تاريخ من الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموجز الموحد بيان في السنة خالل المباعة أو المشتراة التابعة الشركات نتائج

 .التابعة الشركة على السيطرة عن  ركة توقف تاريخ
 

اتساق سياسات ا المحاسبية المستخدمة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. وتُحذف بالكامل جميع  ويتم عند الضرورة إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة من أجل

 الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية الداخلية بين  ركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.



 

 

 9 شركاتها التابعة  دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( و شركة
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلفترة ال
 

 )تتمة( الهامة المحاسبية السياساتملخص .    3

 

 االعتراف باإليرادات
 

 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  في المبين النحو على خطوات خمس نموذ  قائم على أساس على اإليرادات المجموعة تعترف
 

 .وااللتزامات الحقوق هذه من بكل الخاصة المعايير ويحدد للتنفيذ قابلةوالتزامات  يترتر بموجبه حقوق ا أكثر أو طرفين بين اتفاق هو العقدو: العميل مع العقد تحديد - 1 الخطوة
 

 تحديد آداء االلتزامات في العقد: وأداء االلتزام في العقد يمثل تع د ا بنقل سلعة أو خدمة للعميل. – 2الخطوة 
 

لقيمة تحويل السلع والخدمات المتع د ب ا للعميل، ويستثنى من تلك ا نظيرتحديد مقابل المعاملة: ويُعرف مقابل المعاملة بقيمة المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه  – 3الخطوة 

 المبالغ المحصلة نياية عن الغير.
 

على المجموعة تخصيص مقابل معاملة  ينبغي، يتعين أداءه في العقد: فيما يتعلق بالعقود التي تتضمن أكثر من التزام التزامات يتعين أدائ ا عنالمعاملة  قيمةتخصيص  – 4الخطوة 

 .مقابل أداء كل التزامتعبر عن المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه بقيمة التزام يتعين أداءه لكل 
 

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

 وتقيد المجموعة اإليرادات على مدار فترة زمنية حال استيفاء أي من المعايير التالية:
 

 ؛ أولذلك االلتزامعند تنفيذ المجموعة اللتزام  المترتبة على أداء المجموعة افع تلقي العميل واست الكه في نفس الوق  للمن 
 

 صل يخضع لسيطرة العميل متى تم إنشاء األصل أو تعزيزه؛ أوإنشاء أو تعزيز ألاللتزام عن  المجموعة أداء أسفر 
 

 إنشاء أو تعزيز أصل باستخدام بديل للمجموعة وكان لدى المجموعة حق ملزم لدفع مقابل االلتزام الم دى حتى تاريخه. لاللتزام لم يترتر على تنفيذ المجموعة 
 

المتعلقة  مساهمات ا وأج ود المجموعة  وتخصص المجموعة مقابل المعاملة لاللتزام التي يتعين أدائ ا في أي عقد بناء  على طريقة المدخالت التي تتطلر قيد اإليرادات على اساس

 بأداء االلتزام.
 

تبرم المجموعة أصل في صورة عقد بناء  على قيمة المقابل المكتسر بسبر أداء االلتزام. وعند استيفاء المجموعة لاللتزام ما عن طريق تحويل السلع أو الخدمات المتع د ب ا، 

 .قيمة اإليرادات المعترف ب ا حال زيادة قيمة المقابل المستلمة من العميل وينشأ التزام تعاقدي
 

لمبالغ المالية باستثناء الضرائر والرسـوم. وتقوم تُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق االستالم مع األخذ بعين االعتبار البنود التعاقدية المتفق علي ا بشأن ا

كطرف أصيل في جميع ترتيبات . وقد قررت المجموعة أن ا تعمل أو وكيل أصيلطرف كترتيبات إيرادات ا مقابل معايير محددة من أجل تحديد ما إذا كان  تعمل المجموعة بتقدير 

 إيرادات ا.
 

الممكن قياس اإليرادات والتكاليف، كلما توجر ذلك، ومن  المرجح تدفق المنافع االفتصادية على المجموعة ذا كان منإويتم قيد اإليرادات في البيانات المالية الموجزة الموحدة 

 .قياس ا موثوق ا به
 

 .والكفالةالتسويق والدخل من مبيعات وإيجار التجزئة مبيعات المأكوالت والمشروبات وواإلقامة ودفوعة من العمالء لتذاكر الدخول تمثل اإليرادات المبالغ الم
 

 الدخولإيرادات 
 

 ى سنة واحدة من تاريخ أول استخدام.يتم قيد إيرادات الدخول المتعلقة بمبيعات تذاكر حدائق الترفيه عند استعمال التذاكر. ويتم قيد اإليرادات من التذاكر السنوية على مد
 

 اإلقامةإيرادات 
 

 الخصومات السارية ورسوم البلدية إن كان  مطبقة. يتم قيد إيرادات اإلقامة عند إ غال الغرف مخصوما  من ا
 

 السلعالمأكوالت والمشروبات وبيع 
 

 تُقيد مبيعات السلع والمأكوالت والمشروبات والسلع عند بيع البضائع.
 

 إيرادات اإليجار
 

سنة إيجار واحدة. وعند توفير المجموعة  شغيلية على مدى  شغيلية لعمالءها، يتم قيد التكلفة المجمعة للحوافز كخفض في تقيد إيرادات اإليجار من اإليجارات الت لحوافز إيجار ت
 اإليرادات اإليجارية على مدى هذا العام اإليجاري.

 

 إيرادات الكفالة
 

 تٌقيد إيرادات الكفالة على أساس القسط الثابت على مدارالعقد.
 

 إيرادات الفوائد
 

تتـراكم و عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق على المجموعة، وأن اإليرادات يمكن قياس ا بشكل موثوق.يتم إثبات إيرادات الفوائد من األصل المالي 

التدفقات النقدية المقدرة  وهو المحدد لخصم إيرادات الفوائد على أساس الفتـرات الزمنية التى تخص ا مع األخذ في االعتبار المبلغ األصلي غيـر المسدد و سعر الفائدة المتعلق به،

 عبر العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي قيمته الدفتـرية عند االعتراف األولي.
 

 العقارية االستثمارات
 

مبدئيـررررررررا  بتكلفت ا، بما في ذلك تكاليف لتلك األغراض ، وتُقاس  )بما في ذلك العقارات قيد اإلنشرراء إيجاريةاالسررتثمارات العقارية من العقارات المحتفب ب ا لتحقيق عائدات  تتألف

 لم يتم تحميل أي است الك على األراضي واالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء. المعامالت ذات الصلة بعد طرح االست الك المتـراكم واي خسائر متراكمة النخفاض القيمة.
 

حت اإلنشتتاء بعد طرا القيمة المتبقية المقدرة وفق طريقة القستتط الثابت على مدار ا عمار اإلنتاجية يتم احتستتاا االستتتهالك لشتتطا االستتتثمارات العقارية باستتتثناء ا عمال ت
 المقدرة كما يلي:

 سنوات           
 ليس عليها استهالك           أراضي

 50 - 3         مباني وبنية تحتية ومعدات أخرى
 

ويتم رسررملة النفقات . عناصررر االسررتثمارات العقارية المحتسرربة بشرركل منفصررل مع  ررطر القيمة الدفتـرررررررررية للعنصررر المسررتبدليتم احتسرراب النفقات المتكبدة إلحالل أي مكون من 

لخسائر والدخل ويتم إثبات جميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو ا. الالحقة فقت عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية ألي من بنود االستثمارات العقارية ذات الخصوص

 .كمصاريف متكبدةالموجز الموحد  الشامل األخر

 

  



 

 

 10 دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( وشركاتها التابعة   شركة

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل

 

 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات.    3
 

 )تتمة( العقارية االستثمارات
 

عد هناك منافع اقتصادية مستقبلية من يلغى االعتـرررررررراف باالستثمارات العقارية إما عند استبعادها أو عند سحر االستثمارات العقارية من االستخدام بصورة دائمة أو عندما لم ي

الموجز الموحد في  األخربيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل  باالستثمارات العقارية يتم االعتـرررررررراف ب ا فيإن أية أرباح أو خسائر تنتج من إلغاء االعتـرررررررراف . استبعادها

 .الفتـرة التـي تم خالل ا الغاء االعتراف
 

للعقار في حال التحويل من اسرررتخدام المالك أو بدء عقد  تتم التحويالت إلى االسرررتثمارات العقارية فقت عندما يكون هناك تغيير في االسرررتخدام يسرررتدل عليه بانت اء اسرررتخدام المالك

وال تتم التحويالت من االسررتثمارات العقارية إال عند تغيير االسررتخدام  الذي يسررتدل عليه بالبدء باسررتخدام المالك في . اإليجار التشررغيلي لطرف آخر في حال التحويل من المخزون

 .وتتم تلك التحويالت بالقيمة الدفتـرية للعقارات في تاريخ التحويل. وير بغرض البيع في حال التحويل إلى المخزونحال التحويل إلى استخدام المالك أو بدء التط
 

 والمعدات الممتلكات
 

 .واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ واألثاث والتركيبات المعلومات وتكنولوجياومعدات مكتر  والسيارات والبنية التحتية والمبنى األراضيتتألف الممتلكات والمعدات من 
 

المتـراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، جميع بنود الممتلكات والمعدات مبدئيا  بالتكلفة، بينما تدر  الممتلكات والمعدات بعد االعتـراف المبدئي بالتكلفة ناقصا  االست الك  تسجل

تشمل تكلفة  ا  مبا رة إلى االستحواذ على األصول. تكلفة األصول المكونة داخلي إن وجدت، وذلك باستثناء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسر

الموقع. تدر   ترميمو مكونات األصلتكاليف تفكيك وإزالة باإلضافة إلى  ، ولالستخدام المقرر له ليصبح جاهزا   تنفق على األصلالمواد والعمالة المبا رة وأية تكاليف أخرى 

 د تنسر مبا رة إلى  راء أو بناء أو إنتا  أصل في تكلفة ذلك األصل.تكاليف االقتـراض التي ق
 

االقتضاء، فقت عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة  حسركأصل منفصل،  ب ا يعتـرفالتكاليف الالحقة في القيمة الدفتـرية لألصل أو  تُدر 

الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عن ا  عناصرمن عنصر النفقات المتكبدة الستبدال أي . يمكن قياس ا بشكل موثوق العنصرسوف تتدفق للمجموعة، وتكلفة هذا  بالعنصر

بيان الربح أو الخسارة  في تكبدها عندلصيانة األخرى جميع اإلصالحات و أعمال ا إثباتيتم . الذي تم استبداله للعنصرالقيمة الدفتـرية   طربشكل منفصل يتم رسملت ا ويتم 

 . الموحد الشامل اآلخر الموجزوالدخل 
 

طريقة القسط الثابت على مدار ا عمار يتم احتساا االستهالك لشطا تكاليف الممتلكات والمعدات بخالف ا عمال الرأسمالية قيد التنفيذ بعد طرا القيمة المتبقية المقدرة وفق 
 اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

 سنوات            
 ليس عليها استهالك            أراضي

 50- 5           مبـاني وبنية تحتية
 15 - 3         معدات تكنولوجيا المعلومات ومعدات أخرى

 20- 5          أحصنة المالهي وأماكن الجذا
 20 - 3           أثاث وتركيبات

 4 - 3            سيارات
 

ست الك الموجودات المحتفب ب ا ضمن عقد إيجار تمويلي على مدار العمر االفتراضي المقدر وفق األساس ذاته للموجودات المملوكة. ست الك الموجودات  ويتم ا ومع ذلك، يتم ا

 ول بأن ملكية الموجودات سيتم حيازت ا بن اية فترة عقود اإليجار.على مدار فترة عقد اإليجار أو أعمارها االفتراضية، أي ما أقصر، وذلك في حال عدم وجود تأكد معق
 

 .مستقبلي أساس على المحتسر التقدير على للتغيـرات تأثير أي االعتبار في األخذ مع سنة كل ن اية في االست الك وطريقة المتبقية والقيم المقدرة اإلنتاجية األعمار مراجعة يتم
 

 .للتحصيل القابلة القيمة من أعلى قيمة لألصل الدفترية القيمة سجل  إذا للتحصيل القابلة قيمت ا إلى الفور على لألصل الدفترية القيمة خفض يتم

 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيـذ
 

سمالية قيد التنفيذ العقارات الجاري إنشاءها أو تطويرها ألغراض مستقبلية. وتتضمن التكلفة نفقات البنية التحتية  قبل التطوير واإلنشاء وغيرها من النفقات تتضمن األعمال الرأ

مدار السررررنة عندما تكون األنشررررطة الالزمة لتج يز الموجودات لألغراض المشررررروع والتي يتم رسررررملت ا على ب المرتبطةذات الصررررلة مثل األتعاب الم نية والتكاليف ال ندسررررية 

سمالية جارية حتى االنت اء من عملية اإلنشاء أو التطوير. ويتم رسملة التكال يف المبا رة من بداية المشروع وحتى المقصود من ا جارية. ويتم تصنيف تلك العقارات كأعمال رأ

  الك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيـذ.االنت اء منه. وال يتم تحميل أي است
 

 تصنيف العقارات
 

العقارات كاستثمار عقاري عندما تنوي تحدد اإلدارة عند االستحواذ على العقار أو إنشاءه ما إذا كان سيتم تصنيفه كاستثمار عقاري أو عقار للتطوير. وتقوم المجموعة بتصنيف 

 ا تنوي استعمال العقار لعمليات ا.مس مال أو ألغراض غير محددة. وتصنف المجموعة العقار كممتلكات ومعدات عنداالحتفاظ بالعقار لإليجار أو لتحقيق رأ

 

 االستثمار في مشروع مشترك
على اسررم السرريطرة المشررروع المشررترك هو ترتير مشررترك يكون لألطراف بموجبه سرريطرة مشررتركة وحقوق في صررافي موجودات الترتير المشررترك. السرريطرة المشررتركة هي تق

 من األطراف التي تتقاسم السيطرة. جماعيةقة إال عندما تتطلر القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافالترتير المشترك كما هو متفق عليه تعاقدي ا، وهو ما ال يحدث 
 

االسرررررتثمار مبدئيا  بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك  ، قيدوفق ا لطريقة حقوق الملكية، بحيث يتم رك باسرررررتخدام طريقة حقوق الملكية.في مشرررررروع مشرررررت االسرررررتثماريتم المحاسررررربة عن 

 لشاملة األخرى في المشروع المشترك.لالعتراف بحصة المجموعة من األرباح والخسائر واإليرادات ا
 

ت إلى مدى مصرررالح المسرررتثمر غير يتم إثبات األرباح والخسرررائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة ومشرررروع ا المشرررترك في البيانات المالية الموحدة الموجزة للمجموعة فق

 ت بين المجموعة ومشروع ا المشترك إلى حد مصلحة المجموعة في هذه الكيانات.األرباح غير المحققة من المعامال حذفالمرتبت في الشركات الزميلة. يتم 

 

 القروض
 

أي فارق بين المتحصررالت )صررافية من تكاليف  يتم قيد القروض مبدئي ا بالقيمة العادلة صررافية من تكاليف المعامالت المتكبدة. وتُدر  القروض الحق ا بالتكلفة المطفأة بحيث يتم قيد

. ويتم االعتراف بالرسررروم وقيمة االسرررترداد في بيان الربح أو الخسرررارة والدخل الشرررامل اآلخر الموجز الموحد على مدار فترة القروض باسرررتخدام طرقة الفائدة الفعليةالمعاملة  

أجيل الرسرروم حتى إتمام عملية السررحر. وبقدر ما ال المدفوعة في بداية تسرر يالت القرض كتكاليف معاملة القرض بقدر ما يكون محتمال أن يتم سررحر بعض التسرر يل أو كله مع ت

 تي يرتبت ب ا.يكون هناك دليال  على احتمالية سحر بعض القرض أو كله، يتم رسملة الرسوم كمبالغ مسبقة الدفع ويتم إطفاءها على مدار فترة الست يل ال

 

م هلة أو إنشاءها أو انتاج ا خالل فترة زمنية متطبقة إلنجاز وإعداد األصل إلى حالته المعدة  ولأصويتم رسملة القروض / تكاليف التمويل التي تعزى مبا رة باالستحواذ على 

 تستغرق بالضرورة فترة زمنية حتى تصبح ُمعدة. أصولالم هلة هي  hhaاألصوالهله أو لبيعه. إن 

 

 



 

     

 11  وشركاتها التابعة  دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( شركة

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل

 

 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات    .3

 )تتمة( القروض
 

 السندات القابلة للتحويل

 عناصر لىإ للتحويل لقابلةا اتلسندا فصل يتماختيار حامل ا. بللتحويل بالدرهم اإلماراتي كأداة مالية مركبة يمكن تحويل ا إلى أسرررررر م عادية  ات القابلةيتم تصررررررنيف السررررررند

 .لسندا وط ر لىإ داستناا المطلوبات وحقوق الملكية
 
 ميتالنقدية المستقبلية المتعلقة بمدفوعات الكوبون باستخدام معدل الفائدة السوقية المقدر. عن طريق خصم التدفقات  المطلوباتيتم تحديد القيمة العادلة لعنصر  ،اإلصدار عندو

 .لملکيةا وقحق ضمن لمنفص رکعنص به رافالعتا ميتو حقوق الملكية ونلمک لمتبقيا دصيرلا صتخصي
 
ال يتم إعادة قياس عنصرررر حقوق الملكية لألداة المالية . لفعليةا دةلفائا يقةطر دامباستخ ةفأطلما بالتکلفة کبةرلما لماليةا داةلأل المطلوبات ونمک سقيا ميت ،ئيدلمبا رافالعتا دبع

 المركبة حتى موعد االستحقاق.

 

وحقوق الملكية إلى حقوق الملكية بالقيمة االسمية لألس م العادية المصدرة بموجر رأس المال وأي فائض  المطلوباتيتم إعادة تصنيف مكونات  ،عند التحويل عند االستحقاق

 يتم االعتراف به ضمن حقوق المساهمين.
 

شاملوالمالية في بيان الربح أو الخسارة  بالمطلوباتيتم إثبات الفوائد المتعلقة  وحقوق الملكية بما  لعناصر المطلوباتلة يتم تخصيص تكاليف المعامو. اآلخر الموحد الدخل ال

 يتناسر مع قيم ا الدفترية األولية.
 

 المؤكدة غير للتقديرات الرئيسية والمصادر الهام المحاسبي الحكم.    4
 

والمطلوبات واإلفصرررراح عن المطلوبات المحتملة في  الموجودات قيممن اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضررررات ت ثر على البيانات المالية الموجزة الموحدة إعداد  يتطلر

على القيمة  جوهري تعديل إجراء يتطلر قد ما قديراتيسرررررفر عن ا عدم التأكد المحيت بتلك االفتراضرررررات والت التـررررررررررريتاريخ التقرير. وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون للنتائج 

 ستقبل.الدفترية لتلك المطلوبات والموجودات المتعرضة للتأثر في الم
 

كان  األحكام الجوهرية التي اتخدت ا اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات  البيانات المالية الموجزة الموحدة،وفي سياق إعداد هذه 

 .2017ر ديسمب 31غير الم كدة مماثلة لتلك المطبقة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنت ية في 
 

 
 انخفاض قيمة الموجودات

 

ا إداري ا يقتضي  هو الموجودات استرداد إن  للتدفقات الحالية القيمة صافي من بأعلى للموجودات الدفترية القيمة دعم يمكن كان إذا ما تقييمأحد األمور التي تنطوي على حكم 

ا من ا للموجودات العادلة القيمةو الحاجة عند المخصومة النقدية التدفقات توقعات باستخدام الموجودات تلك من المستمدة المستقبلية النقدية وقد قدرت  .البيع تكاليف مخصوم 

 اإلدارة أن أقل وحدات توليد النقد ألغراض اختبار انخفاض القيمة هي "حدائق المالهي" و "وحدات التجزئة والضيافة".

 

 القيمة لقياس للمخاطر المعدلة المستقبلية النقدية التدفقات احتساب في االفتراضات الرئيسية التي تستعين ب ا اإلدارة فإن القيمة، في انخفاض هناك كان إذا ما تحديد لغرض

  .اإلجمالية التكلفة وهوامش ،اإليرادات وهوامش ،األسعار في المتوقعة والتسويات ،الحجوزات ذات الصلةومعدالت  المستقبلية السياحية التوقعات هي المستخدمة

 

 إلى المستندة اإلدارة أحكام هي فإن هذه األحكام ،االفتراضات جميع مع الحال هو وكما. للمجموعة لفترة عشر سنوات اإلستراتيجية العمل خطة أساس االفتراضات هذه تشكل

 .والتجارية االقتصادية الظروف على بناء   للتغييرإعداد البيانات المالية بحيث تخضع  وق  المتاحة والمعلومات البيانات

 

. يتم تقييم المبلغ القابل لالسترداد 2018يونيو  30بدون تغيير جوهري كما في  2017لعام  للموجودات ستخدمة في تقييم االنخفاض السنويال تزال التقديرات واالفتراضات الم

 عن القيمة الدفترية وبالتالي ال يتم تسجيل أي انخفاض في القيمة. أن ا تزيدعلى 
 

 األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية
 

كنولوجية. ويتم إنشاء نسر است الك موحدة يتم مراجعة األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للموجودات في تاريخ التقرير ويتم تعديل ا عند الضرورة أخذ ا باالعتبار التطورات الت

ان  القيمة الدفترية الثاب  والتي ال تمثل االستخدام الفعلي للموجودات. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كبناء  على طريقة القست 

 لألصل أعلى من قيمته القابلة لالستراد المقدرة.

 
 معلومات حول القطاعات     -5

 

في الوق  الراهن تحدد المجموعة وتعرض . المجموعة المرتبت في أنشطة قد تجني المجموعة من وراءها أرباحا  وتتكبد خسائرالقطاع التشغيلي هو أي من مكونات 

 . المعلومات المالية كقطاع تشغيلي فردي بناء  على المعلومات التي تزّود داخليا  إلدارة الشركة من أجل اتخاذ القرارات

 

 



 

     

 12          وشركاتها التابعة  دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( شركة

 

  حول البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل

 
 والمعدات الممتلكات     .6

 مباني وبنية تحتية راضيأ 

تكنولوجيا المعلومات معدات 

 سيارات أثاث وتركيبات أحصنة المالهي وأماكن الجذب *ومعدات أخرى

رأسمالية أعمال 

 المجموع قيد التنفيذ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         التكلفة

 9,502,321 126,728 5,732 96,584 1,034,485 1,092,404 5,977,815 1,168,573 2017يناير  1كما في 

  326,017  287,704  5,338  1,111  3,121  28,743    -    - خالل السنةإضافات 

  4,465)  -  4,422)     - -  43)     -    - استبعادات

 79,240 - - - - 6,162 63,741 9,337  االستثمارات العقاريةمن  تتحويال

  9,903,113  414,432  6,648  97,695  1,037,606 1,127,266  6,041,556  1,177,910 2017ديسمبر  31كما في 

 162,726 158,013 - 1,399 1,621 1,589 104 - خالل الفترةإضافات 

  19,414) - - - - - -  19,414) تحويل إلى مشروع مشترك

  795) -  795) - - - - - استبعاد خالل الفترة

 10,045,630 572,445 5,853 99,094 1,039,227 1,128,855 6,041,660 1,158,496  2018 يونيو 30كما في 

         

         االستهالك المتراكم

  37,308 -  2,186  3,208  2,735  18,270  10,909    - 2017يناير  1كما في 

  458,266 -  2,430  15,318  71,790  147,549  221,179    - للسنة المحمل

  2,249) -  2,206)     - -  43)     -    - استبعادات

 499 - - - - 142 357 - تحويل من االستثمارات العقارية

 493,824 -  2,410  18,526  74,525 165,918 232,445    - 2017ديسمبر  31كما في 

 228,529 - 599 6,718 36,979 73,627 110,606 - للفترة المحمل

  580) -  580) - - - - - استبعاد خالل الفترة

 721,773 - 2,429 25,244 111,504 239,545 343,051 - 2018 يونيو 30كما في 

         

         القيمة الدفترية

 9,323,857 572,445 3,424 73,850 927,723 889,310 5,698,609 1,158,496 2018 يونيو 30كما في 

  2017ديسمبر  31كما في 
1,177,910 5,809,111 961,348 963,081  79,169  4,238  414,432  9,409,289 

 

 .[  ) 24إيضاح ]والمتضمنة في بند اإليجار التمويلي  المملوكة باإليجار الموجودات حقوق استخدام تتضمن تكنولوجيا المعلومات والمعدات األخرى* 

 

 



 

     

 13 وشركاتها التابعة   دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( شركة
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل

 
 عقارية استثمارات    .7

 

 أراضي

حتيررررة ت نيررررة   مبرررراني وب

 المجموع * ومعدات أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    التكلفة

 637,503 519,838 117,665 2017يناير  1في 

  79,240)  69,903)  9,337)  تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

 558,263 449,935 108,328 2017ديسمبر  31في 

 - - - خالل الفترة إضافات

 558,263 449,935 108,328 2018 يونيو 30في 
    

    االستهالك المتراكم
    

 3,730              3,730 - 2017يناير  1في 

 19,389              19,389 - المحمل للسنة

  499)  499) - تحويالت إلى الممتلكات والمعدات

 22,620 22,620 - 2017ديسمبر  31في 

 9,695 9,695 - المحمل للفترة 

 32,315 32,315 - 2018 يونيو 30في 
    
    

    القيمة الدفترية

 525,948 417,620 108,328 2018 يونيو 30في 

 535,643 427,315 108,328 2017ديسمبر  31في 

 
 

   . ) 24التمويلي )إيضاح حقوق استخدام الموجودات المحتفب ب ا ضمن اإليجار التمويلي تتضمن المباني والبنية التحتية * 

 

 استثمار في مشروع مشترك     -8
 

 برأس مال في إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. )"ليجوالند هوتيل"(. ويبين ما يلي معلومات حول المشروع المشترك وطبيعة االستثمار. 2017اكتتبت المجموعة خالل سنة 
 

 طريقة القياس % نسبة االستحواذ بلد التأسيس طبيعة النشاط االسم

     

 الملكية %60 اإلمارات الترفيه والضيافة إل إل دبي هوتيل ذ.م.م.
 

 فيما يلي تفاصيل استثمار المجموعة في مشروع مشترك كما في ن اية فترة التقرير:
 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 درهمألف  ألف درهم 

 )مدقق  )غير مدقق( 

 - 17,429 يناير 1في 
 17,943 - استثمار نقدي في مشروع مشترك
 - 36,448 تحويل أرض إلى مشروع مشترك

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

 53,757   17,429 
 

 

 العالقةمعامالت أطراف ذات      -9
 

إفصاحات ا طراف ذات   24تبـتتتتتتتترم المجموعة معامالت مع شركات ومنشيت تستوفي تعريف طرف ذو عالقة كما هو منصوي عليه في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 العليا.. وتتضمن ا طراف ذات العالقة شركات ومنشيت خاضعة لملكية مشتركة و/أو إدارة وسيطرة مشتركة وأفراد اإلدارة العالقة
 

 كانت أرصدة ا طراف ذات العالقة بتاريخ التقرير كما يلي:

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق  )غير مدقق( 
   مطلوب من أطراف ذات عالقة

 28.570 23,577 مطلوا من الشركة ا م
 5.114 6,663 مطلوا من مشروع مشترك

 370 11,151 تابعة للشركة ا م شركاتمطوا من 

 41.391 34.054 
 
 

   عالقةطرف ذومطلوب إلى 

 1.578 1.400 مطلوا للمشاريع المشتركة للشركة ا م
 

  



 

     

 14 دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( وشركاتها التابعة   شركة
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل
 

 )تتمة( معامالت أطراف ذات العالقة     -9
 

وال تحميل المبالغ المطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقة أي  تبرم المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة على استتتتتتتاس تجارية وفي ستتتتتتتياق ا عمال االعتيادية. (أ
ليس لديها بنود إعادة ستتتتداد متفق عليها، فتعتبر ذمم مدينة / ذمم دائنة عند الطلا وتُصتتتتنف كموجودات / مطلوبات و مستتتتددةفوائد. وحيث أن بعض ا رصتتتتدة غير 

 متداولة.
 

مليون درهم( مبالغ مدينة عن خدمات إدارة مشتتروع مقدمة من الشتتركة نيابة  29: 2017ديستتمبر  31مليون درهم ) 24يمثل المبلغ المطلوا من الشتتركة ا م بقيمة  (ا
 توزيع تكاليف مشتركة مخصصة لمشروع للشركة ا م الرئيسية.و عن الشركة ا م 

 

 ليون درهم إلى استثمار في مشروع مشترك.م 62بتحويل أرض بقيمة عادلة تبلغ  2018يونيو  30قامت المجموعة خالل الفترة المنتهية في  (ج
 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق  )غير مدقق( 
   ض من أطراف ذات عالقةورق

 2.452 - قرض من الشركة ا م الرئيسية

 247.748 - قرض من الشركة ا م 

 - 245.200 
 

مليون درهم وذلك من الشركة ا م الرئيسية والشركة ا م. تم سحا  700على تسهيل قرض مساند من مساهم بقيمة  2017نوفمبر  28حصلت المجموعة في  (1)
في  . وتنوي المجموعة استغالل القرض المساند من مساهم2018 مارسمليون درهم في  150وسحا  2017مليون درهم من هذا التسهيل في سبتمبر  245

المجموعة  أغراض تمويل تكاليف المشتتتاريع والمصتتتاريف التشتتتغيلية وستتتداد الديون. وحيث أن القرض المستتتاند من مستتتاهم والفائدة المرتبطة به تابعة لقروض
 سنويًا. %8الحالية وتسدد عند الطلا مع مراعاة بعض أحكام اتفاقية القرض السارية. ويتم تحمل الفائدة بنسبة ثابتة قدرها 

 

 . وقد تم تضمين الرصيد 15وتم تضمينه في سندات قابلة للتحويل )إيضاح  2018يونيو  30إلغاء تس يل القرض المساند من مساهم خالل الفترة المنت ية في  تم  2)

 القائم الحالي على تس يل القرض المساند من مساند والفائدة عليه في السندات القابلة للتحويل.

 

مليون درهم على القرض المستتتتاند من مستتتتاند وتم تضتتتتمينها في الستتتتندات القابلة  11.6، تم استتتتتحقاق فائدة قدرها 2018يونيو  30وخالل الفترة المنتهية في  (3)
 للتحويل.

 

 مكافأة اإلدارة العليا
 

 بلغت مكافأة اإلدارة العليا خالل الفترة ما يلي:
 

 يونيو 30 المنتهية في ستة أشهرفترة ال 

 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( 

 6,795 6,414 منافع قصيرة ا جل

 214 152 منافع طويلة ا جل

 6,566  7,009 

 

 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى.     10
 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 
 درهم ألف درهم ألف 
 )مدقق( (مدقق)غير  
   

 25,501 35,656 ذمم تجارية مدينة

 - (4,095) مصي للديون المشكوك في تحصيلها

   

 31,561 25,501 

 43,524 39,447 مقاولينل سلفيات

 72,433 83,813 أخرى مدينة وذمم ةمقدم دفعات

 589 1,734 مدينة فوائد ذمم

 156.555 142,047 
 

   مخصي الديون المشكوك في تحصيلهاالحركة في 

 - - يناير 1في 

 - 4,905 مخصي مكون خالل الفترة / السنة

 4,905 - 
 

مبلغ تخطى تاريخ استتتحقاقه كما في تاريخ التقرير والذي قامت المجموعة بتكوين مخصتتي بشتتأنه للديون المشتتكوك في تحصتتيلها وفق  تتضتتمن الذمم التجارية المدينة (1)
 سياسة المجموعة المحاسبية.

 

 ليس لدى المجموعة أية تعرضات مع مجموعة أبراج. (2)
 

 



 

     

 15  التابعة وشركاتها عامة(دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة  شركة

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل
 

 أدوات مالية مشتقة .11
 

 )غير مدقق( 2018 يونيو 30                                                    

 االسميةالقيمة  الموجبةالقيمة العادلة    

 ألف درهم ألف درهم   

 2,947,253 104,605   أسعار الفائدة بادالتم
 

 )مدقق  2017ديسمبر  31                                                          

 القيمة االسمية الموجبةالقيمة العادلة    

 ألف درهم ألف درهم   

 2.997.812 53.953   أسعار الفائدة بادالتم
 

عند كأدوات تحوط وتصنيف ا  هذه المبادالت سائد بالدوالر األمريكي تم تحديدألجل أسعار الفائدة"  بشأن قرض  مبادالتأسعار الفائدة )" مبادالتأبرم  المجموعة 

ا ألن واحد أو أكثر من البيانات 3المستوى   ال يعتمد على بيانات سوقية ملحوظة. الجوهرية نظر 

 

 أخرى مالية موجودات.     12
 

أ  ر  ثالثةمليون درهم  تحتفب ب ا بنوك بفترات استحقاق أكثر من  650: 2017ديسمبر  31تتضمن الموجودات المالية األخرى ودائع ثابتة قيمت ا صفر درهم )

 سنوي ا. %3إلى  %2من تاريخ التقرير. لقد ربح  الودائع الثابتة فائدة بنسر تتراوح من 

 

 وأرصدة بنكية نقد    .  13

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق  (مدقق)غير  

 3,387 3,113 الصندوق في النقد

 1,215,371 1,843,469 البنكية األرصدة

   

 1,846,582 1,218,758 

 (208,624) (281,775) يطرح: نقد محتجز 

 1,010,134  1,564,807 النقد ويما يعادله

 

سعار فائدة تتراوح من أثالثة أ  ر وتحمل الودائع قصيرة األجل لدى البنوك التي ل ا فترات استحقاق أقل من . سنويا   %1تحمل الحسابات عند الطلر فائدة أقصاها 

 ويتضمن النقد المقيد احتياطيات محتفظ بها لخدمة الدين وفق متطلبات القروض  جل. .سنوي ا( %3إلى  %2اسعار فائدة من : 2016ديسمبر  31) %3إلى  2%
 

 المال رأس  .14
 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق  (مدقق)غير  

ا قيمة كل من ا  12.643.655.416يبلغ رأس المال المصرح به عدد   درهم 1س م 

ا قيمة كل من ا  12.643.655.416: 2017ديسمبر  31)  12.643.655 12.643.655 درهم  1س م 
   

ا قيمة كل من ا  7.999.912.670يبلغ رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل عدد   درهم 1س م 

ا قيمة كل من ا  7.999.912.670: 2017ديسمبر  31)  7.999.913 7.999.913 درهم  1س م 

 

 سندات قابلة للتحويل  .15
 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق  (مدقق)غير  

 - 412,004 القيمة الدفترية للقرض المساند من مساهم والفائدة المستحقة في تاريخ اإلصدار

 - 270,000 عائدات من اإلصدار

   

 - 682,004 القيمة الدفترية من السندات القابلة للتحويل في تاريخ اإلصدار

 - (33,425) يطرح: القيمة المتبقية لعنصر حقوق الملكية

 - 2,455 يضاف: فوائد متراكمة

 - 651,034 القيمة الدفترية لعنصر المطلوبات
 

مليار درهم  1.2المجموعة اتفاق مع الشرررركة األم الرئيسرررية والشرررركة األم إلصررردار سرررندات قابلة للتحويل بقيمة  أبرم ،  2018يونيو  30خالل الفترة المنت ية في 

 من القرض المسرررراند من مسرررراهم والفائدةالرصرررريد المسررررتحق  تم تضررررمين. بموجر االتفاق ، 2018أبريل  25في  العمومية المنعقدةتم  الموافقة علي ا في الجمعية 

 لسندات القابلة للتحويل.المتراكمة في ا
 

مليون درهم في إطار تسررر يل  412مليون درهم ، بما في ذلك  682، أصررردرت المجموعة الشرررريحة األولى من السرررندات القابلة للتحويل بمبلغ  2018يونيو  12في 

 بموجر السندات القابلة للتحويلمليون درهم. تتوقع المجموعة سحر مبالغ أخرى  270بما في ذلك فوائدها وعائدات نقدية إضافية بقيمة القرض المساند من مساهم 

وتعتبر الثة أ  ر. ٪ سنويا  متراكمة كل ث8بنسبة  فائدةوتحمل  2026يونيو  30. تستحق السندات القابلة للتحويل بتاريخ 2018بناء  على متطلبات ا النقدية خالل عام 

فترة التحويل ويتم تمديد . 2024ديسرررمبر  31وتنت ي في  2021يناير  1درهم من الفترة التي تبدأ من  1.04بسرررعر  حاملي امن خالل خيار  السرررندات قابلة للتحويل

ا عند انت اء الصالحية في حالة ومتوست السعر المرجح لحمولة أس م الشركة لمدة  12لمدة   درهم. 1.04أقل من    را   12  ر 



 

     

 16  التابعة وشركاتهادي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(  شركة

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل
 

 بنكية تسهيالت     .16

 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30  

 درهم ألف درهم ألف  

 )مدقق  (مدقق)غير   

    

 4,158,026   4,158,026  ألجل قروض

    

 271,516 309,015  االقتراض تكاليف مجموع

  61,223) (74,756)  متراكمة*: مبالغ مطفأة يطرح

 210,293 234,259  مطفأة غير اقتراض تكاليف

 3,947,733  3,923,767  الدفترية القيمة
 

 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30  

 درهم ألف درهم ألف  

 )مدقق  (مدقق)غير   

    

  230,220 -  بعد سنة وليس أكثر من سنتين

  1,269,312 642,482  سنوات 5بعد سنتين وليس أكثر من 

  2,518,120 3,515,544  بعد خمس سنوات

    

ا 12قيمة تستحق التسوية بعد   4,017,652 4,158,026    ر 

ا 12قيمة تستحق التسوية خالل   140,374 -    ر 

  4,158,026  4,158,026 

 
 قروض ألجل

 

 كما فيمليار درهم  4.2على  كل قروض ألجل، استغل  من ا ( درهممليار  5.2: 2017ديسمبر  31)مليار درهم  5.2لدى المجموعة تس يالت بنكية بقيمة أ     

 (.مليار درهم 4.2: 2017ديسمبر  31) 2018 يونيو 30

 

 يونيو 30وتاريخ اسررتحقاق ا في  2017ستتبتمبر  30في أول ا  مليار درهم على أقسرراط ربع سررنوية 4.2 البالغ 1المتعلق بتطوير المرحلة القرض ألجل  يُسررددب    

على الدفعات ا ستتاستتية وتعهد بعدم تغير نستتبة الفائدة  ستتنوات 3لمدة من الستتداد إعفاء ، تلقت المجموعة 2018 يونيو 30وخالل الفترة المنتهية في . 2026
 ة ا ولى.وذلك بعد إعادة ضبط المرحل 2021وتبدأ مبالغ إعادة السداد ا ساسية الفصلية اعتباًرا من  من ممولي القرض المشترك. 1بشأن المرحلة 

 

 

ويحمل الجزء المستتتتتتغل من . 2027وتسرررررتحق في  2019على أقسررررراط ربع سرررررنوية تبدأ في  2والمتعلق بالمرحلة مليار درهم   القرض ألجل البالغ يُسررررردد   
 (.سنويا   %3.15+ وآيبور  %3.5+ ليبور : 2017ديسمبر  31)على التوالي سنويا   %3.15+ وآيبور  %3.5+ فائدة بنسبة ليبور القروض  جل 

 

عن بعض المشررراريع وحقوق معينة تتعلق بالذمم المدينة  وتنازالت مجموعةبمجموعة من الرهونات على عقارات تملك ا ال ةمضرررمونت المشرررتركة إن التسررر يال د  )

 .على بعض الحسابات والودائع البنكية وتع دات

 

 / خطابات اعتماد اعتمادات مستندية
 

واعتمادات مسرررتندية قائمة ( مليون درهم 228: 2017ديسرررمبر  31)مليون درهم  200 اعتمادات مسرررتندية لتسررر يل قيمتهكان لدى المجموعة  2018يونيو  30في 

 :وكان  تلك االعتمادات المستندية مضمونة بما يلي(.  مليون درهم: 2017ديسمبر  31)مليون درهم  79تبلغ قيمت ا 
 

 رهن بضمان ودائع وكالة؛ 
 ؛ و%100ي بنسبة هامش نقد 

 التنازل عن تدفقات نقدية حالية من مشروع ألحد األطراف ذات العالقة. 
 

  



 

     

 17  التابعة وشركاتهادي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(  شركة

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل
 

 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخـرى     .17
 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق  (مدقق)غير  

  218,908 212,558 ذمم تجارية دائنة 
  517,607 513,998 مصاريف مستحقة
  378,607 377,481 محتجزات دائنة

  303,246 282,212 )ج(( 24)إيضاا  التزامات ضمن عقود اإليجار التمويلية
  31,890 40,652 مقدم إيجار ومقدمات أخرى

  45,296 54,982 إيرادات مؤجلة
  5,280 5,906 (18تعويض نهاية الخدمة للموظفين )إيضاا  مخصي

 - 1,988 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

 105,994 100,019 مطلوبات أخرى

 1,589,796 1,606,828 
 

إال أنه لم يتم ( درهم مليار 0.3: 2017ديسرررمبر  31)درهم  مليار 0.3مشررراريع رأسرررمالية قيد التنفيذ تبلغ قيمت ا  فيتتضرررمن المصررراريف المسرررتحقة تكاليف متكبدة 

 .المصادقة علي ا كما في تاريخ التقرير
 
 

 مخصص تعويض نهاية خدمة الموظفين     .18

 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق  (مدقق)غير  

 5,579 5,280 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 6,825 2,245 محمل للفترة / للسنة*

 (6,275) (1,619) مبالغ مدفوعة خالل الفترة / السنة

 (849) - تحويل إلى أطراف ذات عالقة خالل الفترة / السنة

 5.280 5,906 في نهاية الفترة / السنة الرصيد
 

 مليون درهم( مرسملة إضافة إلى الممتلكات والمعدات. 2: 2017مليون درهم )  0.1* يتضمن المحمل للفترة / للسنة مبلغ 
 

المتحدة، ويسررررتند على التعويضررررات الحالية وعدد سررررنوات الخدمة تم تكوين مخصررررص تعويض ن اية الخدمة للموظفين وفقا  لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية 

 المتراكمة في تاريخ التقرير

 

 اإليرادات     .19

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 2018 2017 2018 2017 

 درهم ألف ألف درهم درهم ألف ألف درهم 

  مدقق)غير  )غير مدقق(  مدقق)غير  )غير مدقق( 

 139,897 124,421 54,846 50,906 إيرادات دخول

 26,829 35,296 13,357 17,631 الرعاية

 33,862 43,608 15,535 17,335 مبيعات المأكوالت والمشروبات

 14,668 32,500 7,325 11,839 إيرادات اإلقامة

 27,116 23,222 11,025 8,607 مبيعات البضائع

 12,959 13,963 1,390 3,326 إيرادات اإليجار

 - 2,575 - 1,287 رسوم اإلدارة

 11,032 - 11,032 - عائدات إدارة المشاريع

 13,116 13,444 5,104 4,915 أخرى

 115,846  119,614 289,029 279,479 

 

 

  



 

     

 

 18  التابعة وشركاتها دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( شركة

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل
 

 

 وإدارية عمومية مصاريف.     20

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 فيفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو 30

 2018 2017 2018 2017 

 درهم ألف ألف درهم درهم ألف ألف درهم 

  مدقق)غير  )غير مدقق(  مدقق)غير  )غير مدقق( 

 214,493  151,815 99,400  76,799 رواتر وتعويضات أخرى للموظفين *

 235,531 238,224 124,384 118,659  7و  6)إيضاح  مصاريف است الك

 52,670 43,428 28,181 24,004 مرافقمصاريف 

 31,977 28,277 9,398 14,678 إصالحات وصيانة

 29,740 29,361 16,594 14,168 رسوم إدارة وامتياز

 23,614 20,935 11,274 10,290 إيجار مصاريف 

 38,808 19,685 11,190 9,512 وتكنولوجيا مصاريف توريد واتصاالت

 - 4,095 - 4,095 تحصيل امخصص للديون المشكوك في 

 11,372 5,271 3,469 2,669 مصاريف سفر

 8,751 6,027 4,135 1,920 خدمات أمنيةمصاريف 

 2,775 512 1,312 251 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 20,817 12,948 8,366 6,055 أخرى

 283,100 317,703 560,578 670,548 

 

 .1999لسنة  7* احتسب  الشركة اال تراك بالرواتر التقاعدية للموظفين المواطنين حسر القانون االتحادي رقم 

 

 صافي تكاليف التمويل     .21

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 2018 2017 2018 2017 

 درهم ألف ألف درهم درهم ألف ألف درهم 

  مدقق)غير  )غير مدقق(  مدقق)غير  )غير مدقق( 

     مصاريف الفوائد

  97,437) (122,399)  50,997) (64,418) القروضفائدة على 

  10,999) (9,686)  5,420) (4,758) التأجير التمويليفائدة على 

  12,567) (15,208)  6,412) (8,176) إطفاء تكاليف قروض

 (77,352) (62,829  (147,293) (121,003  

     

     الفوائدإيرادات 

 25,991 15,442 10,885 8,050 فائدة على الودائع

 (69,302) (51,944  (131,851) (95,012  

 

 صافي - اإليرادات غير التشغيلية     .22

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 2018 2017 2018 2017 

 درهم ألف ألف درهم درهم ألف ألف درهم 

  مدقق)غير  )غير مدقق(  مدقق)غير  )غير مدقق( 

 - 17,034 - 17,034 الربح من تحويل أرض إلى مشروع مشترك

 - 4,274 - 1,649 استرداد خصومات

 13,367 (1,228) 13,367 (778) )مخصصات(/ عكوسات متعلقة بالموظفين

 10,154 10,154 10,154 5,077 تحرير التزام مؤجل

 65 (1,897) 48 (2,039) غير تشغيلية أخرى )مصاريف( / إيرادات

 20,943 23,569 28,337 23,586 

 

  



 

     

 19  التابعة وشركاتهادي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(  شركة

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل
 

 

 للسهم والمخفضة األساسية الخسارة.     23
 

 .الفترةللس م بتقسيم الخسارة المنسوبة لحاملي أس م ملكية الشركة على عدد األس م العادية قيد اإلصدار خالل  والمخفضة الخسارة األساسية تُحتسر
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 2018 2017 2018 2017 

 درهم ألف درهمألف  درهم ألف ألف درهم 

  مدقق)غير  )غير مدقق(  مدقق)غير  )غير مدقق( 

  577,922) (462,087)  286,158) (255,112) الخسارة المنسوبة لحاملي أس م ملكية الشركة )بآالف الدراهم 

     

     المعدل المتوسط لعدد األسهم )باأللف(

 7,282,704 7,999,913 7,696,478 7,999,913 بداية الفترةقائمة في 

 717,209 - 303,435 - إصدار أس م جديدة 

 7,999,913 7,999,913 7,999,913 7,999,913 في ن اية الفترةقائمة 

  0.072) (0.058)  0.036) (0.032) للسهم )بالدرهم( والمخفضة الخسارة األساسية

 

 أدوات ل ا تأثير مخفض على الخسارة لكل س م عند ممارست ا.إن الشركة ليس لدي ا أية 
 

 طارئة والتزامات تعهدات     .24

 

 تع دات     أ)
 

 0.9رية بقيمة قيمة التع دات المتعاقد علي ا لالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات مصنفة ضمن حسابات الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقا بلغ 

 مليار درهم . 0.7: 2017) 2018 يونيو 30مليار درهم كما في 

 

 المجموعة كطرف مستأجر –   عقود إيجار تشغيلية ب)
 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق  (مدقق)غير  

 40,000 30.000 أقل من سنة واحدة

 15,000 2.500 سنوات 5أكثر من سنة وأقل من 

 32.500 55,000 

 

 المجموعة كطرف مستأجر –   عقود إيجار تمويلية  )
 

 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار الفائدة الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم 

 42,757 44,158 18,683 17,282 61,440 61,440 أقل من سنة 

 201,466 208,067 44,294 37,693 245,760 245,760 سنوات 5أكثر من سنة وأقل من 

 59,023 29,987 2,417 733 61,440 30,720 سنوات 5بعد 

 337,920 368,640 55,708 65,394 282,212 303,246 

 

 المجموعة كطرف م جر –   عقود إيجار تشغيلية د)
 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق  (مدقق)غير  

 32.584 29,133 أقل من سنة واحدة

 65.647 51,967 سنوات 5أكثر من سنة وأقل من 

 81,100 98.231 
 

 المطلوبات المحتملة   هـ)
 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق  (مدقق)غير  

 1.018 79.323 خطابات ضمان

 



 

     

 20  التابعة وشركاتهادي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة(  شركة

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 )تتمة( 2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلل
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية     .25

 

ا مقاربة لقيم ا العادلة. كان  األدوات المالية للمجموعة بتاريخ التقرير مصررنفة بالتكلفة المطفأة، كما كان  القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات ال مالية أيضرر 

 لدي ا أية أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة بتاريخ التقرير وذلك باستثناء األدوات المالية المشتقة. إن المجموعة ليس
 

 إعادة العرض     .26
 

ا رباا أو تم إعادة عرض بعض أرقام مقارنة من أجل تحستتتتتين جودة المعلومات المعروضتتتتتة في الستتتتتابق. ولم يكن إلعادة العرض المذكور أي تأثير على بيان 
 الموحد.التدفقات النقدية وبيان وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد الخسائر والدخل الشامل ا خر الموحد 

 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة فقة على الموا     .27

 

حالبيانات المالية الموجزة الموحدة الموافقة على  تم  ّ  .2018 أغسطس 8قبل مجلس اإلدارة في  منبإصدارها  وُصر 
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