
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عامةال مساهمةال زورتسدبي باركس آند ري شركة
 التابعة وشركاتها

 
 

  المرحليةالمالية  المعلومات
 المستقل الحسابات مدقق مراجعة وتقرير

 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل
 
 

  



 

 
 
 
 

 التابعة وشركاتها العامة المساهمة ريزورتس آند ركسبا دبي شركة
 
 

 اتصفحال المحتـويات
 
 

 

 1  المرحليةالمعلومات المالية  مراجعة تقرير

  

 2 الموحد الموجز المركز المالي بيان

  

 3 )غير مدقق( الموحد الموجز الشاملبيان الدخل 

  

 4 الموحد الموجز الملكية حقوق بيان بيان التغيرات في

  

 5 )غير مدقق( الموحد الموجزبيان التدفقات النقدية 

  

 17 - 6 الموحدة الموجزةالمالية  البياناتإيضاحات حول 
 







 

 

 
 3 وشركاتها التابعة  عامةال المساهمة ريزورتس آند باركس دبي شركة

 
  الموحد الموجز الشامل الدخل بيان

 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل

 
 يف المنتهية أشهر الثالثة فترة   

 يونيو 30

 30 يف المنتهية أشهر الستة فترة

 يونيو

   2016 2015 2016 2015 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف إيضاحات  

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

       
 (40.553) (89.279) (22.371) (49.660) 15  مصاريف عمومية وإدارية

       

 (6.932) (21.700) (3.417) (6.251) 16  وتسويق بيع مصاريف

       

 26.550 35.945 13.747 16.726   فوائد  إيرادات

       

 (7.648) (4.568) (3.442) (2.068) 12  اقتراض تكاليف إطفاء

       

 (28.583) (79.602) (15.483) (41.253)   للفترةالخسارة 

       
       األخرى الشاملة الخسارة

ــدي  من تحوط ــدفق النق خســــــارة  –الت

 القيمة العادلة

 

 (18.238) - (55.009) - 

 (28.583) (134.611) (15.483) (59.491)   مجموع الخسارة الشاملة للفتـرة

       
       :للسهم الخسارة
 للســهم والمخفضــة األســاســية الخســارة
 )درهم(

 
17 (0.006)  (0.002) (0.012) (0.005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة الموجزةالمالية  البياناتهذه  منال يتجزأ  اإليضاحات المرفقة جزءا   تشكل



 

 

 4   التابعة وشركاتهادبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة  شركة
 

 الموحد الموجزالملكية  حقوقبيان التغيرات في 
 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل

 
 

 رأس المال
 احتياطي

 أسهم إصدار

 احتياطي
 تحوط

 التدفقات
 النقدية

خسائر 
 المجموع متراكمة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 6.287.238 (38.326) - 3.736 6.321.828 )مدقق( 2015 يناير 1 في كما

 (28.583) (28.583) - - - للفترة الشاملة الخسارة مجموع

 6.258.655 (66.909) - 3.736 6.321.828 (مدقق غير) 2015يونيو  30 في كما

      

 6.178.018 (149.257) 1.711 3.736 6.321.828 )مدقق( 2016 يـناير 1 في كما

      

 1.678.085 - - - 1.678.085 إضافية أسهم إصدار
      

 (8.746) (8.746) - - -  أسهم إصدار تكلفة

      

 - 3.736 - (3.736) - ملكية أسهم إصدار احتياطي تحويل
      

 (79.602) (79.602) - - - للفترة الخسارة

 (55.009) - (55.009) - - للفترة األخرى الشاملة الخسارة

 (134.611) (79.602) (55.009) - - للفترة الشاملة الخسارة إجمالي

 7.712.746 (233.869) (53.298) - 7.999.913 (مدقق)غير  2016يونيو  30 في كما

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 5  التابعة وشركاتهادبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة  شركة
 

 الموحد الموجز النقدية التدفقات بيان
 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل
 
 2015يونيو  30 2016 يونيو 30  
 ألف درهم ألف درهم  
 (مدقق)غير  (مدقق)غير   

    األنشطة التشغيلية

 (28.583) (79.602)  للفترةالخسارة 

    تعديالت لـ :

 1.020 4.150  مصاريف استهالك   

 (26.550) (35.945)  إيرادات فوائد   

 7.648 4.568  إطفاء تكاليف اقتراض   

 1.041 1.842  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   

    

النقدية التشغيلية ق ل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التدفقات 

 (45.424) (104.987)  التشغيلية

 (214.180) (56.757)  في سلفيات لمقاولين وذمم مدينة أخرى الزيادة

 164.012 198.889  الزيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 (95.592) 37.145  التشغيلية األنشطة/ )المستخدم في(  من الناتج النقد صافي

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 1.018.621 117.903  النقص في موجودات مالية أخرى

 - (650.000)  الزيادة في ودائع قصيرة األجل

 (944.144) (2.085.725)  معدات إضافات إلى ممتلكات و

 (15.052) (103.862)  إضافات إلى استثمارات عقارية

 22.775 35.782  فوائد مق وضة

 82.200 (2.685.902)  األنشطة االستثمارية/ الناتج من  )المستخدم في(صافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - 1.678.085  اضافية أسهم إصدار عائدات

 - (8.746)  أسهم إصدار تكاليف

 - 1.232.199  ال نكيةعائدات التسهيالت 

 (22.482) (21.288)  مدفوعة اقتراضتكاليف 

 - (52.810)  تكاليف تمويل مدفوعة

 - (13.846)  حتجزالم النقد في تغيرال

 9.561 (12.875)  (/الزيادة في مطلوب لطرف ذو عالقةنقص)ال

 (12.921) 2.800.719  األنشطة التمويلية )المستخدم في(/صافي النقد الناتج من

    

 (26.313) 151.962  في النقد وما يعادله (النقص)/الزيادة صافي
 

 163.573 363.764  ( 10)إيضاح  الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
 

 137.260 515.726  (10)إيضاح  الفترةالنقد وما يعادله في نهاية 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

 .الموحدة الموجزةالمالية  البياناتال يتجزأ من هذه  اإليضاحات المرفقة جزءا   تشكل



 

 

 6  التابعة وشركاتهادبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة  شركة
 

 الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل
 
 والعمليات الشركة    .1
 

 محدودة مسلولية ذات كشركة األمر بادئ في، 2012يوليو  11 بتاريخشركة دبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة )"الشركة"(  تأسست

 ،عامة مساهمة شركة إلى وتحولت صاداالقت وزارة موافقة على 2014 ديسم ر 9 في الشركة حصلت. 673692 رقم التجارية الرخصة موجبب

. الشركة 2015 لسنة 2 رقم بالقانون المست دل، 1984لسنة  8االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  التجارية الشركات لقانون وفقا  وذلك 

 هي شركة تابعة لمراس القابضة ذ.م.م. )"الشركة األم الرئيسيـة"(.

 

 .المتحدة العربية اإلمارات دبي،، 123311: ..بص هو المسجل الشركة عنوان

  

على تعديل عقد تأســيس الشــركة لتعكس تغاير اســم الشــركة  2016يونيو  23وافقت الشــركة في جمعيتها العمومية التي انعقدت بتاريخ قد 

الموافقات المطلوبة لتغاير االســـم و بالتالي تغاير عقد تأســـيس  الحصـــول على.م.ع.(. ال تزال اإلدارة بصـــدد إلى دي إكس بي إنترتينمنتس )ش

 الشركة.

 

شاريع التجارية و تتمثل ستثمار في الم شركاتها التابعة )معا  "المجموعة"( في اال شركة و صة لل شطة المرخ و  ،تهاو إدار الترفيهية المنتزهاتاألن

سياحية  شاريع ال ستثمار في الم سويق،  وخدمات إدارة  إدارتها، واال ضية والترفيهية، و إدارة الت والمتاجرة في التذاكر اإللكترونية للفعاليات الريا

 .الفعاليات وإدارةالمرافق 

 

 وبالتالي ال توجد إيرادات تشغيلية للفترة. للدخل نتجةالمعمليات الفي  لم ت دأ الشركة ,2016يونيو  30في كما 
 

 الشركات التابعة التالية:  الموحدة الموجزة المالية البيانات تتضمن
 

  الملكية نس ة   

 النشـاط النفعية القانونية التأسيس تاريخ التأسيس مكان التابعة الشركة اسم

 ةالترفيهي المنتزهات تطوير %100 %99 2013 مارس 18 المتحدة العربية اإلمارات دبي، )ذ.م.م.(موشنجيت 

 المرافق إدارة %100 %100 2013 أبريل 8 المتحدة العربية اإلمارات دبي، *)ذ.م.م.( أوبريشنز أمجيت

 الترفيهية المنتزهات إدارة %100 %99 2014 أغسطس 25 المتحدة العربية اإلمارات دبي، .م.()ذ.م مانيجمنت دستنيشن باركس دبي

 ةالترفيهي المنتزهات تطوير %100 %99 2014 أغسطس 25 المتحدة العربية اإلمارات دبي، )ذ.م.م.(بوليوود باركس 

 العقاري التطوير %100 %99 2014 أغسطس 25 المتحدة العربية اإلمارات دبي، )ذ.م.م.(دبي باركس هوتيل 

 العقاري التطوير %100 %99 2014 أغسطس 25 المتحدة العربية اإلمارات دبي، )ذ.م.م.(ريفر بارك 

 ةالترفيهي المنتزهات تطوير %100 %99 2014 س تم ر 7 المتحدة العربية اإلمارات دبي، )ذ.م.م.( بارك ثيم دبي إل إل

 المرافق إدارة %100 %100 2014 أكتوبر 14 المتحدة العربية اإلمارات دبي، **)ذ.م.م.( أوبريشنز دبي إل إل

 المرافق إدارة %100 %100 2015 مارس 25 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ***)ذ.م.م.( أوبريشنز بي دبليو بي

 ةالترفيهي المنتزهات تطوير %100 %99 2015 مايو 21 المتـحدة العربية اإلمارات دبي، )ذ.م.م.( دبي إف إس

 العقاري التطوير %100 %99 2016مارس  16 المتـحدة العربية اإلمارات دبي، )ذ.م.م.( هوتيل دبي إل إل

 سفريات وكيل %100 %100 2016 مايو 29 المتحدة العربية اإلمارات دبي، **** )ذ.م.م.( تري س دو

 

 (.ذ.م.م)موشنجيت ل* شركة تابعة 

 (.)ذ.م.مبارك  ثيمدبي  إل لإل تابعة شركة** 

 (.)ذ.م.م باركس لـ وليوود تابعة شركة*** 

 )ذ.م.م.( مانجمنت دستنيشن باركس لدبي تابعة شركة**** 



 

 

 7  وشركاتها التابعة  عامةال مساهمةال زورتسدبي باركس آند ري شركة

 
  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة    .2
 
 موحدةال الموجزةالمالية  البياناتالدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المط قة بدون تأثير جوهري على  المعايير  2-1
 
 في ت دأ التي لمحاسبيةا للفترة إلزاميا   تطبيقها يسري والتي ،التالية والمعدلة الجديدة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق تم
 الجديدة ةالمالي التقارير إلعداد الدولية المعايير هذه لتطبيق يكن لم. الموحدة الموجزة المالية البيانات هذه على ،بعدها أو 2016 يناير 1

 الترتي اتو المعامالت محاس ة على تلثر قد أنها إال السابقة، الفتـرات أو الحالية للفتـرة المدرجة الم الغ على جوهري تأثير أي والمعدلة
 .المستق لية

 

 الملجلة التنظيمية الحسابات 14رقم  الماليةالدولي إلعداد التقاريـر  المعيار. 
 

 والتي تتعلق بم ادرة اإلفصاح. المالية البيانات عرض 1على المعيار المحاس ي الدولي رقم  تعديالت 
 

 لبيان محاس ة االستحواذ على الحصص  المشتـركة التعاقدية التـرتـي ات 11على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  تعديالت
 في العمليات المشتـركة.

 

 الموجودات 38المحاس ي الدولي رقم  والمعيار والمعدات اآلالت الممتلكات، 16على المعيار المحاس ي الدولي رقم  تعديالت 
 .المق ولة واإلطفاء االستهالك طرق إيضاح بشأن وذلك ،الملموسة غيـر

 

 والمتعلقة بالمحاس ة لالستثمارات في الشركات التابعة  المنفصلة المالية البيانات 27على المعيار المحاس ي الدولي رقم  تعديالت
 باستخدام طريقة حقوق الملكية في بيانات مالية منفصلة. اختياريا  والمشاريع المشتـركة والشركات الزميلة 

 

 والمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  ،الموحدة المالية البيانات 10تقاريـر المالية رقم على المعيار الدولي إلعداد ال تعديالت
 والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمار 28والمعيار المحاس ي الدولي رقم  ،األخرى المنشآت في الحصص عن اإلفصاح 12

 .االستثمارية المنشآت على التوحيد اسثناء بتطبيق يتعلق فيما وذلك ،المشتـركة
 

 والتي تشمل تعديالت على المعاييـر الدولية  2014 – 2012السنوية على دورة المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية  التحسينات
ة والمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالي ،الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة 5إلعداد التقاريـر المالية 

 .(2011) الموظفين منافع 19 رقم الدولي المحاسب المعياروعلى  اإلفصاحات: المالية األدوات 7رقم 
 

 
اإليرادات من العقود الم رمة مع العمالء.  15تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  مس قا   المجموعة ت نت ،2015 سنة في
 محاس ة في المنشآت به تستعين شامل ّحدمو نظام لينشئ 2014 مايو في 15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار صدروقد 

 باإليرادات االعتراف إرشادات على 15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار ويسود. العمالء مع الم رمة العقود من الناتجة اإليرادات
وغيرها من  اإلنشاء عقود 11 رقم الدولي المحاس ي والمعيار اإليرادات، 18 رقم الدولي المحاس ي المعيار تتضمن والتي الحالية

ألن  نظرا   لمقيدةا الم الغ على ي الدولي إلعداد التقارير المالية عن أي تأثير يسفر تطبيق هذا المعيار المحاس لمالتفسيرات ذات الصلة. 
 .للدخل منتجةال تافعاليالالمجموعة لم ت دأ بعد في 

 
 مس قا   مط قةو غير  بعد مفعلة غيـرو  اإلصـدار قيد والمعدلة الجديدة المالية للتقاريـر الدولية المعاييـر 2-2
 

 الجديدة التالية التـي تم إصـدارها ولم يتم سريانها بعد: تعديالت والتفسيراتوال بتطبيق المعاييـرلم تقم المجموعة بعد 
 

 المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة
 فتـراتل بها معمول

 سـنوية ت دأ في أو بعد
 

  التدفقات النقدية بحيث يتعين على المنشآت  بيان 7تعديالت على المعيار المحاس ي الدولي رقم
تقديم إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقايم التغايـرات في االلتزامات الناشئة من 

 .أنشطة التمويل
 

 
 2017 ينايـر 1

  ي نسخته األخيـرة )المعيار الدولي إلعداد ف 9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم
ويتضمن المتطل ات المتعلقة  2014(( في يوليو 2014األدوات المالية ) 9التقاريـر المالية رقم 

بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاس ة التحوط العام وإلغاء االعتـراف.يقوم المعيار بتعديل 
 مة.توقع خسائر انخفاض القيلمكما يقدم نمط جديد  متطل ات قياس وتصنيف الموجودات المالية،

 

سيتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على 
عن طريق تحصيل  هتحقق الهدف المرجو من عملضمن نمط  بها االحتفاظ تم تيأدوات الدين ال

 التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 

سيتم تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على أدوات الدين 
ينة خر والذمم اإليجارية المدالمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 العقود وكذلك على بعض تعهدات القروض الم ـرمة وعقود الضمان المالي.وموجودات 
 

 2018ينايـر  1

  عقود اإليجار نظام محاس ي وحيد يتطلب من  16يقدم المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم
إليجار ا المستأجرين االعتـراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بجميع عقود اإليجار ما لم تكن فتـرة

 .صغيرة قيمة ذاتأو أقل أو تكن الموجودات المحددة  شهرا   12مدتها 

 2019 ينايـر 1

  



 

 

 8 دبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة وشركاتها التابعة   شركة
 

  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل
 
 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة     .2
 
 )تتمة( مس قا   مط قةغير  والدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغير مفعلة بعد  المعايير   2-2
 

 المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة
 لفتـراتل بها معمول

 السـنوية ت دأ في أو بعد 
 

  األدوات المالية: اإلفصاحات، وهي  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 .9التعديالت بشأن اإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عند تطبيق المعيار الدولي 

المالية رقم إلعداد التقارير 

 ألول مرة 9

  األدوات المالية: إفصاحات إضافية لمحاس ة  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
التحوط )والتعديالت الالحقة لها( الناتجة من مقدمة فصل محاس ة التحوط الواردة بالمعيار الدولي 

 .9إلعداد التقرير المالية رقم 

المعيار الدولي عند تطبيق 

إلعداد التقارير المالية رقم 

 ألول مرة 9

 وعلى المعيار  الموحدة، المالية البيانات 10على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  تعديالت
(، والتي 2011) المشتـركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمار 28المحاس ي الدولي رقم 

تتعلق بمسألة بيع الموجودات أو المساهمة بها من المستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه 
 المشتـرك.

 

 ألجل السريان تاريخ ُأرجئ

 مسمى غيـر

حسب  األولي قلتطبيات افترفي  للمجموعة الموحدةالموجزة المالية  البياناتسيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على 
المالية  اتالبيانأي تأثير جوهري على إحداث  عنتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت  يسفر نأ توقعال ي كما، تقديرات اإلدارة

 .16و  9إلعداد التقارير المالية رقم  ينالدولا ينللمجموعة في فترة التطبيق األولي لها، باستثناء المعيار الموحدة الموجزة
 

 الهامة المحاسبية السياسات ملخص.    3
 

 االلتـزام بيان
 
الصادر عن مجلس  المرحلية المالية التقارير إعداد 34وفقا  للمعيار المحاس ي الدولي رقم  الموحدة الموجزةالمالية  البياناتإعداد  تم

 معايير المحاس ة الدولي، كما تستوفي المتطل ات المنصوص عليها بالقوانين السارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 لدى. 2015يوليو  1)"قانون الشركات"( حيز التنفيذ اعت ارا  من  2015( لسنة 2دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 لجمعيةا(. وخالل شهرا  من تاريخ سريان قانون الشركات للتوافق مع أحكامه )"األحكام االنتقالية" وعشرين أربعةمن  سماحالشركة فترة 

، وال تزال اإلدارة الشركاتبقانون  ا  وافق المساهمون على تعديل عقد تأسيس الشركة التزام ،2016أبريل  18العمومية المنعقدة في 
 .دعقد تأسيس الشركة لاللتزام بالقانون الجديبصدد تعديل 

 
 المالية المعلوماتإعداد  أساس

 
 .باستثناء األدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس التكلفة التاريخيـة الموحدةالمالية الموجزة  البياناتإعداد  تم
 
البيانات المالية  عموُتقرأ  الموحدة، السنويةجميع المعلومات التـي تطل تها البيانات المالية  الموحدةالمالية الموجزة  البياناتتتضمن  ال

 .2015 ديسم ر 31المنتهية في  للسنةللمجموعة  الموحدة
 

رة عن النتائج المتوقعة للسنة مع ّ  2016يونيو  30وحتى  2016يناير  1أن تكون النتائج للفترة من  ليس من الضروريإلى ذلك،  إضافة
 2016يونيو  30ستة أشهر المنتهية في يتأثر بيان الدخل الشامل الموجز الموحد لفترة ال لمكما . 2016ديسم ر  31المالية المنتهية في 

 .النتائج بموسميـةتأثيرا  جوهريا  
 

ة حدة مع تلك السياسات المستخدمة في البيانات الماليالمالية الموجزة المو البياناتالسياسات المحاسبية المط قة في هذه  تتفق
 .2015ديسم ر  31للسنة المنتهية في  الموحدة السنوية المدققة

 
 التوحيد أساس

المالية للشركة والمنشآت الخاضعة لسيطرة الشركة  المعلوماتالمالية الموجزة الموحدة للشركة وشركاتها التابعة  البيانات تتضمن
 :للشركة يكون عندما السيـطرة وتتحقق. 2016يونيو  30)شركاتها التابعة( والمعدة حتى 

 

 بها؛ المستثمر المنشأة على السيطرة 
 و المستثمرة؛ بالمنشأة الرت اطها نتيجة   متغيرة عوائد في الحق لها أو تخضع 
 عوائدها على للتأثير سيطرتها استعمال إمكانية. 

 

 حول 1 قمر اإليضاح في عنه مفصح هو كما التابعة والشركات للشركة المالية البيانات من الموحدة الموجزة المالية البيانات تتألف
 .الموحدة الموجزة المالية البيانات
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 العقارية االستثمارات
 

أو تعظيم رأس المال، أو كال الغرضــــين، )بما في ذلك  إيجاريةاالســــتثمارات العقارية من العقارات المحتفظ بها لتحقيق عائدات  تتألف
لتلك األغراض(، وُتقاس م دئيـا  بتكلفتها، بما في ذلك تكاليف المعامالت ذات الصلة بعد طرح االستهالك المتـراكم  العقارات قيد اإلنشاء

 اآلالت الممتلكات، 16حاس ي الدولي رقم واي خسائر متراكمة النخفاض القيمة وفق نموذج التكاليف المنصوص عليه في المعيار الم
 لم يتم تحميل أي استهالك على األراضي واالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء. .والمعدات

 

 الدفتـــــرية مةالقي شطب مع منفصل بشكل المحتس ة العقارية االستثمارات عناصر من مكون أي إلحالل المتك دة النفقات احتساب يتم
 ذات العقارية ثماراتاالست بنود من ألي المستق لية االقتصادية المنافع تزيد عندما فقط الالحقة النفقات رسملة ويتم. المست دل للعنصر

 .متك دة كمصاريف الموحد الموجز الشامل الدخل بيان في األخرى النفقات جميع إث ات ويتم. الخصوص
 

ــــراف باالستثمارات العقارية إما عند است عادها أو عند سحب االستثمار العقاري من االستخدام بصورة دائمة ولم يعد هناك  يلغى االعتـ
 يانبمنافع اقتصادية مستق لية من است عادها. إن أية أرباح أو خسائر تنتج من إلغاء االعتــــراف باالستثمار العقاري يتم االعتــــراف بها في 

 االعتراف. إلغاءفي الفتـرة التـي تم خاللها  الموحد الموجز املالش الدخل
 

 في للعقار لمالكا اســتخدام بانتهاء عليه يســتدل االســتخدام في تغاير هناك يكون عندما فقط العقارية االســتثمارات إلى التحويالت تتم
ت من تتم التحويال والتحويل من المخزون.  حالة في آخر لطرف التشــــغيلي اإليجار عقد  دءالمالك أو ب يســــتخدمه عقارالتحويل من  حالة

التحويل  حالة يف المالكق ل  من االستخدام ب دءيستدل عليه  والذي االستخدام في تغايرعندما يكون هناك  فقطاالستثمارات العقارية 
ستخدام المالك أو ب ارات في التحويالت بالقيمة الدفتــــــرية للعق التحويل إلى المخزون. وتتم تلك حالة في البيع بغرض التطوير  دءإلى ا

 تاريخ التحويل.

 
 والمعدات الممتلكات

 
عمال واأل واألثاث والتركي ات المعلومات وتكنولوج ا مكتب ومعدات والسيارات والم نى يضاراألتتألف الممتلكات والمعدات من 

 .الرأسمالية قيد التنفيذ
 

جميع بنود الممتلكات والمعدات م دئيا  بالتكلفة، بينما تدرج الممتلكات والمعدات بعد االعتـراف الم دئي بالتكلفة ناقصا   تسجل
االستهالك المتـراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت، وذلك باستثناء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. تتضمن التكلفة 

وأية  تشمل تكلفة المواد والعمالة الم اشرة ا  م اشرة إلى االستحواذ على األصول. تكلفة األصول المكونة داخلي المصروفات التي تنسب
الموقع.  ترميمو األصل مكوناتتكاليف تفكيك وإزالة باإلضافة إلى  ، وله المقرر لالستخدام جاهزا   ليص ح األصل على تنفقتكاليف أخرى 

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

 االقتضاء، فقط عندما يكون من المحتمل أن حسبكأصل منفصل،  بها يعتـرفالتكاليف الالحقة في القيمة الدفتـرية لألصل أو  ُتدرج
ق. النفقات يمكن قياسها بشكل موثو العنصرسوف تتدفق للمجموعة، وتكلفة هذا  بالعنصرطة المنافع االقتصادية المستق لية المرت 

القيمة  طبشالممتلكات والمعدات التي تتم المحاس ة عنها بشكل منفصل يتم رسملتها ويتم  عناصرمن  عنصرالمتك دة الست دال أي 
 الموحد الموجز املالش الدخل بيان في تك دها عندجميع اإلصالحات و أعمال الصيانة األخرى  إث اتالذي تم است داله. يتم  للعنصرالدفتـرية 

. 
 

ساب يتم شطب تكاليف الممتلكات والمعدات  احت سمالية قيد التنفيذ بعد طرح القيمة المت قو األرض بخالفاالستهالك ل ية األعمال الرأ
 اإلنتاجية المقدرة كما يلي:المقدرة وفق طريقة القسط الثابت على مدار األعمار 

 سنوات            
 

 15            م ـنى
 4 - 3           وتركي ات أثاث

 4 - 3            سيارات
 4 - 3         معدات مكتب و تكنولوجيا المعلومات

 

 للتغيــــــرات يرتأث أي االعت ار في األخذ مع سنة كل نهاية في االستهالك وطريقة المت قية والقيم المقدرة اإلنتاجية األعمار مراجعة يتم
 .مستق لي أساس على المحتسب التقدير على

 

 القيمة من علىأ قيمة لألصـــل الدفترية القيمة ســـجلت إذا للتحصـــيل القابلة قيمتها إلى الفور على لألصـــل الدفترية القيمة خفض يتم
 .للتحصيل القابلة

 

 يكون ال و ملةمستع غير تص ح أن إلى الموحدة الموجزة المالية البيانات في بالكامل المستهلكة والمعدات بالممتلكات االحتفاظ ويتم
 .الموجودات تلك بشأن لالستهالك إضافي تحميل هناك

 
 التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال

 
يف نفقات مستق لية. وتتضمن التكالالستخدام االأو تطويرها ألغراض  إنشاءها الجاري الممتلكات التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال تتضمن

ة دما ق ل التطوير المتعلقة بال نية التحتية واإلنشاءات وغيـــــرها من النفقات ذات الصلة، مثل األتعاب المهنية والتكاليف الهندسية العائ
ـــز الموجودات لألغراض المعدة لها.  ـــرة األنشطة الالجمة لتجهيـ ـــي يتم رسملتها خالل فتـ  يتم تصنيف هذه الممتلكاتإلى المشروع والتـ

 كأعمال رأسمالية حتى يتم االنتهاء من عملية ال ناء أو التطوير.
 

 قيد الرأسمالية األعمال على االستهالك مصاريف تحميل يتم وال. انتهاءه تاريخ حتى المشروع بدء تاريخ من الم اشرة التكاليف رسملة يتم
.التنفيذ
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 )تتمة( والمعدات الممتلكات

 

 تصنيف العقارات
 

امتالك أو إنشاء عقار ما إذا كان سيتم تصنيفه كتطوير عقاري أو استثمار عقاري أو كممتلكات ومعدات. وتقوم المجموعة تحدد اإلدارة عند 
بتصـــنيف العقار كتطوير عقاري إذا ما كانت نيتها تتجه نحو تطوير العقار بغرض بيعه في المســـتق ل ألطراف أخرى. بينما تصـــنف المجموعة 

ما كانت تنوي االحتفاظ بالعقار لغرض تأجيره أو تعظيم قيمته الرأســـمالية أو ألغراض لم يتم تحديدها. وتصـــنف  العقار كاســـتثمار عقاري إذا
 المجموعة العقار كممتلكات ومعدات إذا ما كانت النيه هي استخدام العقار في عملياتها.

 
  التمويل/  االقتراض تكاليف

 
سملة تتم شكل الناتجة التمويلاالقتراض /  تكاليف ر شر ب ض ةملهل موجودات إنتاجأو  بناء أو حياجة من م ا سملة على مدى الفترة ال رورية للر

 وهريةجالملهلة للرســملة هي أصــول تتطلب بالضــرورة فترة جمنية  الموجودات إن. امنه المرجوة للغاية جاهزا   ليصــ حإلكمال و تهيئة األصــل 
 .منها المرجو لالستخدام هزةلتص ح جا

 
 المالية المشتقات

 
 .اآلجلة الصرف عقود و الفائدة نسب كمقايضات باألساس المشتقات مع المجموعة تتعامل

 
 في العادلة بالقيمة يبالتال قياسها ويعاد المالية المشتقات على فيه التعاقد تم الذي تاريخال في العادلة بالقيمة م دئيا   المشتقات إدراج يتم

سجيل يتم. مالية سنة كل نهاية سائر أو األرباح ت شامل الدخل بيان في الناتجة الخ  بقيمتها تقاتالمش كافة تقيد. الفور على الموحد الموجز ال
 .سلبية العادلة القيمة تكون عندما والمطلوبات موج ة العادلة القيم حيث كموجودات العادلة

 
 التحوط محاس ة

 
ــــل المتحوط له و التحوط أدوات بين العالقة المجموعة توثق التحوط، عالقة بدء عند  رالمخاط إدارة أهداف بتوثيق كذلك تقوم كما ،األص

ــتراتيجيته ــتمر وبشــكل التحوط بداية في المجموعة تقوم ذلك، على وعالوة. تحوط تعامالت بعدة القيام في واس ــوية مس  في لتغيراتا بتس
 .كبيرة اعليةف ذات التحوط أداة كانت إذا ما التحوط مخاطر إلى المنسوب المتحوط لل ند النقدية التدفقات أو العادلة القيمة

 
 النقدية التدفقات تحوطات

 
 لشـــاملا الدخل في نقدي دفقت تحوطات لتكون والملهلة المحددة للمشـــتقات العادلة القيمة في التغيرات من الفعال الجزء تســـجيل يتم

 الدخل انبي في الفور على الفعال بالجزء المتعلقة الخســــائر أو األرباح إدراج يتم. النقدي التدفق من للتحوط احتياطي ضــــمن وتتراكم اآلخر
 .خرىاال( الخسائر) / رباحاال في الموحد الموجز الشامل

 
ـــ ة عن التوقف يتم ـــريان بانتهاء وذلك التحوط عالقة المجموعة تلغي عندما التحوط محاس  أو ذها،تنفي أو إلغاؤها أو بيعها أو التحوط أداة س

 في راكمةوالمت الموحد الموجز الشامل الدخل بيان في بها المعترف الخسارة، أو الربح تسجيل ويستمر. التحوط لمحاس ة ملهلة تعد لم عندما
 لدخلا بيان في األمر نهاية في المتوقعة المعامالت تدرج عندما بها االعتراف ويتم الملكية حقوق ضــــمن الوقت، ذلك في الملكية حقوق

 قحقو في المتراكمة الخســــارة أو بالربح االعتراف يتم مســــتق لية، معاملة أي حدوث المتوقع من يعد لم وعندما. الموحد الموجز الشــــامل
 .الموحد الموجز الشامل الدخل بيان في م اشرة الملكية

 

 الملكدة غير للتقديرات الرئيسية والمصادر الهام المحاس ي الحكم.    4
 

قديرات وافتراضـــــات تلثر على  يتطلب خاذ أحكام وت ية الموجزة الموحدة من اإلدارة ات مال نات ال يا عداد الب بات  الموجودات قيمإ والمطلو
ـــــــيواإلفصــــاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير. وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون للنتائج  لك يســــفر عنها عدم التأكد المحيط بت التـ

 على القيمة الدفترية لتلك المطلوبات والموجودات المتعرضة للتأثر في المستق ل. جوهري تعديل إجراء يتطلب قد ما ديراتقاالفتراضات والت
 

كانت األحكام الجوهرية التي اتخدتها اإلدارة عند تطبيق الســـياســـات المحاســـبية  الموحدة،المالية الموجزة  البياناتســـياق إعداد هذه  وفي
ديســـم ر  31للمجموعة والمصـــادر الرئيســـية للتقديرات غير الملكدة مماثلة لتلك المط قة في البيانات المالية الموحدة للســـنة المنتهية في 

2015. 



 

 

 11         وشركاتها التابعة  عامةال مساهمةالورتس دبي باركس آند ريز شركة
 

  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل
 

 والمعدات الممتلكات     .5

 سيارات م نى أراضي 

 مكتب معدات

 تكنولوجيا و

 وتركي ات أثاث  معلومات

  رأسمالية أعمال

 المجموع التنفيذ قيد

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

        التكلفة

 1.994.724 1.276.988 - 972 321 - 716.443 )مدقق( 2015 يناير 1 في كما

 2.661.422 2.649.635 741 6.028 5.011 7 - )أ( السنة خالل متك دة إضافية تكاليف

 - (20.029) 5.234 745 - 14.050 - صنيفت اعادة

 4.656.146 3.906.594 5.975 7.745 5.332 14.057 716.443 )مدقق( 2015 ديسم ر 31 في كما

 2.143.956 1.749.933 39 3.665 238 81 390.000 )أ( الفترة خالل متك دة إضافية تكاليف

 6.800.102 5.656.527 6.014 11.410 5.570 14.138 1.106.443 (مدقق)غير  2016يونيو  30 في كما

 

        المتراكم االستهالك

 429 - - 316 113 - - )مدقق( 2015 يناير 1 في كما

 3.522 - 1.191 1.058 571 702 - للسنة صروفم

 3.951 - 1.191 1.374 684 702 - )مدقق( 2015 ديسم ر 31 في كما

 4.150 - 742 2.126 807 475 - للفترة صروفم

 8.101    - 1.933 3.500 1.491 1.177 - (مدقق)غير  2016يونيو  30 في كما
        

        الدفترية القيمة

 6.792.001 5.656.527 4.081 7.910 4.079 12.961 1.106.443 (مدقق)غير  2016يونيو  30 في كما

 4.652.195 3.906.594 4.784 6.371 4.648 13.355 716.443 )مدقق( 2015 ديسم ر 31 في كما
 

 

 

 )ج((. 14ف ذات عالقة )ايضاح اطرأ منتم شرائها تتضمن ممتلكات  .2015ديسم ر  31و السنة المنتهية  2016يونيو  30خالل الفترة المنتهية بتاريخ التكليف اإلضافية المتك دة  (أ

 (.درهم مليون 15: 2015 ديسم ر 31مليون درهم ) 58 م لغ الفترةخالل  المرسملةاو تكاليف االقتراض المطفأة  التمويلبلغت تكاليف  (ب
 



 

 

 12 دبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة وشركاتها التابعة   شركة
 

  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل
 
 عقارية استثمارات    .6

 أراضي 
أعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    التكلفة
 199.596 19.801 179.795 )مدقق( 2015يناير  1كما في 

 83.748 83.748 - إضافات

    

 283.344 103.549 179.795 )مدقق( 2015ديسم ر  31كما في 

 103.862 103.862 - إضافات

 387.206 207.411 179.795 )غير مدقق( 2016يونيو  30في كما 

 
 أخرى مدينة وذمملمقاولين  سلفيات     .7

 2015 م رسدي 31 2016يونيو  30 

 درهم ألف درهم ألف 

 )مدقق( (مدقق)غير  

 

 368.544 394.435 مقاولينل سلفيات

 2.855 33.721 أخرى مدينة وذمم ةمقدم دفعات

 622 785 مدينة فوائد ذمم

 428.941 372.021 

 
 أدوات مالية مشتقة .8
 

 )غير مدقق( 2016 يونيو 30 
 

 
القيمة العادلة 

 القيمة االسمية  ةالسال

القيمة االسمية 
 عليها المتفق

 ةسن من أكثر
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
     

 1.692.931 1.692.931 53.298  أسعار الفائدة  ادالتم

  53.298 1.692.931 1.692.931 

 
 )مدقق( 2015 ديسم ر 31 
 

 
القيمة العادلة 

 الموج ة
 

 القيمة االسمية

القيمة االسمية 
 عليها المتفق

 ةسن من أكثر
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
     

 1.053.539 1.053.539 1.711  أسعار الفائدة  ادالتم

  1.711 1.053.539 1.053.539 

 
 أخرى مالية موجودات     .9
 

 ضماناتك ال نوك لدى( ردهم ونليم 56: 2015ديسم ر  31) درهم مليون 32 قيمتها ت لغ ضمان ودائع األخرى المالية الموجودات تتضمن
ال نوك بفترات استحقاق مدتها  لدىمليار درهم(  2.8: 2015مليار درهم ) 2.7تستخدمها المجموعة، وودائع ثابتة بقيمة  عتمادات مستنديةال

 %2إلى  %1: ما بين 2015) سنويا   %3إلى  %2أشهر من تاريخ اإليداع. وتجني الودائع الثابتة أسعار فائدة تتراوح نس تها ما بين  ثالثةأكثر من 
 (.سنويا  

 
 



 

 

 13  التابعة وشركاتهادبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة  شركة
 

  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل
 
 بنكية وأرصدة نقد      .10

 2015 ديسم ر 31 2016يونيو  30 

 درهم ألف درهم ألف 

 (مدقق)غير  
 

 )مدقق(

 125 328 الصندوق في النقد

 461.311 1.276.916 بنكّيةحسابات 

 1.277.244 461.436 
   :يطرح
 (97.672) (111.518) محتجز  نقد

 - (650.000) األجل قصيرة الودائع

 363.764 515.726 يعادله وما النقد

 
.%1: 2015) %1 أقصاها فائدة تحمل الطلب عند حساباتتتضمن ة الحسابات ال نكيّ    ال نوك لدى األجل قصيرة دائعكما تحمل الو ( سنويا 

 .سنويا   ٪ 1.5 بمعدل الفائدة سعر اإليداع تاريخ من أشهر ثالثة من أقل استحقاق فترات مع
 

 المال رأس  .11
 

 2015 ديسم ر 31 2016يونيو  30 

 درهم ألف درهم ألف 

 (مدقق)غير  
 

 )مدقق(

 درهم 1قيمة كل منها  سهما   12.643.655.416عدد  به المصرح المال رأس
 (درهم 1 منها كل قيمة ا  مسه 6.321.827.798: 2015 ديسم ر 31)

 
12.643.655 6.321.828 

   
 1 منها كل قيمة ا  مسه 7.999.912.670 عدد بالكامل والمدفوع الصادر المال رأس ي لغ

 6.321.828 7.999.913 (درهم 1 منها كل قيمة ا  سهم 6.321.827.798: 2015 ديسم ر 31) درهم

 
 

 :يلي ماب 2016 أبريل 18 بتاريخ المنعقدة العمومية جمعيتهاعلى قرارت  بناء   الشركة قامت
 

 ؛درهم مليـار 12.6 إلى به المصرح الشركة مال رأس زيادة 
 

 و ؛ إضافية أسهم إصدار طريق عن درهم مليار 1.7 بقيمة الصادر المال رأس زيادة 
 

 المتراكمة الشركة خسائر مقابل وتسويته درهم مليون 3.7 قيمته ال الغ األسهم إصدار احتياطي ليوتح. 
 
 

: 2015 ديسم ر 31) 2016 يونيو 30 في كما المجموعة أسهم من %52 تمتلك الرئيسية األم الشركة ,لإلصدار اإلضافي لألسهم تاليا  

 (.األسهم من 60%

 
 تسهيالت بنكّية  .12

 

 2015 ديسم ر 31 2016يونيو  30  

 درهم ألف درهم ألف  

 )مدقق( (مدقق)غير   

    

 1.461.258 2.693.457  ألجل قروض

    
 220.216 241.504  االقتراض تكاليف مجموع

  * متراكمة: م الغ مطفأة يطرح
(26.516) (16.527) 

 203.689 214.988  مطفأة غير اقتراض تكاليف

 1.257.569 2.478.469  الدفترية القيمة

 
 

 ضـــمنمليون درهم( قد تمت رســـملتها  1.3: 2015ديســـم ر  31مليون درهم ) 5.4خالل الســـنة  المطفأة االقتراض تكاليف تتضـــمن* 
 .التنفيذ قيداألعمال الرأسمالية 

 
 
 



 

 

 
    

 14  التابعة وشركاتهادبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة  شركة
 

  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر للستة

 

 )تتمة( بنكية تسهيالت .12
 

 2015 ديسم ر 31 2016يونيو  30  

 درهم ألف درهم ألف  

    

 60.041 130.229  من سنة لسنتين 

 1.401.217 2.563.228  سنتينمن  أكثر

 1.461.258 2.693.457  شهرا   12 بعد التسوية تستحق قيمة

 - -  شهرا   12 خالل التسوية تستحق قيمة

 
 قروض ألجل

 
 

شــــكل  علىمليار درهم(  4.2: 2015مليار درهم ) 5.2أبرمت المجموعة ترتي ات تعاقدية للحصــــول على تســــهيالت بنكية بقيمة  (أ)

تتضـــمن مليار درهم(.  1.5: 2015ديســـم ر  31درهم ) مليار 2.7 ما قيمته 2016 يونيو 30تاريخ  حتىقروض ألجل، اســـتغلت منها 

القروض  كما تســـتحق مليار درهم من أجل مشـــروع أس أف دبي. 1هذه التســـهيالت تســـهيل جديد تم إبرامه خالل الفترة بقيمة 

فائدة  فترةال. ويحمل القرض المســــتغل خالل على التوالي 2027و  2026مليار درهم في األعوام  1مليار درهم و  4.2مة بقي

 (.ي ور سنويا  آ+  %3.15+ لي ور و  %3.5: 2015 ديسم ر 31) ي ور سنويا  آ+  %3.15+ لي ور و  %3.5بنس ة 
 

 درهم مليون 215م لغ  ةالمذكور ةال نكيّ  تالتســــهيالب المتعلقةبلغت تكاليف القروض غير المطفأة  2016 يونيو 30في  كما (ب)

 (.درهم مليون 204: 2015 ديسم ر 31)
 

 تملكها المجموعة، وضــمان على الحســابات ال نكية و عقارات علىمضــمون بمجموعة من الرهونات  ةالمشــترك تإن التســهيال (ج)

سهم الجهات  تخصيص شاريع وحقوق معينة تتعلق بالذمم المدينة والقروض الداخلية بين المجموعة والتعهدات على أ بعض الم

 الضامنة.
 

 اعتمادات مستندية
 

 

مليون  173ة بقيمة يعلى اعتمادات مســــتندحصــــول ال بغرض الم رمة للمجموعةتعاقدية الترتي ات ال كانت 2016يونيو  30في  (د)

 69التقرير تصـــل قيمتها إلى  بتاريخمســـددة  الغير مســـتنديةال عتماداتاال كانتو مليون درهم( 449: 2015 ديســـم ر 31درهم )

 بما يلي:هو معمول به  كما. وكانت تلك االعتمادات المستندية مضمونة (درهم مليون 127: 2015 ديسم ر 31) درهم مليون

 
 و ؛رهن بضمان إيداع وكالة 

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

 . تخضع االعتمادات المستنديـة لتعهدات معينة كانت المجموعة ملتزمة بها كما في تاريخ التقرير المالي (هـ)
 

 .     ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخـرى13

 2015 ديسم ر 31 2016يونيو  30 
 درهم ألف درهم ألف 
 )مدقق( (مدقق)غير  
   

 129.208 127.299 ذمم تجارية دائنة 

 902.829 963.081 مصاريف مستحقة )أ(

 133.647 250.645 (بمحتجزات دائنة )

 9.967 24.780 مقدم إيجار ومقدمات أخرى

 1.987 3.829 (جمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين )

 - 8.460 ملجلة إيرادات

 200 475 مطلوبات أخرى

 1.378.569 1.177.838 
 

 
: 2015 ديسم ر 31درهم ) مليار 0.9قيمتها  ت لغرأسمالية قيد التنفيذ  مشاريعالمصاريف المستحقة تكاليف متك دة على  تتضمن (أ)

 التقرير المالي. تاريخعليها كما في  مصادقةدرهم( إال أنه لم يتم ال ارملي 0.9
 
 

 



 

 

 15  التابعة وشركاتهادبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة  شركة
 

  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر للستة

 

 

 )تتمة( دائنة أخـرى.     ذمم تجارية دائنة وذمم 13

 
 الدفعات المرحلية إلى المقاولين. يتم تســــوية المحتجزات تســــديد عندالمحتجزات الدائنة م الغ محتجزة وفقا  ل نود العقود  تمثل (ب)

 .التعاقديةالدائنة وفق ال نود 
 

العربية المتحدة، ويســــتند على  اإلماراتلقانون العمل في دولة  وفقا   للموظفين الخدمة نهاية تعويض مخصــــص تكوين تم (ج)
 الحالية وعدد سنوات الخدمة المتراكمة في تاريخ التقرير. التعويضات

 
 معامالت أطراف ذات العالقة.     14

 

ت ــــــرم المجموعة معامالت مع شــركات ومنشــآت تســتوفي تعريف طرف ذو عالقة كما هو منصــوص عليه في المعيار المحاســ ي 

. وتتضــمن األطراف ذات العالقة شــركات ومنشــآت خاضــعة لملكية مشــتركة و/أو األطراف ذات العالقةإفصــاحات  24الدولي رقم 

 إدارة وسيطرة مشتركة وأفراد اإلدارة العليا.
 

 كما يلي: المالي كانت أرصدة األطراف ذات العالقة بتاريخ التقرير

 2015 ديسم ر 31 2016 يونيو 30 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 12.875 - الرئيسية األم الشركة إلى مطلوب

 
صاريف  (أ ستلمة من / المقدمة إلى األطراف ذات العالقة، وتحدد كذلك الم شروط وأحكام المعامالت والخدمات الم تقرر اإلدارة 

 ألخرى المتضمنة في تلك المعامالت والتي تعادل قيمة المعامالت التجارية السائدة.ا
 

 للشــركة الدفع مســتحقة م الغ( درهم مليون 13: 2015 ديســم ر 31) درهم صــفر بقيمة عالقة وذ طرفل المطلوب الم لغ يمثل (ب

 .بالنيابة عن المجموعة وموردين لمقاولين دفعات لقاء الرئيسية األم المالكة
 

من أجل  عالقة يطرف ذمليون درهم من  390بشــــراء أرض بقيمة  2016 يونيو 30الفترة المنتهية في المجموعة خالل  تقام (ج

. كما تم إضـــافة أعمال رأســـمالية قيد قيمة األرض العادلةقد قامت إدارة األراضـــي و األمالك بتقدير مشـــروع اس اف دبي و 

: ال يوجد( من خالل سداد تكاليف رأسمالية متك دة من طرف ذي عالقة فيما 2015ديسم ر  31ن درهم ) مليو 92بقيمة التنفيذ 

 (.)أ( 5ح )إيضايتعلق بمشروع أس أف دبي 
 

ــــاقة إلى قيلم المجموعة بشــــراء معدات مكتب و تكنولوجيا المعلومات بقيمة  مليون من طرف ذي عالقة خالل  0.08باإلض

 .مليون( 2.4: 2015ديسم ر  31) 2016 يونيو 30في الفترة المنتهية 

 

 30درهم )الفترة المنتهية في  مليون10 )المنافع قصــيرة وطويلة األجل( للفترة قيمتها  العليا اإلدارة موظفي تعويضــاتكانت    ( د

 درهم(.  مليون 6: 2015 يونيو

 
 

 وإدارية عمومية مصاريف.     15
 

 
 يف المنتهية أشهر الثالثة فترة

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في الستة فترة

 يونيو 30
 2016 2015 2016 2015 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
 (مدقق)غير  (مدقق)غير  (مدقق)غير  (مدقق)غير  

     

 27.753 73.219 14.275 42.023 رواتب وتعويضات أخرى للموظفين *
 2.476 4.531 1.647 2.571 مصاريف مهنية وقانونية
 1.020 4.150 887 2.117 [5مصاريف استهالك ]إيضاح 

 1.117 1.570 555 735 واتصاالت توريد مصاريف
 2.595 1.028 2.595 20 توظيفمصاريف 

 5.592 4.781 2.412 2.194 أخرى

 49.660 22.371 89.279 40.553 

 
 

 .1999 لسنة 7 رقم االتحادي القانون حسب المواطنين للموظفين التقاعدية بالرواتب االشتراك الشركة احتس ت* 
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  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر للستة

 
 

 و تسويق بيعمصاريف      .16
 

 
 يف المنتهية أشهر الثالثة فترة

 يونيو 30
 يف المنتهية أشهر الستة فترة

 يونيو 30
 2016 2015 2016 2015 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
 (مدقق)غير  (مدقق)غير  (مدقق)غير  (مدقق)غير  

     

 4.701 14.315 2.925 3.924 تكاليف إعالنية

 1.366 4.176 - 829 معارضتكاليف 

 أخرى
1.498 492 3.209 865 

 6.251 3.417 21.700 6.932 
 

 للسهم والمخفضة األساسية الخسارة.     17
 

سية للسهم بتقسيم الخسارة المنسوبة لحاملي أسهم ملكية الشركة على عدد األسهم العادية قيد اإلصدار  تحتسب الخسارة األسا
 .الفترةخالل 

 

 
 يف المنتهية أشهر الثالثة فترة

 يونيو 30
 يف المنتهية أشهر الستة فترة

 يونيو 30
 2016 2015 2016 2015 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
 (مدقق)غير  (مدقق)غير  (مدقق)غير  (مدقق)غير  

     

)بآالف  الشركة ملكية أسهم لحاملي المنسوبة الخسارة
 (28.583) (79.602) (15.483) (41.253) (الدراهم

المرجح األسهم عدد متوسط      

 6.321.828 6.321.828 6.321.828 6.321.828 2016يناير  1ما في ك

 - 114.937 - 114.937 إصدار أسهم إضافية

 6.321.828 6.436.765 6.321.828 6.436.765 2016 يونيو 30 في القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط

 (0.005) ( 0.012) (0.002) (0.006) )بالدرهم( للسهم األساسية الخسارة

 
 طارئة والتزامات تعهدات     .18
 
 (    تعهداتأ)
 

قيمة التعهدات المتعاقد عليها لالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات مصنفة ضمن حسابات الممتلكات والمعدات  بلغت

 مليار درهم(. 3.2: 2015ديسم ر  31) 2016يونيو  30مليار درهم كما في  2.1واالستثمارات العقارية بقيمة 
 

 الطارئة االلتـزامات (ب)
 2015 ديسم ر 31 2016يونيو  30 
 درهم ألف درهم ألف 
 )مدقق( (مدقق)غير  
 درهم ألف درهم ألف 

 

 مستندية اعتمادات

 

69.366 

 

126.857 



 

 

 17  التابعة وشركاتهادبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة  شركة
 

  الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر للستة

 
 

 المالية لألدوات العادلة القيمة     .19
 

بات كما كانت القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلو ،المطفأة بالتكلفة مصنفة التقرير بتاريخ للمجموعة المالية األدوات كانت
 باســـتثناء ذلكو التقرير بتاريخ العادلة بالقيمة مصـــنفة مالية أدوات أية لديها ليس المجموعة إنمقاربة لقيمها العادلة.  يضـــا"المالية أ
 .المشتقة المالية األدوات

 
 المالية الموجزة الموحدة  البياناتالموافقة على      .20
 

حالمالية الموجزة الموحدة  البياناتالموافقة على  تمت  .2016 أغسطس 10ق ل مجلس اإلدارة في  منبإصدارها  وُصرِّ

 
 
 

 


