
 أكبر وجهة ترفيهية  أكبر وجهة ترفيهية 
في الشرق االوسطفي الشرق االوسط

20202020 التقــريــر السـنــوي التقــريــر السـنــوي 



تقريــر مجلس اإلدارة

يتشــرف مجلس إدارة شــركة دي 
اكــس بــي انترتينمنتس ش.م.ع 

)»الشــركة«( وشــركاتها التابعة )معًا 
»المجموعــة«( بعــرض تقرير مجلس 

اإلدارة الســنوي الســادس الذي يحتوي 
علــى النتائــج المالية للســنة المنتهية 

31 ديســمبر 2020 )»الفترة«(.

فــي إطار جهــود حكومة دولة اإلمارات 
للحــد من انتشــار جائحــة كوفيد-19، 

أوقفــت الشــركة مؤقًتا تشــغيل دبي 
باركس آند ريزورتس لمدة ســتة أشــهر 

تقريًبــا خــال الفتــرة من 15 مارس إلى 23 
ســبتمبر 2020 عندمــا أعيد فتــح الوجهة 

جزئًيــا بموجــب التوجيهــات الجديدة 
للتباعــد االجتماعــي والصحة والســامة. 
وأثرت االضطرابات الشــديدة فــي التجارة 

والســياحة العالميــة، وعمليــات اإلغاق 
علــى مســتوى المدن عالمًيــا ومحلًيا، 

بشــكل جوهــري على عمليات الشــركة 
وأدائهــا المالي لســنة 2020. 

قامــت المجموعــة بتطبيق خطة طوارئ 
للتخفيــف من تأثيــر جائحة كوفيد-19 

علــى األعمال، والحفــاظ على النقد، 
وتعزيز الســيولة خــال هذه الفترة. وقد 

أدت مبادرات ترشــيد اإلنفــاق، بما يتضمن 
انخفــاض تكاليف إجــازات الموظفين 

وتكاليــف الموردين، إلــى الحد جزئًيا من 
تأثيــر االنخفــاض الكبير في اإليرادات.

عرض االســتحواذ النقدي المشروط 
وتوصيــة مجلس اإلدارة 

في 20 ديســمبر 2020، تلقــت المجموعة 
عرًضا نقديًا مشــروًطا لاســتحواذ على %100 
من األســهم العاديــة المصدرة والمدفوعة 

لــدى دي اكس بــي انترتينمنتس 
)»العــرض«( من شــركة مراس للوجهة 

الترفيهيــة ش.ذ.م.م. )»الشــركة األم« أو 
»مراس«( بهدف:

 •  االســتحواذ على األســهم المتبقية 
فــي دي اكس بــي انترتينمنتس من 

 خــال عــرض 0.08 درهم نقًدا لكل 
متبقي. سهم 

•  تحويــل رصيد أدوات الســندات القابلة 
للتحويــل الحالية الصادرة إلى شــركة 

مراس وشــركة مراس القابضة 
ش.ذ.م.م. مــن قبل دي اكس بي 

انترتينمنتــس في 2018 إلى أســهم 
جديــدة في دي اكس بــي انترتينمنتس 

بســعر التحويــل التعاقدي البالغ 1.04 
للسهم.  درهم 

•  االســتحواذ على دين البنك الرئيســي 
)المســتحق إلى بعــض المقرضين 

التجارييــن( لــدى دي اكس بي 
انترتينمنتــس برصيــد قائم )كما في 
31 ديســمبر 2020 بمــا فــي ذلك المبلغ 
األصلــي والفائدة المســتحقة القائمة( 

مقــدر بمــا يقارب 4,255 مليون درهم، 
ثــم تحويل هذا الديــن البنكي إلى 

أســهم جديدة في دي اكس بي 
 انترتينمنتــس بســعر تحويل بقيمة 

 0.08 درهم لكل ســهم )»تحويل 
البنكي«(. الدين 

•  بعــد االنتهــاء بنجــاح مما ورد أعاه، تعتزم 
شــركة مراس إلغاء إدراج أســهم دي 

اكــس بي انترتينمنتس في شــركة 
ســوق دبي المالي )ش.م.ع(.

يخضــع العرض أعــاه لبعض األحكام 
والشــروط المبينة في إعان الســوق. 

ويــرى مجلس اإلدارة، بعــد تقييمه آراء 
مستشــاريه المالييــن والقانونيين 

المســتقلين فيمــا يتعلق بشــروط العرض، 
وكذلــك الوضع النقدي الحالي للشــركة 

ومطلوباتهــا، والظــروف االقتصادية العامة 
علــى المدى القريب، أن شــروط العرض 

عادلــة ومعقولــة. ولذلك، أوصى مجلس 
اإلدارة باإلجماع لمســاهمي شــركة دي 

اكــس بي انترتينمنتــس بقبول العرض 
وحضــور اجتماع الجمعيــة العمومية الذي 

ســينعقد فــي 9 مارس 2021 والتصويت 
لصالــح القرارات الازمــة لتنفيذ العرض.

قامــت مــراس ومراس القابضة ش.ذ.م.م 
بتوجيه إشــعار غيــر قابل لإللغاء إلى 

مجلــس اإلدارة فــي 31 يناير 2021 لتحويل 
أدوات الســندات القابلــة للتحويل إلى 

أســهم جديدة في شــركة دي اكس بي 
انترتينمنتــس بســعر تحويــل بقيمة 1.04 

درهــم لكل ســهم. ومــن المتوقع أن يتم 
التحويــل فــي 28 فبراير 2021.

الخســائر المتراكمة
بما أن الخســائر المتراكمة لدى الشــركة 

قــد بلغــت 7,815 مليون درهم )2019: 
5,157 مليــون درهــم( وتجاوزت نصف 

رأســمالها المصــدر )حاليا 98%(، فإنه وفًقا 
للمــادة رقم 302 مــن القانون االتحادي 

لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة رقم 
)2( لســنة 2015، ســيعقد مجلس اإلدارة 
اجتمــاع الجمعية العمومية للشــركة 
فــي 9 مــارس 2021 للتصويت على قرار 

باســتمرارية الشــركة أو حلها وتصفيتها.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، يبلغ صافي 
 قيمة موجودات الشــركة للســهم 

0.0277 درهم. 

قرارات الجمعيــة العمومية
ســيتم عقــد اجتماع الجمعيــة العمومية 
لمســاهمي الشــركة في 9 مارس 2021 

للنظــر فــي القرارات الازمــة لتنفيذ العرض 
المســتلم من شــركة مراس والتصويت 

لصالــح هذه القــرارات إن كانت تلك 
القرارات مناســبة:

-  فــي حال تصويت المســاهمين 
بالموافقــة علــى القرارات الازمة 

لتنفيــذ العرض، يتــم معاملة القرارات 
المتخذة بشــأن العــرض باعتبارها خطة 

االســتمرارية مع الموافقة على اســتمرار 
الشــركة كمنشــأة عاملة على أساس 

العــرض الجاري تنفيذه، أو
-  فــي حال تصويت المســاهمين بعدم 

الموافقــة على القرارات الازمــة لتنفيذ 
العــرض، يتــم الموافقة على حل 

الشــركة وتصفيتهــا وتحديد موعد 
 الجتمــاع الجمعيــة العمومية 

للموافقــة علــى الخطة والجدول 
الزمني لتصفية الشــركة بحســب 

المعتمــد مــن قبل مجلس إدارة 
الشــركة ومستشارها المالي.

1    |  دي اكــس بــي انترتينمنتــس 



نظــرة تشــغيلية ومالية عامة
بلــغ إجمالي عدد الزيــارات للمتنزهات 

الترفيهيــة خال الســنة 802,121 زيارة، أي 
أقل بنســبة 69% مقارنة بالســنة الســابقة، 

بينما شــكلت الزيارات الدولية نســبة %36 
مــن إجمالي الزيــارات، محققة انخفاضًا 

بنســبة 7% على أســاس سنوي. وبلغ 
معدل إشــغال فندق البيتا 36% بمتوســط 

ســعر يومي 409 درهم لســنة 2020، مقارنة 
بإشــغال بنســبة 62% بمتوسط سعر 

يومي 535 درهم لســنة 2019. 

حققــت المجموعــة إيرادات بقيمة 144 
مليــون درهــم للســنة المنتهية في 31 

ديســمبر 2020، وهــو ما يقل عن اإليرادات 
المحققــة فــي عــام 2019 التي بلغت 491 

مليــون درهم. وما زالــت المتنزهات 
الترفيهيــة صاحبة أعلى مســاهمة في 

إجمالــي اإليــرادات محققة 97 مليون 
درهــم لســنة 2020، تليها إيرادات البيتا 

وريفرالنــد بقيمــة 38 مليون درهم و7 
مليون درهــم، على التوالي. 

انخفضــت التكاليف التشــغيلية بنســبة 
49% لتبلــغ 285 مليون درهم في ســنة 
2020 مقارنة بالســنة الســابقة، مدفوعة 
باإلجــراءات المؤقتة للحد مــن التكاليف 
خــال فترة إغــاق المتنزهات، إضافة إلى 

تأثيــر خطــة ترشــيد التكلفة التي تم 
تنفيذها في ســنة 2019. وســتواصل اإلدارة 

التركيــز على تحديــد وتنفيذ المزيد 
مــن وفورات التكلفة التشــغيلية في 

ســنة 2021 مع االســتمرار في إياء األولوية 
لتحســين تجربة الزوار.

بلغــت خســائر األرباح قبــل الفوائد والضرائب 
واالســتهاك واإلطفاء للســنة 155 مليون 

درهــم، بارتفــاع قدره 49 مليون درهم 
بنســبة 46%، مقارنة مع ســنة 2019 التي 

تضمنت اســترداد رســوم اإليجار ورسوم 
أخــرى ذات صلة لمــرة واحدة بقيمة 41 
مليــون درهم من اتفاقية تســوية تم 

التوصــل إليها مع مســتأجر لوحدات 
متعــددة. وبعــد التعديات الخاصة 

بالبنــود غير المتكررة، ارتفعت خســائر 
األربــاح المعدلة قبــل الفوائد والضرائب 

واالســتهاك واإلطفــاء إلى 161 مليون درهم 
بارتفاع قدره 8% مقارنة بالســنة الســابقة. 

بلغــت الخســائر للســنة المنتهية في 
31 ديســمبر 2020 مبلــغ 2,7 مليار درهم 

بالمقارنــة مــع 855 مليون درهم في 
ســنة 2019. وتشــمل خسائر السنة 1.75 

مليــار درهم لخســائر انخفاض قيمة 
الممتلــكات والمعــدات و346 مليون 

درهم لاســتهاك غيــر النقدي و117 مليون 
درهــم للفوائد غيــر النقدية على أدوات 
الشــركة القابلــة للتحويل. وبلغ صافي 
تكاليــف التمويــل للســنة ما قيمته 410 

مليون درهم.

بلــغ مجمــوع الموجودات فــي نهاية عام 
2020 مبلــغ 7.2 مليــار درهم، ويشــمل 

في األســاس مبلــغ 6.4 مليار درهم 
للممتلــكات والمعــدات، والمخزون، 

والذمــم المدينــة التجارية واألخــرى، ومبلغ 
0.8 مليــار درهــم للنقد وموجــودات مالية 
أخــرى. إن المرحلــة األولى من التســهيات 

البنكيــة المشــتركة البالغــة 4.2 مليــار 
درهــم والســندات القابلــة للتحويل 

بقيمــة 1.2 مليــار درهم مــن مراس قد تم 
ســحبها بالكامل.

نظرة عامة على الســيولة
كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، كان لدى 

المجموعــة أرصــدة نقديــة بما في ذلك 
موجــودات ماليــة أخرى بقيمــة 0.8 مليار 

درهــم، منهــا مبلــغ 0.1 مليار درهم 
فــي صــورة نقــد مقيد أو محتجــز يتعلق 

بشــكل رئيســي بحســاب احتياطي 
خدمــة الديــن الخــاص بنا، ومبلــغ 0.3 مليار 
درهــم يتعلق بتســوية تكاليف اإلنشــاءات 

المرتبطة بمشــروع ســكس فاجز 
وبرنامــج التطويــر الجــاري. ونتيجة لذلك، 
تمتلــك المجموعــة 0.4 مليــار درهم من 

األرصــدة النقديــة المتاحة. 

لــدى المجموعــة حالًيا مطلوبــات متبقية 
بقيمــة 0.3 مليار درهــم من المرحلة 

األولــى لإلنشــاءات، وتعمل اإلدارة على 
التفاوض بشــأن اتفاقيات تســوية طويلة 

األجــل تمتــد على مــدى فترة تصل إلى أربع 
ســنوات، مع إياء األولويــة لتخصيص النقد 
المتــاح لألغــراض النقدية التشــغيلية على 

النحــو المحــدد من قبل اإلدارة وأعضاء 
مجلس اإلدارة خال ســنة 2020. 

في ســنة 2020، وفــي إطار المزيد من 
المناقشــات بشــأن تعديل الديون في ظل 
الجائحــة والجهــود المبذولــة للحفاظ على 

الســيولة الكافية، توصلــت المجموعة 
إلــى اتفاق مع اتحاد تســهيات القروض 

ألجــل حيــث تم بموجبــه تخفيض الفائدة 
النقدية المســددة إلى 1% لفترة الخمســة 

عشــر شــهًرا التي تنتهي في 30 يونيو 2021 
مع اســتمرار اســتحقاق الفائدة التفاضلية 

على أســاس غير مركب وســدادها في 
30 يونيــو 2021. إضافــة إلــى ذلك، تم تحويل 
القــروض المقومــة بالدوالر األمريكي إلى 

قــروض مقومــة بالدرهم اإلماراتي مما 
أدى إلــى خفض تكلفة الفائدة الســنوية 

الثابتة بمقدار 35 نقطة أســاس. ويســتحق 
ســداد دفعات الفائــدة المقدرة بقيمة 250 

مليون درهم في ســنة 2021.

عــاوة على ذلك، تنتهي فترة الســماح 
الممنوحة للشــركة بشــأن سداد 

مبالــغ الديون األصليــة وفحص التعهدات 
الماليــة فــي الربع األول من ســنة 2021 مع 

اســتحقاق ســداد 213 مليون درهم من 
الديــون األصلية المســتحقة على مدار 

ســنة 2021 بالكامل. وفي حال اســتلزم 
األمر ســداد إجمالــي دفعات خدمة الدين، 

من المحتمل أن يتم اســتنفاد ســيولة 
المجموعــة المتوفــرة حالًيا بحلول شــهر 
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خطــة معالجة الخســائر المتراكمة 2020
فــي 2019، عّيــن مجلس اإلدارة لجنــة تنفيذية 

لصياغــة ومراقبــة خطة الشــركة لمعالجة 
الخســائر المتراكمــة )»الخطة«( كما هو 

مطلــوب من قبــل هيئة األوراق المالية 
والســلع فيما يتعلق بإجراءات الشــركات 

ذات الخســائر المتراكمــة البالغة 20% أو 
أكثــر من رأس مالها.

وفــي حيــن تم إحراز تقدم كبير خال ســنة 
2020 فــي تنفيــذ الخطة ال ســيما مع تنفيذ 

برنامج ترشــيد التكلفة واســتراتيجية 
التســعير المعدلــة، فقــد تأخر إحراز مزيد 
مــن التقدم بســبب تأثير كوفيد-19 في 
ســنة 2020. وال يزال مجلس اإلدارة واإلدارة 

ملتزميــن بتحقيق مســتوى التعادل 
لألربــاح قبل الفوائد والضرائب واالســتهاك 

واإلطفــاء بناء علــى توقعاتهم بفضل 
العوامل الرئيســية التالية:

•  انطــاق فنــدق ليغوالند، األول من نوعه 
فــي المنطقة، ممــا يتيح زيادة فترات 
اإلقامــة ومعدل اإلنفــاق للفرد باإلضافة 

إلــى جذب الســياح األجانب لقضاء 
العطــات العائلية.

•  إنجــاز خطة تطوير موشــنجيت دبي 
وبوليــوود باركس، لتوســيع الجاذبية 
الديموغرافيــة للوجهــة، وزيادة معدل 

اإلنفــاق للفــرد، وزيادة عدد الزيارات 
الدولية وتشــجيع الــزوار المحليين على 

الزيارة. تكرار 
•  االســتمرار في تحديــد وتنفيذ المزيد 
مــن فرص توفير التكلفة لتحســين 

الســيولة بما ينعكس بشــكل إيجابي 
علــى صافي األرباح.
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تقريــر مجلس اإلدارة تتمة

االستمرارية
تكبدت المجموعة صافي خســارة للســنة 

قدرهــا 2,658 مليــون درهم )2019: 855 
مليــون درهــم(، وكان لديها تدفقات 

نقديــة تشــغيلية ســالبة بقيمة 198 مليون 
درهــم )2019: 104 مليون درهم( للســنة 

المنتهية في 31 ديســمبر 2020، وتســهيات 
بنكيــة قائمــة بقيمــة 4,158 مليون درهم 
)2019: 4,158 مليــون درهــم( كما في ذلك 

التاريــخ. إن المجموعــة حالًيا في فترة 
ســماح من ســداد مبالغ الديون األصلية 
وفحــص التعهــدات الماليــة فيما يتعلق 
بتســهياتها البنكية، وســوف ُيستأنف 

ســداد مبالغ الديــون األصلية وفحص 
التعهــدات في مــارس 2021 مع وجود مبلغ 

مــن الديــون األصلية مســتحقًا بقيمة 213 
مليــون درهــم في عام 2021. وقد تم 

خال الســنة االتفاق مــع ممولي القروض 
ألجــل المشــتركة )»الممولين«( لدى 

المجموعــة على تســوية دفعات الفائدة 
بنســبة 1% لفترة الخمســة عشــر شهًرا التي 

تنتهــي فــي 30 يونيو 2021، مع اســتمرار 
اســتحقاق الفائــدة المتبقية للفترة 

المذكــورة على أســاس غير مركب ويجب 
ســدادها فــي 30 يونيو 2021. وكما في 
31 ديســمبر 2020، بلغــت قيمة الفائدة 

المســتحقة 97 مليــون درهم مع فائدة 
إضافيــة مقــدرة بقيمة 153 مليون درهم 

مســتحقة الســداد في عام 2021.

ونظــًرا لحالــة عدم اليقيــن الناتجة عن 
كوفيــد-19 والتأثير على قيود الســفر و/

أو الطلــب، فمــن الممكن أن يتفاقم 
ســيناريو الحالة األساســية والسيناريو 

الســلبي بســبب االنخفاض الكبير في 
الســيولة خــال فترة التقييــم الماثلة. ومع 

ذلــك، فــإن اإلدارة ال تــزال تعتقد أنه ما زال 
مــن المناســب إعداد البيانــات المالية على 

أســاس مبدأ االســتمرارية حيث أنه من 
المرجح بشــدة أن يلقى عرض الشــركة 

األم قبــول المســاهمين. ولمزيد من 
التفاصيــل، يرجــى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

3 مــن البيانــات المالية الموحدة. 

تطلعاتنا المســتقبلية
ومــع المضــي قدمًا في عام 2021، يظل 

التنفيــذ الناجــح لخطة تطوير موشــنجيت 
دبــي وبوليوود باركس دبــي وافتتاح فندق 

ليغوالنــد هو التركيز األساســي لإلدارة، 
إضافــة إلــى مواصلة تعزيز تدابير ترشــيد 

التكلفــة مــع زيادة الزيــارات والتركيز على 
القطــاع الدولي تزامنــًا مع بدء تعافي 

قطاع الســفر والســياحة على مستوى 
العالم مــن تأثير كوفيد-19. 

أخيــًرا، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشــكر 
موظفينا وشــركات التشــغيل وشركاء 
التمويــل ومســاهمينا وكذلك حكومة 

دبي والســلطات االتحادية في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة على دعمهم المســتمر.

عبــد الوهاب الحلبي 
 رئيــس مجلس اإلدارة

ريمي إسحاق
 القائــم بأعمال الرئيــس التنفيذي 

المالي  والمدير 

3    |  دي اكــس بــي انترتينمنتــس 



تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة

حوكمة الشــركات  .1
ُتقر شــركة دي إكس بــي إنترتينمنتس 

)ش.م.ع( والتــي يشــار إليها هنــا فيما بعد 
باســم “الشــركة” بأن حوكمة الشركات 

الرشــيدة هي دعامة أساســية أثمرت 
فــي نجاح أعمال الشــركة وتقديم مزايا 
طويلــة األمد تعــود بالنفع على أصحاب 
المصلحــة التابعين للشــركة. وتحرص 

الشــركة وتعتــزم المضي قدًما في 
تحقيــق أســمى المتطلبــات التنظيمية 

ومتطلبــات حوكمة الشــركات المعمول 
بها في الشــركات المســاهمة العامة 

المدرجة في ســوق دبــي المالي وتعمل 
جاهــدة العتماد أعلى معايير الممارســات 

العالمية لحوكمة الشــركات. 

يتولــى مجلــس إدارة الشــركة والذي 
يشــار إليــه هنا فيما بعد باســم 
“المجلــس” )مســؤولية ضمان 

امتثــال الشــركة اللتزاماتهــا القانونيــة 
والتنظيميــة، وتعزيــز قيمــة حقوق 

المســاهمين وتحقيــق أهداف الشــركة 
وتوفيــر اإلشــراف والرقابــة الازمة على 

ســامة أنظمــة المحاســبة والتقارير 
الماليــة المطبقــة في الشــركة 

وضمــان وجــود نظام مناســب للرقابة 
الداخليــة. ويتصــرف المجلــس وفًقا 

لواجبــه االئتمانــي تجــاه الشــركة لضمان 
المســؤولية والمســاءلة.

وتســعى كذلك الشــركة للحفاظ 
علــى آواصر شــفافة من التواصل مع 

أصحــاب المصلحة لضمــان مواكبتهم 
ألحدث المســتجدات فــي الوقت المائم 
بحــث يتضمن ذلــك اإلفصاحات المقدمة 

للمســاهمين والجهة المنظمة والســوق 
وأصحــاب المصلحة اآلخرين.

إطار عمل حوكمة الشــركات
إدراًكا اللتزامه بأســمى معايير حوكمة 

الشــركات ومسؤولية الشركة، قام 
المجلس بإعداد إطار عمل راســخ لحوكمة 

الشــركات. حيث يوفر إطار عمل حوكمة 
الشــركات هيكاً يهدف لتمكين الشــركة 
مــن تقديم أعمالها وفًقــا لقيمها ومبادئها.

وبناء عليه، ُينفذ إطار حوكمة الشــركات 
من قبل فريق إدارة الشــركة، ويتم 

مراقبته بشــكل مستقل لقياس مدى 
فعاليتــه مــن قبل مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقــة عنه والتي تشــمل لجنة التدقيقة 
ولجنة الترشــيحات والمكافآت، باإلضافة 
إلى المســاعدة المبذولة من المدققين 

الخارجيين والداخليين وموظفي الشــركة، 
بمــا في ذلــك الرئيس التنفيذي والمدير 
المالي ومديــر التدقيق الداخلي وضابط 

االمتثــال ومدير الحوكمة واالمتثال.

ترفــع إدارة التدقيق الداخلي المســتقلة 
للشــركة تقاريرهــا للجنــة التدقيق وتخضع 

إلشــرافها. كما يتولــى ضابط االمتثال 
مســؤولية التحقــق من مدى تقيد 

الشــركة وموظفيهــا بضوابط االمتثال 
اســتناًدا إلى القوانيــن واللوائح والقرارات 

واألنظمــة الداخليــة المعمول بها.

التنظيمية الجهات 
هيئة األوراق المالية والسلع، سوق دبي المالي

 يعّين يعّين
 يتبع إلى يتبع إلى

المساهمونالمساهمون
 مجلس  مجلس 

اإلدارةاإلدارة

التدقيق التدقيقلجنة  لجنة 

أمين سر أمين سر 
الشركةالشركة

 الحوكمة  الحوكمة 
واالمتثالواالمتثال الترشيحات  الترشيحات لجنة  لجنة 

والمكافآتوالمكافآت

 الرئيس الرئيس
التنفيذيالتنفيذي

 التدقيق  التدقيق 
الداخليالداخلي

اإلدارةاإلدارة

التنفيذ التنفيذلجنة  لجنة 
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ويتــرأس إدارة الحوكمــة واالمتثال في 
الشــركة مديــر الحوكمة واالمتثال 

الــذي يتبع إلى الرئيــس التنفيذي من 
خــال آليــة رفع تقارير مباشــرة إلى نائب 

الرئيــس التنفيــذي. وبذلك، يقع على 
عاتــق إدارة الحوكمة واالمتثال مســؤولية 

إطار حوكمة الشــركات الداخلي، 
متضمًنــا ذلك هيــكل تفويض الصاحيات 

والسياســات واإلجراءات واإلشراف على 
اإلدارية. اللجان 

 وُيشــكل دليل حوكمة الشــركات 
 في الشــركة جــزًءا ال يتجزأ من إطار 
عمــل حوكمة الشــركات ويغطي 

الجوانــب التالية:
•  هيــكل مجلس اإلدارة ودور مســؤولي 

الشــركة واألعضاء اإلداريين.
•  مســائل ذات صلــة بالمجلس 

كاســتقالية العضــو اإلدراي ومكافــآت 
المســؤولية وتعــارض المصالح 

والســرية والتقييم.
•  اللجــان اإلدارية وتلــك المنبثقة عن 

المجلس.
•  حقوق أصحــاب المصلحة.

•  عاقات المســتثمرين.
•  المســؤولية االجتماعية للشــركات.

واألخاقيات. •  السلوك 
•  حمايــة المبلغين عــن المخالفات.

•  تداول األسهم.
•  معامــات األطراف ذات العاقة.

السوق. •  إفصاحات 
•  الرقابــة الداخليــة والتدقيق الداخلي.

•  التدقيــق الخارجي و
• الحوكمــة والمخاطــر واالمتثال

واســتناًدا إلــى االلتزامــات المطبقة، 
يضمــن المجلــس أن اإلفصاحــات تنطوي 

علــى كافــة التطــورات المادية كما 
تحافــظ الشــركة علــى بنــاء حلقة تواصل 

فعالــة مــع المســاهمين. وفي هذا 
الصــدد، قــام المجلس بإرســاء نظام 

ض المراقبة  رقابــة داخلية للشــركة وفــوَّ
الفعالــة وإعــداد التقارير بشــأن توفير 

المــوارد واختبــار وفعالية نظــام الرقابة 
الداخليــة إلــى لجنــة التدقيق. 

وبدورهــا تواظب الشــركة على مراجعة 
إطار عمل وممارســات حوكمة الشــركات 

وتحســينها لضمان االمتثــال للتغيرات 
التــي تطرأ على الجانــب التنظيمي 
وكذلــك أفضل الممارســات الدولية.

ممارســات حوكمة الشركات
فيمــا يلــي أبرز المعالــم الخاصة بتطورات 

وأنشــطة حوكمة الشــركات الجوهرية 
في الشــركة لعام 2020:

•  عقــد المجلــس 7 اجتماعات في عام 
قرارا خال العام. 2020 كمــا أصــدر 185 

•  تــم انتخاب مجلــس إدارة جديد بانتهاء 
مدة المجلس الســابق.

•  أعيد تشــكيل لجنــة التدقيق ولجنة 
الترشــيحات والمكافــآت بعد انتخاب 

المجلــس الجديد.
•  تمــت مراجعة وتحديــث ميثاق مجلس 
اإلدارة ومواثيــق اللجــان المنبثقة عنه، 

لضمــان بقائها متســقة مع أهداف 
ومســؤوليات مجلس اإلدارة واللجان 
واالمتثــال لقواعــد الحوكمة المعدلة 

الصــادرة بقرار رئيــس مجلس إدارة الهيئة 
رقم 3 الصادر فى 2020 بشــأن اعتماد 
دليل حوكمة الشــركات المساهمة 

»قواعــد الحوكمة الجديدة«.
•  قبــل مجلس اإلدارة اســتقالة الرئيس 

التنفيــذي )محمــد الما( وعين المدير 
المالــي )ريمي إســحاق( كرئيس تنفيذي 

باإلنابــة حتى تعيين مرشــح دائم.
•  تم تعيين ســكرتير جديد للشــركة 

ومســؤول امتثال جديد.
•  تــم إعادة تشــكيل عضوية لجنة 

المطلعيــن واإلفصاح.
•  تمــت الموافقــة على إطار عمل 

لمدفوعــات أعضــاء مجلس اإلدارة بما 
فــي ذلك الرســوم والمكافآت للخدمات 

اإلضافيــة التي تزيد عــن المهام العادية.
•  اعتمــد مجلــس اإلدارة الهيكل اإلداري 

المعدل للشــركة.
•  إســتمرت لجان إدارة الشركة في 
اإلشــراف على الجوانب الرئيسية 

لعمليــات الشــركة والمخاطر الجوهرية.
•  راجعــت لجنة الترشــيحات والمكافآت 

وأكــدت أن أعضاء مجلس اإلدارة 
يلتزمــون بمتطلبات االســتقال.

•  اســتمر مجلــس اإلدارة ولجنة التدقيق 
في المراجعة واإلشــراف على ســامة 
البيانــات المالية للشــركة، والتقارير 
الماليــة الهامة للجهــات التنظيمية 

وأي إعانات رســمية أخــرى تتعلق باألداء 
المالي للشــركة.

 •  اســتعرض مجلس اإلدارة أداء 
الشــركة في ضوء اإلســتراتيجية 

والميزانيــة المعتمدة.
•  تــم إجراء التقييــم الذاتي لمجلس 

اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنه، وذلك 
لضمــان الفعالية المســتمرة لمجلس 

اإلدارة في حوكمة الشــركة.
•  أوصــت لجنة التدقيــق بمواصلة تعيين 

المدققيــن الخارجيين لمســاهمي 
الشــركة باإلضافة إلــى إجراء تقييم 

ســنوي ألداء المدقق الخارجي.
•  تمــت مراجعة سياســة تعيين وانتخاب 

أعضــاء مجلــس اإلدارة وتحديثها لضمان 
االمتثــال لقواعــد الحوكمة الجديدة. و

•  تــم تعديل الصاحيــات المصرفية الخاصة 
بالشــركة والشــركات التابعة لها 

لضمان اســتمرار الكفاءة التشــغيلية.

تداول األسهم  .2
تبنت الشــركة سياســة تداول األسهم 

المطبقــة على جميــع أعضاء المجلس 
وموظفي الشــركة، وكذلك على 

المزوديــن الذين أبرموا عاقــة تعاقدية مع 
الشــركة. وتتضمن السياســة توجيهات 
حــول إطار تداول األســهم والمعلومات 

الحساســة بخصوص الســعر غير المفصح 
عنــه والقيود وفترات اإلغاق وإشــعار تداول 

األســهم والمقاصــة واإلعفاءات والتعامل 
مــع حاالت خرق السياســات وتنفيذها.

حيــث يقتضــي على أي عضو من أعضاء 
المجلــس أو أي موظــف يرغب في خوض 
تجربة التداول إخطار امين ســر الشــركة 

بنيتــه عن ذلك واســتيفاء الموافقات الازمة 
قبــل التداول في األوراق المالية للشــركة.

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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وفيمــا يلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وأقاربهــم من الدرجة األولى )إن وجدت( والذين يملكون أســهًما في الشــركة:

الوظيفةاالسم
 االسهم المملوكة

كما فى 25 أكتوبر 2020
 االسهم المباعة

خالل 2020
 االسهم المشتراه

خالل 2020

ال توجدال توجد6,500عضو مجلس اإلدارةموكيش سوداني

ال يمتلــك أى عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اآلخرون أو أقاربهم من الدرجة األولى أي أســهم في الشــركة

أعضــاء مجلس اإلدارة  .3

تشــكيل مجلس اإلدارة أ. 

االسمم

الفئة )عضو 
 تنفيذي، عضو 

 غير تنفيذي، 
عضو مستقل(

الخبرات 
والمؤهالت

مدة الخدمة 
كعضو للمجلس 

 منذ بداية
إنتخابه 

عضويته 
ومنصبة فى 

أى من شركات 
المساهمة 

االخرى
المناصب في أي منشآت تجارية أو حكومية

أو إشرافية هامة أخرى

عبدالوهاب 1
الحلبي

رئيس مجلس
 اإلدارة،

غير تنفيذي 
ومستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 8

9 ديسمبر 2014 
واليزال على رأس 

العمل

•  رئيس مجلس إدارة بنك ابوظبى االول ال ينطبق
•  عضو مجلس إدارة شركة تى بى ال المحدودة 

للعقارات
•  عضو مجلس شركة ديكر وحلبي م د م س

•  عضو مجلس رابيد فينتشرز
•  عضو مجلس في بيت االستثمار العالمي

موكيش 2
سوداني

عضو غير تنفيذي 
ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 8

28 نوفمبر 2017 
 لغاية

6 أكتوبر 2020 

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

• عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م
• عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م العقارية
• عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م للضيافة
 •  عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م لوحدات 

تبريد الضواحي
• رئيس مجلس شركة واي فولف ذ.م.م

• رئيس مجلس شركة أم إي إنفيستمينتس ذ.م.م
• عضو مجلس مرسى السيف ذ.م.م

• رئيس مجلس شركة إيربان فودز ذ.م.م
• نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير ذ.م.م
•  نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير ذ.م.م 

العقارية
•  نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير ذ.م.م 

للضيافة
• مدير عام لشركة مراس للرعاية الصحية

 محمد 3
الما

الرئيس التنفيذي 
والعضو المنتدب 

وعضو تنفيذى

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 8

28 نوفمبر 2017 
 لغاية

25 أكتوبر 2020

عضو مجلس 
إدارة بنك نور، 
إستقال في 2 

أكتوبر 2020

• عضو مجلس اإلدارة - بنك نور
• عضو مجلس مجموعة نور االستثمارية ذ.م.م

• عضو مجلس نور للتكافل
• نائب رئيس مجلس ها بالصين

• عضو مجلس مركز الجليلة لثقافة األطفال
• عضو مجلس مجمع حمدان الرياضي

 امينه 4
طاهر

عضو غير تنفيذى 
ومستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 8

28 نوفمبر 2017 
لغاية اآلن

•  نائب رئيس شؤون الشركات لمجموعة االتحاد ال ينطبق
للطيران

• عضو مجلس جمعية العاقات العامة للشرق األوسط

شرافان 5
شروف

عضو غير تنفيذى 
ومستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 9

23 يونيو 2016 
26 مارس 2017

28 نوفمبر 2017 - 
واليزال على رأس 

العمل

• عضو إداري في شركة شرينغار السينمائيةال ينطبق
• شريك وعضو منتدب لشركة روزوود بورتال

• عضو مجلس رابيد فينتشرز 
• مدير تنفيذي لشركة بوابة راسخ ذ.م.م

• مدير تنفيذي لشركة رودأياند ايفنتس تيكت سلينج
• عضو مجلس شركة ريجفدا هولدينجس

• عضو مجلس شركة راثدون إنترتينمنتس المتحدة
• عضو مجلس شركة نوميا بروبرتيز

6  التقرير الســنوي 2020



االسمم

الفئة )عضو 
 تنفيذي، عضو 

 غير تنفيذي، 
عضو مستقل(

الخبرات 
والمؤهالت

مدة الخدمة 
كعضو 

للمجلس منذ 
 بداية

إنتخابه 

عضويته 
ومنصبة فى 

أى من شركات 
المساهمة 

االخرى
المناصب في أي منشآت تجارية أو حكومية

أو إشرافية هامة أخرى

عضو غير مالك ال مالك6
تنفيذى 

ومستقل حتى 
يوليو 2020

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 9

25 مارس 2018 
 لغاية

6 أكتوبر 2020

عضو مجلس 
إدارة شركة 

اإلمارات 
لاتصاالت 

المتكاملة 
)دو(.

• عضو مجلس شركة اإلمارات لاتصاالت المتكاملة
• الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم

• عضو مجلس مكتبة محمد بن راشد
• عضو المجلس الوطني لإلعام

• عضو مجلس كليات التقنية العليا
• رئيس معهد دبي للتصميم واالبتكار

بطرس مارون 7
بطروس

عضو غير 
تنفيذى 

ومستقل 

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 9

15 أبريل 2019 
واليزال على 
رأس العمل

• النائب األول لرئيس قسم االتصاالت المؤسسية الينطبق
والتسويق والعامة التجارية في مجموعة اإلمارات

• عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات لآلداب

 عبداهلل بن8
حبتور

نائب رئيس 
مجلس 

اإلدارة وعضو 
غير تنفيذى 

ومستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 10

25 أكتوبر 2020 
واليزال على 
رأس العمل

•  عضو بمجلس إدارة شركة الشركة األوسط للتمويلالينطبق

عضو غير عصام كاظم9
تنفيذى 

ومستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 10

25 أكتوبر 2020 
واليزال على 
رأس العمل

•  الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاريالينطبق

سريناريان 10
سبرامانيان

عضو غير 
تنفيذى 

ومستقل

يرجى الرجوع
إلى الصحفة 

رقم 10

25 أكتوبر 2020 
واليزال على 
رأس العمل

• عضو مجلس إدارة شركة تنفيذ ذ م مالينطبق
•  رئيس لجنة المراجعة بشركة األغذية الكويتية 

)أمريكانا( ش.م.ك.
• عضو مجلس إدارة بنك دنزي 

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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خبــرات ومؤهــالت أعضاء المجلس ب. 

عبدالوهــاب الحلبي
عبــد الوهــاب الحلبي هــو العضو المنتدب 
لشــركة إمباســي كابيتال، وهي شركة 
خدمات مســجلة فــي مركز دبي المالي 
العالمــي تقدم خدمــات ترتيبات االئتمان 

وإدارة األصول والخدمات االستشــارية 
للصفقــات. ويتمتع عبــد الوهاب بخبرة 

تزيــد عن 20 عاًما فــي قطاع العقارات، 
مــع خبرة في إعــادة الهيكلة المالية 

وإدارة األزمــات والديــون وتعزيز االئتمان 
والمشــاريع المشتركة.

شــغل سابًقا منصب الرئيس التنفيذي 
لاســتثمار في مجموعة مراس القابضة، 

وشــريك في شــركة كى بى ام جى، كما 
عمــل كرئيس تنفيذي لدبي للعقارات، 

وهــو عضو في دبي القابضة وحاصل 
علــى درجة البكالوريوس في االقتصاد 

من كلية لندن لاقتصاد وماجســتير إدارة 
األعمال التنفيذية من المدرســة الوطنية 

بونتس وشوســيه. كما هو زميل في 
معهد المحاســبين القانونيين في إنجلترا 
وويلــز وعضــو في معهد األوراق المالية في 

المملكة المتحدة.

موكيش سوداني
يمتلــك موكيــش ســوداني خبــرة تزيد 

علــى ثاثــة عقــود من العمــل في مجال 
التمويــل واالســتثمارات فــي مختلف 

القطاعــات. وفــي عام 2017، انضم 
موكيــش لمــراس في منصــب المدير 

التنفيــذي للشــؤون الماليــة واالســتثمارية 
ويتقلــد حالًيــا منصــب نائــب الرئيس 

التنفيــذي. وشــغل ســابًقا منصــب المدير 
المالــي لشــركة فاي دبــي حيث كان 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية نمو 
شــركة الطيران.

وقبــل انضمامــه إلى فــاي دبي في عام 
2011، كان موكيــش المديــر المالي 
لمجموعــة عقاريــة فــي دبي. كما 

تبــوأ مناصــب إدارية عليا فــي بنك نور 
ومجموعــة طيــران اإلمارات ودناتا. 

اســتهل موكيــش مســيرته المهنية في 
الشــؤون الماليــة حيــث عمل مع واحدة 

مــن الشــركات األربع الكبــار للتدقيق 
فــي الكويت ودبي. تمكــن موكيش 

مــن تحقيــق مــا يؤهله ليصبــح عضًوا في 
معهــد المحاســبين القانونييــن فــي الهند 
وذلــك فــي عام 1987 قبــل الحصول على 

 )CPA( شــهادة المحاســب العــام المعتمد
وشــهادة المدقــق الداخلــي المعتمد 

)CIA( مــن الواليــات المتحــدة. كما أنه 
حائــز علــى دبلوم في تمويــل األعمال من 

معهــد المحلليــن المالييــن المعتمديــن 
الهند. في 

المال محمد 
يــن محمد ســليمان الما في  عُّ

منصبالرئيــس التنفيــذي لمجموعة دي 
إكــس بــي إنترتينمنتس في يونيو 2017. 

يجلــب محمد خبرات واســعة نابعة عن 
عملــه في قطاعــات عديدة في مجال 

اإلعــام والترفيــه بما في ذلك البث 
اإلذاعــي والتلفزيوني والطباعة والنشــر 

والوســائط الرقميــة وإعانات الطرق وإدارة 
األحــداث والفعاليــات والحدائق ومناطق 

الجذب الســياحي. كما شــغل سابًقا 
منصــب الرئيــس التنفيذي فــي المجموعة 
اإلعاميــة العربيــة حيث أشــرف على جميع 

الجوانــب التشــغيلية لوحدات العمل 
الرئيســية الثاث للمجموعة: شــبكة 
اإلذاعــة العربية وشــركة دن إيفينتس 

والقريــة العالمية. 

ومنــذ تعيينــه فــي عام 2008، قاد محمد 
المجموعــة نحــو تحقيق هدف نماء الســوق 

مــن خــال طرح أفــكار مبتكرة في قطاع 
الترفيــه واالســتراتيجيات الجديدة التي 

تركــز على العماء. قبــل انضمامه إلى 
المجموعــة اإلعاميــة العربية، شــغل محمد 

العديــد من المناصــب القيادية ضمن 
مجموعــة تيكوم، والتــي تضم منصب 
الرئيــس التنفيــذي لمدينة دبي لإلعام،

حيــث ترأس عمليــات توطيد الوضع الدولي 
لمركــز األعمــال في حين لعب دوًرا رئيســًيا 

فــي جذب العامات التجاريــة العالمية 
الرائــدة في مجال اإلعام إلــى المنطقة. 

يحمــل محمد شــهادة بكالوريوس 
العلــوم من جامعــة توليدو، أوهايو، 

الواليــات المتحدة األمريكية.

أمينة طاهر
شــغلت أمينــة طاهــر منصب نائب رئيس 

شــؤون الشــركات لمجموعة االتحاد 
للطيــران في مايو 2017. وهي مســؤولة 
عن وضع اســتراتيجية االتصــاالت العالمية 

للمجموعــة، وإدارة وحمايــة عامتها 
التجارية، وتقديم المشــورة واإلشــراف 

علــى مشــاركة المجموعة مع عدد من 
أصحــاب المصلحة الرئيســيين.

وقبيــل انضمامهــا إلــى مجموعة االتحاد 
للطيران، ترأســت في الســابق منصب 

رئيــس التنميــة االجتماعية والرعاية 
فــي وحدة االتصاالت لدى شــركة مبادلة 

لاســتثمار، حيث كانت مســؤولة عن 
تقييــم محفظــة الرعاية لشــركة مبادلة 

وإدارتهــا وتفعيلهــا. وقبــل العمل في 
مبادلــة، عملــت أمينة كمديــر تنفيذي 

لقســم االتصاالت المؤسســية في شركة 
زعبيــل لاســتثمارات، كما تقلدت أدوًرا 

عديــدة فــي دبي القابضــة وجنرال موتورز. 
تحمــل أمينــة درجة الماجســتير في اإلدارة 

العامــة مــن جامعــة هارفارد في الواليات 
المتحــدة وماجســتير إدارة األعمال من 

كليــة لنــدن لألعمال فــي المملكة 
المتحــدة. وهــي حاصلة على درجة 

البكالوريــوس في الدراســات اإلعامية 
التطبيقيــة وتخرجــت من كليــات التقنية 

العليــا فــي اإلمارات العربيــة المتحدة 
امتياز. بدرجة 
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شرافان شروف
يعمل شــرافان شــروف حالًيا كشريك 
في شــركة روزوود بورتال المحدودة، 
وهي شــركة مقرهــا دبي تعمل في 

تجميــع الفلــل الســياحية على اإلنترنت 
وغيرهــا مــن الحلول عبــر اإلنترنت. وقد بدأ 
حياتــه المهنيــة في عام 1997 مع شــركة 

شــرينغار الســينمائية وهي شركة توزيع 
أفــام عائليــة، حيــث كان رائًدا في مفهوم 

برمجة الشاشــة الخارجية واإلرســال 
المتعــدد. وفي ظل قيادتــه المتمكنة، 
خرجــت المجموعة بسلســلة تضم 25 

وحدة إرســال مع أكثر من 100 شاشــة 
فــي الهند تحت اســم العامة التجارية 

“FAME”، والتــي باعها لشــركة إينوكس 
للترفيــه المحــدودة في عام 2011.

وفي عام 2013، شــارك شــرفان في 
تأســيس فنتونيرســري، التــي تعد أول 

شــركة الحتضــان وتســريع وتيرة نمو 
الشــركات الجديدة الناشــئة فــي الهند 

فــي مختلــف القطاعــات. وهو خريج 
مــن جامعة مومبــاي ويحمل درجة 

الماجســتير فــي إدارة األعمال مــن كلية 
ملبورن لألعمال. شــرافان

هــو أيًضــا عضو نشــط في فرع مومباي 
)YPO( في منظمة الرؤســاء الشــباب

وهــي منظمــة غير ربحيــة مقرها الواليات 
المتحــدة، كما أنــه الرئيس الحالي 

لعضويــة فــرع مومباي. وإلى جانب ذلك، 
فقــد عمــل في مجلــس الرقابة في الهند 

فــي الفتــرة من 2008 إلى 2012.

مالــك ال مالك
مالــك ال مالك هو الرئيــس التنفيذي 

لمجموعــة تيكوم حيــث قاد عملية 
تحويــل مجتمعــات مجموعة تيكوم إلى 
وجهات لابتكار، وســاهم في اســتقطاب 

بعــٍض من رجــال ورياديي األعمال األكثر 
تقدًمــا في العالم. وخال مســاعيه 

لتحقيــق ذلك، قــام بترويج ريادة األعمال 
وبنــاء إطار فكري وســاعد فــي تهيئة بيئة 
أعمــال فريدة تجذب االســتثمار من قائمة 
شــركات فورتشــن 500 التي تساهم في 

قولبــة دبــي لتصبح واحــدة من مدن العالم 
المبتكــرة. باإلضافــة إلى ذلك، كان مالك 

رائــًدا فــي إطاق in5، وهي عبارة عن 
منصــة متكاملــة لابتــكار والتي صممت، 

داخــل دبــي، نظاًما بيئًيــا متميًزا ومائًما 
لرياديي األعمال والشــركات الناشــئة. 
ويعرف مالك بأنه مشــارك نشــط في 

تطويــر قطــاع التعليم في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة من خال دوره في 

مجلــس األمناء في كليات

التقنيــة العليــا، وتقلــده رئيــس معهد 
دبــي للتصميــم واالبتــكار. وهو عضو 

فــي العديــد من المجالــس بما في 
ذلــك مجلس إدارة مكتبــة محمد 

بن راشــد والمجلــس الوطني لإلعام 
وشــركة اإلمارات لاتصــاالت المتكاملة 

)دو(. وشــغل ســابًقا عضوية في 
مجلــس المناطــق الحرة في دبي، 
باإلضافــة إلى عضويــة مجلس إدارة 

شــركة خدمات إدارة الطاقــة الدولية 
 Energy Management Services«

International« وشــركة سمارت 
 »Smart City Kochi« ســيتى كوشى

)الهند( وســيتى مالطا إســمارت 
»Smart City Malta«. انضــم مالك 
إلــى مجموعــة تيكــوم في عام 2002 

وشــغل أخيــًرا منصب الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة تيكــوم لمجمعــات األعمال. 
وهــو حاصل على درجــة البكالوريوس 

فــي إدارة األعمــال من كليــات التقنية 
العليــا في اإلمارات.

بطــرس مارون بطرس
بطــرس مارون بطرس هــو نائب الرئيس 

األول لقســم االتصاالت المؤسسية 
والتســويق والعامــة التجارية في 

مجموعة اإلمارات. تشــمل مســؤولياته 
جميع أنشــطة التســويق واالتصاالت في 

جميــع أنحاء العالم لشــركة طيران 
اإلمــارات ودناتا والشــركات التي يزيد 

عددهــا عن 100 شــركة تحت مظلة 
مجموعــة اإلمارات. خال مســيرته المهنية 

التــي اســتمرت 29 عاًما مع طيران 
اإلمــارات، لعب بطرس دوًرا رئيســًيا في 

بنــاء وجود العامة التجاريــة العالمية 
للشــركة من خال اســتراتيجية الرعاية 

الرياضيــة ومبادرات االتصاالت التســويقية 
المتكاملــة، وكان لــه دور فعال في 

تطويــر االســتراتيجية الرقمية لطيران 
اإلمــارات لزيادة اإليــرادات اإلضافية، كما كان 

يشــرف على فريــق يضم أكثر من 250 
متخصًصــا وأكثر مــن 200 وكالة عالمية 

يمثلــون طيًفــا تســويقًيا متكاماً، وقام 
بتقديــم حمات اتصــاالت وحلول إبداعية 

لطيــران اإلمــارات والمجموعة. يتمتع 
الســيد بطــرس بأكثر مــن ثاثة عقود من 

الخبــرة في الصحافــة والعاقات العامة 
واالتصاالت التســويقية. هــو عضو مجلس 

إدارة لجنــة دبي للســينما والتلفزيون 
وعضــو في مجلس أمناء مؤسســة 

اإلمارات لآلداب.

قبــل انضمامه إلى طيران اإلمارات، شــغل 
منصــب محرر األعمال فــي صحيفة صوت 

الكويــت اليوميــة الرائدة في العالم 
العربــي. وقبل توليه هــذا المنصب، كان 

يشــغ منصب مديــر تحرير مجلة »األحداث« 
األســبوعية العربية. يحمل بطرس شــهادة 

البكالوريــوس في العلــوم التجارية من 
جامعــة الكســليك في لبنان.

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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عصام كاظم
عصــام كاظم هو الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة دبي للتســويق السياحي 

والتجــاري )DCTCM(، التي تأسســت في 
ديســمبر 2013 باعتبارها إحدى الشــركات 

التابعة لدائرة الســياحة والتســويق 
التجــاري بدبي )ســياحة دبي(. ويتولى 

كاظم مســؤولية شــبكة المكاتب 
الدوليــة التابعــة لدائرة الثقافة والســياحة، 
ويشــرف على مبادرات العامــات التجارية 

والترويــج والتســويق التي لعبت دوًرا 
أساســًيا فــي جعل إمــارة دبي رابع أكثر 

مــدن العالم زيارًة.

كمــا لعب كاظم دوًرا نشــًطا في 
التفاوض وتســهيل الشــراكات العالمية 

 CNNو BBC مــع دور اإلعــام الدولية مثل
 The Telegraph Groupو CNBCو 
وTencent. ويلعــب كاظــم أيًضا دوًرا 

أساســًيا فــي تطويــر العاقات مع أصحاب 
المصلحــة في الصناعة والشــركاء 

والمســتثمرين. وقبــل عمله فى 
DCTCM، شــغل كاظــم منصب مدير 

دى اكــس بى اليف آند كوميرشــيال 
 »DXB Live and Commercial«
فــي مركز دبي التجــاري العالمي 

)DWTC(، وأطلــق بنجاح فعاليات مباشــرة 
اســتراتيجية بما في ذلك أســبوع دبي 

للموســيقى. كاظــم حاصــل على دبلوم 
عالــي في إدارة األعمــال من كليات 
التقنيــة العليــا وكليــة دبي للطاب 
وبرنامــج اإلدارة المتقدمــة من كلية 

األعمال IESE في برشــلونة.

عبــداهلل بن حبتور
يشــغل عبد اهلل بــن حبتور منصب 

رئيس إدارة المحافظ في شــركة شــمال 
القابضة وهو مســؤول عن اســتراتيجية 

ونمــو مجموعــة متنوعة من األصول 
واالســتثمارات عبــر مختلف الصناعات 

والمناطــق الجغرافية.

ويتمتع عبد اهلل بأكثر من عشــر ســنوات 
مــن الخبرة القياديــة المتخصصة في 

االســتثمارات االســتراتيجية وإعادة الهيكلة 
المؤسســية والمالية وإدارة األصول 

وتقييــم المخاطــر والعمليــات التجارية عبر 
مجموعة واســعة مــن قطاعات األعمال. 

قبل التحاقه بشــمال، شــغل عبد اهلل 
مناصــب مختلفــة في المكتــب التنفيذي 

لولــي عهد دبي لإلشــراف على الموارد 
البشــرية وإدارة المشــتريات والعقود. 

وقبــل ذلك، عمل عبداهلل في مؤسســة 
لاستثمار. دبي 

عبــد اهلل حاصل على درجة الماجســتير 
فــي العلوم في علم النفس االستشــاري 

وبكالوريــوس فــي إدارة األعمال من 
جامعــة أليانت الدوليــة بالواليات المتحدة 
األمريكيــة. وهــو عضو مجلس إدارة في 

شــركة الشرق األوســط للتمويل وشركة 
براجــون انترتيمنت.

ســوريانارايان سوبرامانيان
ســوريا ســوبرامانيان كان المدير المالي 

لمجموعــة اإلمارات دبــي الوطني في دبي 
منــذ ســبتمبر 2010 حتــى تقاعده في فبراير 
2020. فــي مجموعــة اإلمارات دبي الوطني. 

وكان ســوريا مسؤوالً عن إســتراتيجية 
الشــركة وجميــع األدوار المالية في بنك 

اإلمــارات دبي الوطني والشــركات التابعة 
لــه بهدف مســاعدة المجموعــة في تحقيق 
أهدافها االســتراتيجية. قبــل انضمامه إلى 

بنــك اإلمارات دبي الوطني، كان ســوريا 
مديــًرا بقســم الرقابة علــى التقارير المالية 

في هيئة المحاســبة وتنظيم الشــركات 
في ســنغافورة ومستشــار تقني أول في 

وزارة الماليــة بســنغافورة. وقبل ذلك، كان 
ســوريا يشــغل منصب مدير العمليات 
- إدارة الثــروات الدولية، آســيا والمحيط 

الهــادئ فــي رويال بنك أوف كندا، 
ســنغافورة. ويتمتع ســوريا بخبرة تزيد عن 

35 عاًمــا في األعمــال المصرفية والمالية 
مــع البنوك الدوليــة الكبرى وقد قام 

بالعديــد مــن األدوار المالية في الخدمات 
المصرفية للشــركات، وإدارة األفراد 

والثروات. ســوريا هو محاســب قانوني 
مــن الهند ويحمل درجــة البكالوريوس 

فــي التجارة )بمرتبة الشــرف( من جامعة 
كولكاتــا، الهند.

وهــو عضــو مجلس إدارة في »نتورك 
إنترناشــيونال هولدينجز بي إل ســي« - 

 Network International Holdings PLC
– وشــركة تنفيذ Tanfeeth LLC وبنك 
دنيــز »DenizBank AG« ورئيس لجنة 

التدقيــق فــي مجموعة أمريكانا.

بيــان بنســبة تمثيل العنصر  ج. 
النسائي

قــام المجلس بتاريخ 31 ديســمبر 2020 
بضــم ســيدة إلى أعضائه بعــد تعيينها 

فــي 28 نوفمبــر 2017. ويمثــل هذا 14% من 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، وهو أقــل من تمثيل 

اإلنــاث البالغ 20% المطلــوب بموجب قواعد 
الحوكمة الجديدة. تم اســتام ترشــيح 

امرأتيــن خــال عملية إعــادة انتخاب مجلس 
اإلدارة عندمــا كانت الترشــيحات مفتوحة 

للجمهــور وانتخب المســاهمون إحداهما 
لعضويــة المجلس.

رســوم أعضاء مجلس اإلدارة   د. 
لعام 2020

التعويضات
تمتثــل الصاحيات التي يحفظها ويمارســها 
مجلــس اإلدارة ألحكام قرار رئيس مجلس 

 إدارة الهيئة رقم )RM 7( لســنة 2016 
بشــأن معايير االنضباط المؤسسي 

وحوكمة شــركات المساهمة العامة 
)»قواعــد الحوكمة«( وبعد ذلك لقواعد 

الحوكمة الجديدة.

فــى إجتمــاع الجمعية العمومية الســنوية 
التــي عقــدت في 24 مارس 2020، وافق 

المســاهمون على إطــار عمل لمدفوعات 
أعضــاء مجلــس اإلدارة بما في ذلك 

الرســوم والمكافــآت مقابل الخدمات 
اإلضافيــة التى تزيــد على واجباتهم 

األساســية كأعضاء إدراييــن ولعملهم 
كأعضــاء فــي اللجنة أو فى رئاســة اللجان 
)»رســوم خدمة المديــر«(. ووفًقا للنظام 

المعتمــد مــن قبل مجلس اإلدارة فإن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيين وبعض 

أعضــاء مجلس اإلدارة اآلخريــن غير مؤهلين 
لتلقي رســوم اللجــان والخدمات اإلضافية.

وفًقــا لقواعد الحوكمــة )وبالتالي قواعد 
الحوكمــة الجديــدة(، ال يتــم دفع أي مكافأة 

ألعضــاء مجلــس اإلدارة عن واجباتهم 
العادية نســبة لتكبد الشــركة خســائر في 

الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020.
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وافــق المجلــس علــى الرســوم التاليــة على عضويــة اللجان والخدمات اإلضافيــة كما موضحة أدناه:

55,095 درهم إماراتياألتعاب السنوية لعضوية اللجنة )باستثاء لجنة التنفيذ( 

91,825 درهم إماراتياألتعاب السنوية لرئيس اللجنة )باستثاء لجنة التنفيذ(

مكافآت إضافية لقاء )خدمات إضافية تتجاوز المهام االعتيادية 
المنوطة بالعضو اإلداري(

ُتحدد القيمة استناًدا إلى كل حالة على حدة على أال تزيد على أي حال عن 
128٬573 درهما سنويًا.

ووفًقــا لهــذه المعاييــر، لــم يكــن كل من ســعادة الســيد موكيش ســودانى، ومحمد ســليمان الما ومالك ال مالــك مؤهلين لتلقي 
أي أتعــاب، فــي حيــن أن األعضــاء الباقون مؤهلين، بالتناســب من تاريــخ التعيين.

ُتدفــع رســوم خدمــات أعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة إلــى أعضاء مجلس اإلدارة للفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديســمبر 2020، وســُتعرض 
علــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا في الربع األول من عام 2021.

االسم

 الرسوم المستحقة
 لالعمال االضافية المؤداة 

من قبل عضو المجلس
)درهم إماراتي(

عالوات الحضور للجان المجلس

المنصب باللجنة
مبلغ العالوة 

)درهم إماراتي(
 عدد اإلجتماعات 

التى حضرها

لجنة التنفيذ – 1–عضو فى لجنة التنفيذ128,573عبدالوهاب الحلبى
 عضو بكل من لجنة التدقيق ولجنة المكافات صفرموكيش سودانى

والترشيحات ولجنة التنفيذ )حتى 25 أكتوبر 2020(
لجنة التدقيق – 3–

لجنة التنفيذ – 9
اللجنة الداخلية – 8–عضو لجنة التنفيذ )حتى 25 أكتوبر 2020(صفرمحمد الما
لجنة الترشيحات 91,825رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت128,573امينه طاهر

والمكافآت – 2
رئيس لجنة التدقيق وعضو فى لجنة الترشيحات 128,573شرفان شروف

والمكافآت )من 25 أكتوبر 2020(
لجنة التدقيق – 136,7024

لجنة الترشيحات 
والمكافآت – 1

لجنة التدقيق – 4–عضو لجنة التنفيذصفرمالك ال مالك
 بطرس مارون 

بطرس
عضو لجنة التدقيق )25 يوليو2020 وحتى 25 أكتوبر 2020(128,573

وعضو فى لجنة المكافات )من 25 أكتوبر 2020 واليزال(
لجنة التدقيق – 23,7011

لجنة الترشيحات 
والمكافآت – 1

لجنة التدقيق – 10,2671عضو لجنة التدقيق )من 25.10.2020 واليزال(23,955عبداهلل بن حبتور*
 عضو فى لجنة الترشيحات والمكافآت 23,955عصام كاظم*

)من 25 أكتوبر 2020 واليزال(
لجنة الترشيحات 10,267

والمكافآت – 1
لجنة التدقيق – 10,2671عضو لجنة التدقيق )من 25.10.2020 واليزال(23,955سريناريان سبرامانيان*

الرســوم محســوبة على أســاس تناســبي للفترة من 25 أكتوبر 2020 إلى 31 ديســمبر 2020.  * 
ُتدفــع أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة بالــدوالر األمريكــي. معــدل التحويل المســتخدم إلعداد التقارير هــو: 1 دوالر أمريكي = 3.673 درهم إماراتي.  

لــم يتــم دفــع مكافــآت ألعضاء مجلس اإلدارة في الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020.

عــدد اجتماعــات مجلس اإلدارة والحضور  هـــ. 
إحتفــظ عبــد الوهــاب الحلبــي وموكيــش الســوداني ومحمــد الما وأمينة طاهــر ومالك ال مالك وبطرس مارون بطــرس بمناصبهم 

كأعضــاء فــى مجلــس االدارة مــن 1 ينايــر 2020 حتــى 25 أكتوبــر 2020. أعيد تشــكيل مجلس اإلدارة فــي 25 أكتوبر 2020، حيث ضم كل 
مــن عبــد الوهــاب الحلبــي وعبــد اهلل بــن حبتور وعصام كاظم وأمينة طاهر وســوبرامانيان ســوريا وبطرس مــارون بطرس واحتفظوا 
بمراكزهــم مــن 25 أكتوبــر 2020 وحتــى 31 ديســمبر 2020. ويشــير الجــدول أدناه إلــى اجتماعات مجلس اإلدارة التــي ُعقدت خال الفترة 

من 1 يناير 2020 إلى 31 ديســمبر 2020 شــاماً الحضور.

االسم

تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

16 ديسمبر 42020 نوفمبر 252020 أكتوبر 132020 أغسطس 242020 يونيو 242020 مارس 122020 فبراير 2020

عبدالوهاب الحلبى

التنطبقالتنطبقالتنطبقموكيش سودانى
التنطبقالتنطبقالتنطبقمحمد الما
امينه طاهر

شرفان شروف

التنطبقالتنطبقالتنطبقمالك ال مالك
بطرس مارون بطرس

التنطبقالتنطبقالتنطبقالتنطبقعبداهلل بن حبتور

التنطبقالتنطبقالتنطبقالتنطبقعصام كاظم

التنطبقالتنطبقالتنطبقالتنطبقسريناريان سبرامانيان

لــم يكــن محمــد المــا حاضــرا فــي االجتماع الذي عقد يــوم 12 فبراير 2020 وتم توكيل عبــد الوهاب الحلبي.
لــم يتمكــن بطــرس بطــرس مــن حضور االجتماع الذي عقد في 16 ديســمبر 2020 بســبب التزام شــخصي عاجل

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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قــرارات مجلس اإلدارة لعام 2020 و. 

عدد القراراتتاريخ االجتماع

االجتماعات الحضورية 

1240 فبراير 2020

2429 مارس 2020

2425 يونيو 2020

1332 أغسطس 2020

255 أكتوبر 2020

427 نوفمبر 2020

1611 ديسمبر 2020

القرارات التي اتخذت بالتمرير 

91 فبراير 2020

88 مارس 2020

81 أبريل 2020

191 أبريل 2020

21 يونيو 2020

281 يوليو 2020

63 أكتوبر 2020

211 أكتوبر 2020

301 ديسمبر 2020

185إجمالي القرارات

بيــان مهــام واختصاصات مجلس  ز. 
اإلدارة التــي قامت بهــا اإلدارة التنفيذية 

بنــاًء علــى تفويض مــن المجلس إلى 
اإلدارة مــع تحديد مــدة وصالحية التفويض

تمتثــل الصاحيات الموكلــة للمجلس 
والممارســة مــن قبله ألحكام وقواعد 

الحوكمــة. يكون مجلس اإلدارة مســؤولًا 
عن ممارســة هــذه الصاحيات والقيام 
بهــذه المهام، ولكــن يجوز له تفويض 

اللجــان المنبثقــة عن المجلس أو اإلدارة 
التنفيذيــة بهــذه المهــام، على أن تكون 
هــذه الصاحيات مفوضــة كتابًة. وُتحدد 

الصاحيــات المحفوظــة للمجلس في 
ميثــاق مجلس اإلدارة. 

فــى خــال عام 2020 فوض مجلس اإلدارة 
هــذه المهــام واإلختصاصات إلى اإلدارة 

التنفيذيــة للشــركة، بموجب القرارات ذات 
الصلــة الصادرة فــي اجتماعات مجلس 

اإلدارة المقــررة، باإلضافــة إلى القرارات 
المعممــة على مدار العام.

أما الصاحيات الرئيســية باســتثناء تلك 
المحفوظــة للمجلــس فقــد قام المجلس 

بتفويضهــا للرئيــس التنفيذي للشــركة 
كمــا هو منصوص عليــه في مصفوفة 

تفويــض الصاحيــات المعمول بها في 
مجلــس اإلدارة. وعلى هذا األســاس، يتمتع 

الرئيــس التنفيذي بموجب ذلك بســلطة 
التفويــض الفرعي لهــذه الصاحيات وفًقا 

لسياســات وإجراءات الشــركة. وقد تم 
تفويض مســؤوليات الموافقات بشــكل 
أساســي إلــى اإلدارة العليا، والتي تضم 

المســؤولين الرئيســيين والمديرين 
العاميــن ونــواب الرئيس، باإلضافة إلى 

والمديرين. الرؤساء 

بيــان بتفاصيــل التعامالت التي  ح. 
تمــت مــع األطراف ذات العالقة

تبرم الشــركة صفقاتها مع الشــركات 
والهيئــات التي تقــع ضمن إطار تعريف 

»األطــراف ذات العاقــة« كما هو مقرر في 
قواعــد الحوكمة واســتناًدا لما هو مدرج 

فــي معيار المحاســبة الدولي 24 إفصاحات 
األطــراف ذات العاقــة. وتنظم المعامات 

المبرمــة مــع األطــراف ذات العاقة وفًقا لما 
هــو منصوص عليه في سياســة معامات 

األطــراف ذات العاقة التابعة للشــركة. 
حيــث تخصص هذه السياســة اإلفصاحات 

المطلوبــة مــن مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة والموافقــات ذات الصلة الازمة 

قبــل إبــرام معاملة مــع الطرف ذي العاقة. 
وتنطبــق أحــكام معامات األطراف ذات 
العاقــة المنصوص عليها في سياســة 

معامــات األطــراف ذات العاقة على 
كافــة األعضاء اإلدارييــن واإلدارة التنفيذية 

والمســاهمين البارزيــن وأي أفراد أو 
كيانــات ذات صلة بهم. 

كمــا تســتند المعامات مع األطراف ذات 
العاقة إلى شــروط وأحــكام معتمدة 

مــن قبل مجلس اإلدارة للشــركة. وفي 
مطلع كل ســنة ماليــة، يفصح أعضاء 

المجلــس عن مواقعهم في الشــركات 
األخــرى. وعلى الصعيد ذاتــه، فإن المجلس 

منــوط بمراجعــة كافة معامات األطراف 
ذات العاقــة والموافقــة عليهــا، لكنه يوافق 

مســبًقا علــى أنــواع معينة من معامات 
األطــراف ذات العاقة ويفوض الســلطة إلى 

لجنــة التدقيــق لمتابعــة تلك المعامات 
التــي تقل عــن عتبات معينة. 

وإضافــة إلى ذلــك، يقتضي على المجلس 
والجمعيــة العموميــة الموافقة على أية 

معامــات مبرمــة مع طرف ذي عاقة تتجاوز 
قيمتها 5% من رأس مال الشــركة المصدر. 

هــذا وقــد أبرمــت الشــركة عــدًدا مــن المعامات مــع أطراف ذات عاقة في الفتــرة الممتدة بين 1 يناير 2020 وحتى 31 ديســمبر 2020. 
ويتضمــن الجــدول أدناه كافة المعامــات المعنية:

المعامــالت مــع األطراف ذات العالقة

طبيعة المعاملةالعالقةالطرف ذات العالقة
القيمة )درهم 

إماراتي(

 شركة مراس انترتينمنت 
اند ليجر ذ.م.م

خدمات اإلدارة التشغيليةالشركة االم
الطرف الثالث – المرحلة – 1

التزامات المقاول

)10,172,000(
)2,509,000(

255,000رسوم اإليجار وخدمات أخرىشركة تابعة للشركة األممراس أف أند بي كونسبتس

2,713,000شركة تابعة للشركة األممشروع مشتركليجوالند هوتيل المحدودة

449,000شركة تابعة للشركة األمشركة تابعة للشركة األمنورث 25 إلدارة المشاريع ذ.م.م

المنح بدون حق الرجوع المتعلقة بالرواتب الشركة االم شركة مراس القابضة ذ.م.م
ومزايا الموظفين األخرى لمواطني دولة 

اإلمارات العربية المتحدة

1,404,000

)712,000(مبيعات تذاكر ثيم باركمشروع مشترك للشركة األمروف للضيافة

ماحظــة: األرقــام الموجبــة تمثــل الذمم المدينة واألرقام الســالبة تمثــل الذمم الدائنة.
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الهيــكل التنظيمي للشــركة ط. 
يمثــل المخطــط أدنــاه الهيــكل اإلداري كما في تاريخ 31 ديســمبر 2020:

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة التنفيذ

الشؤون القانونيةالحوكمة واالمتثال

التشغيلية الخدمات التجارية العمليات 

الرئيس التنفيذي للعمليات

الشؤون المالية واالستراتيجية

المدير المالي التنفيذينائب الرئيس للمبيعات والتسويق

الدعم المؤسسي

المدير التنفيذي للشؤون التجارية

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لجنة التدقيق

الرقابة الداخلية
الشؤون اإلداريـة

الوظيفـيـة الشؤون 

بيــان تفصيلــي لكبار الموظفيــن التنفيذيين ي. 

تاريخ ترك العملتاريخ التعيينالمنصبم 
إجمالي الرواتب والبدالت 

المدفوعة فى 2020

 أية عالوات نقدية/عينية 
أخرى لعام 2020 أو مستحقة 

الدفع في المستقبل

ال يوجد312,681,409 ديسمبر 312020 مايو 2017الرئيس التنفيذي1

ال يوجد1,789,952الينطبق14 أغسطس 2017الرئيس التنفيذى للعمليات2

ال يوجد616,346*15 أبريل 142020 يونيو 2017المدير التفيذى للشئون المالية 3

ال يوجد853,333الينطبق15 أبريل 2020

ال يوجد1,264,559الينطبق28 سبتمبر 2014**المدير التنفيذي للدعم المؤسسي4

ال يوجد981,993الينطبق4 ديسمبر 2019المدير التنفيذى للمبيعات والتسويق5

تشــمل مدفوعــات مكافــأة نهايــة المــدة والتعديــات بمبلغ 566,333 درهــم اماراتى تجاه االســترداد الجزئي لمكافأة االحتفــاظ المدفوعة لعام 2019.    *

تــم االنضمــام قبــل تأســيس الشــركة، وبالتالي فإن تاريخ التعيين هو نفس تاريخ تأســيس الشــركة.  **

مدقق الحســابات الخارجي  .4

لمحة عامة أ. 
برايــس ووتــر هــاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers PwC هي شــبكة خدمات مهنية متعددة الجنســيات من الشــركات 

العاملــة كشــراكات تحــت العامــة التجاريــة PwC. تصنــف برايس ووترهاوس كوبرز كواحدة من أكبر شــبكات شــركات الخدمات 
المهنيــة فــي العالــم وتعتبر واحدة من أكبر أربع شــركات محاســبة.

تــم تعييــن برايــس ووترهــاوس كوبــرز كمدققيــن خارجيين لشــركة دي إكس بــي إنترتينمنتس ش.م.ع في 24 أبريــل 2019 لتحل محل 
ديلويت آند توش )الشــرق األوســط(.
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بيــان األتعــاب والتكاليــف الخاصــة بالتدقيــق أو الخدمــات التي قدمها مدقق الحســابات الخارجي ب. 

برايس ووترهاوس كوبرزاسم شركة التدقيق

اكثر من عام )تاريخ التعيين فى 24 ابريل 2019(عدد سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة

 القوائــم المالية لشــركة دي إكــس بي إي. إنترتينمنتس ش.م.ع:إجمالي رسوم التدقيق لعام 2020 )بالدرهم االماراتى(
180,000 درهم إماراتي

رسوم ومصروفات خدمات خاصة، عدا عن خدمات تدقيق البيانات 
المالية لعام 2020 )درهم إماراتي(، إن وجدت، في حال عدم وجودها، 

سيتم تحديد الرسوم والمصروفات بكل وضوح

النطــاق اإلضافــي لمراجعــة نهاية العام 2019: 367,000 درهم إماراتي

تفاصيل وطبيعة الخدمات األخرى )إن وجدت(. إذا لم تكن هناك 
خدمات أخرى، فيجب ذكر هذا األمر صراحة.

•  تدقيق البيانات المالية للشــركات التابعة لشــركة دي إكس بي إي. 
إنترتينمنتــس ش.م.ع: 465,000 درهم إماراتي

•  المراجعــة المؤقتــة للقوائم المالية لشــركة دي إكس بي إي. 
إنترتينمنتــس ش.م.ع: 330,000 درهم إماراتي

بيان بالخدمات األخرى التي قدمها المدقق الخارجي بخاف مدقق 
حسابات الشركة خال عام 2020 )إن وجدت(. في حالة عدم وجود 

مراجع خارجي آخر، يتم توضيح هذا األمر صراحة.

تعاقدت شركة دي إكس بي إي. إنترتينمنتس مع كى بى ام جى 
)KPMG( لتقديم خدمات استشارية خال عام 2020 لما يلي:

• خدمات استشارية أخرى

بيــان بــاآلراء المؤهلــة التــي أدلــى بهــا مراجع الحســابات الخارجي في البيانــات المالية المرحلية والســنوية لعام 2020 ج. 
لــم تكــن هنــاك آراء مؤهلــة من المدقــق الخارجي في البيانــات المالية المرحلية والســنوية لعام 2020.

لجنــة التدقيق  .5

األعضاء والمســؤوليات أ. 
وفًقــا لمتطلبــات قواعــد الحوكمــة )وبالتالــي قواعــد الحوكمــة الجديدة(، أنشــأ مجلس اإلدارة لجنة المراجعــة. حيث انه قبل إعادة 

تشــكيل مجلــس اإلدارة، تألفــت لجنــة التدقيــق من شــرفان شــروف )رئيــس مجلس اإلدارة( وموكيش ســوداني ومالك ال مالك حتى 27 
يوليــو 2020. وفــي 28 يوليــو 2020، تــم تعييــن بطــرس مــارون بطرس كعضو مســتقل جديد فــي لجنة التدقيق، وذلــك ألن مالك الملك لم 

يعد عضوا مســتقا.

ومــن ثــم أعيــد تشــكيل لجنــة التدقيــق فــي اجتمــاع مجلس اإلدارة في 25 أكتوبر 2020، حيث تم تعيين شــرفان شــروف )رئيس مجلس 
اإلدارة( وعبــد اهلل بــن حبتــور وســوبرامانيان ســوريا )رئيــس لجنــة التدقيق(. ويتألف لجنــة التدقيق الجديد من ثاثــة أعضاء )3( مديرين 

مســتقلين غيــر تنفيذييــن. هــذا كمــا أن جميــع أعضــاء لجنة التدقيق على درايــة جيدة باألمور المالية والمحاســبية.

تاريخ التعيينالمنصبجدول أعضاء لجنة المراجعة
الخبير المالي 

المعين

رئيس )مستقل( )رئيس مجلس اإلدارة اعتباًرا شرفان شروف
من 13 أغسطس 2018 - حالًيا(

13 ديسمبر 2017 – حاليا

نعم13 ديسمبر 2017 – 6 أكتوبر 2020عضوموكيش سودانى

8 أغسطس 2018 – 6 أكتوبر 2020عضو )مستقل حتى يوليو 2020(مالك ال مالك

 28 يوليو 2020عضو )مستقل(بطرس مارون بطرس

25 أكتوبر 2020عضو )مستقل(عبد اهلل حبتور

نعم25 أكتوبر 2020 – حالياعضو )مستقل(سريناريان سبرامانيان
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تمــت الموافقــة علــى الميثــاق الــذي يحكــم لجنــة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة. وتتمثل المســؤوليات الرئيســية للجنة االستشــارية 
في االتي:

•  تقديــم التوصيــات لمجلس اإلدارة 
وموافــاة المســاهمين بهــا فيما يتعلق 

بتعييــن المدقق الخارجي.
•  اســتعراض المكافآت وشــروط التعاقد 

مــع المدقــق الخارجي ورفع تقارير 
معنيــة مرفقة بالتوصيــات للمجلس 

فيمــا يتعلق بإعــادة تعيين أو عزل 
الخارجي. المدقق 

•  مراجعــة اســتقالية وموضوعية المدقق 
الخارجي على أســاس سنوي.

•  النظــر في طبيعــة ونطاق وفعالية 
ومــدى االلتــزام بمعايير التدقيق 

المعتمــدة لخطــة التدقيق ونظام 
الضوابط المحاســبية الداخلية للشــركة 

مع المدققيــن الخارجيين.
•  االطــاع على النتائــج المتمخضة 

عــن عملية التدقيق مــع المدققين 
الخارجيين، وذلك يشــمل على ســبيل 

المثــال ال الحصــر، فعالية التدقيق 
واألخطــاء المحددة خــال التدقيق وقرارات 
التدقيق والمحاســبة وتحديد المشــاكل 

الهامة الناشــئة خــال عملية التدقيق.

•  مراجعــة ومراقبة ســامة البيانات 
الماليــة للشــركة، بما فــي ذلك التقارير 
التي تصدر على أســاس ســنوي ونصف 

ســنوي وربع ســنوي والبيانات اإلدارية 
المرحليــة والتقاريــر المالية الهامة 

للجهــات التنظيميــة وأية إعانات رســمية 
أخــرى تتعلق بأداء الشــركة المالي قبل 

تقديمهــا إلى مجلس اإلدارة.
•  النظــر في مــدى كفاية وفعالية أنظمة 

الرقابــة المالية الداخلية والتدقيق 
الداخلي وإدارة المخاطر في الشــركة 

وضمــان ماءمة هذه األنظمة من 
خال المراجعة المســتقلة للعمليات 

التشغيلية.
•  مراجعــة خطــة التدقيق الداخلي 
 والموافقــة عليها على أســاس 

ســنوي باإلضافة إلى دراســة فرضيات 
تقييم المخاطر التي تشــكل أســاس 

التدقيق. خطة 
•  اســتعراض كافــة تقارير التدقيق 

المقدمــة إلى لجنــة التدقيق ورصد 
اســتجابة اإلدارة للنتائــج والتوصيات 

المستخلصة.
 •  مراجعــة الهيــكل التنظيمي 

وموازنــة قســم الرقابة الداخلية 
والموافقــة عليهما.

•  التأكــد من تمتع قســم التدقيق 
الداخلــي بمكانتــه البارزة وبقائه في 

معــزل عــن اإلدارة أو أية قيود أخرى.
•  ضمــان وجود آلية تنســيق بين المدقق 

الداخلــي وقســم الرقابة الداخلية
•  النظر بشــكل ســنوي في مدى فعالية 
سياســات وإجراءات اإلباغ عــن المخالفات 

الداخليــة للشــركة لضمان أن هذه 
التدابير تســمح بإجراء تحقيق متناســب 

ومســتقل واتخاذ إجــراء متابعة مائم.
•  إجــراء التحقيقات والنظــر في النتائج 

المتمخضــة عن عمليــات التقصي في 
مســائل الرقابة الداخليــة المكلفة من 

قبــل المجلــس أو بناء على مبادرة 
مســتقلة من لجنــة التدقيق بعد 

موافقــة المجلس.
•  اإلشراف على االمتثال وفًقا لمدونة قواعد 

السلوك المهني للعضو اإلداري؛ و
•  الموافقــة على تعيين وعزل واإلشــراف 

علــى رئيس قســم الرقابة الداخلية 
وضابــط االمتثــال كما هو مفوض من 

المجلس. قبل 

االجتماعــات والحضور ب. 
يشــير الجــدول أدنــاه إلــى اجتماعــات لجنــة التدقيق التي أجريت في ســنة 2020 مع اإلشــارة إلى األعضاء الذيــن حضروا االجتماعات:

إسم عضو لجنة التدقيق

تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق

3 نوفمبر 122020 أغسطس 102020 مايو 122020 فبراير 42020 فبراير 2020

شرفان شروف

ال ينطبقموكيش سودانى

ال ينطبقمالك ال مالك

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقبطرس مارون بطرس

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقعبد اهلل حبنور

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقسريناريان سبرامانيان

لــم يتمكــن كل مــن شــرفان شــروف وموكيــش ســوداني من حضــور االجتماعات في 4 فبراير 2020 و 12 فبرايــر 2020، على التوالي، 
بســبب االلتزامات السابقة.

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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االمتثال بيان  ج. 
يقــر رئيس لجنة التدقيق، شــرفان 

شــروف، بمســؤوليته عن إجراء المراجعة 
المنتظمــة لعمــل وفعاليــة لجنة التدقيق 

وذلــك لضمان فاعليــة عملها، كجزء 
مــن إطار عمل الرقابة في الشــركة، 

وبمــا يتماشــى مع ميثــاق لجنة التدقيق 
أعاه. الموضح 

شرافان شروف
رئيــس لجنة المراجعة

6.  لجنــة الترشــيحات والمكافآت

األعضاء والمســؤوليات أ. 
وفًقــا لمتطلبــات قواعد الحوكمة وبالتالى 

لقواعد الحوكمة الجديدة، أنشــأ مجلس 
اإلدارة لجنة الترشــيحات والمكافآت.

في 13 ديســمبر 2017 تــم تعيين أمينة 
طاهر كرئيســة للجنة الترشــيحات 

والمكافــآت. وقد تم تعيين شــرفان 
شــروف وموكيش سوداني ايضا من 

قبــل مجلــس اإلدارة كعضوين في لجنة 
الترشــيحات والمكافآت في 13 ديســمبر 

2017 و 8 أغســطس 2018 على التوالي 
 واحتفظــوا بمناصبهم حتى 25 

أكتوبر 2020.

أعيــد تشــكيل اللجنة فــي اجتماع مجلس 
اإلدارة المنعقــد فــي 25 أكتوبــر 2020 وُعينت 

أمينة طاهر رئيســة للجنة الترشــيحات 
والمكافــآت وعصام كاظم وبطرس 
بطــرس بطــرس كعضوين )المجلس 

الجديــد(. وتتكون لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت الجديدة مــن ثاثة )3( مديرين 

مســتقلين غيــر تنفيذيين.

وقــد تمت الموافقة علــى الميثاق الذي 
يحكــم لجنة الترشــيحات والمكافآت من 

قبــل مجلس اإلدارة.

المســؤوليات الرئيســية المنوطة بلجنة 
الترشــيحات والمكافآت:

•  تقديــم المشــورة فيما يتعلق 
بمجموعــات المكافــآت الخاصة باإلدارة 

التنفيذيــة العليا للشــركة، واألعضاء 
اإلداريين غيــر التنفيذييــن والتنفيذيين 

وبرامج مزايــا الموظفين األخرى؛
•  مراجعة سياســات الترشــيح واالستبقاء 

وإنهاء العمل في الشــركة؛

•  استعراض خطط اإلحال الوظيفي لإلدارة 
التنفيذية للشركة وأعضائها التنفيذيين.
•  تقديــم توصيات بأفراد للترشــح كأعضاء 

فــي المجلس واللجــان المنبثقة عنه 
وتشــجيع ترشح اإلناث.

•  ضمــان مراقبــة أداء اإلدارة التنفيذية 
للشــركة وأعضــاء المجلس مرة واحدة 

ســنويًا على األقل؛ و
أية مســائل أخرى يطالــب بها المجلس.  •

االجتماعــات والحضور ب. 
يشــير الجدول أدناه إلــى اجتماعات لجنة 

الترشــيحات والمكافــآت التي أجريت في 
ســنة 2020 مع اإلشــارة إلى األعضاء الذين 

االجتماعات: حضروا 

 عضو لجنة 
 الترشيحات 
والمكافآت

تواريخ اجتماعات 
لجنة الترشيحات 

والمكافآت 

 8 يناير
2020

18 نوفمبر 
2020

أمينة طاهر 

ال ينطبقعصام كاظم

ال ينطبقبطرس مارون بطرس

ال ينطبقموكيش سودانى

ال ينطبقشرفان شروف

االمتثال بيان  ج. 
تقر رئيســة لجنة الترشــيحات والمكافآت، 
أمينــة طاهــر، بمســؤوليتها عن المراجعة 
الدوريــة لعمــل وفعالية لجنة الترشــيحات 

والمكافــآت لضمان عملها بشــكل فعال، 
وكجــزء من إطار الرقابة القائمة الشــركة 

وتماشــيا مع ميثاق لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت الموصوف أعاه.

أمينة طاهر
رئيــس لجنة الترشــيحات والمكافآت

لجنــة المطلعين واإلفصاح  .7

األعضاء والمســؤوليات أ. 
قــام المجلس بتشــكيل لجنــة المطلعين 

واإلفصــاح امتثــاالً لمتطلبات قواعد 
الحوكمــة )وقواعــد الحوكمة الجديدة(. 

تتألــف لجنــة المطلعين واإلفصاح من 
األعضــاء التالية أســماؤهم، حتى 31 

:2020 ديسمبر 
•  رئيــس مجلــس اإلدارة - عبدالرحمن 

الســويدي، مدير عاقات المســتثمرين
•  عضو - وسيم حسن، رئيس دعم األعمال

•  عضــو - أناند ناير، مدير االســتراتيجية 
)مديــر باإلنابــة - الحوكمة واالمتثال(

•  عضــو - كفــى التميمي، مدير الموارد 
البشــرية والشؤون اإلدارية

تمثــل النقاط التالية المســؤوليات 
الرئيســية المنوطة بلجنــة المعلومات 

واإلفصاح: الحساسة 
•  مراجعــة وتقديــم التوصيات إلى مجلس 

اإلدارة فيمــا يتعلــق بالموافقة على 
سياســات وإجراءات الشــركة وتنفيذها 

إزاء تــداول أعضاء المجلــس والموظفين 
فــي األوراق المالية الصادرة عن الشــركة 
أو الشــركة األم أو الشــركات التابعة لها 

أو الشــركات الشــقيقة، بما في ذلك 
على ســبيل المثال ال الحصر، سياســات 

وإجراءات التعامــل بالمعلومات 
الحساســة للشــركة والتداول باألسهم؛

•  إعداد والحفاظ على ســجل شــامل لكافة 
المطلعين على المعلومات الحساســة؛

 •  تحديــد وتنفيــذ عمليات اإلقرار 
 واإلفصاح من قبــل الموظفين 

واألطــراف الخارجيــة الذين قد يكونون 
من الجهــات المطلعة.

•  إدارة واإلشــراف على التعامل مع 
المعلومــات الحساســة والممتلكات 

بمــا في ذلك مراجعــة وتحديد إفصاحات 
وطلبات التداول باألســهم.

 •  اإليعاز لقســم الموارد البشــرية 
باتخــاذ إجراء تأديبي ضــد الموظفين، 
وذلك بســبب عدم االلتزام بسياســة 

باألسهم. التداول 
•  ضمــان امتثال الشــركة لكافة قواعد 

اإلفصاح والشــفافية؛ و
•  رفــع تقارير ســنوية للجنة التدقيق 

والمجلــس حول االمتثال بالسياســة 
والمتطلبــات التنظيمية.

16  التقرير الســنوي 2020



العمــل المنجز في الســنة   ب. 
2020 المالية 

فيمــا يلــي ملخص لألعمــال التي أنجزتها 
لجنــة المعلومات الحساســة واإلفصاح خال 

عام 2020:
•  عمليــات مراجعة مســتمرة للمعايير 

وتحديــد األفــراد المطلعين من 
الموظفيــن واألطــراف الثالثة/الخارجية.

•  عمليــات / إجــراءات خاصة بقوائم 
األشــخاص المطلعيــن من الداخل 

للتواصــل مــع الموظفين واألطراف 
الثالثــة بشــأن وضعهم الداخلي واآلثار 
المترتبــة وللحصــول على معلومات 

 مــن الموظفيــن فيما يتعلق 
بالملكيــة وإخطــار الموظفين بفترات 

التعامل. حظر 
•  سياسة تداول األســهم للشركة

 •  إعانات الموظف واإلشــعارات 
ونماذج اإلقرار.

•  تغييــرات في متطلبــات إعداد التقارير 
وتفســير المتطلبــات التنظيمية حول 

تداول األســهم مــن قبل األعضاء اإلداريين 
التنفيذي. واإلدارة 

•  دور لجنــة المعلومات الحساســة 
واإلفصــاح فيما يتعلــق بمراجعة وتحديد 

المســائل المتعلقــة باإلفصاح ووضع 
معاييــر لمراجعتها.

االمتثال بيان  ج 
يقــر رئيس لجنــة المطلعين واإلفصاح، 

عبدالرحمن الســويدي، بمســؤوليته عن 
مراجعــة عمــل وفعالية لجنــة المطلعين 

واإلفصــاح لضمان عملها بشــكل فعال 
وكجــزء من إطار الرقابــة المعمول به 

فى الشــركة، وبما يتماشــى مع لجنة 
المطلعيــن واإلفصاح الميثاق.

عبدالرحمن الســويدي
رئيــس لجنــة المطلعين واإلفصاح

لجنــة التنفيذ  .8

األعضاء والمســؤوليات أ. 
وافــق مجلس اإلدارة على تشــكيل لجنة 
التنفيــذ )IC( فــي نوفمبــر 2019، كما هو 
 مطلــوب بموجــب المادة 5 من اإلخطار 

RM/32 لعــام 2019 الصادر عــن رئيس هيئة 
.)SCA( األوراق الماليــة والســلع اإلماراتية

وتتألــف لجنة االســتثمار من األعضاء 
المذكــور أســماؤهم أدناه )من 1 يناير 2020 

حتــى 25 أكتوبر 2020(:
•  رئيــس مجلــس اإلدارة - عبد الوهاب 

الحلبي، عضو مســتقل
•  عضــو - موكيش ســوداني، عضو 

مجلــس إدارة غير تنفيذي
•  عضــو - محمــد الما، الرئيــس التنفيذي 

والمديــر التنفيذي

كما أعيد تشــكيل لجنة االســتثمار الحًقا 
فــي اجتمــاع مجلس اإلدارة الذي عقد 

فــي 25 أكتوبر 2020 مــع األعضاء التالية 
أســماؤهم والذين احتفظــوا بمناصبهم 

اعتباًرا من 31 ديســمبر 2020:
•  رئيــس مجلــس اإلدارة - عبد الوهاب 

الحلبي، عضو مســتقل
•  عضــو - بطــرس محمد بطرس - عضو 

غير تنفيذي مســتقل
•  عضو - ســوبرامانيان ســوريا، عضو غير 

تنفيذي مســتقل

والغــرض من اللجنة هو مســاعدة مجلس 
اإلدارة من خال:

•  العمــل فيمــا يتعلــق بمتطلبات إفصاح 
كل من ســوق دبــي المالي وهيئة 
األوراق الماليــة والســلع فيما يتعلق 

بالشــركات المدرجة ذات الخســائر 
المتراكمــة التــي تتجاوز 50% من رأس 

)»القرار«(. المال 
•  االلتــزام بمتطلبــات اإلفصاح المالي 

اإلضافيــة المحــددة الواردة في القرار.
•  اإلشــراف علــى اآلليات التي ترغب 
الشــركة في تطبيقهــا لمعالجة 

الخســائر المالية الحالية.
•  المســاعدة في تطويــر خطة معالجة 

 الخســائر المتراكمــة في غضون 
 30 يومــًا مــن متطلبات اإلفصاح 

اإلضافيــة، لتعويض الخســارة المالية 
الشركة؛ داخل 

•  إبــاغ المتطلبــات المذكورة أعاه إلى 
هيئة األوراق المالية والســلع أو ســوق 

دبــي المالــي كما هو مطلوب.
•  التقيــد »بنمــوذج خطة العمل« 

المنصــوص عليه في القرار.

االجتماعــات والحضور ب. 

أعضاء لجنة التنفيذ

تواريخ إجتماعات لجنة التنفيذ

 9 يناير
2020 

30 يناير 
2020

27 فبراير 
2020

17 مارس 
2020

 1 أبريل
2020 

5 أبريل 
2020

14 يونيو 
2020

28 يوليو 
2020

30 سبتمبر 
2020

عبدالوهاب الحلبى

موكيش سودانى

محمد الما

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقبطرس مارون

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقالينطبقسريناريان سبرامانيان

لــم يتمكــن الســيد محمــد المــا من حضور االجتماع في 30 يناير 2020 بســبب التزام مســبق

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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ج. بيــان االمتثال
يقــر رئيــس لجنة التنفيذ بمســؤوليته 

عــن المراجعــة المنتظمــة لعمل وفعالية 
اللجنــة وذلك لضمــان عملها الفعال 

وكجــزء من إطــار عمل الرقابة في 
الشــركة وبما يتماشــى مع الميثاق 

أعاه. الموضح 

عبــد الوهاب الحلبي
رئيس لجنــة التنفيذ

نظــام الرقابة الداخلية  .9

المســؤولية وإطار العمل أ. 
يقــر المجلــس بأنه منوط بالمســؤولية 

الكاملــة إلرســاء الرقابة الداخلية للشــركة 
وتطبيــق نظــام الرقابــة الداخلية للشــركة 

ومراجعــة أدائــه وفعاليتــه. يتألف إطار 
عمــل نظــام الرقابة الداخلية للشــركة 

التالي: من 
ل المجلــس لجنة التدقيق  •  شــكَّ

للمســاعدة في مراقبــة نظام الرقابة 
الداخليــة وموافــاة المجلس بمدى 

فعاليــة الرقابة الداخلية في الشــركة. 
لــدى لجنة التدقيق دور في اإلشــراف 

علــى أدائيــة إدارة الرقابة الداخلية 
فــي الشــركة وضمان كفاءة الموارد 

المــزودة للعمــل في هذه اإلدارة.
•  تم تشــكيل إدارة رقابــة داخلية تتبع 
إلــى المجلس ولجنــة التدقيق وترفع 

تقاريرهــا حــول تصميم وفعالية 
تشــغيل نظام الرقابــة الداخلية. تحقق 
اإلدارة أهدافهــا من خــال منظومة من 
عمليــات التدقيــق الداخلية ومراجعات 

االمتثــال. ترفــع تقارير إلــى لجنة التدقيق 
حــول النتائــج المتمخضة عن العمل 
المنجز بشــكل ربع ســنوي. تلتزم 

اإلدارة بالمعاييــر المهنيــة ذات الصلة 
والتــي تضم معايير معهــد المدققين 

الداخلييــن )IIA( ويتــرأس اإلدارة مدير 
الرقابــة الداخلية.

•  وتنطــوي إدارة الرقابــة الداخلية كذلك 
علــى وحدة المخاطر التي ســاهمت 

فــي وضع عملية رســمية إلدارة المخاطر 
والتأكــد من أن أصول الشــركة محمية.

  وتمتلك الشــركة إطار عمل شــامل 
إلدارة المخاطــر يتألــف من ميثاق 

إدارة المخاطــر وسياســة إدارة مخاطر 
الشــركة وتحديد للمخاطر الرئيســية 

وتحديثــات دورية لســجل المخاطر. كما 
تم إعداد ســجات المخاطر التشــغيلية 

لكل قســم من أقســام الشركة 
مرفقــة بالمخاطــر الموحدة التي يتم 

إخطــار لجنة التدقيق رســمًيا بها.
•  تــم تحديد دور ضابــط االمتثال لضمان 
االمتثــال لمتطلبــات قواعد الحوكمة. 

ويتحقــق ضابــط االمتثال من مدى 
امتثال الشــركة وموظفيهــا بالقوانين 

واللوائــح والقــرارات واألنظمة الداخلية 
بها. المعمول 

•  إدارة الحوكمــة واالمتثال هي وحدة 
إدارية مســؤولة عن إعداد هياكل 

وسياســات حوكمة الشركات ومراقبة 
االمتثــال للقوانيــن واللوائح. وترفع إدارة 

الحوكمــة واالمتثــال تقاريها إلى الرئيس 
التنفيــذي من خــال آلية رفع تقارير 

مباشــرة إلى نائــب الرئيس التنفيذي. 
•  شــكلت اإلدارة التنفيذيــة العديد من 

اللجــان اإلدارية لضمــان تطبيق مراجعة 
مائمــة مــن قبل كافة أصحــاب المصلحة 

ذوي العاقــة قبــل الموافقة على 
القرارات الرئيســية. وفي هذا الســياق، 

وافــق مجلــس اإلدارة على مصفوفة 
تفويــض الصاحيات لــإلدارة التنفيذية.

•  صاغــت الشــركة إضافة إلى ذلك 
السياســات ذات الصلــة بحوكمة 

 الشــركات وتداول األسهم واإلباغ 
المخالفات. عن 

•  ُتقــر اإلدارة التنفيذية للشــركة بأدوارها 
ومســؤولياتها فيمــا يتعلق بأنظمة 

الرقابــة الداخلية في الشــركة وقد 
وضعــت ضوابط داخلية مناســبة 

لعمليــات الشــركة وتحديًدا على آلية 
إعــداد التقاريــر المالية. قام مجلس 

اإلدارة بمراجعــة نظــام الرقابة الداخلية 
للشــركة والشــركات التابعة لها 

ومعاينــة مدى كفاءتها ودراســة طريقة 
اإلبــاغ المتبعة في رفــع تقارير لجان 

المجلــس إلــى مجلس اإلدارة وإجراءات 
إدارة المخاطــر كجزء مــن اجتماعاته 

خــال الفتــرة من 1 يناير 2020 إلى 31 
.2020 ديسمبر 

مديــر - الرقابة الداخلية ب. 
ترفــع إدارة الرقابــة الداخلية تقاريرها 

إلى هشــام الشــوا، نائب رئيس التدقيق 
الداخلــي. وافقت لجنــة التدقيق على 
تعيين هشــام الشــوا مديرًا للرقابة 

الداخليــة في 7 مايو 2018. هشــام حاصل 
علــى درجة البكالوريوس في المحاســبة 

وهو محاســب قانونــي معتمد ويتمتع 
بخبــرة تزيــد عن 20 عاًمــا في التدقيق 
الداخلــي وإدارة المخاطر وحوكمة 

الشــركات واالمتثــال. وهو حاصل على 
درجــة البكالوريوس في المحاســبة، وهو 

محاســب قانونــي معتمد وعضو في 
معهــد المدققيــن الداخليين.

االمتثال ضابط  ج. 
تم تعيين عبد الرحمن الســويدي مديرا 

لعاقات المســتثمرين وكمسؤول االمتثال 
للشــركة خال اجتماع لجنة التدقيق الذي 

عقد في 12 أغســطس 2020. وهو حاصل 
علــى درجة البكالوريوس في األعمال 

الدوليــة من جامعة كولورادو دنفر.

التعامل مع المشــاكل أو  د. 
تلــك المشــاكل المفصح عنها في 

الحســابات والتقارير الســنوية
تســتعرض إدارة الرقابــة الداخلية، كجزءة 
مــن صاحياتها، صياغــة الضوابط الداخلية 
والفعاليــة التشــغيلية لهــا وتقدم ضمانًا 

مســتقًلا من خــال منظومة عمليات 
تدقيــق داخلية ومراجعــات االمتثال، بحيث 

يتــم رفــع تقارير ربع ســنوية إلى لجنة 
التدقيــق بنقاط الضعــف المحددة أثناء 
عمليــات التدقيــق والمراجعات مرفقة 

بآليــات الحلــول المناســبة المتفق عليها 
مــع اإلدارة التنفيذية.

وفــي حــال وجود أي مشــكلة معينة يتم 
تحديدهــا أو اإلباغ عنها في الحســابات 
والتقاريــر الســنوية، تقوم إدارة الرقابة 

الداخليــة بإخطــار لجنة التدقيق. واســتناًدا 
إلــى طبيعة المشــكلة، تتواصل إدارة 

الرقابــة الداخلية مع أصحــاب المصلحة 
المعنييــن مــن خال آليــات مختلفة محددة 

فــي دليل حوكمة الشــركات وصاحيات 
م  لجــان اإلدارة المختلفــة. وبنــاء عليه، ُتقدَّ
نتائــج المراجعة المنجــزة والتوصيات إلى 

لجنــة التدقيق وموافــاة اإلدارة التنفيذية 
و/أو أصحــاب المصلحة اآلخرين، حســب 

االقتضــاء. ومن جهتهــا، ُتخطر لجنة 
التدقيــق المجلس بالمشــاكل و/أو القرار 

المتخــذ، كمــا هو محدد على أســاس كل 
حالــة على حدة. 
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ومــن الجديــر بالذكر أنــه في الفترة من 
1 ينايــر 2020 إلى 31 ديســمبر 2020، لم 

تكــن هنــاك أية أوجــه قصور جوهرية في 
التصميــم وعدم الفعالية التشــغيلية 
ولكــن تبين وجــود تأثير جوهري على 

البيانــات المالية الســنوية، وتم إباغ 
لجنــة التدقيــق والمجلــس بذلك بناًء على 

مراجعــات الرقابــة الداخلية المنجزة.

تقاريــر الرقابة الداخلية د. 
أصــدرت إدارة الرقابة الداخليــة ما مجموعه 

5 تقاريــر بالتدقيــق الداخلــي. حيث يتم 
تقديــم تقريــر موجز ربع ســنوي إلى لجنة 

التدقيق يســلط الضــوء على تحديث 
حالــة خطة التدقيــق وماحظات التدقيق 

الداخلي الرئيســية. 

تفاصيــل المخالفــات المرتكبة  .10
يؤكــد مجلس اإلدارة أنه فى خال الســنة 

الماليــة 2020 لــم تحدث انتهــاكات تنظيمية 
جوهريــة خــال الفتــرة الممتدة من 1 يناير 

2020 إلــى 31 ديســمبر 2020، علــى حد علمه.

بيان بالمســاهمة النقديــة والعينية   .11
بتنميــة المجتمــع المحلي والحفاظ 

علــى البيئة
تؤكــد الشــركة على عدم صرف 

مســاهمات نقديــة خال الســنة المالية 
2020. وتراعي الشــركة المســؤولية 

االجتماعيــة للشــركات وتؤكد على 
التزامهــا بمبادرات االســتدامة، وبالتالي 

فهــي طرف إيجابي ســاهم فــي تنمية 
دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة. 

 نفذت الشــركة في الســنة المالية 2020 
المبــادرات التالية:

برامج رعايــة الموظفين أ. 
تؤمن الشــركة بضرورة خلق بيئة شــاملة 
لموظفيهــا وتعزيــز ثقافــة العمل اإليجابية 

وبيئة المشــاركة.

عقــد برنامج »GEMBA« الرائــد العديد 
مــن الفعاليــات على مــدار العام بهدف 
عــام لتثقيــف القوى العاملــة متعددة 

الثقافــات في الشــركة حــول الثقافة 
والتقاليــد اإلماراتيــة باإلضافة إلى تحســين 

رفاهيتهــم العامة.

احتفلت الشــركة خال العــام بموظفيها 
وتثقيفهــم من خال العديــد من الفعاليات 

مثــل يوم العلــم اإلماراتي واليوم الوطني 
ويوم الشــهيد باإلضافة إلى نشــر الوعي 

والتفهــم حول شــهر رمضان المبارك.

ولتعزيــز رفاهية الموظفين وتشــجيع 
نمــط حياة صحي متوازن، شــارك موظفو 
الشــركة فــي تحــدي دبي للياقة 30 × 30، 

وعقــدوا جلســات فحص صحي، وقدموا 
جلســات توعية بســرطان الثدي وعقدوا 

نــدوات عن اليقظة.

ومذلك لتعزيز التواصل عبر المؤسســة، 
تســتضيف الشركة أيًضا اجتماعات 

مفتوحــة منتظمة وتلتقي بالرئيس 
التنفيــذي وأعضــاء كبار آخرين في فريق 

اإلدارة بهدف زيادة الشــفافية وتوفير منتدى 
للموظفيــن للتفاعــل مع اإلدارة العليا.

الصحة والســالمة والبيئة ب. 
تحرص الشــركة كل الحــرص على حماية 

البيئــة وصحة وســامة زمائها وزوارها 
ومورديهــا. وهــي تنظر إلى األفراد 

والســامة على أنهما قيمتي الشــركة 
المشــكلتين ألســاس نظام إدارة صحة 

وســامة وبيئة الشــركة وثقافتها. وإدراًكا 
لذلــك، تلتزم الشــركة بتوفيــر بيئة عمل 
آمنــة وصحيــة للزماء وحمايــة البيئة من 

خــال منــع التلوث وتقليــل األثر البيئي 
الناجم عــن العمليات.

وعماً بذلك، تســعى الشــركة إلى إدارة 
منشــآتها وتشــغيلها لتحقيق أقصى 

قدر من الســامة وتعزيــز كفاءة الطاقة 
وحمايــة البيئــة من خال اســتيفاء أو تجاوز 

جميــع متطلبــات البيئة والصحة والســامة 
المعمــول بهــا وفًقا لمــا ينص عليه 

القانون. فمع اســدال ســتار العام المنتهي 
في 31 ديســمبر، يســعدنا اإلباغ عن عدم 

وقوع حوادث رئيســية تتعلق بالســامة من 
عمليــات وجهة دبــي باركس آند ريزورتس. 

كمــا تلتزم الشــركة بحماية البيئة 
الطبيعيــة التــي تعمل فيها. 

وكجــزء من التزامنــا بحماية البيئة 
الطبيعيــة، وضعنــا نظاًما إلدارة البيئة 

يضمــن رصــد جميع أنشــطتنا التي تؤثر 
علــى البيئــة والتأكد مــن توافقها مع 

التشــريعات المحليــة واالتحادية. ولرصد 
أدائنــا البيئــي، وضعنا ثاثة أهداف رئيســية 

تتمثــل فيما يلي:
•  الحــد من النفايات التي ترســل إلى 

المكب المخصــص للنفايات؛
الحــد من اســتهاك الكهرباء و  •

الحد من اســتخدام المياه.  •

يشــتمل كل من هذه األهــداف البيئية 
علــى برامــج دعم يتم تتبعها على أســاس 

منتظم، وتشــمل أنشــطة مثل خطة 
إعــادة التدويــر في جميــع المكاتب وبرنامج 

ترشــيد اســتهاك المياه وغير ذلك. 

وقــد تــم تنفيذ برنامج بيئي واســع النطاق 
لحمايــة البيئة المحيطة وشــمل ذلك 

إعــادة التدويــر لتحويــل النفايات من مكب 
النفايــات وإدارة اســتهاك المياه بكفاءة 

والعمل بنشــاط للحد من اســتهاك الطاقة

المكتبيــة والمائية. وكجزء من سياســة 
إدارة الميــاه بالمنتجــع، فإننا فخورون 
بإنشــاء محطــة لمعالجة مياه الصرف 

الصحــي في الموقــع إلعادة تدوير مياه 
الصــرف الصحــي وتوفير نحو 30 % من 
متطلباتنــا من ميــاه الصرف الصحي 

المعالجــة. وتواصل الشــركة وضع أهداف 
مثيــرة للتحدي وقيــاس التقدم المحرز 

لضمان اســتمرارية تحســين أدائنا في 
الصحــة والســامة والبيئة والمداومة 

علــى تدريب وإرشــاد موظفينا للتأكد 
مــن إدراكهم لمســؤولياتهم وتمتعهم 

بالمعرفــة والخبرات الازمــة لتنفيذها.

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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بيان بســعر ســهم الشــركة في السوق أ. 

ديسمبر نوفمبر أكتوبرسبتمبرأغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارسفبراير يناير 

0.1890.1780.1210.1570.1280.1250.1230.120.1340.1150.1150.089سعر اإلغاق 

0.1950.2000.1800.1660.1560.1600.1300.1300.1500.1310.1250.126السعر األعلى

0.1640.1750.0930.1150.1230.1210.1160.1150.1190.1090.1110.084السعر األقل 

بيــان باألداء المقارن ب. 

ديسمبر نوفمبر أكتوبرسبتمبرأغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارسفبراير يناير 

دي إكس بي 
إي 

0.1890.1780.1210.1570.1280.1250.1230.120.1340.1150.1150.089

-22.61%0.00%-14.18%11.67%-2.44%-1.60%-2.34%-18.47%29.75%-32.02%-5.82%–نسبة التغير )%(

سوق دبي 
المالي 

2790.4225901771.312026.611945.092065.282050.772245.292273.482187.862419.62491.97

2.99%10.59%-3.77%1.26%9.49%-0.70%6.18%-4.02%14.41%-31.61%-7.18%–نسبة التغير )%(

قطاع السلع 
االستهاكية

118.84112.0678.1899.5882.3480.5679.3777.8286.1575.0775.0761.57

-17.98%0.00%-12.86%10.70%-1.95%-1.48%-2.16%-17.31%27.37%-30.23%-5.71%–نسبة التغير )%(

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

ديسمبر 2020 يناير 2020 

— سعر السهم — المؤشر العام لسوق دبي المالي — قطاع السلع االستهاكية والكمالية

بيــان بتوزيــع ملكيــة المســاهمين كما في 31 ديســمبر 2020 ج. 

عدد االسهم المملوكة

االجمالىالحكومةالمؤسسات )فردية(البنوكالشركاتاالفراد

5,765,580,950-1,249,982,7114,482,037,00420,207,23513,354,000محلى

1,577,105,063---186,378,7641,390,726,299دول مجلس التعاون الخليجى

657,226,657--535,216,438107,114,71514,895,504أجنبي

7,999,912,670-1,971,577,9135,979,878,01835,102,73913,354,000االجمالى

بيــان بالمســاهمين الذيــن يملكــون 5٪ أو اكثــر مــن رأس مال الشــركة كما في 31 ديســمبر 2020 د. 

اإلسمم
عدد االسهم 

المملوكة
 نسبة األسهم المملوكة

من رأس مال الشركة 

52.29%4,183,399,030مــراس إنترتينمنتــس آند ليجــر والمجموعة المتحدة1

10.98%878,314,541شــركة قطر القابضة2

5.07%405,943,887الهيئــة العامة لاســتثمار )الكويت(3
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بيــان بكيفيــة توزيــع المســاهمين وفقــا لحجــم الملكية كما في 31 ديســمبر 2020 هـــ. 

عدد المساهمينملكية األسهم )االسهم(م
 عدد األسهم

المملوكة
 نسبة األسهم المملوكة

من رأس المال

1,73224,389,8780.305أقل من 150,000

1,379240,087,0213.001مــن 50000 ألقل من 2500,000

608851,774,47210.647مــن 500,000 ألقل من 35,000,000

926,883,661,29986.047أكثر من 45,000,000

بيــان باإلجــراءا ت التي تم إتخاذها  و. 
بشــأن ضوابط عالقات المســتثمرين
تلتــزم الشــركة باتباع سياســة اتصال 

شــفافة ومناســبة مع مســاهميها 
ومجتمعهــا االســتثماري األوســع نطاًقا. 

لــذا، تشــكلت إدارة مخصصــة لعاقات 
 المســتثمرين ترفــع تقاريرهــا إلى 

المديــر المالي.

وتتولــى إدارة عاقات المســتثمرين 
مســؤولية التعامل مــع جميع اتصاالت 

المســاهمين مــع ضمان اإلفصاح في 
الوقت المناســب عن المســتجدات المالية 

والتطــورات الجوهرية للجهــة التنظيمية 
والســوق والمساهمين.

وعاوة على ذلك، فإن اإلدارة مســؤولة 
أيًضــا عن التعامل مع استفســارات 

المســاهمين في الوقت المناســب 
ومتابعة قســم عاقات المســتثمرين 

علــى موقع الشــركة اإللكتروني لضمان 
تحديثــه بانتظــام وتقديــم إفصاحات دقيقة 

وفي الوقت المناســب.

وقد شــاركت إدارة عاقات المســتثمرين 
خــال عام 2020 فــي العديد من مؤتمرات 

المســتثمرين اإلقليمييــن والدوليين 
باإلضافــة إلى اســتضافتها لمكالمات 
منتظمــة للمســاهمين والمحللين.

يبيــن ما يلي تفاصيل مســؤول عاقات 
المستثمرين:

االســم: عبدالرحمن السويدى
المنصــب الوظيفــي: رئيس عاقات 

المستثمرين
IR@dxbe.ae :البريــد اإللكتروني

رقــم الهاتف: 0820 820 4 971+
 الموقــع اإللكتروني:

www.dxbentertainments.com/
investor-relations

بيــان بالقرارات الخاصة ز. 
تــم عقــد اجتماع الجمعيــة العامة 

الســنوي للشــركة يوم الثاثــاء الموافق 
25 مــارس 2020، وبنــاء عليه أصدرت 

القــرارات الخاصــة التالية:
1.  الموافقــة على اســتمرار المادة )302( 

مــن القانــون االتحادي لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة رقم )2( لســنة 2015 

بشــأن التجارة وخطة معالجة الخســائر 
المتراكمة للشــركة.

ســكرتير الشركة ح. 
تــم تعييــن باريس اولو Baris Ulu أميًنا 

لمجلــس اإلدارة فــي 19 أبريل 2020 بعد 
اســتقالة تيســا لي من منصب ســكرتير 

الشــركة في نفــس اليوم. ويحتفظ 
باريس اولو بمنصبه كســكرتير للشــركة 

في 31 ديســمبر 2020.

الواجبات: بيان 
•  االحتفاظ بجميع ســجات الشــركة 

القانونية.
•  مســاعدة الرئيــس في تنظيم وإدارة 

اجتماعــات مجلس اإلدارة.
•  إعــداد ومراجعة اإلخطارات وجداول 
األعمــال الجتماعات مجلس اإلدارة 

وتعميــم قرارات المجلس.
•  إعــداد محاضــر اجتماعات المجلس 

وعرضهــا علــى المجلس العتمادها 
وتنفيذها.

•  إعــداد محاضر الجمعيــات العمومية 
وضمــان التنفيذ.

 •  اعتمــاد وتوقيع اإلفصاحات إلى 
الهيئة والســوق، حســب االقتضاء.

•  التأكــد من تعييــن أعضاء مجلس 
اإلدارة الجدد بشــكل صحيــح وتعريفهم 

بأعمــال الشــركة وترتيب التدريب 
المناســب للمديرين.

•  إدارة االتصــاالت مع مجلس اإلدارة 
لضمــان حصــول أعضاء مجلس اإلدارة 

علــى جميــع المعلومات الازمة 
ألداء واجباتهــم بشــكل صحيح في 

الوقــت المناســب والتأكد من أن هذه 
المعلومــات حديثــة ودقيقة وذات صلة.

 •  المســاعدة فــي المراجعة )عند 
االقتضــاء( لتقارير حوكمة الشــركة 

والتقارير الســنوية.

•  العمــل كحلقة وصل بين الشــركة 
والهيئــة والســوق فيما يتعلق 

باإلفصاحات واالستفســارات.

 DOA مراجعــة )عنــد االقتضاء من قبل  •
لمجلس اإلدارة( للسياســات واإلجراءات، 

يجــب اعتمــاد مواثيق مجلس اإلدارة 
ولجانــه مــن قبل مجلس اإلدارة؛

•  ضمــان االمتثــال لميثاق مجلس اإلدارة.

•  التأكــد مــن أن مجلس اإلدارة ولجانه 
يتصرفــون وفًقــا لجميع القوانين 

والسياســات واإلجراءات والمعايير 
بها. المعمول 

 •  تقديم المشــورة والخدمات 
لجميــع أعضــاء مجلس اإلدارة ولجانه، 

االقتضاء. حسب 

•  هــذه المســؤوليات والصاحيات األخرى 
التــي تــم تفويضها في »تفويض 

الصاحيــات« DOA للمجلس.

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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المادية األحداث  ط. 

مارس 2020
بنــاًء على تعليمات من الســلطات 

الحكوميــة، علقــت DXBE مؤقًتا عمليات 
حدائقهــا الترفيهيــة في 15 مارس 2020 

للحــد من انتشــار عدوى كوفيد-19.

 DXBE توصلنــا إلــى اتفاقية مع ممولي
لتأجيــل ســداد جــزء كبير من الفائدة / 

الربــح المســتحق عن الفتــرة التي تبدأ من 
31 مــارس 2020 حتــى 30 يونيو 2021، ليتم 

تســويتها نقًدا في نهاية فترة الـ 15 شــهًرا.

ابريل 2020
 اســتقالة جــون إيرلندا من منصب 

المالي. المدير 

تــم تعيين ريمي اســحق في منصب 
المالي. المدير 

 اســتقالة تيســا لي من منصب 
ســكرتير الشركة.

تــم تعيين Baris Ulu أميًنا للشــركة.

2020 يوليو 
تعييــن بطــرس مارون بطرس عضوا 

مســتقا فــي لجنة التدقيق.

2020 سبتمبر 
إعــادة فتــح جزئي للوجهة مع تدابير ســامة 

معــززة مع افتتاح فندق موشــنجيت دبي 
وفنــدق البيتا في 23 ســبتمبر 2020.

2020 أكتوبر 
اســتقالة موكيش ســوداني ومالك 

الملــك من عضوية مجلس ادارة الشــركة.

اإلعــان عن إعادة تشــكيل مجلس اإلدارة 
وفتــح باب الترشــيح لعضوية مجلس اإلدارة.

تــم انتخاب مجلس إدارة الشــركة الجديد 
فــي 25 أكتوبر 2020.

2020 ديسمبر 
 إعــادة فتح حديقــة ليغوالند بإجراءات 

سامة معززة.

تلقي عرًضا رســمًيا من المســاهم األكبر 
فــي الشــركة، مراس ليجر آنــد إنترتينمنت 

ش.ذ.م.م، للحصــول علــى 100% من رأس 
المــال العادي المصدر والمدفوع للشــركة.

 اســتقالة محمــد الما من منصب 
الرئيــس التنفيذي.

عيــن مجلس اإلدارة ريمي إســحاق، المدير 
المالــي كرئيــس تنفيذي باإلنابة.

توطيــن الوظائف ي. 
اعتباًرا من 31 ديســمبر 2020، اســتخدمت 

دى اكــس بــى إى حوالى 927 موظًفا، 
منهــم 78 مــن مواطني دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، بما يشــكل ســتة 
بالمائــة مــن موظفي DXBE. كان ما 

يقــرب مــن 40% من فريــق اإلدارة التنفيذية 
العليــا يتألف مــن مواطني دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، بمــا في ذلك الرئيس 

التنفيذي ومديــر العمليات.

المجموعالمواطنين االماراتيين

4 دي إكس بي إي هوسبيتاليتي

20دي إكس بي إي – الشركة

53دي إكس بي إي ثيم بارك

جمالي مواطني دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

77

7%نسبة المواطنين اإلماراتيين

بلغــت نســبة التوطيــن في 2020 حوالي %8 
.)%7 :2017 ،%7 :2018 %6 :2019(

بيان بالمشــاريع والمبادارات  ك. 
االبتكارية

لم تقم DXBE بأي مشــاريع أو 
اســتثمارات متعلقــة باالبتكار خال عام 

2020 بســبب ظــروف جائحة كورونا.

عبــد الوهاب الحلبي
رئيــس مجلس اإلدارة

شرافان شروف
رئيــس لجنة المراجعة

أمينة طاهر
رئيســة للجنة الترشــيحات والمكافآت

هشام الشوا
مديــر الرقابة الداخلية

دي إكس بــي إنترتينمنتس 
التاريــخ: 7 مارس 2021

22  التقرير الســنوي 2020



التقريــر حــول تدقيق البيانــات المالية الموحدة

رأينا
برأينــا، تعّبــر البيانــات الماليــة الموحــدة بشــكل عــادل ومن كافــة النواحي الجوهرية عــن المركز المالي الموحد لشــركة دي اكس بي 

انترتينمنتــس ش.م.ع )»الشــركة«( وشــركاتها التابعــة )معــًا »المجموعــة«( كمــا في 31 ديســمبر 2020، وعن أدائها المالي الموحــد وتدفقاتها 
النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريخ وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية.

التدقيق التدقيقنطاق  نطاق 
تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعة ما يلي:

بيــان المركــز المالــي الموحد كما في 31 ديســمبر 2020.  •

بيــان األربــاح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحد للســنة المنتهيــة بذلك التاريخ.  •

بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكية الموحد للســنة المنتهيــة بذلك التاريخ.  •

بيــان التدفقــات النقديــة الموحد للســنة المنتهيــة بذلك التاريخ.  •

إيضاحــات حــول البيانــات المالية الموحدة وتشــمل السياســات المحاســبية الهامة والمعلومات التفســيرية األخرى.  •

أساس الرأي
لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. ويتم إيضاح مســؤولياتنا وفقًا لهــذه المعايير بمزيــد من التفصيل ضمن فقرة مســؤوليات 

مدقــق الحســابات حــول تدقيق البيانــات المالية الموحدة المدرجــة ضمن تقريرنا.

نعتقــد أن إثباتــات التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافية ومائمة لتوفير أســاس لرأينا.

االستقالليةاالستقاللية
إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا للقواعــد األخاقيــة الدوليــة للمحاســبين المهنيين )بما في ذلــك معايير االســتقالية الدولية( الصادرة عن 

مجلــس المعاييــر األخاقيــة الدوليــة للمحاســبين والمتطلبــات األخاقيــة التــي تتعلــق بتدقيقنا علــى البيانات الماليــة الموحدة في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة. وقــد التزمنا بمســؤولياتنا األخاقيــة األخرى وفقًا لهــذه المتطلبات والقواعد.

عــدم اليقين المادي المتعلق باالســتمرارية
نــود أن نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم 3 مــن البيانــات المالية الموحدة الذي يشــير إلــى أن المجموعة قد تكبدت خســارة بقيمة 2,658 مليون 

درهــم، وكان لديهــا تدفقــات نقديــة تشــغيلية ســالبة بقيمــة 198 مليــون درهم للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020 مع خســائر متراكمة 
بقيمــة 7,815 مليــون درهــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2020. وعــاوة على ذلك، فإن فترة الســماح لســداد مبالغ الديون األصليــة وفحص التعهدات 

الماليــة المقدمــة مــن ممولــي القــروض ألجل المشــتركة )»الممولين«( لدى المجموعة بشــأن التســهيات البنكيــة القائمة بمبلغ 4,158 
مليــون درهــم ســتنتهي فــي مــارس 2021، باإلضافــة إلــى بعض دفعات الفائدة المؤجلة حتى يونيو 2021. ويســتحق ســداد مبالــغ الديون األصلية 

المقــدرة بمبلــغ 213 مليــون درهــم ودفعات فائــدة بمبلغ 250 درهم خال عام 2021. 

خال ديســمبر 2020، تلقت المجموعة عرًضا مشــروًطا من شــركتها األم لاســتحواذ على نســبة 100% من األســهم العادية المصدرة والمدفوعة 
لــدى الشــركة، مــع نيــة تحويــل أدوات الســندات القابلــة للتحويــل التي تبلــغ قيمتهــا الدفترية 1,480 مليون درهم )بما في ذلــك عنصر حقوق 

الملكيــة( إلــى رأس مــال جديــد، وكذلــك االســتحواذ علــى التســهيات البنكية القائمــة البالغة 4,255 مليون درهم )بمــا في ذلك الفائدة( 
وتحويلها إلى رأس المال الجديد، واالســتحواذ على باقي األســهم في الشــركة )»العرض«(.

عنــد تقييــم مــدى ماءمــة تطبيــق مبــدأ االســتمرارية في إعداد البيانــات المالية الموحدة، أخذت اإلدارة في االعتبار ســيناريو الحالة األساســية، 
والــذي يعتمــد فــي األســاس علــى تصويــت المســاهمين لصالح العــرض خال الجمعيــة العمومية التي ســتعقد في 9 مارس 2021. عاوة على 

ذلــك، قامــت اإلدارة بتقييــم الســيناريو الســلبي فــي حــال لم يقم المســاهمون بالتصويــت لصالح العرض كما هو مبيــن ضمن اإليضاح رقم 3 
حــول البيانــات المالية الموحدة.

برايــس ووترهــاوس )فرع دبي(، رخصة رقم 102451
إعمــار ســكوير، المبنــى 4، الطابــق 8، ص.ب 11987، دبي - اإلمــارات العربية المتحدة

www.pwc.com/me هاتــف: 3100 304 4)0( 971+، فاكــس: 9150 346 4)0( 971+،

تقرير مدقق الحســابات المســتقل 

23    |  دي اكــس بــي انترتينمنتــس 



عــدم اليقيــن المادي المتعلق باالســتمرارية تتمة
فيمــا يخــص ســيناريو الحالــة األساســية، تعتقــد اإلدارة أنــه من المرجح بشــدة أن يقبل المســاهمون عرض الشــركة األم بموجب توصية من 

مجلــس اإلدارة. وفــي هــذه الحالــة، ســيتوفر لــدى المجموعة ســيولة كافية لفترة االســتمرارية البالغة مدتها 13 شــهًرا الخاضعــة للتقييم من 
تاريــخ اعتمــاد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. ويعتمد هذا الســيناريو بشــكل كبير علــى نتيجة تصويت المســاهمين خال اجتمــاع الجمعية 

العمومية الســنوية.

وفــي حــال عــدم موافقــة المســاهمين علــى العرض، عندئذ ســيقومون بالتصويت على قــرارات مجلس اإلدارة المقترحــة للموافقة على 
حــل الشــركة وتصفيتهــا وفقــًا للمــادة 302 مــن القانــون االتحــادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015. وفي حيــن يعتمد هذا 

الســيناريو بشــكل كبيــر علــى إجــراءات المســاهمين، تعتقــد اإلدارة أن هذا الســيناريو غيــر مرجح الحدوث. وكما هو مبيــن في اإليضاح 3 -عند 
تقييــم الســيناريو الســلبي- تــم أخذ الخيــارات التالية، من بين خيــارات أخرى، في االعتبار:

عنــد انقضــاء فتــرة الســماح للتســهيات البنكيــة، فإنــه ســيكون من غيــر المؤكد تحديد ما إذا كانت نتائج مناقشــات إعــادة الهيكلة مع  ) أ( 
المموليــن المتوقفــة حاليــًا ســتكون مواتيــة بحيــث توفــر ســيولة كافية لفترة االســتمرارية البالغة مدتها 13 شــهًرا الخاضعــة للتقييم عند 

اســتئناف المناقشــات. وتــرى اإلدارة أن اســتمرار دعــم الممولين إلعادة الهيكلــة غير مرجح الحدوث.

عنــد انقضــاء فتــرة الســماح للتســهيات البنكيــة، وفــي حال لم يقم الممولــون بدعم إعادة الهيكلــة، فقد يطالب الممولــون المجموعة  )ب( 
والشــركة األم، كونهمــا الضامــن للتســهيات البنكيــة، بالوفــاء بالتزامــات الســداد الخاصة بالمجموعة، وعندئذ قد يتم اســتنفاد ســيولة 

المجموعة بحلول يونيو 2021. وإذا اســتلزم األمر التدخل، فإنه ســيكون من غير المؤكد ما إذا كانت الشــركة األم ســتوافق على شــروط ســداد 
ميّســرة للســماح للمجموعــة بالحفــاظ علــى وضعهــا النقــدي علــى األقل لمدة 12 شــهرًا من تاريــخ اعتماد هذه البيانــات المالية الموحدة. وترى 

اإلدارة أن احتمالية موافقة الشــركة األم على شــروط ميّســرة غير مرجح الحدوث. 

تشــير هــذه األحــداث والظــروف باإلضافــة إلــى األمــور المبينة في اإليضــاح رقم 3 حول البيانــات المالية الموحدة إلى وجود حالــة جوهرية من عدم 
اليقيــن قــد تلقــي بشــك كبيــر حــول قدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة عاملــة. وال تتضمن البيانــات المالية الموحــدة التعديات الضرورية 

فــي حــال لــم تتمكــن المجموعة من االســتمرار كمنشــأة عاملة. إن رأينــا ليس معدالً فيمــا يتعلق بهذا األمر.

منهجنــا في التدقيق

عامة عامةنظرة  نظرة 

القيمــة الدفتريــة للممتلكات والمعداتأمور التدقيق الرئيســية  •

فــي إطــار تصميــم تدقيقنــا، قمنــا بتحديــد األهمية النســبية وتقييــم مخاطر األخطاء الجوهرية فــي البيانات الماليــة الموحدة. وعلى وجه 
الخصــوص، أخذنــا باالعتبــار األحــكام الذاتيــة التــي وضعتهــا اإلدارة، ومنها مــا يتعلق بالتقديرات المحاســبية الهامة التــي انطوت على وضع 

افتراضــات ومراعــاة األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة بطبيعتهــا. وكما هــو الحال في كل من عمليــات التدقيق لدينــا، تطرقنا أيضا إلى 
مخاطــر تجــاوز اإلدارة للرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك بيــن أمور أخــرى، النظر في ما إذا كان هناك دليــل على التحيز الــذي يمثل مخاطر وجود 

أخطــاء جوهرية بســبب االحتيال.

لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيــق مــن أجــل تنفيــذ أعمــال كافية تمكننا مــن تقديم رأي حول البيانــات المالية الموحــدة ككل، مع األخذ بعين 
االعتبــار هيــكل المجموعــة، والعمليــات المحاســبية والضوابــط، والقطاع الذي تعمل فيــه المجموعة.

أمور التدقيق الرئيســية
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي، في تقديرنــا المهني، كانت أكثر األمــور أهمية أثنــاء تدقيقنا على البيانــات المالية الموحدة 

للفتــرة الحاليــة. وقــد تــم التطــرق إلــى هــذه األمور في ســياق تدقيقنا علــى البيانات الماليــة الموحدة ككل، وفي تكوين رأينــا حولها، وال نقدم 
رأيــًا منفصــاً بشــأن هــذه األمــور. وباإلضافــة إلى األمور التي بيناها في قســم »عــدم اليقين المادي المتعلق باالســتمرارية« أعــاه، قمنا بتحديد 

األمــر المبيــن أدنــاه علــى أنــه من أمور التدقيق الرئيســية التــي يتعين علينا اإلباغ عنهــا في تقريرنا.
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أمــور التدقيق الرئيســية تتمة

كيفيــة تعامــل مدقق الحســابات مع أمر التدقيق الرئيســيكيفيــة تعامــل مدقق الحســابات مع أمر التدقيق الرئيســيأمر التدقيق الرئيســيأمر التدقيق الرئيســي

القيمــة الدفتريــة للممتلكات والمعدات القيمــة الدفتريــة للممتلكات والمعدات 

تمتلــك المجموعــة ممتلــكات ومعــدات بقيمــة 6.2 مليار درهم وهو 
 الرصيــد األهــم فــي بيان المركــز المالي الموحــد للمجموعة كما في 

31 ديســمبر 2020.

قامــت المجموعــة بإجــراء تقييــم النخفاض قيمــة الممتلكات والمعدات 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 لتحديــد القيمة القابلة لاســترداد، وهي القيمة 
العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع أو القيمــة قيد االســتخدام، أيهما أعلى. وبناًء 

علــى تقييــم االنخفــاض في القيمة الذي تم إجراؤه، تم تســجيل خســائر 
انخفــاض فــي القيمــة قدرهــا 1.7 مليار درهم للســنة المنتهية في 31 

.2020 ديسمبر 

عنــد تقييــم انخفــاض القيمة، فــإن جميع الموجودات التشــغيلية )التي 
تتكــون مــن المتنزهــات الترفيهية األربعة والفنــدق وعقارات البيع 

بالتجزئــة( ضمــن الممتلــكات والمعــدات يتم اعتبارهــا كوحدة توليد 
نقــد فرديــة تــم تحديــد قيمتها القابلة لاســترداد داخليًا من قبل اإلدارة 

باســتخدام نهج القيمة قيد االســتخدام.

رأينــا أن ذلــك يعــد أمرًا من أمــور التدقيق الرئيســية ألن تقييم القيمة 
القابلــة لاســترداد للوحــدة المولــدة للنقد يقتضي اســتخدام تقديرات 
جوهريــة وأحــكام هامة لــإلدارة في تحديد االفتراضات الرئيســية التي 
تدعــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعة للعمل واســتخدام 

هــذه الموجودات. تشــمل االفتراضات الرئيســية أعداد الزيــارات المتوقعة 
وإيــرادات الدخــول لــكل زيارة ومعدل النمو طويل األجــل ومعدل الخصم.

هنــاك تقديــرات غيــر مؤكــدة متأصلة في تقييم انخفــاض القيمة الذي 
يعتمــد علــى تحقيــق األهداف علــى النحو المنتظر فــي خطة العمل. وهذا 

يتأثــر بشــكل أكبــر بتداعيــات جائحة كوفيد-19 علــى العمليات واألداء 
المالــي للمجموعــة. تــم إجــراء تحليل حساســية وأفصحت عنه اإلدارة وذلك 

لتســليط الضــوء علــى أثــر تقييــم االنخفاض في القيمة الذي قد ينشــأ عن 
التغيــرات المحتملــة علــى االفتراضات والتقديرات الرئيســية. 

راجــع اإليضــاح 5 واإليضــاح 6 من البيانــات المالية الموحدة.

حصلنــا علــى تقييــم االنخفاض فــي القيمة الذي أجرته اإلدارة 
والــذي تــم إعداده على أســاس خطة العمل الموافــق عليها من 

قبــل مجلــس اإلدارة ونفذنــا إجراءات التدقيــق الجوهرية التالية:
•  قّيمنــا مــا إذا كانــت المنهجية المســتخدمة من قبل اإلدارة 
لحســاب القيمــة القابلة لاســترداد للوحــدة المولدة للنقد 

تتوافــق مــع المعيــار المحاســبي الدولي رقم 36 »انخفاض 
الموجودات«.  قيمة 

•  قّيمنــا مــدى ماءمــة تحديد الوحدة المولــدة للنقد التي تم 
إجــراء تقييــم االنخفاض فــي القيمة لها.

•  اختبرنــا الدقة الحســابية للحســابات المدرجــة في تقييم 
انخفــاض القيمــة الذي أجرته اإلدارة.

•  قّيمنــا مــدى معقولية بعض االفتراضات األساســية المســتخدمة 
فــي تقييــم انخفاض القيمة.

•  أشــركنا خبــراء التقييــم الداخلي لدينا فــي تقييم بعض 
االفتراضــات األساســية التي اســتخدمتها اإلدارة في تقدير 

التدفقــات النقديــة المســتقبلية لتحديــد ما إذا كانت هذه 
االفتراضــات معقولــة ومثبتة باألدلة.

ن من  •  قّيمنــا كفــاءة وقــدرات وموضوعية الخبير الخارجــي الُمعيَّ
قبل اإلدارة للمســاعدة في حســاب معدل الخصم. 

•  أشــركنا خبــراء التقييــم الداخلي لدينا في مناقشــة مدى 
معقوليــة معــدل الخصــم مع اإلدارة وخبيرها.

•  راجعنــا تحليــل الحساســية المنفذ مــن قبل اإلدارة لافتراضات 
الرئيســية المســتخدمة فــي تقييم انخفــاض القيمة والذي 

يســتعرض األثــر علــى تقييم انخفاض القيمة الذي ينشــأ عن 
التغيــرات المحتملــة فــي االفتراضات والتقديرات الرئيســية.

•  قّيمنــا مــدى ماءمــة اإلفصاحات ذات العاقــة في اإليضاحين 5 و6 
مــن البيانــات المالية الموحدة.

األخرى المعلومات 
يتحمــل مجلــس اإلدارة واإلدارة المســؤولية عــن المعلومــات األخــرى. تشــتمل المعلومات األخــرى على تقرير مجلــس اإلدارة وتقرير حوكمة 

الشــركة )ولكنهــا ال تشــمل البيانــات الماليــة الموحدة وتقرير مدقق الحســابات حولها(. 

إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ال يتطــرق إلــى المعلومــات األخرى، وال نبدي أي تأكيــد عليها بأي صورة كانت. 

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة، تقتصــر مســؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة ســلفًا، وفي ســبيل ذلك 
فإننــا ننظــر فــي مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتعــارض بصورة جوهرية مع البيانــات المالية الموحدة أو مــع المعلومات التــي توصلنا إليها 

أثنــاء التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تبــدو أنها تتضمن أخطــاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 

إذا توصلنــا - بنــاًء علــى العمــل الــذي نكــون قــد قمنــا به - إلى وجــود أخطاء جوهرية في هــذه المعلومات األخرى، فإننــا ملزمون ببيان هذه 
الحقائــق فــي تقريرنــا. وليــس لدينا ما ندرجه في التقرير بهذا الشــأن.
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مســؤوليات اإلدارة والقائميــن علــى الحوكمة حول البيانــات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصورة عادلة وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية، وكذلــك إعدادها طبقًا 

لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة رقم )2( لســنة 2015، وعن تلــك الرقابة الداخلية التــي ترى اإلدارة أنها ضرورية 
لكــي تتمكــن مــن إعــداد بيانــات ماليــة موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، ســواًء كانت ناشــئة عــن احتيال أو خطأ. 

وعنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن اإلدارة تعد مســؤولة عن تقييــم مدى قدرة المجموعة على االســتمرار في عملهــا التجاري واإلفصاح 
- عنــد الضــرورة - عــن األمــور المتعلقــة بهذه االســتمرارية، وكذا اســتخدام مبدأ االســتمرارية المحاســبي إال إذا كانــت اإلدارة تعتزم تصفية 

المجموعــة أو وقــف أنشــطتها أو لــم يكــن لديها أي بديل واقعي ســوى القيام بذلك. 

يتحمــل القائمــون علــى الحوكمة مســؤولية اإلشــراف على عملية إعــداد التقارير الماليــة للمجموعة.

مســؤوليات مدقــق الحســابات حول تدقيق البيانــات المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول ما إذا كانت البيانــات المالية الموحــدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، ســواء كانت 

ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقريــر مدقق الحســابات الذي يشــمل رأينا. يعــد التأكيد المعقول مســتوًى عاليًا من التأكيــد، ولكنه ليس 
ضمانــًا علــى أن عمليــة التدقيــق المنفــذة وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدولية ستكشــف دائمــًا عن أي خطأ جوهري إن وجد. ويمكن أن تنشــأ األخطاء 

مــن االحتيــال أو الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع إلــى حد معقول أن تؤثــر تلك األخطاء، إفرادًا أو إجماالً، علــى القرارات االقتصادية 
التــي يتخذهــا المســتخدمون على أســاس هذه البيانــات المالية الموحدة. 

وفــي إطــار عمليــة التدقيــق المنفــذة وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدولية، فإننا نمــارس التقدير المهنــي ونتبع مبدأ الشــك المهني طوال أعمال 
التدقيــق. كما أننــا نلتزم بالتالي:

•  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانات المالية الموحدة، ســواء كانت ناشــئة عــن االحتيال أو الخطــأ، وتصميم وتنفيذ 
إجــراءات التدقيــق التــي تائــم تلــك المخاطــر، والحصــول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة توفر أساســًا لرأينا. إن خطر عدم الكشــف عن 

أي أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن االحتيــال يعــد أكبــر مــن الخطر الناجم عــن الخطأ حيث قــد ينطوي االحتيال على التواطــؤ أو التزوير أو الحذف 
المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز الرقابة الداخلية. 

•  تكويــن فهــم حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بأعمــال التدقيق من أجل تصميم إجــراءات تدقيق مائمة للظــروف، وليس لغرض إبداء 
رأي حــول فعاليــة الرقابة الداخليــة للمجموعة. 

•  تقييــم مــدى ماءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقديرات المحاســبية وما يتعلــق بها من إفصاحات اإلدارة. 

•  معرفــة مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، واســتنادًا إلى أدلة التدقيق التــي يتم الحصول عليهــا تحديد ما إذا كان 
هنــاك عــدم يقيــن مــادي يتعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكن أن تثير شــكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة عاملة. 

وإذا توصلنــا إلــى وجــود عــدم يقيــن مــادي، فإننــا مطالبون بلفت االنتبــاه في تقرير مدقق الحســابات إلى اإلفصاحات ذات الصلــة في البيانات 
الماليــة الموحــدة، أو تعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافية. إن االســتنتاجات التي نتوصل لهــا تتوقف على أدلــة التدقيق التي يتم 

الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات. ومع ذلك، فإن األحــداث أو الظروف المســتقبلية قد تدفع المجموعــة إلى التوقف عن 
االســتمرار كمنشأة عاملة.

•  تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة ونســقها ومحتوياتهــا، بما في ذلك اإلفصاحــات، وتحديد ما إذا كانــت البيانات المالية 
الموحــدة تمثــل المعامــات واألحــداث ذات العاقــة على النحو الــذي يضمن العرض العادل.

•  الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلق بالمعلومــات المالية للكيانات أو األنشــطة التجارية داخــل المجموعة إلبداء رأي حول 
البيانــات الماليــة الموحــدة. كمــا أننــا مســؤولون عــن توجيه أعمــال التدقيق على المجموعة واإلشــراف عليها وأدائها، ونظل مســؤولين دون 

غيرنــا عن رأينــا حول التدقيق.

نتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيــت التدقيق المقرريــن ونتائج التدقيــق الجوهرية، بما في 
ذلــك أي أوجــه قصــور مهمة نحددها فــي الرقابة الداخلية أثنــاء تدقيقنا. 

نقــدم أيضــًا للقائميــن علــى الحوكمــة بيانــًا بأننــا قــد امتثلنــا للمتطلبات األخاقية المعمول بها في شــأن االســتقالية، كما أننــا نبلغهم بجميع 
العاقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي ُيعتقــد إلــى حــد معقول أنها قد تؤثر على اســتقاليتنا، واإلجــراءات المتخذة للحد من المخاطر أو ســبل 

الحمايــة المطبقــة إن لزم األمر.

تقرير مدقق الحســابات المســتقل تتمة
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مســؤوليات مدقق الحســابات حــول تدقيق البيانات الماليــة الموحدة تتمة
ومــن بيــن األمــور المنقولــة للقائميــن علــى الحوكمــة، فإننــا نحدد تلك األمور التي كانــت لها أهمية قصوى أثنــاء التدقيق علــى البيانات المالية 

الموحــدة للفتــرة الحاليــة والتــي تمثــل بدورهــا أمــور التدقيق الرئيســية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحســابات باســتثناء مــا تحظر النظم أو 
التشــريعات اإلفصــاح عنــه للــرأي العــام أو إذا قررنــا - فــي حــاالت نــادرة للغايــة - أن أمر ما ال ينبغي اإلفصــاح عنه في تقريرنا إذا كنــا نتوقع إلى حد 

معقــول بــأن اإلفصــاح عــن هــذا األمــر ســوف يترك تداعيات ســلبية تفوق المزايا التي ســتعود على الصالح العــام من جراء هذا اإلفصاح.

التقريــر حــول المتطلبات القانونيــة والتنظيمية األخرى
إضافــة إلــى ذلــك ووفقــًا لمتطلبــات القانــون االتحادي لدولــة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، نفيدكــم فيما يخص الســنة المنتهية 

فــي 31 ديســمبر 2020 بما يلي:

ننــا قــد حصلنــا علــى كافة المعلومــات التي اعتبرناها ضرورية ألغــراض تدقيقنا.  )1(

)2(  أن البيانــات الماليــة الموحــدة قــد ُأعــدت، مــن كافة النواحي الجوهريــة، طبقًا لألحكام الســارية للقانون االتحادي لدولــة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم )2( لســنة 2015. 

أن المجموعــة قــد احتفظت بدفاتر محاســبية ســليمة.  )3(

أن المعلومــات الماليــة التــي يتضمنهــا تقريــر مجلــس اإلدارة تتوافق مــع الدفاتر المحاســبية للمجموعة.   )4(

 )5(  أن المجموعــة لــم تقــم بشــراء أي أســهم أو االســتثمار فيهــا خــال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020، كما هــو مبين في اإليضاح رقم 
)1( مــن البيانــات المالية الموحدة.

 )6(  أن اإليضــاح رقــم )9( مــن البيانــات الماليــة الموحــدة يبيــن المعامات الهامة مع األطراف ذات العاقة والشــروط التــي بموجبها أبرمت 
المعامات. هذه 

)7(  أنــه بنــاًء علــى المعلومــات المقدمــة لنــا لــم يلفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقد بــأن المجموعة قــد خالفت خال الســنة الماليــة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2020 أيــًا مــن األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، أو في مــا يتعلق 

بالشــركة ونظامهــا األساســي وعقــد تأسيســها بشــكٍل يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر جوهــري على أنشــطتها أو مركزها المالــي كما في 
31 ديســمبر 2020.

كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 3 مــن البيانــات المالية الموحدة، وبما أن الخســائر المتراكمــة للمجموعة كما في 31 ديســمبر 2020 قد 
تجــاوزت 50% مــن رأس المــال المصــدر، ووفقــًا ألحــكام المــادة رقم 302 من القانون االتحــادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، 

فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتوجيــه الدعــوة للمســاهمين لعقــد الجمعيــة العمومية فــي 9 مارس 2021 للتصويت على قرار حول اســتمرارية 
الشــركة أو حلهــا وتصفيتهــا. وقــد ســبق للجمعيــة العمومية أن أصدرت قرارًا في 24 مارس 2020 باســتمرارية الشــركة.

برايس ووترهاوس كوبرزبرايس ووترهاوس كوبرز
9 فبراير 2021

أومهوني دوجالس 
ســجل مدققي الحســابات المشــتغلين رقم 834

دبي، اإلمــارات العربية المتحدة
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إيضاحاتإيضاحات
2020

ألف درهم
20192019

ألف درهمألف درهم

الموجودات
موجــودات غير متداولة

66,249,5848,239,942ممتلــكات ومعدات
748,05752,926شــركة مســتثمر فيها محتســبة على أســاس حقوق الملكية

6,297,6418,292,868
متداولة موجودات 

913,98420,047مبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عاقة
1097,945100,979ذمــم مدينة تجارية وأخرى

822,15722,088مخزون
6,799–11أدوات مالية مشــتقة

12116,792266,130موجــودات مالية أخرى
13651,231933,997نقــد وما في حكمه

902,1091,350,040
الموجودات 7,199,7509,642,908 مجموع 

حقوق الملكيــة والمطلوبات
الملكية حقوق 

147,999,9137,999,913رأس المال
1565,71765,717ســندات قابلــة للتحويل - عنصر حقــوق الملكية

937)28,852(11احتياطــي تحــوط التدفقات النقدية
)5,157,398()7,815,341(خســائر متراكمة

221,4372,909,169مجموع حقــوق الملكية
المطلوبات

مطلوبــات غير متداولة
151,414,3071,297,124ســندات قابلــة للتحويل - عنصــر المطلوبات

163,771,4473,969,717تســهيات بنكية
1760,76191,990ذمــم دائنة تجارية وأخرى 

اإليجار 27425,052406,394)ب(مطلوبات 
1845,38245,527مخصصات

960,03557,526مبالــغ مســتحقة إلى أطراف ذات عاقة
5,776,9845,868,278

متداولة مطلوبات 
17933,512833,315ذمــم دائنة تجارية وأخرى

–16213,248تســهيات بنكية 

اإليجار 2726,67826,284)ب(مطلوبات 
1127,8915,862أدوات مالية مشــتقة

1,201,329865,461
6,978,3136,733,739مجمــوع المطلوبات

7,199,7509,642,908مجمــوع حقوق الملكيــة والمطلوبات

بحســب أفضــل مــا وصــل لعلمنــا، تعّبــر البيانــات المالية الموحدة بشــكٍل عادل ومن كافة النواحــي الجوهرية عن المركــز المالي الموحد 
ونتائــج العمليــات والتدفقــات النقديــة الموحــدة للمجموعــة كما في وللســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020.

  

عبــد الوهاب الحلبي 
رئيــس مجلس اإلدارة

ريمي إسحاق
القائــم بأعمــال الرئيس التنفيــذي والمدير المالي 

بيــان المركــز المالي الموحد

في 31 ديســمبر 2020

اإليضاحــات المرفقــة تعتبــر جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
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إيضاحاتإيضاحات
2020

ألف درهم
20192019

ألف درهمألف درهم

19144,389491,198إيرادات

)881,619()616,809(20رواتب واســتهاك ومصاريف أخرى

)45,126()15,789(21تكاليف مباشــرة أخرى

)57,837()13,277(مصاريف تســويق وبيع

–)1,747,865(6خســائر االنخفاض فــي القيمــة للممتلكات والمعدات

)414,018()421,361(22تكاليــف التمويل

التمويل 2311,81349,286إيرادات 

245,8254,304إيــرادات أخرى - بالصافي

)742()4,869(7الحصة من خســائر شــركة مســتثمر فيها محتســبة على أســاس حقوق الملكية

السنة )854,554()2,657,943(خسارة 

الخســارة الشاملة األخرى

بنــود قــد ُيعــاد تصنيفها الحقًا في الربح أو الخســارةبنــود قــد ُيعــاد تصنيفها الحقًا في الربح أو الخســارة

)70,228()51,428(تحوطــات التدفقــات النقدية - الخســارة مــن القيمة العادلة 

خســائر تحوطــات التدفقــات النقديــة من القيمــة العادلة معــاد تصنيفها إلى الربح 
–1121,639أو الخسارة

)924,782()2,687,732(مجموع الخســارة الشــاملة للسنة

السهم: خسارة 

)0.107()0.332(25الخســارة األساســية والمخّفضة للســهم )بالدرهم( 

)149,397()160,819(26األربــاح المعدلــة قبل الفوائد والضرائب واالســتهاك واإلطفاء

بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحد

للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020

اإليضاحــات المرفقــة تعتبــر جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
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رأس المالرأس المال
ألف درهمألف درهم

قابلة قابلةسندات  سندات 
للتحويــل - عنصرللتحويــل - عنصر
حقــوق الملكيةحقــوق الملكية

ألف درهمألف درهم

احتياطي احتياطي 
تحّوطتحّوط

التدفقــات النقديةالتدفقــات النقدية
ألف درهمألف درهم

خســائر متراكمةخســائر متراكمة
ألف درهمألف درهم

المجموعالمجموع
ألف درهمألف درهم

3,824,644)4,312,151(7,999,91365,71771,165كمــا في 1 يناير 2019

السنة السنةخسارة  )854,554()854,554(–––خسارة 

الخســارة الشــاملة األخرى للسنة

 تحوطــات التدفقــات النقدية - الخســارة من  تحوطــات التدفقــات النقدية - الخســارة من 
)70,228(–)70,228(––القيمــة العادلةالقيمــة العادلة

)924,782()854,554()70,228(––مجموع الخســارة الشــاملة للسنة

9,3079,307–––معاملــة مع مســاهم )إيضاح معاملــة مع مســاهم )إيضاح 99((

2,909,169)5,157,398(7,999,91365,717937كما في كما في 3131 ديســمبر  ديســمبر 20192019

السنة السنةخسارة  )2,657,943()2,657,943(–––خسارة 

الخســارة الشــاملة األخرى للسنة

 تحوطــات التدفقــات النقدية - الخســارة من  تحوطــات التدفقــات النقدية - الخســارة من 
)51,428(–)51,428(––القيمــة العادلةالقيمــة العادلة

 خســائر تحوطــات التدفقات النقديــة من القيمة  خســائر تحوطــات التدفقات النقديــة من القيمة 
21,639–21,639––العادلــة معــاد تصنيفها إلى الربح أو الخســارةالعادلــة معــاد تصنيفها إلى الربح أو الخســارة

)2,687,732()2,657,943()29,789(––مجموع الخســارة الشــاملة للسنة

221,437)7,815,341()28,852(7,999,91365,717كما في 31 ديســمبر 2020

بيــان التغيــرات في حقــوق الملكية الموحد

للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020

اإليضاحــات المرفقــة تعتبــر جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
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2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

التدفقات النقدية من األنشــطة التشــغيلية

السنة )854,554()2,657,943(خسارة 

لـ: تعديات 

345,536383,489 اســتهاك ممتلكات ومعدات 

–1,747,865 خســائر االنخفاض فــي القيمــة للممتلكات والمعدات

421,361414,018 تكاليــف التمويل

التمويل )49,286()11,813( إيرادات 

–)14,961( ربح من تعديل شــروط التســهيات البنكية

1,27412,002 االنخفــاض فــي قيمة ذمم مدينــة تجارية - بالصافي

)759(26 مخصــص / )عكــس( المخزون بطــيء الحركة - بالصافي

2,8614,605 مخصــص مكافــآت نهاية الخدمــة للموظفين

4,869742 الحصة من خســائر شــركة مســتثمر فيها محتســبة على أســاس حقوق الملكية

–4,592 حــذف ممتلكات ومعدات

–9,452 شــطب أرصدة طرف ذي عاقة

)1,140()176( ربــح من اســتبعاد ممتلكات ومعدات

)90,883()147,057(التدفقــات النقديــة التشــغيلية قبل التغيرات فــي رأس المال العامل

3,95742,453النقــص فــي الذمــم المدينة التجارية واألخرى )باســتثناء دفعات مقدمــة لمقاولين(

1,913)95()الزيــادة( / النقــص في المخزون

 النقــص فــي الذمم الدائنة التجارية واألخرى )باســتثناء مســتحقات المشــاريع 
)53,103()51,111(والمحتجــزات الدائنة(

)1,067()880(الحركــة فــي المبالــغ المســتحقة من / إلى أطراف ذات عاقة

)100,687()195,186(النقد المســتخدم في األنشــطة التشغيلية

)3,007()2,764(مكافــآت نهايــة الخدمة المدفوعــة للموظفين

)103,694()197,950(صافي النقد المســتخدم فــي العمليات

التدفقات النقدية من األنشــطة االســتثمارية

ممتلــكات ومعــدات )بالصافي من مســتحقات المشــاريع ودفعات مقدمــة لمقاولين 
)237,066()115,256(والمحتجــزات الدائنة(

مقبوضة 12,31725,586فائدة 

)33,533()242(اســتخدام المخصص

149,338463,479النقــص في الموجــودات المالية األخرى

3101,189عوائــد من بيــع ممتلكات ومعدات

46,467219,655صافي النقد الناتج من األنشــطة االســتثمارية

التدفقــات النقدية من األنشــطة التمويلية

)225,890()99,312(دفعــات تكاليف التمويل

–)22,967(تســوية المشتقات

)9,075()9,004(دفعــات لعقود اإليجــار التمويلي

)234,965()131,283(صافــي النقد المســتخدم في األنشــطة التمويلية

)119,004()282,766(صافــي النقص في النقــد وما في حكمه

933,9971,053,001النقــد ومــا فــي حكمه في بداية الســنة )إيضاح 13(

651,231933,997النقــد ومــا في حكمه في نهاية الســنة )إيضاح 13(

بيــان التدفقــات النقدية الموحد

للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020

اإليضاحــات المرفقــة تعتبــر جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
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1. معلومــات عامة
تأسســت شــركة دي اكس بي انترتينمنتس ش.م.ع )»الشــركة« أو »دي اكس بي انترتينمنتس«( ســابقًا كشــركة ذات مســؤولية محدودة 

بموجــب الرخصــة التجاريــة رقــم 673692 فــي تاريــخ 11 يوليو 2012. وفي 9 ديســمبر 2014 حصلت الشــركة على موافقــة وزارة االقتصاد وتحولت 
إلــى شــركة مســاهمة عامــة )»ش.م.ع«( وفقــًا لقانــون الشــركات االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )8( لســنة 1984 الذي حل محله 

القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 )المعدل بالقانون االتحــادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )26( لســنة 
2020( )»قانون الشــركات«(. 

إن الشــركة هي شــركة تابعة لشــركة مراس ليجر آند انترتيمنتس ذ.م.م )»الشــركة األم«( ومملوكة بشــكل نهائي من قبل شــركة دبي 
القابضــة ذ.م.م )»الشــركة األم المطلقة«(.

إن العنــوان الُمســجل للشــركة هــو ص. ب. 33772، دبي، اإلمــارات العربية المتحدة.

تتمثــل األنشــطة المرخصــة للشــركة وشــركاتها التابعــة )معــًا »المجموعة«( في االســتثمار في المشــاريع التجارية وإدارتهــا، والتطوير العقاري، 
والمنتزهــات الترفيهيــة، واالســتثمار فــي المشــاريع الســياحية والفعاليــات الرياضية والترفيهيــة وإدارتها، والمتاجرة في التذاكــر اإللكترونية، 

وإدارة التســويق، وخدمــات إدارة المرافــق وإدارة الفعاليات.

تــم تأكيــد وجــود كوفيــد-19 فــي أوائــل ســنة 2020 وأعلنت منظمــة الصحة العالميــة الحًقا أن هذا الفيروس هو مــرض وبائي مما أدى إلى فرض 
قيــود ســفر عالميــة وإجــراءات إغــاق فــي معظــم دول العالم بما في ذلك دولة اإلمــارات العربية المتحدة. أوقفــت المجموعة مؤقًتــا عملياتها 

اعتبــاًرا مــن 15 مــارس 2020 وفًقــا للتوجيهــات الصــادرة من حكومــة دولة اإلمارات العربية المتحدة وســط جائحة كوفيد-19 وبدأت اســتئناف 
العمليــات بطريقــة تدريجيــة اعتبــاًرا مــن 23 ســبتمبر 2020. وبالتالــي، تأثــرت نتائج الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020 بشــكل كبير من خال 

تفشــي كوفيد-19 وازدياد حدته. 

بســبب الطبيعــة الموســمية لعمليــات المجموعــة، مــن المتوقــع ارتفــاع اإليرادات واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالســتهاك واإلطفــاء في الربعين 
األول والرابــع مــن الســنة الماليــة، وذلــك مقارنــة بانخفاض اإليرادات وخســائر األرباح قبل الفوائد والضرائب واالســتهاك واإلطفاء فــي الربعيين 

والثالث.  الثاني 

لم تقم المجموعة بشــراء أي أســهم أو االســتثمار فيها خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020. وتشــمل البيانات المالية الموحدة 
الشــركات التابعة التالية:

التأسيساسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعة التأسيسمكان  التأسيسمكان  التأسيستاريخ  تاريخ 

نســبة الملكيةنســبة الملكية

النشــاط الرئيسيالنشــاط الرئيسي لنفعيةالقانونيةالقانونية لنفعيةا ا

)ذ.م.م( تطويــر المنتزهــات الترفيهية100%99%18 مارس 2013دبي، اإلمارات العربية المتحدةموشنجيت 
المتنزهــات الترفيهية100%100%8 أبريل 2013دبي، اإلمارات العربية المتحدةأمجيت أوبريشــنز )ذ.م.م(*

دبي باركس دستنيشــن 
)ذ.م.م( مانيجمنت 

بيــع التذاكر / إدارة التســويق100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلمارات العربية المتحدة

تطويــر المنتزهــات الترفيهية100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلمارات العربية المتحدةبوليــوود باركس )ذ.م.م(

الفنادق100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلمارات العربية المتحدةدبــي باركس هوتيل )ذ.م.م(

تأجيــر وإدارة العقارات الخاصة100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلمارات العربية المتحدةريفر بارك )ذ.م.م(

تطويــر المنتزهــات الترفيهية100%99%7 ســبتمبر 2014دبي، اإلمارات العربية المتحدةإل إل دبــي ثيم بارك )ذ.م.م(
المتنزهــات الترفيهية100%100%14 أكتوبر 2014دبي، اإلمارات العربية المتحدةإل إل دبي أوبريشــنز )ذ.م.م(**

المتنزهــات الترفيهية100%100%25 مارس 2015دبي، اإلمارات العربية المتحدةبــي دبليو بي أوبريشــنز )ذ.م.م(***

تطويــر المنتزهــات الترفيهية100%99%21 مايو 2015دبي، اإلمارات العربية المتحدةإس إف دبي )ذ.م.م(
سفريات100%100%29 مايو 2016دبي، اإلمارات العربية المتحدةدو تريبس )ذ.م.م(**** وكيل 

دي إكس بــي بروجيكت آند 
مانجمنت سيرفســز )ذ.م.م(

خدمات إدارة المشــاريعApril 5%99%100 2016دبي، اإلمارات العربية المتحدة

* شــركة تابعة لشــركة موشنجيت )ذ.م.م(

** شــركة تابعة لشــركة إل إل دبي ثيم بارك )ذ.م.م(

*** شــركة تابعة لشــركة بوليوود باركس )ذ.م.م(

**** شــركة تابعة لشــركة دبي باركس دستنيشــن مانيجمنت )ذ.م.م(

تــم إصــدار القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة رقم )26( لســنة 2020 المعــّدل لبعض أحكام القانــون االتحادي لدولة اإلمارات العربيــة المتحدة رقم 
)2( لســنة 2015 المتعلــق بالشــركات التجاريــة بتاريــخ 27 ســبتمبر 2020، وقــد دخلــت التعديــات حيــز التنفيذ بتاريــخ 2 يناير 2021. إن المجموعة بصــدد مراجعة األحكام 

الجديــدة وســتقيم تأثيرهــا بحــد أقصاه ســنة واحدة مــن تاريخ دخول التعديات حيــز التنفيذ.

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة

للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020
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2. تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديدة والمعدلة

2-1 المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة المطبقة والتي لها تأثيــر جوهري على البيانــات المالية الموحدة
لــم تطبــق المجموعــة أي معاييــر جديــدة أو معدلــة مــن المعاييــر الدولية للتقاريــر المالية خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020 وكان لها 

تأثيــر جوهــري على البيانــات المالية الموحدة.

2-2 المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة المطبقة والتي ليس لها تأثيــر جوهري على البيانــات المالية الموحدة
أصبحــت المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التاليــة ســارية المفعــول علــى الفترات الســنوية التي تبدأ فــي أو بعد 1 يناير 2020، وتــم تطبيقها على 

هــذه البيانــات الماليــة الموحدة خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020.

•  قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإجــراء تعديات على المعيار المحاســبي الدولــي رقم 1 »عرض البيانــات المالية«، والمعيار 
المحاســبي الدولــي رقــم 8 »السياســات المحاســبية والتغيــرات فــي التقديرات المحاســبية واألخطاء«، التي تســتخدم تعريفــًا ثابتًا لألهمية 
النســبية فــي جميــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وإطار المفاهيــم للتقارير الماليــة، وتوضح متى تكــون المعلومات جوهرية وتدرج 

بعــض التوجيهــات فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقم 1 حــول المعلومات غيــر الهامة. وعلى وجه الخصــوص، توضح التعديات:

-  أن اإلشــارة إلــى المعلومــات المحجوبــة تتنــاول المواقــف التــي يكون فيها التأثير مشــابهًا لحذف تلك المعلومات أو إســاءة اســتخدامها، وأن 
المنشــأة تقّيــم أهميتها في ســياق البيانــات المالية ككل.

-  معنــى »المســتخدمين الرئيســيين للبيانــات الماليــة لألغــراض العامــة« الذين يتــم توجيه البيانــات المالية إليهم، من خــال تعريفهم على 
أنهــم »مســتثمرون ومقرضــون ودائنــون آخــرون حاليــون ومحتملون« الذين يجــب أن يعتمدوا علــى البيانات المالية لألغــراض العامة لكثير 

مــن المعلومــات المالية التــي يحتاجونها.

•  يتطلــب التعريــف المعــدل للنشــاط التجــاري اســتحواًذا يتضمــن مدخات وعملية جوهرية تســاهم مًعا بشــكل كبير في القدرة على إنشــاء 
مخرجــات. تــم تعديــل تعريــف »المخرجــات« للتركيــز علــى البضائع والخدمات المقدمــة للعماء وتوليد دخل اســتثماري وإيرادات أخرى، 
ويســتبعد العوائــد فــي شــكل تكاليــف أقــل ومنافــع اقتصاديــة أخرى. ومن المرجح أن تؤدي التعديات إلى احتســاب المزيــد من عمليات 

االســتحواذ على أنها عمليات شــراء موجودات.

•  التعديــات التــي تــم إجراؤهــا علــى المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقــم 7 »األدوات المالية: اإلفصاحــات«، والمعيار الدولــي للتقارير المالية 
رقــم 9 »األدوات الماليــة«، والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 »األدوات الماليــة: االعتــراف والقياس«، توفر بعض اإلعفــاءات فيما يتعلق 

بإصاحــات معــدل الفائــدة المعيــاري. وتتعلــق هــذه اإلعفــاءات بمحاســبة التحوط ولها تأثير على اإلصاحات والتي ال يجب أن تتســبب بشــكل 
عــام فــي إنهــاء محاســبة التحــوط. ومــع ذلك، يجب أن يســتمر تســجيل أي تحــوط غير فعال في بيــان الدخل. وبالنظر إلى الطبيعة الواســعة 

للتحوطــات التــي تنطــوي علــى عقــود قائمة على ســعر إيبور، فإن اإلعفاءات ســتؤثر على الشــركات فــي جميع الصناعات.

•  أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة إطــارًا مفاهيميًا معدالً ســيتم اســتخدامه في قرارات وضــع المعايير بأثر فوري. وتشــمل 
التغييرات الرئيســية: 

زيــادة أهميــة الرقابة في ســياق الهدف مــن التقارير المالية   -

إعــادة إرســاء االحتراز كعنصر مــن عناصر الحياد   -

تحديــد الكيــان المقــدم للتقاريــر، والذي قــد يكون كيانًا قانونًيــا أو جزًءا من كيان ما   -

مراجعــة تعريفات األصل وااللتزام   -

إزالة شــرط االحتمال لاعتراف وإضافة إرشــادات بشــأن عدم االعتراف   -

إضافــة توجيهات حول أســس القيــاس المختلفة  -

-  اإلشــارة إلــى أن عنصــر الربــح أو الخســارة هــو مؤشــر األداء الرئيســي وأنه، من حيث المبــدأ، ينبغي إعادة تدوير اإليــرادات والمصاريف في الدخل 
الشــامل اآلخــر حيــث يعــزز ذلــك مــن األهميــة أو التمثيل العــادل للبيانات الماليــة. لن يتم إجراء أي تغييــرات على أي من المعايير المحاســبية 
الحاليــة. ومــع ذلــك، فــإن الكيانــات التــي تعتمــد على اإلطار في تحديد سياســاتها المحاســبية للمعامات أو األحداث أو الظــروف التي لم يتم 

التعامــل معهــا بطريقــة أخــرى بموجــب المعاييــر المحاســبية ســتحتاج إلــى تطبيق اإلطار المعدل من 1 يناير 2020. وســوف تحتــاج هذه الكيانات 
إلــى النظــر فيمــا إذا كانت سياســاتها المحاســبية ال تزال مناســبة بموجب اإلطار المعدل.

لــم يكــن للتعديــات المذكــورة أعــاه لــه أي تأثيــر جوهــري على المبالــغ المعترف بها في الفترات الســابقة، ومن غيــر المتوقع أن يكون لها أي 
تأثيــر جوهــري علــى الفترات الحالية أو المســتقبلية.

2-3 المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلة الصادرة لكن غير الســارية حتى تاريخه
هنــاك بعــض المعاييــر المحاســبية الجديــدة والتفســيرات التــي تــم نشــرها ولكنها ال تعتبر إلزاميــة لفترات التقرير كما في 31 ديســمبر 2020، 

ولــم يتــم تطبيقهــا حتــى تاريخــه مــن قبــل المجموعــة. ال يتوقــع أن يكون ألي من هــذه المعايير أي تأثيــر جوهري على فتــرات التقارير الحالية أو 
المســتقبلية للمنشــأة أو علــى معاماتهــا المســتقبلية المتوقعة.

33    |  دي اكــس بــي انترتينمنتــس 
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2. تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية الجديــدة والمعدلة تتمة

2-3 المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلة الصادرة لكن غير الســارية حتــى تاريخه تتمة
•  توضــح التعديــات الطفيفــة علــى المعيــار المحاســبي رقــم 1 »عــرض البيانات الماليــة« أن المطلوبات تصنف إمــا كمطلوبات متداولة أو 
غيــر متداولــة، اعتمــاًدا علــى الحقــوق الموجــودة فــي نهاية فترة التقريــر. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشــأة أو األحــداث الاحقة بعد تاريخ 

التقريــر )علــى ســبيل المثــال، اســتام تنــازل أو خــرق تعهــد(. توضح التعديــات أيًضا ما يعنيه المعيار المحاســبي الدولي رقم 1 عند اإلشــارة إلى 
»تســوية« التــزام. قــد تؤثــر التعديــات علــى تصنيــف المطلوبات، وباألخص للمنشــآت التي أخــذت بالفعل نوايا اإلدارة في االعتبــار عند تحديد 
التصنيــف وبالنســبة لبعــض المطلوبــات التــي مــن الممكــن تحويلهــا إلى حقوق ملكيــة، ويتوجــب تطبيقها بأثر رجعي وفًقــا للمتطلبات 
المعتــادة فــي المعيــار المحاســبي رقــم 8 »السياســات المحاســبية والتغيرات فــي التقديرات المحاســبية واألخطاء«. في مايو 2020، أصدر 

مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة وثيقــة التعــرض التي تقتــرح تأجيل تاريخ ســريان التعديات إلى 1 يناير 2023.

•  يحظــر التعديــل علــى المعيــار المحاســبي رقــم 16 »الممتلكات والمنشــآت والمعدات« على المنشــأة أن تقتطع مــن تكلفة بند 
الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات أي متحصــات مســتلمة مــن بيــع األصنــاف المنتجة أثناء إعداد الشــركة لألصل الســتخدامه المقصود منه. 

كمــا يوضــح أن المنشــأة »تقــوم باختبــار مــا إذا كان األصــل يعمــل بشــكل صحيح« عنــد تقييمها لألداء الفني والمادي لألصــل. ال يتم اختبار 
األداء المالــي لألصــل بموجــب التقييــم. ويجــب على المنشــآت اإلفصاح بشــكل منفصل عــن مبالغ المتحصــات والتكاليــف المتعلقة بالبنود 

المنتَجــة التــي ال تمثــل مخرجات من األنشــطة االعتيادية للمنشــأة.

•  تــم إجــراء تعديــات طفيفــة علــى المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقــم 3 »اندماج األعمال« لتحديث اإلشــارات إلى اإلطار المفاهيمــي للتقارير 
الماليــة وإضافــة اســتثناء لاعتــراف بالمطلوبــات الطارئــة ضمن نطاق المعيار المحاســبي الدولــي رقم 37 »المخصصــات والمطلوبات الطارئة 

والموجــودات الطارئــة« والتفســير رقــم 21 »الضرائــب«، كمــا تؤكــد التعديات أنه ال يجــب االعتراف بالموجودات الطارئة بتاريخ االســتحواذ.

•  توضــح التعديــات علــى المعيــار المحاســبي رقــم 37 أن التكاليــف المباشــرة فيمــا يتعلق بالوفاء بعقد مــا تتضمن كا مــن التكاليف اإلضافية 
للوفــاء بالعقــد ومخصــص للتكاليــف األخــرى المتعلقــة مباشــرة بالوفــاء بالعقود. وقبل أن يتم االعتــراف بمخصص منفصــل لعقد مثقل 

بااللتزامــات، تقــوم المنشــأة باالعتــراف بــأي خســارة انخفاض فــي القيمة تطرأ على الموجودات المســتخدمة بغــرض الوفاء بالعقد.

3. ملخص السياســات المحاســبية الهامة

االلتزام بيان 
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بمــا يتســق مع ووفقــًا للمعايير الدولية للتقاريــر المالية الصادرة عــن مجلس معايير المحاســبة الدولية 

وتفســيرات لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وأحكام القوانيــن النافذة في دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

أساس اإلعداد
أعــدت البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة علــى أســاس التكلفة التاريخية، فيمــا عدا األدوات المالية المشــتقة المقاســة بالقيمة العادلة. 

تعتمــد التكلفــة التاريخيــة عمومــًا علــى القيمــة العادلــة للمقابل المدفوع مقابــل البضائع والخدمات. 

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن قبضــه مــن بيع أصل أو دفعه لتحويــل التزام في معاملة منتظمة بين المشــاركين في الســوق في 
تاريــخ القيــاس بغــض النظــر عمــا إذا كان باإلمــكان ماحظة هذا الســعر مباشــرة أو تقديره باســتخدام أســلوب تقييم آخر. وعنــد تقدير القيمة 

العادلــة لألصــل أو االلتــزام، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار خصائص األصل أو االلتزام إذا كان هؤالء المشــاركون في الســوق يأخــذون تلك الخصائص 
فــي االعتبــار عند تســعير األصل أو االلتزام فــي تاريخ القياس. 

يتــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالدرهــم اإلماراتــي ويتم تقريــب جميع القيم إلى أقرب ألف درهم، مــا لم يذكر خاف ذلك. 
إن السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعداد هــذه البيانات المالية الموحــدة مبينة أدناه.

االستمرارية
تكبــدت المجموعــة خســارة للســنة قدرهــا 2,658 مليــون درهــم )2019: 855 مليون درهــم(، وكان لديها تدفقات نقدية تشــغيلية ســالبة بقيمة 
198 مليــون درهــم )2019: 104 مليــون درهــم( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، وتســهيات بنكية قائمــة بقيمة 4,158 مليون درهم )2019: 

4,158 مليــون درهــم( كمــا فــي ذلــك التاريــخ. إن المجموعة حالًيا في فترة ســماح من ســداد مبالــغ الديون األصلية وفحــص التعهدات المالية 
فيمــا يتعلــق بتســهياتها البنكيــة، وســوف ُيســتأنف ســداد مبالــغ الديون األصلية وفحــص التعهدات في مارس 2021 مع وجــود مبلغ من الديون 

األصليــة مســتحقًا بقيمــة 213 مليــون درهــم فــي عام 2021. وخال الســنة، تم االتفاق مــع ممولي القروض ألجل المشــتركة )»الممولين«( 
للمجموعة على تســوية دفعات الفائدة بنســبة 1% ســنويًا لفترة الخمســة عشــر شــهًرا المنتهية في 30 يونيو 2021، مع اســتمرار اســتحقاق 

الفائــدة المتبقيــة للفتــرة المذكــورة علــى أســاس غيــر مركب وســدادها في 30 يونيو 2021. وكما في 31 ديســمبر 2020، بلغــت قيمة الفائدة 
المســتحقة 97 مليــون درهــم مــع فائــدة إضافية مقدرة بقيمة 153 مليون درهم مســتحقة الســداد في 2021.

بمــا أن الخســائر المتراكمــة لــدى المجموعــة قــد بلغــت 7,815 مليون درهــم )2019: 5,157 مليون درهم( وتجاوزت نصف رأســمالها المصدر 
)حاليــا 98%(، فإنــه وفًقــا للمــادة رقــم 302 مــن القانــون االتحــادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، قــام مجلس اإلدارة بدعوة 
المســاهمين لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للشــركة فــي 9 مارس 2021 للتصويت على قرار باســتمرارية الشــركة أو حلهــا وتصفيتها.
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3. ملخــص السياســات المحاســبية الهامة تتمة

تتمة االستمرارية 
في 20 ديســمبر 2020، تلقت المجموعة عرًضا نقديًا مشــروًطا من الشــركة األم لاســتحواذ على نســبة 100% من األســهم العادية المصدرة 

والمدفوعــة لــدى شــركة دي اكس بــي انترتينمنتس )»العرض«( بهدف:

•  تحويــل رصيــد أدوات الســندات القابلــة للتحويــل الحاليــة الصــادرة )بما في ذلك عنصر حقوق الملكية( إلى الشــركة األم وشــركة مراس 
القابضــة ش.ذ.م.م بمبلــغ 1,480 مليــون درهــم وشــركاتها الزميلــة من قبل شــركة دي اكس بي انترتينمنتس في ســنة 2018، إلى أســهم 

جديــدة فــي شــركة دي اكــس بــي انترتينمنتس بســعر التحويل التعاقدي البالغ 1.04 درهم للســهم.

•  االســتحواذ علــى التســهيات البنكيــة )المســتحقة إلــى بعــض المقرضيــن التجاريين( لدى دي اكس بــي انترتينمنتس برصيــد قائم )كما في 
31 ديســمبر 2020 بمــا فــي ذلــك المبلــغ األصلــي والفائــدة المســتحقة القائمة( مقدر بمبلــغ 4,255 مليون درهم، ثم تحويل هذه التســهيات 

البنكيــة إلــى أســهم جديــدة فــي شــركة دي اكس بــي انترتينمنتس بســعر تحويل بقيمة 0.08 درهم لكل ســهم )»تحويــل الدين البنكي«(.

االســتحواذ علــى األســهم المتبقيــة فــي دي اكس بــي انترتينمنتــس من خال عرض 0.08 درهم نقًدا لكل ســهم متبقي.  •

قامــت الشــركة األم وشــركة مــراس القابضــة ش.ذ.م.م بتوجــه إشــعار غير قابل لإللغــاء إلى مجلس اإلدارة بتاريــخ 31 يناير 2021 لتحويل أدوات 
الســندات القابلــة للتحويــل إلــى أســهم جديــدة في شــركة دي اكس بــي انترتينمنتس بســعر تحويل بقيمة 1,04 درهم لكل ســهم. ومن 

المتوقــع أن يتــم التحويــل في 28 فبراير 2021.

يخضــع العــرض أعــاه لبعــض األحــكام والشــروط المبينة في اإلعان الموجه للســوق وتــم تقييمه من قبل مجلــس اإلدارة بالتعاون مع 
المستشــارين المالييــن والقانونييــن المعّينيــن، وتمــت التوصيــة إلــى المســاهمين بقبول العرض، وســيتم التصويت علــى ذلك في اجتماع 

الجمعيــة العموميــة للشــركة الــذي ســينعقد فــي 9 مــارس 2021. كمــا اقترح مجلس اإلدارة القرارات المشــروطة التاليــة بموجب المادة 302 من 
القانــون االتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 ليتــم النظــر فيها من قبل المســاهمين والتصويــت عليها في ذات الجمعيــة العمومية: 

-  فــي حــال تصويــت المســاهمين بالموافقــة علــى القرارات الازمة لتنفيــذ العرض، يتم معاملــة القرارات باعتبارها خطة االســتمرارية مع 
الموافقة على اســتمرار الشــركة كمنشــأة عاملة على أســاس العرض الجاري تنفيذه، أو

-  فــي حــال تصويــت المســاهمين بعــدم الموافقــة علــى القرارات الازمة لتنفيــذ العرض، يتم الموافقــة على حل الشــركة وتصفيتها وتحديد 
موعــد الجتمــاع الجمعيــة العموميــة للموافقــة علــى الخطــة والجدول والزمني لتصفية الشــركة بحســب المعتمد مــن قبل مجلس إدارة 

الشــركة ومستشارها المالي.

عنــد تقييــم مــدى ماءمــة تطبيــق مبــدأ االســتمرارية في إعداد هذه البيانــات المالية الموحدة، أخــذ مجلس اإلدارة في االعتبار ســيولة المجموعة 
وتوقعــات التدفقــات النقديــة، وكذلــك النتائــج المحتملــة المعقولــة على مدار فترة 13 شــهًرا من تاريــخ اعتماد هذه البيانــات المالية الموحدة. 
تغطــي توقعــات التدفقــات النقديــة مجموعــة مــن النتائــج المحتملة، ويعتمد ذلك بشــكل أساســي على تصويت المســاهمين على العرض 

والدعــم مــن ممولي التســهيات البنكية القائمة، والتي تشــكل أســاس الســيناريوهات التالية:

ســيناريو الحالة األساسية:ســيناريو الحالة األساسية:
تعتقــد اإلدارة أن العــرض المقــدم مــن الشــركة األم واإلشــعار الاحــق لتحويل أدوات الســندات القابلــة للتحويل الحالية يمثل مؤشــًرا قويًا على 

دعمهــا للمجموعــة وأن هنــاك احتمــاالً كبيــرًا لقبــول المســاهمين هــذا العــرض في اجتمــاع الجمعية العمومية الذي ســينعقد في 9 مارس 2021 
والتصويــت علــى العــرض الذي أوصــى به مجلس اإلدارة باعتبــاره عرًضا عادالً ومعقوالً.

أعــدت اإلدارة توقعــات التدفقــات النقديــة لفتــرة 13 شــهًرا )»فتــرة التقييم«( من تاريــخ اعتماد هذه البيانــات المالية الموحــدة، وتبين التوقعات 
وجــود ســيولة كافيــة بعد فتــرة التقييم الماثلة مع األخــذ بعين االعتبار:

•  أن ســداد دفعــات المبالــغ األصليــة والفائــدة المســتحقة بموجــب التســهيات البنكية القائمة ســيتم إمــا تأجيله أو تحّمله من قبل الشــركة 
األم كجــزء من العرض.

•  تأثيــر عــام كامــل مــن الوفــورات الناتجــة مــن تدابير ترشــيد التكلفة التي طبقتهــا المجموعة كجزء من خطة ترشــيد التكلفــة التي وضعها 
مجلــس اإلدارة خــال ســنة 2020 وتنفيــذ تدابيــر إضافيــة مؤقتة لخفــض التكاليف وإدارة محكمة لــرأس المال العامل.

•  االســتفادة مــن النقــد المتبقــي مــن مرحلــة تطويــر دبــي باركس آنــد ريزورتس والتفــاوض على خطــط الدفع طويلة األجــل اللتزامات 
ــر القائمة. التطوي

االســتفادة مــن النقــد المتبقــي بعــد موافقة المســاهمين على العوائد المتبقية من إصدار األســهم.  •
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تتمة االستمرارية 

ــيناريوهات السلبية: ــيناريوهات السلبية:تقييم الس تقييم الس
قامــت اإلدارة بتقييــم الســيناريو غيــر المرجــح بــأن المســاهمين لن يقبلــوا العرض، وبدالً من ذلك ســيقوموا بالتصويــت بالموافقة على حل 
الشــركة وتصفيتهــا كمــا هــو مقتــرح بموجــب القرارات المشــروطة لمجلس اإلدارة الُمشــار إليها أعــاه وذلك في الجمعيــة العمومية التي 

ســتعقد فــي 9 مــارس 2021. وفــي ظــل الســيناريو غير المرجــح الحدوث، تم أخذ الخيــارات التالية في االعتبار:

•  قبــل تقديــم العــرض، أجــرت المجموعة والشــركة األم، باعتبارهما ضامن التســهيات البنكية، مناقشــات مــع الممولين إلعادة هيكلة 
التســهيات البنكية القائمة لتحســين مركز ســيولة المجموعة. وقد كانت التحســينات في شــكل تأجيل ســداد دفعات خدمة الدين 

والمبالــغ األصليــة التــي تســتحق خــال شــهرين من تاريخ اعتماد هــذه البيانات المالية الموحــدة، باإلضافة إلى تخفيض المبلــغ المحتفظ به 
ضمــن حســاب احتياطــي خدمــة الديــن وتأجيل إضافــي لفحص التعهدات. تم إيقاف هذه المناقشــات في الوقت الحالــي ريثما يتم النظر 
في العرض ومدى الموافقة عليه من قبل المســاهمين. وفي حال تم رفض عرض الشــركة األم من قبل المســاهمين، فإنه ســيكون 

غيــر المؤكــد تحديــد مــا إذا كانــت المناقشــات مع الممولين، عند اســتئنافها، ســتكون ناجحة. وفي حال رفض العرض ولكن مع اســتمرار 
المموليــن فــي دعــم إعــادة هيكلــة التســهيات البنكية، فســيكون لدى المجموعة ســيولة وأرصدة نقدية كافية لفترة 13 شــهًرا من تاريخ 

اعتمــاد البيانــات الماليــة الموحــدة. وخلصــت اإلدارة إلــى أن هذا الســيناريو المتمثل في اســتمرار الممولين دعمهم إلعــادة الهيكلة غير مرجح.

•  نظــرت اإلدارة أيًضــا فــي ســيناريو عــدم دعــم الممولين إلعــادة هيكلة التســهيات البنكية والمطالبة بســداد مبالغ الفائــدة األصلية فور انتهاء 
فتــرة الســماح. وفــي حــال وجــوب اســتيفاء هذه الدفعات مــن قبل المجموعة، فمــن المحتمل أن يتم اســتنفاد ســيولة المجموعة المتوفرة 

حالًيــا بحلــول يونيــو 2021. وعندهــا، ســيطالب الممولــون المجموعــة وشــركتها األم )باعتبارها ضامن التســهيات البنكيــة( بالوفاء بالتزامات 
الســداد المســتحقة على المجموعة. وفي حال اســتلزم األمر التدخل، فمن غير المؤكد ما إذا كانت الشــركة األم ســتتفق على شــروط 
مواتيــة مــع المجموعــة فيمــا يتعلــق بالتزامــات الســداد تجاهها للســماح للمجموعة بالحفــاظ على مركزها النقدي لفترة 12 شــهًرا على 

األقــل مــن تاريــخ اعتمــاد هــذه البيانــات الماليــة الموحدة. ومع ذلك، فقد خلصت اإلدارة إلى أن احتمال موافقة الشــركة األم على شــروط 
مواتيــة غير مرجح.

•  عــاوة علــى ذلــك، قيمــت اإلدارة أيًضــا احتمــال قيام أي مســاهم يتمتع باألهليــة برفع دعوى لــدى المحكمة المختصــة للمطالبة بحل 
الشــركة أو التصويــت علــى حــل الشــركة وفًقــا لألحكام الســارية للقانون االتحــادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015 

)المعــدل بالقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقم )26( لســنة 2020(. ومع ذلــك، خلصت اإلدارة إلى أن هذا الســيناريو غير مرجح.

ونظــًرا لحالــة عــدم اليقيــن الناتجــة عــن كوفيــد-19 والتأثيــر على قيود الســفر و/أو الطلب، فمن الممكن أن يتفاقم ســيناريو الحالة األساســية 
والســيناريو الســلبي بســبب االنخفــاض الكبيــر فــي الســيولة خــال فتــرة التقييــم الماثلة. ومع ذلك، فإن اإلدارة ال تــزال تعتقد أنه ما زال من 

المناســب إعداد البيانات المالية على أســاس مبدأ االســتمرارية حيث أنه من المرجح بشــدة أن يلقى عرض الشــركة األم قبول المســاهمين. 

تشــير الظــروف واألحــداث واألوضــاع الموضحــة أعــاه إلى عدم يقيــن جوهري قد يلقي بشــك كبير حول قدرة المجموعة على االســتمرار 
كمنشــأة عاملــة لفتــرة 12 شــهًرا علــى األقــل مــن تاريــخ اعتماد هذه البيانــات المالية الموحدة في حال حدوث الســيناريو الســلبي الجوهري غير 

المرجــح، وبــدوره قدرتهــا على االســتمرار فــي تحقيق موجوداتها والوفــاء بالتزاماتها في ســياق العمل االعتيادي.

التوحيد أساس 
تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للشــركة والكيانات الخاضعة لســيطرتها )بمــا في ذلك شــركاتها التابعة(. وتتحقق 

الســيطرة عندما:

يكون لدى الشــركة ســلطة على الشــركة المســتثمر فيها.  •

تكــون الشــركة معرضــة لعائــدات متغيــرة أو تمتلك حقوقًا فيها جّراء مشــاركتها في الشــركة المســتثمر فيها.  •

تتمكن الشــركة من اســتخدام ســلطتها على الشــركة المســتثمر فيها بما يؤثر على عائداتها.   •

تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم مدى ســيطرتها على الشــركة المســتثمر فيهــا عندما تشــير الوقائع والظروف إلى وجود تغييــرات على عنصر 
واحــد أو أكثــر مــن العناصــر الثاثــة لتقييــم الســيطرة المذكــورة أعاه. يبدأ توحيد الشــركة التابعة عندما تحصل الشــركة على حق الســيطرة 

علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقد الشــركة الســيطرة على الشــركة التابعة. وعلى وجــه التحديد، يتم تضمين نتائج الشــركات 
التابعــة المشــتراة أو المباعــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد اعتبارًا من التاريخ الذي تكتســب فيه الشــركة حق 

الســيطرة على الشــركة التابعة حتى تاريخ انتهاء ســيطرة الشــركة عليها.

وعنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــات على البيانات المالية للشــركات التابعة حتى تتوافق سياســاتها المحاســبية مع السياســات المحاســبية 
للمجموعــة. ويتــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقوق الملكية واإليــرادات والمصاريف والتدفقــات النقدية المتعلقــة بالمعامات 

بيــن أعضــاء المجموعة بالكامــل عند التوحيد.
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ومعدات ممتلكات 
تتألــف الممتلــكات والمعــدات مــن األراضــي والمبانــي والبنية التحتية والســيارات ومعــدات تكنولوجيا المعلومــات والمعدات األخرى واألثاث 

والتركيبــات وألعــاب الماهــي وأماكــن الجذب وحق االســتخدام للموجودات واألعمال الرأســمالية قيــد التنفيذ. 

تــدرج جميــع بنــود الممتلــكات والمعــدات مبدئيــًا بالتكلفــة. وبعد االعتراف، تــدرج الممتلكات والمعــدات بالتكلفة ناقصًا االســتهاك المتراكم 
والخســائر المتراكمــة عــن انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، وذلك باســتثناء األعمال الرأســمالية قيد اإلنجاز. تتضمــن التكلفة النفقات المنســوبة 

مباشــرة القتنــاء الموجــودات. وتشــمل تكلفــة الموجــودات المنفــذة داخليًا تكلفــة المواد والعمالة المباشــرة وأية تكاليف أخــرى تتعلق باألصل 
ليصبــح جاهــزًا لاســتخدام المقــرر لــه، باإلضافــة إلــى تكاليف تفكيك وإزالــة البنود وترميــم الموقع الذي توجد فيه. وتدرج تكاليف االقتـــراض 

المنســوبة مباشــرة إلــى شــراء أو بنــاء أو إنتــاج أصــل في تكلفة ذلــك األصل. وال يتم إدراج التكاليــف الاحقة في القيمــة الدفترية لألصل أو 
احتســابها كأصــل منفصــل، حســبما يكــون مائمــًا، إال عندمــا يكــون من المرّجح أن تتدفق إلــى المجموعة فوائــد اقتصادية مســتقبلية مرتبطة 

بالبنــد ويكــون باإلمــكان قيــاس تكلفــة البنــد بشــكٍل موثوق به. تتم رســملة النفقات المتكبدة الســتبدال أي بند من بنــود الممتلكات 
والمعــدات المحتســبة بشــكٍل منفصــل، مــع حــذف القيمــة الدفترية للبند الذي تم اســتبداله. تــدرج جميع اإلصاحات وأعمــال الصيانة األخرى عند 

تكبدهــا فــي بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحد.

يتــم احتســاب االســتهاك لشــطب قيمــة تكاليــف الممتلــكات والمعدات بخاف األعمال الرأســمالية قيــد التنفيذ بعد طرح القيمــة المتبقية 
المقــدرة وفــق طريقــة القســط الثابت علــى مدار األعمار اإلنتاجيــة المقدرة كما يلي:

السنواتالسنوات

ليس عليها اســتهاكأرض

5 - 40مبــان وبنية تحتية

3 - 25معــدات تكنولوجيــا المعلومات ومعدات أخرى

5 - 40ألعــاب الماهي وأماكن الجذب

وتجهيزات 3 - 25أثاث 

3 - 4مركبات

10 - 30موجودات حق االســتخدام

يتــم اســتهاك الموجــودات المحتفــظ بهــا بموجــب عقود اإليجار علــى مدار العمر االفتراضي المقدر وفق األســاس ذاته للموجــودات المملوكة. 
تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيــم المتبقية وطريقة حســاب االســتهاك بنهاية كل ســنة مع بيان أثر أي تغيــرات في التقديرات 

المحتســبة علــى أســاس مســتقبلي. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصل مباشــرة إلى القيمة الممكن اســتردادها إذا كانــت القيمة الدفترية 
لألصــل أكبــر من القيمة المقدرة لاســترداد.

أعمال رأســمالية قيد اإلنجازأعمال رأســمالية قيد اإلنجاز
تتضمــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ مشــروعات يجــري إنشــاءها أو تطويرها ألغراض مســتقبلية. وتتضمــن التكلفة نفقات البنيــة التحتية 
قبــل التطويــر واإلنشــاء وغيرهــا مــن النفقــات ذات الصلــة مثل األتعــاب المهنية والتكاليف الهندســية المرتبطة بالمشــروع والتي يتم رســملتها 

علــى مــدار الســنة عندمــا تكــون األنشــطة الازمــة لتجهيز الموجودات لألغــراض المقصود منها جاريــة. ويتم تصنيف تلك مشــروعات كأعمال 
رأســمالية جاريــة حتــى االنتهــاء مــن عمليــة اإلنشــاء أو التطوير. ويتم رســملة التكاليف المباشــرة من بداية المشــروع، وال يتم تحميل أي 

اســتهاك على األعمال الرأســمالية قيد التنفيـــذ.

المالية األدوات 
يتــم االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي بيــان المركز المالي الموحــد للمجموعــة عندما تصبح المجموعــة طرفًا في األحكام 

لألداة. التعاقدية 

تقــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة. إن تكاليــف المعاملة العائدة بشــكٍل مباشــر إلى االســتحواذ أو إصدار 
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة )بخــاف الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خال األرباح أو الخســائر( يتــم إضافتها أو 

خصمهــا مــن القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة، حســب االقتضاء، عنــد االعتراف األولي. أما تكاليــف المعاملة العائدة بشــكٍل 
مباشــر إلــى االســتحواذ علــى الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو الخســارة فيتم االعتراف بها مباشــرة في 

الربح أو الخســارة.

يتــم االعتــراف وإلغــاء االعتــراف بالمشــتريات أو المبيعــات العاديــة للموجودات المالية على أســاس تاريــخ المتاجرة. إن المشــتريات أو المبيعات 
العاديــة هــي المبيعــات أو المشــتريات التــي تتطلــب تســليم الموجودات خال إطار زمني يحدده القانون أو العرف الســائد في الســوق.
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األدوات الماليــة تتمة

المالية الماليةالموجودات  الموجودات 
تقــاس جميــع الموجــودات الماليــة المســجلة الحقــًا بأكملهــا إمــا بالتكلفة المطفــأة أو بالقيمة العادلــة، بناًء على تصنيــف الموجودات المالية.

تصنيــف الموجودات الماليةتصنيــف الموجودات المالية
أدوات الديــن المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج أعمــال هدفــه االحتفاظ بالموجــودات المالية من أجل جمــع التدفقات النقديــة التعاقدية من دفعات 

المبالــغ األصليــة والفوائــد علــى المبالغ األصليــة القائمة، يتم قياســها الحقــًا بالتكلفة المطفأة.

أدوات الديــن المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يتــم تحقيق الهــدف منه عن طريق تحصيــل التدفقات النقديــة التعاقدية وبيــع الموجودات المالية 
التــي يتــم قياســها الحقــًا بالقيمة العادلة من خال الدخل الشــامل اآلخر. 

إن كافة الموجودات المالية األخرى يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة. ومع ذلك، يجوز للمجموعة عند االعتراف المبدئي 
أن تختار نهائيًا )على أساس كل أداة على حدة( أن تصنف استثماراتها في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر.

ــف االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو الخســارة، ما لم تقــم المجموعة بتصنيف االســتثمار في  تصنَّ
حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بــه للمتاجــرة أو غيــر المقابــل الطارئ الناشــئ من اندماج أعمــال، بالقيمة العادلة من خال الدخل الشــامل اآلخر 

عنــد االعتراف المبدئي.

االنخفــاض في قيمــة الموجودات الماليةاالنخفــاض في قيمــة الموجودات المالية
لدى المجموعة األنواع الهامة من الموجودات المالية التي تخضع لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تقوم المجموعة بتطبيق النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي رقم 9، والذي يتطلب االعتــراف 
بــالخسائر المتوقعة على مدى العمر منــذ االعتــراف المبدئي بهــذه الذمم المدينة. 

من أجل قياس الخســائر االئتمانية المتوقعة، تقوم الشــركة والشــركات التابعة، بتجميع ذممها المدينة لكل نشــاط من أنشــطة العمل 
الجوهرية اســتنادًا إلى خصائص مخاطر االئتمان المشــتركة وعدد أيام التأخر عن الســداد. قامت المجموعة بإنشــاء مصفوفة للمخصصات تعتمد 

علــى تجربــة خســائر االئتمــان التاريخية للمجموعة، ويتم تعديل المصفوفة بناًء على العوامــل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة، 
وبيانــات االقتصــاد الكلــي المســتقبلية، بمــا في ذلك القيمة الزمنية للنقود والتدفقــات النقدية المتوقعة من تحقيق الضمانات، إن وجدت. 

يتــم شــطب الموجــودات الماليــة، كليــًا أو جزئيــًا، عندمــا تكــون المجموعة قد اســتنفدت جميع جهود االســترداد العمليــة وخلصت إلى أنه ليس 
هنــاك توقــع معقــول باالســترداد. وتقيد المبالغ المســتردة الاحقة للمبالغ المشــطوبة ســابقًا مقابــل نفس البند.

المطلوبــات الماليــة وأدوات حقوق الملكية الصادرة عــن المجموعةالمطلوبــات الماليــة وأدوات حقوق الملكية الصادرة عــن المجموعة

التصنيــف كديــون أو كحقوق ملكيةالتصنيــف كديــون أو كحقوق ملكية
يتــم تصنيــف أدوات الديــن وحقــوق الملكيــة كمطلوبــات ماليــة أو كحقوق ملكية وفقــًا لمضمون الترتيبــات التعاقدية وتعريفــات المطلوبات 

الماليــة وأدوات حقــوق الملكية.

أدوات حقــوق الملكيةأدوات حقــوق الملكية
أداة حقــوق الملكيــة هــي عبــارة عــن عقــد يثبــت حصــة متبقية في موجودات منشــأة ما بعد خصــم جميع مطلوباتها. يتم تســجيل أدوات 

حقــوق الملكيــة الصــادرة عــن المجموعــة بقيمة العائــدات المقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار المباشــرة.

المطلوبــات الماليةالمطلوبــات المالية
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة إمــا مطلوبــات ماليــة »بالقيمة العادلة مــن خال الربح أو الخســارة« أو »مطلوبات مالية أخرى«.

مطلوبــات مالية أخرىمطلوبــات مالية أخرى
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى بمــا في ذلك الذمــم الدائنة التجارية واألخرى )ما عــدا اإليجارات والدفعات المقدمــة األخرى( والمبالغ 

المســتحقة إلــى أطــراف ذات عاقــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلة، صافية من تكاليــف المعاملة. 

يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى الحقــًا بالتكلفــة المطفأة باســتخدام طريقة الفائــدة الفعلية مع تحميل مصروف الفائدة على أســاس 
العائــد الفعلي.

إلغاء االعتــراف بالمطلوبات الماليةإلغاء االعتــراف بالمطلوبات المالية
ال تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بمطلوباتهــا الماليــة إال فــي حالــة واحدة تتمثل في اســتيفاء التزامــات المجموعة أو إلغائهــا أو انتهاء مدتها. 
إن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لالتــزام المالــي الــذي ألغــي تســجيله والمقابل المدفوع والمســتحق يتم االعتراف به في بيان األرباح أو الخســائر 

والدخل الشــامل اآلخر.
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االنخفــاض في قيمة الموجــودات غير المالية
تقــوم المجموعــة فــي كل فتــرة تقريــر بمراجعــة القيــم الدفتريــة لموجوداتهــا غير الماليــة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشــر على احتمال 

تعــرض هــذه الموجــودات النخفــاض فــي القيمــة. فــإذا كان هناك أي مؤشــر من هــذا القبيل، يتم تقديــر القيمة القابلة لاســترداد لألصل من أجل 
تحديــد مــدى خســارة االنخفــاض فــي القيمــة )إن وجــدت(. ومتى تعــذر تقدير القيمة القابلة لاســترداد لكل أصــل، تقوم المجموعــة بتقدير القيمة 

القابلــة لاســترداد لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي لها األصل. ومتى أمكن تحديد أســاس معقول وثابــت للتخصيص، فإنــه يتم تخصيص 
موجــودات الشــركة لــكل وحــدة مــن الوحــدات المولــدة للنقد، أو يتــم تخصيصها خافًا لذلك إلى أصغــر مجموعة من وحدات توليــد النقد التي 

يمكــن تحديد أســاس تخصيــص معقول وثابت لها.

إن القيمــة القابلــة لاســترداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــًا تكاليف البيع أو القيمة قيد االســتخدام، أّيهما أعلى. وألغراض تقييــم القيمة قيد 
االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلى قيمتها الحالية باســتخدام معدل خصم ما قبــل الضريبة والذي يعكس 
تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطر المصاحبــة لألصل الذي لم يتم تعديــل تقديرات التدفقات النقدية المســتقبلية له.

إذا تــم تقديــر المبلــغ القابــل لاســترداد لألصــل )أو وحــدة توليــد النقد( بأقل من قيمتــه الدفترية، فإنه يتــم تخفيض القيمــة الدفترية لألصل )أو 
وحــدة توليــد النقــد( إلــى القيمــة القابلــة لاســترداد. ويتم تســجيل خســارة االنخفاض في القيمــة على الفور في بيان األرباح أو الخســائر والدخل 

الشــامل اآلخــر الموحــد. فيمــا لــو تــم عكس خســارة االنخفاض فــي القيمة في وقٍت الحق، فإنــه يتم زيادة القيمــة الدفترية لألصل )أو وحدة 
توليــد النقــد( إلــى القيمــة المعدلــة المقــدرة القابلــة لاســترداد، على أال تتجاوز القيمــة الدفترية الزائــدة القيمة الدفترية التــي كان من الممكن 

تحديدها لو لم يتم تســجيل خســارة االنخفاض في قيمة األصل )أو وحدة توليد النقد( في الســنوات الســابقة. يتم تســجيل عكس خســارة 
االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة ضمن بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحد.

اســتثمارات في شــركة مســتثمر فيها محتســبة على أســاس حقوق الملكية
المشــروع المشــترك هــو ترتيــب مشــترك تمتلــك بموجبــه األطراف التي تتمتع بالســيطرة المشــتركة حقوقًا في صافــي موجودات الترتيب 

المشــترك. أما الســيطرة المشــتركة فهي تقاســم الســيطرة على ترتيب ما بحســب ما هو متفق عليه في العقود،، وال تنشــأ إال عندما 
تســتدعي القــرارات المتعلقــة باألنشــطة ذات الصلــة موافقة األطراف المشــاركة في الســيطرة باإلجماع. 

ُيحتســب االســتثمار في المشــروع المشــترك باســتخدام طريقة حقوق الملكية. بموجب طريقة حقوق الملكية، يســجل االســتثمار مبدئيًا 
بالتكلفــة وُيعــدل بعــد ذلــك بحيــث يتــم االعتراف بحصة المجموعة من األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر في المشــاريع المشــتركة.

ال يتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناتجــة عــن المعامات بين المجموعة والمشــروع المشــترك فــي البيانات المالية الموحــدة للمجموعة إال 
بقــدر حصــة المســتثمر غيــر المتصلــة بهــذه المعامــات في الشــركة الزميلة. يتم اســتبعاد األرباح غيــر المحققة من المعامات بيــن المجموعة 

ومشــروعها المشــترك بقــدر حصة المجموعة فــي هذه الكيانات.

المخزون
يتــم إظهــار المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة البيعيــة، أّيهمــا أقل. يتــم تحديد تكلفة المخزون باســتخدام طريقة المتوســط الُمرّجح. إن 

صافــي القيمــة البيعيــة هــو عبــارة عــن ســعر البيع التقديري للمخــزون ناقصًا تكاليف اإلنجــاز المقدرة والتكاليــف الازمة لتنفيــذ عملية البيع. 
يتــم االعتــراف بخفــض قيمــة المخــزون إلــى صافي القيمــة البيعية في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحد.

النقــد وما في حكمه
يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى النقــد في الصندوق والودائع تحــت الطلب لدى المؤسســات المالية، إلى جانب االســتثمارات األخرى قصيرة 

األجــل ذات الســيولة العاليــة التــي تبلــغ فتــرات اســتحقاقها األصلية ثاثة أشــهر أو أقــل والتي تكون جاهــزة للتحويل إلى مبالــغ نقدية معلومة 
والتــي ال تتأثــر تأثــرًا كبيرًا بمخاطر التغيــرات في القيمة.

التحوط فعالية 
تتحــدد فعاليــة التحــوط عنــد بــدء عاقــة التحــوط ومن خــال تقييمــات الفعالية الدورية لضمان وجــود عاقة اقتصادية بيــن البند المتحوط وأداة 

التحــوط. أبرمــت المجموعــة مقايضــات أســعار فائــدة لها شــروط حرجــة مماثلة للبنــد المتحوط، بما في ذلك الســعر المرجعي، وتواريخ 
إعــادة التعييــن، وتواريــخ الدفــع، واالســتحقاقات والقيمــة القيمة االســمية. تقــوم المجموعة بإجراء تقييــم نوعي للفعالية وتســتخدم طريقة 

اشــتقاقية افتراضيــة لضمــان وجــود عاقــة اقتصادية بين البنــد المتحوط وأداة التحوط.

قــد تنتــج عــدم فعاليــة التحــوط بســبب: تعديــل القيمــة الدائنة / المدينة علــى مقايضات ســعر الفائدة التي ال يقابلها القرض أو بســبب وجود 
اختافــات فــي الشــروط الحرجــة بيــن مقايضــات ســعر الفائدة والقروض. بعد عــدم فعالية مقدرة، يتم إيقاف محاســبة التحــوط ويتم إعادة تدوير 

احتياطــي التحــوط المتراكــم إلــى بيــان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحــد على مدار المدة األصليــة لعاقة التحوط.

39    |  دي اكــس بــي انترتينمنتــس 

إيضاحــات حــول البيانات الماليــة الموحدة تتمة

للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020



3. ملخــص السياســات المحاســبية الهامة تتمة

قروض
يتــم االعتــراف بالقــروض مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة بالصافــي من تكاليــف المعاملة التي تم تكبدهـــــا. ويتم الحقـــــًا إدراجهــا بالتكلفة المطفأة، 

كمــــا يتــم إدراج أي فــرق بيــن المبالــغ المحصلــة )بالصافــي من تكاليــف المعاملة( والقيمة االســتردادية في بيان األرباح أو الخســائر والدخل 
الشــامل اآلخــر الموحــد علــى مــدى فتــرة القروض باســتخدام طريقة الفائــدة الفعلية. يتم االعتــراف باألتعاب المدفوعة على تســهيات القروض 
كتكاليــف معامــات القــروض إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه من المحتمل أن يتم ســحب بعض أو كامل التســهيل. وفي هذه الحالــة، يتم تأجيل 
األتعــاب حتــى حــدوث الســحب. وإذا كان مــن غيــر المحتمل أن يتم ســحب بعض أو كامل التســهيل، تتم رســملة األتعــاب كدفعات مقدمة عن 

خدمــات الســيولة ويتــم إطفاؤها على مــدى فترة التســهيات المتعلقة بها.

إن تكاليــف القــروض / التمويــل المنســوبة مباشــرًة إلــى اقتناء أو تشــييد أو إنتــاج الموجودات المؤهلة تتم رســملتها خــال الفترة الزمنية 
المطلوبــة الســتكمال وإعــداد األصــل لاســتخدام المقصــود منه أو بيعــه. الموجودات المؤهلة هــي الموجودات التي تســتغرق فترة زمنية 

كبيــرة إلتمامها.

الســندات القابلة للتحويل
الســندات القابلــة للتحويــل مقومــة بالدرهــم اإلماراتــي ويتــم تصنيفهــا كأداة ماليــة مركبة يمكن تحويلها إلى أســهم عاديــة باختيار حاملها. 

یتم فصل السندات القابلة للتحویل إلى عناصر المطلوبــات وحقــوق الملكيــة استنادًا إلى شــروط السند. وعنــد اإلصــدار، يتــم تحديد القيمة 
العادلــة لعنصــر المطلوبــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقدية المســتقبلية المتعلقــة بمدفوعات الكوبون باســتخدام معدل الفائدة 
الســوقية المقــدر. يتــم تخصيــص الرصيــد المتبقــي لمكــون حقــوق الملكية ويتم االعتراف به بشــكل منفصل ضمن حقــوق الملكية. 

بعد االعتراف المبدئي، یتم قیاس مكــون المطلوبــات لألداة المالیة المركبــة بالتكلفــة المطفأة باستخدام طــریقة الفائدة الفعلیة. ال يتــم إعــادة 
قيــاس عنصــر حقــوق الملكيــة لــألداة الماليــة المركبــة حتى موعد االســتحقاق. عند التحويل عند االســتحقاق، يتم إعــادة تصنيف مكونات 

المطلوبــات وحقــوق الملكيــة إلــى حقــوق الملكيــة بالقيمة االســمية لألســهم العاديــة المصدرة بموجب رأس المال وأي فائــض يتم االعتراف به 
ضمن حقــوق الملكية. 

يتــم االعتــراف بالفوائــد المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة فــي بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحد. ويتــم تخصيص تكاليف 
المعاملــة لعناصــر المطلوبــات وحقــوق الملكيــة بما يتناســب مع قيمهــا الدفترية األولية.

مخصصات
ُتحتســب المخصصــات عندمــا يترتــب علــى المجموعــة التــزام حالــي نتيجة لحدٍث ســابق، ويكون من المحتمــل أن يقتضي األمر خروج موارد 

تمثــل منافــع اقتصاديــة لتســوية ذلــك االلتزام، ويكــون باإلمكان وضع تقدير موثــوق لمبلغ االلتزام.

تمثــل القيمــة المعتــرف بهــا كمخصــص أفضــل تقديــر للمقابل المطلوب لتســوية االلتــزام الحالي بتاريــخ التقرير مع األخذ بعيــن االعتبار المخاطر 
وحــاالت عــدم اليقيــن المحيطــة بااللتــزام. عندمــا يتــم قياس مخصص ما باســتخدام التدفقــات النقدية المقدرة لتســوية االلتزام الحالي، فإن 

قيمتــه الدفتريــة تمثــل القيمــة الحالية لتلــك التدفقات النقدية.

إذا كان مــن المتوقــع اســترداد بعــض أو جميــع المنافــع االقتصاديــة المطلوبة لتســوية مخصص ما مــن الغير، يتم تســجيل الذمم المدينة 
ضمــن الموجــودات إذا كان مــن المؤكــد تحصيــل هذه الذمم وكان باإلمــكان قياس قيمتها بشــكٍل موثوق به.

اإليجار عقود 
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار كتمويــل أو إيجــار تشــغيلي فقط إذا كانــت المجموعة هي المؤجر. ومتى كانت شــروط عقــد اإليجار تنص على 

ف جميــع عقود اإليجار األخرى  ف العقــد كعقد إيجار. وتصنَّ تحويــل جميــع المخاطــر والمزايــا المتعلقــة بالملكيــة كاملــًة إلــى المســتأجر، يصنَّ
كعقــود إيجــار تشــغيلي. إذا كانــت المجموعــة تعمــل كمســتأجر، يتم االعتراف بجميــع العقود في البيانــات المالية الموحدة وفًقــا لتوجيهات 

المســتأجر فــي المعيــار الدولــي للتقارير المالية 16.

كمؤّجر كمؤّجرالمجموعة  المجموعة 
يتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار مــن عقود اإليجار التشــغيلية على مدار ســنة إيجاريــة واحدة. عندما تقــدم المجموعة حوافز اإليجارات التشــغيلية 

لعمائهــا، يتــم االعتــراف بالتكلفــة اإلجماليــة لهــذه الحوافــز على أنهــا تخفيض في إيرادات اإليجار على مدى الســنة اإليجارية.
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عقــود اإليجار تتمة

المجموعة كمســتأجرالمجموعة كمســتأجر
تعتــرف المجموعــة بالموجــودات الخاصــة بحــق االســتخدام بموجــب اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها هي المســتأجر. تشــمل الموجودات 

األساســية بشــكل أساســي الممتلــكات والمعــدات. تشــتمل موجودات حق االســتخدام على القيــاس المبدئي اللتزامات اإليجــار المقابلة، 
والدفعــات المســددة فــي أو قبــل تاريــخ بــدء اإليجــار وأي تكاليف مبدئية مباشــرة. عاوة على ذلك، يتــم االعتراف بحوافز اإليجار بشــكل منفصل 

ويتــم إطفاؤهــا خــال فتــرة اإليجــار. يتــم إدراج التــزام اإليجار المقابل فــي بيان المركز المالــي الموحد كالتزام إيجار. ســيتم إهاك قيمة 
موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدى فتــرة عقد اإليجار وإذا لــزم األمر تخفيــض قيمتها وفقًا للمعايير الســارية. لم تقــم المجموعة بإجراء أي 

تعديــات إلعــادة قيــاس التــزام اإليجــار وال لموجــودات حق االســتخدام. يقــاس التزام اإليجار الحقًا عن طريــق زيادة القيمة الدفتريــة إلظهار الفائدة 
علــى التــزام اإليجــار )بتطبيــق طريقــة الفائــدة الفعليــة( وعن طريــق تخفيض القيمــة الدفترية إلظهار دفعات اإليجار المســددة. لم يتم إجراء أي 

تعديــل أو إعــادة تقييــم اللتزامات اإليجار كما فــي تاريخ التقرير.

باإليرادات االعتراف 
تعتــرف المجموعــة باإليــرادات بنــاًء علــى نمــوذج من خمس خطــوات، كما هو محدد فــي المعيار الدولي للتقاريــر المالية رقم 15:

الخطــوة الخطــوة 11 - -  تحديــد العقــد المبــرم مــع العميــل، ُيعــّرف العقــد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشــئ حقوقــًا والتزامات قابلــة للتنفيذ ويحدد 
المعاييــر الخاصــة بكل من هــذه الحقوق وااللتزامات.

الخطــوة الخطــوة 22 - -  تحديــد التزامــات األداء فــي العقــد، التــزام األداء هــو وعد في عقد مع عميل لنقل ســلعة أو خدمــة إلى العميل.

الخطــوة الخطــوة 33 - -  تحديــد ســعر المعاملــة، ســعر المعاملــة هــو الثمــن الذي تتوقــع المجموعة أن يكون مســتحقًا لها مقابل تحويل الســلع أو 
الخدمــات المتفــق عليهــا إلــى العميل، باســتثناء المبالغ المحّصلــة نيابة عن الغير.

الخطــوة الخطــوة 44 - -  تخصيــص ســعر المعاملــة اللتزامــات األداء فــي العقــد، بالنســبة للعقد الذي يحتــوي على أكثر من التزام أداء، ســتقوم المجموعة 
بتخصيــص ســعر المعاملــة لــكل التــزام أداء بمبلــغ يمثــل مقــدار الثمن الذي تتوقــع المجموعة أن يكون مســتحقًا لها مقابل 

الوفــاء بكل التزام أداء.

االعتــراف باإليــرادات عندمــا تقوم المجموعــة بالوفاء بالتزام األداء. الخطــوة الخطــوة 55 - - 

وتعتــرف المجموعــة باإليــرادات في حال اســتيفاء أي مــن المعايير التالية:

يتلقــى العميــل ويســتفيد فــي نفــس الوقت مــن المزايا التي يوفرهــا أداء المجموعة أثناء وفــاء المجموعة باألداء.  •

ينشــئ أداء المجموعة أصاً يقع تحت ســيطرة العميل أو يحّســنه عند إنشــاء هذا األصل أو تحســينه.  •

•  أن ال ينشــئ أداء المجموعــة أصــاً باســتخدام بديــل للمجموعــة ويكــون للمجموعــة حــق ُملــزم بقبض دفعات عن التــزام األداء المكتمل 
تاريخه. حتى 

وتخصــص المجموعــة ســعر المعاملــة إلــى التزامــات األداء فــي أي عقــد بناًء على طريقــة المدخات التي تتطلب قيد اإليرادات على أســاس 
مســاعي الشــركة للوفاء بالتزام األداء. 

عندمــا تلبــي المجموعــة التــزام أداء مــن خــال تســليم الســلع والخدمات المتفــق عليها، فإنها تنشــئ أصل عقد بناًء علــى مبلغ الثمن الذي 
يحققــه األداء. عندمــا يتجــاوز مبلــغ الثمــن المســتلم مــن العميــل مبلغ اإليــراد المعترف به، فإن ذلك يؤدي إلى التــزام بموجب العقد.

تقــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للثمن المســتلم أو المســتحق، مع مراعاة شــروط الدفع المحددة تعاقديًا وباســتثناء الضرائب والرســوم. 
تقــوم المجموعــة بتقييــم ترتيبــات اإليــرادات علــى أســاس معاييــر محــددة لتحديد ما إذا كانت تعمــل بصفة أصيل أو وكيل. وخلصــت المجموعة 

إلــى أنهــا تعمــل بصفة األصيل فــي جميع ترتيبات اإليــرادات المتعلقة بها.

يتــم االعتــراف باإليــرادات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة عندما يكون مــن المحتمل أن تتدفق إلــى المجموعة منافع اقتصاديــة ويكون باإلمكان 
قيــاس قيمــة اإليــرادات والتكاليــف، عنــد االقتضــاء، بصورة موثوقــة. تمثل اإليرادات المبالــغ المدفوعة من العمــاء لتذاكر الدخول واإلقامة 

ومبيعــات األغذيــة والمشــروبات والســلع وإيرادات اإليجار ومبيعــات التجزئة والرعاية.

الدخول الدخولإيرادات  إيرادات 
يتــم االعتــراف بإيــرادات الدخــول المتعلقــة بمبيعــات تذاكــر المتنزهــات الترفيهية عند اســتعمال التذاكر وعند منــح إذن الدخول. ويتم قيد 

اإليرادات من التذاكر الســنوية على مدى ســنة واحدة من تاريخ أول اســتخدام.
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3. ملخــص السياســات المحاســبية الهامة تتمة

االعتــراف باإليرادات تتمة

إيرادات اإلقامةإيرادات اإلقامة
يتــم االعتــراف بإيــرادات اإلقامــة عند إشــغال الغــرف وتعرض مخصومًا منها الخصومات الســارية ورســوم البلدية. الخدمات المســاعدة المقدمة 
أثنــاء اإلشــغال هــي التزامــات أداء مميــزة، والتــي تمثل األســعار التي يتــم تحرير فواتير فيهــا للنزالء تمثل أســعار البيع المنفصلــة الخاصة بهم. 

يتــم االعتــراف باإليــرادات ذات الصلــة على مــدار فترة اإلقامة عندما يتــم الوفاء بااللتزام.

بيع األغذية والمشــروبات والسلعبيع األغذية والمشــروبات والسلع
ُتقيــد مبيعــات األغذيــة والمشــروبات والســلع عند بيــع البضائع، بالصافــي من الخصومات حيثمــا ينطبق ذلك.

اإليجار اإليجارإيرادات  إيرادات 
يتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار مــن عقود اإليجار التشــغيلية على مدار ســنة إيجاريــة واحدة. عندما تقــدم المجموعة حوافز اإليجارات التشــغيلية 

لعمائهــا، يتــم االعتــراف بالتكلفــة اإلجماليــة لهــذه الحوافــز على أنهــا تخفيض في إيرادات اإليجار على مدى الســنة اإليجارية.

الكفالة الكفالةإيرادات  إيرادات 
يتــم االعتــراف بإيرادات الكفالة على أســاس القســط الثابــت على مدار العقد.

التمويل التمويلإيرادات  إيرادات 
تشــتمل إيــرادات التمويــل علــى إيــرادات الفوائــد واألرباح من تعديــات االلتزام المالي. يتــم االعتراف بإيرادات الفوائد من األصــل المالي عندما 

يكــون مــن المرجــح أن تتدفــق إلــى المجموعــة فوائــد اقتصادية من ذلــك وُيمكن قياس قيمة اإليرادات قياًســا موثوًقا به. تســتحق إيرادات الفائدة 
علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة، بالرجــوع إلــى المبالــغ األصلية القائمة، وعلى أســاس معدل الفائدة الفعلي الســاري، الــذي يمثل المعدل الذي 

يخصــم بدقــة المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــال العمر المتوقــع للموجودات المالية إلــى صافي القيمــة الدفترية للموجودات 
عنــد االعتــراف المبدئــي. بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تعرضــت لانخفاض في قيمتهــا االئتمانية يتــم تطبيق معدل الفائــدة الفعلي على 

صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالي )بعد خصم مخصص الخســارة(.

منح
تحتســب المنــح بالقيمــة العادلــة عندمــا يكــون هنــاك تأكيد معقول على أن المنحة ســيتم اســتامها وأن المجموعة ســتلتزم بكافة الشــروط 

الملحقــة بهــا. كمــا تســّجل المنــح فــي بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر خــال الفترة الازمــة لمطابقتها مع التكاليــف المخصصة 
لتعويضهــا. يتــم عــرض إيــرادات المنــح ذات الصلــة ضمــن »الرواتب ومنافــع الموظفين األخرى« )إيضاح 20( في بيان األرباح أو الخســائر والدخل 

الشــامل اآلخر الموحد.

المعامــالت بالعملة األجنبية
ُتعــَرض البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة باســتخدام عملــة البيئة االقتصادية الرئيســية التي تعمــل ضمنها شــركات المجموعة )»العملة 

الوظيفيــة«(. إن البيانــات الماليــة الموحــدة المعروضــة بالدرهــم اإلماراتي، وهو العملــة الوظيفية وعملة العــرض للمجموعة.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، يتم تســجيل المعامــات بعمات بخاف العملــة الوظيفية للمجموعة بأســعار الصرف الســائدة في تواريخ 
إجــراء تلــك المعامــات. وفــي تاريــخ التقريــر، يتــم تحويل البنــود النقدية المقومة بالعمات األجنبية باألســعار الســائدة بتاريــخ التقرير. يتم إعادة 

تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة والمقومة بالعمات األجنبية باألســعار الســائدة بتاريخ تحديد القيمــة العادلة. ال يتم 
إعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة التي يتم قياســها من حيث التكلفــة التاريخيــة بالعملة األجنبية.

تــدرج فــروق أســعار الصــرف الناتجــة عــن تســوية البنود النقدية وإعــادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر 
الموحــد للســنة. وتــدرج فــروق أســعار الصــرف الناتجــة عــن تحويل البنود غيــر النقدية التي تظهــر بالقيمة العادلة في بيان األرباح أو الخســائر 

والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد للســنة باســتثناء الفــروق الناتجــة عن إعادة تحويل البنــود غير النقدية فيمــا يتعلق باألرباح والخســائر التي يتم 
احتســابها مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة. وبخصــوص هــذه البنود غيــر النقدية، يتم أيضــًا االعتراف بأي مكون صرف لتلك األرباح أو الخســائر 

مباشــرة في حقــوق الملكية.

رأس المال
يتــم تصنيــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة، ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنســوبة مباشــرة إلصدار األســهم العاديــة كاقتطاع من 

حقــوق الملكيــة. يتــم االعتــراف بأرباح وخســائر قياس المعامات مع المســاهم في حقــوق الملكية.
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4. معلومــات القطاعات
القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات المجموعة ويشــارك في أنشــطة تجاريــة قد تجني منهــا المجموعة إيرادات وتتكبــد مصاريف. تحدد 

المجموعــة وتعــرض فــي الوقــت الراهــن المعلومــات المالية كقطاع تشــغيلي فردي بنــاًء على المعلومــات التي تزّود داخليًا للمديــر التنفيذي 
مــن أجــل اتخــاذ القرارات، وهو أيضًا المســؤول الرئيســي عــن اتخاذ القرارات التشــغيلية )راجع اإليضاح 26(.

5. األحــكام المحاســبية الهامــة والمصادر الرئيســية للتقديــرات غير المؤكدة
يتعيــن علــى المجموعــة، عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة كمــا هو مبين في اإليضاح رقم 3، وضــع أحكام وتقديرات 

وافتراضــات حــول القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي ال تكــون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تســتند التقديرات ومــا يرتبط بها 
مــن افتراضــات علــى التجربــة الســابقة والعوامل األخــرى ذات الصلة. وقد تختلــف النتائج الفعلية عــن هذه التقديرات. 

تتــم مراجعــة التقديــرات ومــا يتعلــق بها من افتراضات على أســاس مســتمر. يتــم االعتراف بالتعديات علــى التقديرات المحاســبية في الفترة 
التــي يتــم خالهــا تعديــل التقديــرات إذا كان هــذا التعديــل ال يمــس إال تلــك الفترة، أو خال فترة التعديــل والفترات المســتقبلية إذا كان لهذا 

التعديــل أثر علــى الفترات الحالية والمســتقبلية.

االنخفاض فــي قيمة الموجودات
تنطــوي قابليــة اســترداد األصــل علــى رأي اإلدارة ممــا يقتضــي إجراء تقييــم لتحديد إذا ما كان باإلمــكان دعم القيمــة الدفترية للموجودات 
بالقيمــة قيــد االســتخدام، أي صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدية المســتقبلية المســتمدة من تلك الموجودات باســتخدام توقعات 

التدفقــات النقديــة التــي قــد تــم خصمهــا بمعــدل مناســب، أو القيمــة العادلة للموجودات ناقصــًا تكاليف البيــع، أيهما أعلى. وقد قدرت اإلدارة أن 
أقــل وحــدة توليــدًا للنقــد ألغــراض اختبــار انخفــاض القيمة هي غالبيــة الموجودات ضمن الممتلــكات والمعدات، حيث أنها تشــمل وجهة واحدة، 

دبــي باركــس آنــد ريزورتــس، أي وحــدة توليــد نقد واحدة تشــمل المتنزهــات الترفيهية األربعة، وفندق وعقــارات البيع بالتجزئة، باســتثناء األجزاء 
غيــر المطــورة من األرض )»الوجهة«(. 

لغــرض تحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي القيمة، اســتخدمت اإلدارة القيمة قيد االســتخدام إلجــراء تقييم انخفاض القيمــة بناًء على خطة 
العمــل التــي أعدتهــا اإلدارة والتــي تغطــي فتــرة منفصلــة طويلــة األجل تم اســتقرائها بعد ذلك لتقديــر القيمة النهائيــة. وكما هو الحال مع 

جميــع االفتراضــات، فــإن تقديــر اإلدارة مطلــوب بنــاًء علــى التجربة الســابقة وعوامل أخرى، بما في ذلــك توقعات األداء المســتقبلي التي يعتقد 
أنهــا معقولــة في ظل هذه الظروف. 

عنــد إعــداد خطــة العمــل الممتــدة لفتــرة طويلــة األجل، تقوم اإلدارة بوضع تقديــرات وافتراضات تتعلق باألداء المســتقبلي، والتــي تخضع بحكم 
طبيعتهــا للتغيــرات وبالتالــي قــد يختلــف األداء الفعلــي عــن األداء المتوقــع. راجــع اإليضاح 6 للحصــول على مزيد من التفاصيــل حول تقييم 

االنخفــاض في القيمــة للمجموعة.

تصنيف إل إل دبي هوتيل ذ.م.م كمشــروع مشــترك
إل إل دبي هوتيل ذ.م.م هي شــركة ذات مســؤولية محدودة يقدم شــكلها القانوني الفصل بين أطراف الترتيب المشــترك والشــركة 

نفســها. تمتلك المجموعة 60% من المشــروع المشــترك، إال أن المجموعة إلى جانب شــريكها في المشــروع المشــترك لها ســيطرة مشــتركة 
علــى الترتيــب وعليــه، تــم تصنيــف إل إل دبي هوتيل ذ.م.م كمشــروع مشــترك للمجموعة )إيضاح رقم 7(.

أســاليب قياس وتقييــم القيمة العادلة
تقــاس بعــض الموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بالمجموعــة بالقيمة العادلة ألغــراض التقارير الماليــة. تحدد المجموعة أســاليب التقييم 
والمدخــات المناســبة لقيــاس القيمــة العادلــة. وعنــد تقديــر القيمة العادلــة لألصل أو االلتزام، تســتخدم المجموعة بيانات الســوق القابلة 

للماحظــة كلمــا توفــرت. وفــي حالــة عــدم توفر معطيات المســتوى األول، تقــوم المجموعة بإشــراك مقيمين مســتقلين مؤهلين كطرف 
خارجــي للقيــام بالتقييــم. تعمــل اإلدارة بشــكل وثيــق مــع المقيميــن الخارجيين المؤهليــن لتحديد أســاليب التقييم والمدخات المناســبة لهذا 

النمــوذج. تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بأســاليب التقييم والمدخات المســتخدمة في تحديــد القيمة العادلــة لمختلف الموجودات 
والمطلوبــات في اإليضاح 11.

األعمــار اإلنتاجية المقــدرة للممتلكات والمعدات
يســتند التقييــم العــام لألعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات والمعــدات إلــى تحديــد عوامــل مثــل التقــادم الفنــي و/أو التقــادم الوظيفــي، 

ومســتوى الصيانــة، ومــا إذا كان العمــر اإلنتاجــي للموجــودات يعتمــد علــى العمــر اإلنتاجــي للموجــودات األخــرى، ويتــم تقييمــه مــع النظراء 
الدولييــن واإلقليمييــن. 

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة للموجــودات وأعمارهــا اإلنتاجيــة فــي تاريخ التقريــر ويتم تعديلهــا عند الضرورة، مع األخذ بعيــن االعتبار التطورات 
التكنولوجيــة والعوامــل األخــرى مذكــورة أعــاه. عندمــا تكون القيمــة الدفترية لألصل أكبر مــن قيمتــه التقديرية القابلة لاســترداد، يتم خفضها 

مباشــرًة إلى القيمة القابلة لاســترداد.
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6. ممتلــكات ومعدات

أرضأرض
ألف درهمألف درهم

مبانمبان
وبنيةوبنية
تحتيةتحتية

ألف درهمألف درهم

معداتمعدات
تكنولوجياتكنولوجيا
المعلوماتالمعلومات

ومعداتومعدات
أخرىأخرى

ألف درهمألف درهم

ألعابألعاب
الماهيالماهي
وأماكنوأماكن

الجذبالجذب
ألف درهمألف درهم

أثاثأثاث
وتجهيزاتوتجهيزات
ألف درهمألف درهم

مركباتمركبات
ألف درهمألف درهم

موجوداتموجودات
حقحق

االستخداماالستخدام
ألف درهمألف درهم

أعمالأعمال
رأسماليةرأسمالية
اإلنجاز اإلنجازقيد  قيد 
ألف درهمألف درهم

المجموعالمجموع
ألف درهمألف درهم

لتكلفة ا

1,266,8246,407,1481,200,1621,059,610121,7794,861252,496717,32611,030,206كمــا في 1 يناير 2019

70,63686,985––5,6473,3294,6762,697–إضافات خال الســنة

––395,106–––)395,106(––إعــادة التصنيف )ب(

)844(––)844(–––––استبعادات

)62,765(–)62,765(––––––تعديات اإليجــار التمويلي )ج(

1,266,8246,412,795808,3851,064,286124,4764,017584,837787,96211,053,582كما في 31 ديســمبر 2019

97,413107,769––3,6164,9231,647170–إضافات خال الســنة

)1,401(–––)1,115(–)286(––استبعادات

–)97,214(–––––97,214–تحويات

)4,592()4,592(–––––––حذف

1,266,8246,513,625813,0221,065,933123,5314,017584,837783,56911,155,358كما في 31 ديســمبر 2020

االســتهالك المتراكم واالنخفــاض في القيمة

75,7991,183,915432,006203,85347,9533,18641,651442,5782,430,941كمــا في 1 يناير 2019

383,489–184,57084,37051,49512,10592050,029–المحّمل للســنة

)790(––)790(–––––استبعادات 

––148,579–––)148,579(––إعــادة التصنيف )ب(

75,7991,368,485367,797255,34860,0583,316240,259442,5782,813,640كما في 31 ديســمبر 2019

345,536–178,28474,47750,13110,59665631,392–المحّمل للســنة

245,2761,094,99289,859171,62412,4213066,48267,1811,747,865خســارة انخفاض القيمة

)1,267(–––)1,114(–)153(––استبعادات 

321,0752,641,761531,980477,10381,9614,002338,133509,7594,905,774كما في 31 ديســمبر 2020

 القيمــة الدفترية
945,7493,871,864281,042588,83041,57015246,704273,8106,249,584في 31 ديســمبر 2020

1,191,0255,044,310440,588808,93864,418701344,578345,3848,239,942في 31 ديســمبر 2019

يتضمــن رأس المــال العامــل األعمــال المنفــذة للجوالت الجديدة وتكاليــف المرافق ذات الصلة. ) أ(  

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، تــم إعادة تصنيف موجــودات معدات تكنولوجيــا المعلومات والمعدات األخــرى المحتفظ  ) ب( 
بهــا بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي بقيمــة دفتريــة 141 مليــون درهم كما في 31 ديســمبر 2019 إلى موجودات حق االســتخدام حيث ترى اإلدارة أن 
هــذا يمثــل طبيعــة هــذه الموجــودات بشــكل أفضــل. وكما في 31 ديســمبر 2020، تضمنت موجودات حق االســتخدام للمجموعــة مرفق تبريد 
المنطقــة وموجــودات معــدات تكنولوجيــا المعلومــات والمعــدات األخــرى المحتفــظ بها بموجب عقــد إيجار تمويلي بقيــم دفترية قدرها 150 

مليــون درهــم و97 مليون درهــم على التوالي.

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، أبرمــت المجموعــة اتفاقية إيجــار تمويلي ُأعيد التفاوض بشــأنها فيمــا يتعلق بمعدات  ) ج( 
تكنولوجيــا المعلومــات والمعدات األخــرى ونتيجًة لذلك:

تم تمديد فترة ســداد التزامات اإليجار المســتحقة لثاث ســنوات إضافية.  •

تــم تخفيــض القيمــة التعاقديــة األصليــة بمبلغ 31 مليون درهم.  •

وعليــه، تــم تعديــل أصــل اإليجــار التمويلــي بمبلــغ 63 مليــون درهم مع األثــر المقابل على التزام اإليجــار التمويلي ذي العاقة وتم تســجيل ربح 
بقيمــة 9.3 مليــون درهــم كإيرادات غير تشــغيلية )إيضاح 24(.

يتــم رهــن موجــودات الممتلــكات والمعــدات التــي تبلــغ قيمتها الدفترية 5.7 مليــار درهم )2019: 7.5 مليار درهم( كضمان للتســهيات  ) د(  
البنكيــة للمجموعــة )إيضاح 16(.
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6. ممتلــكات ومعدات تتمة
فــي حيــن تعتقــد اإلدارة أنــه مــن المبكــر تقديــر التقييم العام للمتنزه الذي اســتمر ثاثة أعوام فقط من التشــغيل ويعتبر مشــروعًا  ) هـــ( 

تجاريـًـا طويــل األجــل، ونظــًرا ألن القيمــة الدفتريــة لصافــي موجودات المجموعة أكبر من رســملة الســوق للمجموعة )قبل خســارة االنخفاض 
فــي القيمــة المســجلة( والخســائر المتراكمــة المتكبــدة حتى اآلن بســبب كــون الوجهة في مرحلتهــا المبكرة من التشــغيل الكامل، وعدم 

التأكــد مــن التأثيــر علــى العمليــات المســتقبلية بســبب كوفيد-19، أجــرت اإلدارة تقييم انخفــاض القيمة على قابلية اســترداد الموجودات 
المدرجــة ضمن ممتلــكات ومعدات الوجهة. 

تــم إعــادة تقييــم االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي تقييــم انخفاض القيمة الذي تم إجراؤه كما في 31 ديســمبر 2019. وتــم تمديد فترة 
التوقعــات فــي تقييــم انخفــاض القيمــة المعــدل بشــكل تدريجي إلى 11 ســنة منفصلة لتعكــس المخاطر المتزايــدة الناتجة عن كوفيد-19، 

والــذي يتضمن تقليص النشــاط فــي خطة العمل.

اســتخدمت اإلدارة حســاب القيمــة قيــد االســتخدام إلجــراء تقييــم انخفــاض القيمة بناًء على خطــة العمل التي أعدتهــا اإلدارة واعتمدها مجلس 
اإلدارة والتــي تغطــي فتــرة منفصلــة طويلــة األجــل تم اســتقرائها بعد ذلك لتقديــر القيمة النهائية. تشــمل االفتراضات األساســية الكامنة وراء 
توقعــات التدفــق النقــدي والتي تشــكل األســاس لحســاب قيمة االســتخدام، عدد الزيــارات وإيراد الدخول لكل زيارة ومعــدل النمو طويل األجل 
ومعــدل الخصــم. وكمــا هــو الحــال مــع جميــع االفتراضات، فإن حكــم اإلدارة مطلوب بناًء على التجربة الســابقة وعوامــل أخرى، بما في ذلك 

توقعــات األداء المســتقبلي التــي يعتقــد أنها معقولــة في ظل هذه الظروف. 

تعتقــد اإلدارة أن التنبــؤ علــى مــدى فتــرة طويلــة األجــل لــه ما يبرره على أســاس أن المتنزهات هي موجودات طويلــة األجل في جوهرها، وأن 
الوجهــة فــي مرحلتهــا األولــى مــن التشــغيل الكامــل، علــى اعتبار أنهــا افُتتحت على مراحل من أواخر عام 2016 مع التوســع المســتمر، وحقيقة 

أن المجموعــة قــد خضعــت مؤخــًرا لعمليــة تطويــر وتحســين إلى جانــب ظروف كوفيد-19. وبناًء علــى تقييم انخفــاض القيمة الذي تم إجراؤه 
بعــد دمــج تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 بافتــراض زيــادة متأخرة للزيــارات، تم االعتراف بخســارة انخفاض في القيمــة بمبلغ 1,748 مليون درهم )2019: ال 

شــيء( كما في 31 ديســمبر 2020 على الموجودات.

تقــوم اإلدارة بوضــع تقديــرات وافتراضــات تتعلــق بــاألداء المســتقبلي، والتي تخضــع بحكم طبيعتهــا للتغيرات، وبالتالــي قد يختلف األداء 
الفعلــي عــن األداء المتوقــع. إن التقديــرات واالفتراضــات التــي قــد تنطوي على خطر في التســبب بإحــداث تعديل جوهري علــى القيم الدفترية 

للممتلــكات والمعــدات خــال الســنة المالية القادمــة مفصح عنها أدناه.

تحليل الحساســية
تــم مراجعــة االنخفــاض فــي القيمــة بنــاًء علــى التقديرات واالفتراضات األساســية باســتخدام المعلومات المتوفرة في الســوق في الوقت الراهن 

وأداء األعمــال قصيــر/ طويــل األجــل المتوقــع والــذي يعتبــر غير مؤكد. إضافة إلى ذلــك، يخضع هذا التقييم لاجتهادات الشــخصية بشــكل أكبر 
نظــًرا لعــدم التأكــد اإلضافــي الــذي تفرضــه جائحة كوفيد-19 وأثرهــا على التجارة والســياحة العالمية. لذلك، تم إجــراء تحليل الحساســية لتقييم 

أثــر التغيــرات الجوهريــة في االفتراضــات والتقديرات الرئيســية. وهي كما يلي:

عــدد الزيــارات وإيــرادات الدخــول لــكل زائر فــي المتنزهات الترفيهية- تســتند توقعــات عدد الزيارات وإيرادات الدخول لكل زيــارة إلى تحليل 
الســوق، بمــا فــي ذلــك إجمالي الســوق المســتهدفة، ومعدالت االختــراق، وتأثير إطاق موجودات جديدة )قيد التطوير حالًيا( وأنشــطة التســويق 

والمبيعــات، مــع مراعاة البيئة التنافســية.

افترضــت اإلدارة معــدل نمــو ســنوي مركــب بنســبة 7.8% إليــرادات الدخول لــكل زائر على مدار فتــرة تقييم االنخفاض فــي القيمة، ومعدل نمو 
ســنوي مركــب بنســبة 8.1% ألعــداد الزيــارات مــن الفتــرة المتوقع أن تعود مســتويات الزيارة خالها إلى مســتويات ما قبــل كوفيد-19 بأعداد 

تصــل إلــى 2.6 مليــون. إذا انخفضــت أعــداد الزيــارات وإيــرادات الدخول لكل زائر بنســبة 2.5% ســنويًا )بما في ذلك الســنة النهائية( مــع بقاء جميع 
المتغيــرات األخــرى ثابتــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض إضافي في القيمة قــدره 427 مليون درهم. وإذا انخفضت أعداد الزيارات بنســبة %5 

كل عــام )بمــا فــي ذلــك الســنة النهائيــة( مــع بقــاء جميــع المتغيرات األخرى ثابتة، قــد يؤدي ذلك إلى انخفاض إضافي فــي القيمة قدره 475 
مليــون درهــم. وإذا انخفضــت إيــرادات الدخــول بنســبة 5% كل عــام )بمــا في ذلك الســنة النهائية( مع بقــاء جميع المتغيرات األخــرى ثابتة، فقد 

يــؤدي ذلــك إلــى انخفاض إضافي في القيمــة قدره 390 مليون درهم.

معــدل الخصــم - تــم تحديــد معــدل خصم بنســبة 8.5% )2019: 8.5%( على أســاس متوســط التكلفة المرجح المقدر لرأس مال »مشــارك في 
الســوق« داخــل المنطقــة الجغرافيــة الرئيســية التــي تعمــل فيها المجموعة، وعلى أســاس بيانات الســوق في قطاعــات مماثلة وتعديل 

لمخاطــر الموجــودات المحــددة. تتضمــن االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة عند حســاب معدل الخصم نســبة الدين إلى تمويل حقــوق الملكية 
وأســعار خاليــة مــن المخاطــر. يتــم احتســاب صافي القيم الحالية باســتخدام معــدالت الخصم قبل الضريبة المشــتقة من المتوســط المرجح 

لتكلفــة رأس مــال المجموعــة قبــل الضريبــة. وإذا زاد معــدل الخصــم بمقــدار 10 نقاط أســاس مع بقاء جميــع المتغيرات األخرى ثابتــة، قد ينتج عن 
ذلــك انخفــاض في القيمــة بمبلغ 115 مليون درهم.

معــدل النمــو طويــل األجــل - تــم تحديــد معــدل نمو قدره 2.26% )2019: 2.5%( على أســاس توقعات اإلدارة طويلة األجل، مــع مراعاة االتجاهات 
المســتقبلية المتوقعــة فــي كل مــن تطــور الســوق ونمــو الحصــة في الســوق. إذا انخفض معــدل النمو على المدى الطويــل بمقدار 50 نقطة 

أســاس مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة، قد ينتج عن ذلــك انخفاض إضافي في القيمــة قدره 317 مليون درهم.
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7. اســتثمار في شــركة مســتثمر فيها محتســبة على أســاس حقوق الملكية
خال 2017، اكتتبت المجموعة في رأس مال شــركة إل إل دبي هوتيل ذ.م.م، والتي يتم احتســابها كاســتثمار في مشــروع مشــترك وفًقا 
لطريقــة حقــوق الملكيــة. تفاصيــل االســتثمار الــذي ســيتداول تحت اســم ليغوالند هوتيل دبي الذي مــن المتوقع أن يدخل حيز التشــغيل خال 

عــام 2021، هي كما يلي:

التأسيسطبيعة النشــاططبيعة النشــاطاالسماالسم التأسيسبلد  القياسنســبة الملكية %نســبة الملكية %بلد  القياسطريقة  طريقة 

حقــوق الملكية60%اإلمــارات العربية المتحدةالترفيــه والضيافةإل إل دبــي هوتيل ذ.م.م

يتكون رأس مال المشــروع المشــترك من أســهم عادية فقط، كل منها بمرتبة متســاوية. وبلد التأســيس هو مكان عملها الرئيســي. 

وفًقــا لبنــود تســهيل التمويــل، قدمــت المجموعــة تمويــاً قيمتــه 20 مليون درهم )2019: 20 مليون درهم( لحســاب احتياطي تجــاوز التكلفة 
لمواجهــة أي تجــاوزات فيمــا يتعلــق بتطويــر المشــروع المشــترك، وســيتم تحريره عند االنتهاء من المشــروع ما لم يتم اســتدعاؤه. ال توجد 

التزامــات أو مطلوبــات طارئــة أخــرى تتعلق بحصة المجموعة في المشــروع المشــترك.

الحركــة في االســتثمار كالتالي:

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

52,92653,668فــي 1 يناير

)742()4,869(حصة الخســارة المعترف بها خال الســنة

48,05752,926كما في 31 ديســمبر

الميزانيــة العمومية الموجزة

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

متداولة موجودات 

6,421–نقــد وما في حكمه

24,82925,173موجــودات متداولة أخرى

24,82931,594مجمــوع الموجودات المتداولة

متداولة مطلوبات 

18,59417,772ذمــم دائنة تجارية

2,138724مطلوبــات متداولة أخرى

20,73218,496مجمــوع المطلوبات المتداولة

موجودات ومطلوبــات غير متداولة

279,779219,256الموجودات

161,195101,558المطلوبات

الموجودات 122,681130,796صافي 

بيان الدخل الشــامل الموجز

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

)836()2,782(مصاريــف عمومية وإدارية

)400()5,333(تكاليــف التمويل

)1,236()8,115(مجموع الخســارة الشــاملة للسنة
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7. اســتثمار في شــركة مســتثمر فيها محتســبة على أســاس حقوق الملكية تتمة

مطابقــة المعلومــات المالية الموجزة

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

130,796132,032صافي الموجــودات االفتتاحية

)1,236()8,115(مجموع الخســارة الشــاملة للسنة

122,681130,796الرصيــد الختامــي لصافي الموجودات

60%60٪الحصة في شــركة مســتثمر فيها محتســبة على أســاس حقوق الملكية

73,60978,478الحصة في صافي موجودات شــركة مســتثمر فيها محتســبة على أســاس حقوق الملكية

)25,552()25,552(أربــاح غيــر محققة مــن نقل ملكية أرض 

48,05752,926القيمــة الدفترية

8. مخزون 

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

15,40515,120سلع 

ومشروبات 1,2781,725أغذية 

8,0347,777مخزون تشــغيلي آخر

24,71724,622

)2,534()2,560(مخصص مخــزون بطيء الحركة

22,15722,088

الحركــة في مخصص مخــزون بطيء الحركةالحركــة في مخصص مخــزون بطيء الحركة

2,5343,293كمــا في 1 يناير

)998(–عكوســات خال السنة

26239مخصصات مرصودة خال الســنة

2,5602,534كما في 31 ديســمبر

9. أرصــدة ومعامــالت األطراف ذات العالقة 
تشــمل األطراف ذات العاقة الشــركة األم، الشــركة األم المطلقة والكيانات الخاضعة للملكية المشــتركة و/ أو اإلدارة والســيطرة 

المشــتركة، وموظفو اإلدارة الرئيســيون وأعضاء مجلس اإلدارة والشــركات التي يتم التحكم فيها بشــكل مباشــر أو غير مباشــر من 
جانبهــم، أو الشــركات التي يمارســون عليهــا تأثيرًا فعاالً.

األرصــدة التالية مســتحقة كما فــي تاريخ التقرير:

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

مبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عالقة

6,05814,826مبالغ مســتحقة من الشــركة األم

4,4343,730مبالغ مســتحقة من شــركات تابعة للشــركة األم

3,243530مبالغ مســتحقة من مشــروع مشترك

249961مبالغ مســتحقة من المشــاريع المشــتركة للشــركة األم

 13,98420,047

مبالــغ مســتحقة إلى أطراف ذات عالقة

59,63757,128مبالغ مســتحقة إلى شــركة تابعة للشــركة األم )ب(

398398مبالغ مســتحقة إلى المشــاريع المشــتركة للشــركة األم

60,03557,526
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9. أرصــدة ومعامالت األطــراف ذات العالقة تتمة
تبــرم المجموعــة معامــات مــع أطــراف ذات عاقة على أســس تجارية وفي ســياق األعمال االعتيادية، وتتعلق األرصدة القائمة بشــكل رئيســي  ) أ(  

بخدمــات التأجيــر وإدارة المشــاريع. الشــروط هــي الشــروط واألحكام التجارية العادية وبأســعار الســوق. وال يتم تحميل أي فوائــد على المبالغ 
المســتحقة مــن/ إلــى أطــراف ذات عاقــة. وحيــث أن بعــض األرصدة غير مســددة وليس لديها بنود إعادة ســداد متفق عليهــا، فيتم اعتبارها 

كذمــم مدينــة/ دائنــة عنــد الطلب وُتصنــف كموجودات/ مطلوبات متداولــة )راجع اإليضاح 15 واإليضاح 16(.

خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2019، أبرمت المجموعة صفقة مع شــركتها األم لتســوية عقد خارجي للبنية التحتية المرحلة األولى  )ب ( 
بقيمة 104 مليون درهم. وفًقا لشــروط المعاملة، يتم ســداد هذا المبلغ على مدى 10 ســنوات وتم تســجيله بقيمة صافية حالية بمبلغ 57 

مليــون درهــم. تــم االعتــراف بمبلــغ 9.3 مليــون درهم كمعاملة مع أحد المســاهمين في بيان التغيرات في حقــوق الملكية الموحد، وهو يمثل 
الفــرق فــي القيمــة بيــن إلغــاء االلتزام الســابق واالعتــراف بااللتزام الجديد. ُيدرج االلتزام القائم كما في 31 ديســمبر 2019 و2020 بالتكلفة المطفأة. 

خــال الســنة، حــددت المجموعــة بعــض األرصــدة البالغــة 9.5 مليون درهم المســتحقة من أطراف ذات عاقة فيمــا يتعلق بخدمات إدارة  )ج ( 
المشــاريع كأرصدة غير قابلة لاســترداد، وقد تم شــطبها وعكســها ضمن »إيرادات أخرى - بالصافي« في بيان األرباح أو الخســائر والدخل 

الشــامل اآلخر الموحد.

مكافــآت اإلدارة العليا

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

8,85911,213منافــع قصيرة األجل

281306منافــع طويلة األجل

9,14011,519

10. ذمــم مدينة تجارية وأخرى

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

70,95673,010ذمــم مدينة تجارية

)23,410()24,684(االنخفــاض فــي قيمة الذمــم المدينة التجارية

46,27249,600

22,49019,789دفعات مقدمــة إلى مقاولين

28,07429,977مبالــغ مدفوعة مقدمــًا وذمم مدينة أخرى

1,1091,613فوائد مســتحقة

97,945100,979

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

97,945100,979متداولة 

تطبــق المجموعــة المنهــج المبســط للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم 9 لقيــاس الخســائر االئتمانية المتوقعة، الذي يســتخدم مخصص 
الخســائر المتوقعــة علــى مــدى العمــر لجميــع الذمــم المدينة التجارية. تــم تكوين مخصص االنخفاض فــي قيمة للذمــم المدينة التجارية 

بقيمــة 25 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2019: 23 مليــون درهــم(. وقــد تم تحديــد هذا المخصص بنــاًء على افتراضات حول مخاطــر التعثر ومعدالت 
الخســارة المتوقعــة. تســتخدم المجموعــة أحكامــًا عنــد اتخاذ هــذه االفتراضات وتحديــد المدخات، وذلك بناًء على تاريــخ المجموعة وظروف 

الســوق الحاليــة، باإلضافــة إلــى التقديرات المســتقبلية في نهايــة كل فترة تقرير.

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

الحركــة فــي انخفاض قيمة الذمــم المدينة التجاريةالحركــة فــي انخفاض قيمة الذمــم المدينة التجارية

23,41011,408كمــا في 1 يناير

)2,715(–عكوســات خال السنة

1,27414,717الخســائر االئتمانيــة المتوقعة المحملة للســنة

24,68423,410كما في 31 ديســمبر
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10. ذمــم مدينــة تجارية وأخرى تتمة
لــدى المجموعــة مخاطــر ائتمانيــة محــدودة فيمــا يتعلــق بالذمم المدينة التجارية الناشــئة عن الدخــول إلى المتنزهــات الترفيهية واإلقامات 

الفندقيــة المحجــوزة مــن خــال الشــركاء التجارييــن والفندقييــن ألن غالبيــة األرصدة إما مضمونــة كضمان أو أن الرصيد مؤمــن عبر ترتيبات 
تأميــن مــن طــرف ثالــث. يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعة المقدرة لهذه الذمــم المدينة التجارية باســتخدام كل من الخبــرة الفعلية 

لخســارة االئتمــان والتوقعــات المســتقبلية المعدلــة وفًقــا ألي ضمانــات ائتمانيــة قائمة، والنتيجــة ال تكون جوهرية بالنســبة لرصيد الذمم 
المدينــة التجاريــة أو االنخفــاض فــي القيمة ذي الصلة.

تســعى المجموعــة إلــى الحــد مــن مخاطــر االئتمــان المتعلقة بشــركاء الرعاية والمســتأجرين من خال إبرام عقود مع العمــاء المرموقين 
ومراجعــة عاقــات التعامــات التجاريــة الســابقة ومخاطــر التعثــر. يتعلــق رصيد الذمم المدينــة التجارية كما في 31 ديســمبر 2020 في المقام 

األول بالذمــم المدينــة التــي تــم تكويــن مخصــص محــدد لانخفاض فــي قيمتها بمبلغ 24.7 مليــون درهم )2019: 23.4 مليون درهم(. 

يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المقــدرة باســتخدام كل مــن التجربة الفعلية لخســارة االئتمــان والتوقعات المســتقبلية، ولم ينتج 
عنهــا أي أثــر جوهــري على االنخفاض فــي قيمة هذه الذمــم المدينة التجارية. 

فــي 31 ديســمبر 2020، كان أكبــر 5 عمــاء للمجموعــة يمثلــون 68% )2019: 62%( مــن إجمالــي رصيــد الذمم المدينــة التجارية. ترى اإلدارة أن هذا 
التركيــز فــي مخاطــر االئتمــان لــن ينتــج عنه خســارة للمجموعة نظرًا للســجل الحافــل الذي يتمتع به عمــاء المجموعة من الوفــاء بالتزاماتهم 

الماليــة. ويعتبــر أي انخفــاض متوقــع فــي أرصــدة المبالــغ المدفوعة مقدًمــا والذمم المدينة األخــرى والدفعات المقدمة إلــى المقاولين التي 
تخضــع لنمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعة غير جوهري.

11. األدوات المالية المشــتقة

3131 ديسمبر  ديسمبر 20202020

القيمــة العادلة
الموجبة

ألف درهم

القيمــة العادلة
السالبة

ألف درهم

القيمة 
االسمية

ألف درهم

27,8911,537,723–مقايضات أســعار الفائدة

3131 ديســمبر  ديســمبر 20192019

القيمــة العادلةالقيمــة العادلة
الموجبةالموجبة

ألف درهمألف درهم

القيمــة العادلةالقيمــة العادلة
السالبةالسالبة

ألف درهمألف درهم

لقيمة  لقيمة ا ا
االسميةاالسمية

ألف درهمألف درهم

6,7995,8622,730,789مقايضات أســعار الفائدة

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، قامــت المجموعــة بإنهاء بعض مقايضات أســعار الفائــدة فيما يتعلق بقروضهــا ألجل المقومة 
بالــدوالر األمريكــي والتــي تــم تحويلهــا إلــى قــروض ألجل مقومة بالدرهــم اإلماراتي )إيضاح 16(. بعــد تقييم عدم الفعالية، تم إيقاف محاســبة 

التحــوط ولــم يعــد يتــم تصنيــف مقايضــات أســعار الفائدة المتبقيــة كأدوات تحوط وتصنيفها عند المســتوى الثانــي نظًرا ألن واحدًا أو أكثر 
مــن المدخــات الجوهريــة ال يعتمــد علــى بيانــات ســوقية ملحوظــة )إيضاح 28(. يتم إعادة تدويــر احتياطي التحــوط المتراكم إلى بيان األرباح أو 

الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد علــى مــدار المدة األصلية لعاقــة التحوط، وعليه تم تســجيل مبلغ 21.6 مليون درهــم ضمن »تكاليف 
التمويــل« فــي بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر الموحد.

12. موجــودات مالية أخرى

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

مقّيد 116,792166,130نقد 

ثابتة 100,000–ودائع 

116,792266,130

يشــمل النقــد المقّيد ما يلي:

الودائــع الثابتــة المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك بفترات اســتحقاق أصلية تزيد عن ثاثة أشــهر بمتوســط أســعار فائدة تتراوح بين 1% إلى 3% ســنويًا.  -

-  االحتياطيات النقدية المحتفظ بها في حســاب احتياطي خدمة الدين للمجموعة كما هو مطلوب بموجب شــروط ترتيبات تمويل المجموعة

الهوامــش النقديــة المودعــة لدى البنوك إلصــدار خطابات االعتماد  -

المصروفــات الرأســمالية المحتفــظ بهــا فيما يتعلــق بالموجودات الفندقيــة للمجموعة  -
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13. النقــد وما في حكمه

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

ثابتة 575,000875,000ودائع 

74,46655,909نقــد لدى البنك 

1,7653,088نقــد في الصندوق

651,231933,997النقــد وما في حكمه

يشــمل النقــد لــدى البنــك حســابات تحــت الطلــب تحمــل فائدة تصل إلى 1% ســنويًا )31 ديســمبر 2019: 1%(. تســتحق الودائــع قصيرة األجل 
المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك خــال فتــرات اســتحقاق أصليــة لمدة ثاثة أشــهر أو أقل بمتوســط أســعار فائــدة تتراوح بين 1% إلى 3% )31 ديســمبر 

2019: 2% إلى 3%( ســنويًا.

14. رأس المال

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

12,643,65512,643,655يبلــغ رأس المــال المصــرح به 12,643,655,416 ســهمًا، بقيمة 1 درهم للســهم الواحد

7,999,9137,999,913يبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامل 7,999,912,670 ســهمًا بقيمة 1 درهم للســهم الواحد

15. ســندات قابلة للتحويل

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

1,362,8411,255,647الرصيد في بداية الســنة

117,183107,194فائدة متراكمة خال الســنة

1,480,0241,362,841

)65,717()65,717(ناقصــًا: القيمــة المتبقيــة لعنصر حقــوق الملكية

1,414,3071,297,124القيمــة الدفترية لعنصــر المطلوبات

خــال 2018، أبرمــت المجموعــة اتفاقــًا مــع الشــركة األم ومراس القابضة ذ.م.م إلصدار ســندات قابلــة للتحويل بقيمــة 1.2 مليار درهم تمت 
الموافقــة عليهــا فــي الجمعيــة العموميــة المنعقــدة فــي 25 أبريــل 2018. بموجب االتفاق، تم تضميــن الرصيد الحالي المســتحق من القرض 

المســاند مــن مســاهم والفائــدة المتراكمــة فــي الســندات القابلة للتحويل. تســتحق الســندات القابلة للتحويل فــي 30 يونيو 2026 ، وتحمل 
فائدة بنســبة 8% ســنويًا متراكمة كل ثاثة أشــهر، ويكون الســند قاباً للســداد في تاريخ االســتحقاق ما لم يتم تحويله قبل ذلك. 

وتعتبــر الســندات قابلــة للتحويــل مــن خــال خيــار حامليهــا بســعر ثابــت يبلغ 1.04 درهم مــن الفترة التي تبدأ من 1 ينايــر 2021 وتنتهي في 31 
ديســمبر 2024. يتم تمديد فترة التحويل لمدة 12 شــهًرا عند االنتهاء في حال كان متوســط الســعر المرجح ألســهم الشــركة لمدة 12 شــهرًا أقل 

مــن 1.04 درهــم. كمــا في 31 ديســمبر 2020 تم إصدار الســندات القابلــة للتحويل بالكامل.

راجــع اإليضــاح رقــم 3 فيمــا يتعلــق بالعرض المســتلم من الشــركة األم ومــراس القابضة ذ.م.م والنيــة بتحويل مبلغ القــرض القائم القابل 
للتحويل إلى أســهم.
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16. تســهيالت بنكية

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

4,158,0264,158,026الرصيد في بداية الســنة

–)14,961(ربح تعديل شــروط التســهيات البنكية

–1,796إطفــاء الربح باســتخدام طريقة الفائــدة الفعلية

4,144,8614,158,026قروض ألجل

307,438306,466مجمــوع تكاليف االقتراض

)118,157()147,272(ناقصــًا: اإلطفاء المتراكم

160,166188,309تكاليــف االقتــراض غير المطفأة

3,984,6953,969,717القيمــة الدفترية

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

–213,248خال ســنة واحدة

251,727213,248أكثر من ســنة حتى ســنتين

1,470,2891,093,587أكثر من ســنتين حتى 5 ســنوات

2,209,5972,851,191أكثر من 5 ســنوات

4,144,8614,158,026

–213,248مبالغ مســتحقة الســداد خال 12 شهرًا

3,931,6134,158,026مبالغ مســتحقة الســداد بعد 12 شهرًا

4,144,8614,158,026

قروض ألجل
لدى المجموعة تسهيات بنكية بقيمة 4.2 مليار درهم )31 ديسمبر 2019: 4.2 مليار درهم( بقيمة دفترية قدرها 4.1 مليار درهم )31 ديسمبر  ) أ ( 

2019: 4.2 مليار درهم( في شكل قروض ألجل تم استخدامها بالكامل كما في 31 ديسمبر 2020 )31 ديسمبر 2019: مستخدمة بالكامل(.

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، وكجــزء من المناقشــات الجارية بشــأن تعديل الديــون، توصلت المجموعة إلــى اتفاق مع اتحاد  )ب ( 
تســهيل القــرض ألجل علــى النحو التالي:

تــم تحويــل جــزء الدين المقوم بالدوالر األمريكــي إلى الدرهم اإلماراتي.  •

تــم إنهــاء بعض مقايضات أســعار الفائدة )إيضاح 11(.  •

تــم تخفيــض الفائــدة النقديــة المســددة لفتــرة 15 شــهًرا المنتهيــة في 30 يونيو 2021 إلى 1%. سيســتمر اســتحقاق الفوائــد المتبقية للفترة   •
المذكورة أعاه على أســاس غير مركب وســيتم تســويتها في 30 يونيو 2021.

تم تسجيل األرباح الناتجة من تعديل شروط التسهيات البنكية كإيرادات أخرى في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد )إيضاح 24(.

يتــم ضمــان التســهيات البنكيــة المشــتركة القائمــة مــن خال مجموعة مــن الرهون على الممتلــكات المملوكــة للمجموعة )إيضاح 6(،  )ج( 
وتخصيصــات لبعــض العقــود، والرهــون علــى بعــض الحســابات البنكية والودائــع بقيمة 453 مليون درهــم )2019: 769 مليون درهم(، وضمانات 

من الشــركة األم. 

اعتماد خطابات 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، لــدى المجموعــة تســهيات تتعلــق بخطابــات االعتمــاد البالغة 200 مليون درهم )31 ديســمبر 2019: 200 مليون درهم( 

وخطابــات االعتمــاد القائمــة البالغــة 3.2 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2019: 10 مليــون درهم(. ويتــم تأمين خطابات االعتمــاد عن طريق هامش 
نقدي بنســبة %100.

تســوية صافي الدين
يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل التغييــرات فــي مطلوبات المجموعة الناشــئة عن أنشــطة التمويل المتضمنــة التغيرات النقديــة وغير النقدية. 

المطلوبــات الناشــئة عــن أنشــطة التمويــل هــي تلــك التي تم تصنيــف تدفقاتها النقديــة أو تدفقاتها النقدية المســتقبلية فــي بيان التدفقات 
النقديــة الموحــد للمجموعــة كتدفقــات نقدية من األنشــطة التمويلية.
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16. تســهيالت بنكية تتمة

نقدية نقديةتغيرات  تغيــرات غير نقديةتغيــرات غير نقديةتغيرات 

1 يناير 2020
ألف درهم

تدفقــات نقدية
تمويلية 

ألف درهم

عنصر حقوق
لملكية ا

للسندات
القابلة

للتحويل
ألف درهم

اإليجار
التمويلي

به المعترف 
ألف درهم

تغيرات أخرى
نقدية غير 
ألف درهم

31 ديســمبر 2020
ألف درهم

ســندات قابلــة للتحويل )بما في ذلك 
117,1831,414,307–––1,297,124الفائــدة المركبة المســتحقة الدفع(

قــرض بنكي )بمــا في ذلك الفائدة 
86,1474,144,861––)99,312(4,158,026البســيطة المستحقة(

اإليجار 28,056451,730––)9,004(432,678مطلوبات 

5,887,828)108,316(––231,3866,010,898

)651,231()933,997(ناقصــًا: النقــد وما في حكمه

)116,792()266,130(ناقصــًا: موجودات مالية أخرى

الدين 4,687,7015,242,875صافى 

نقدية نقديةتغيرات  تغيــرات غير نقديةتغيــرات غير نقديةتغيرات 

11 يناير  يناير 20192019
ألف درهمألف درهم

نقدية نقديةتدفقات  تدفقات 
يلية  يلية تمو تمو

ألف درهمألف درهم

حقوق حقوقعنصر  عنصر 
لملكية لملكيةا ا
للسنداتللسندات

القابلةالقابلة
يل يلللتحو للتحو

ألف درهمألف درهم

اإليجاراإليجار
التمويليالتمويلي

به بهالمعترف  المعترف 
ألف درهمألف درهم

أخرى أخرىتغيرات  تغيرات 
نقدية نقديةغير  غير 
ألف درهمألف درهم

3131 ديســمبر  ديســمبر 20192019
ألف درهمألف درهم

ســندات قابلــة للتحويل )بما في ذلك 
107,1941,297,124–––1,189,930الفائــدة المركبة المســتحقة الدفع(

قــرض بنكي )بمــا في ذلك الفائدة 
225,8904,158,026––)225,890(4,158,026البســيطة المستحقة(

اإليجار 432,678)84,755(––)9,075(526,508مطلوبات 

5,874,464)234,965(––248,3295,887,828

)933,997()1,053,001(ناقصــًا: النقــد وما في حكمه

)266,130()729,609(ناقصــًا: موجودات مالية أخرى

الدين 4,091,8544,687,701صافى 

17. ذمــم دائنة تجارية وأخرى

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

279,160178,987ذمــم دائنة تجارية

369,460371,245مصاريف مســتحقة

دائنة 92,083197,784محتجزات 

60,76191,990مطلوبات تســوية طويلة األجــل لمقاولين

58,25544,516إيــرادات مؤجلة ) أ(

17,61220,527إيجــار ودفعات مقدمة أخرى 
أخرى* 116,94220,256مطلوبات 

994,273925,305

933,512833,315متداولة 

60,76191,990غيــر متداولة )ب(

994,273925,305

* تشــمل الفائــدة المســتحقة الدفــع بقيمة 97 مليون درهم.
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ذمــم دائنــة تجارية وأخرى تتمة   .17
إيرادات مؤجلة ) أ(  

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

44,51641,869الرصيد في بداية الســنة

28,72997,038تحصيــات نقدية وحركات أخرى

)94,391()14,990(إيرادات مســجلة خال الســنة )إيضاح 19(

58,25544,516الرصيد في نهاية الســنة

تمثــل اإليــرادات المؤجلــة التزامــات األداء المســتحقة للمجموعة فيمــا يتعلق بما يلي:

مبالــغ محصلــة مدفوعــة مقدمــًا من مبيعات التذاكر الســنوية والحجوزات المســبقة  -

اتفاقيــات الرعايــة مع أطراف أخرى  -

وســيتم االعتــراف بهــا كإيراد خال ســنة واحــدة حين تفــي المجموعة بالتزاماتهــا المتعلقة باألداء. 

تــم تقديــر القيمــة العادلــة للمطلوبــات غيــر المتداولــة باســتخدام معدل خصم قدره 8% وهو ما يقارب ســعر الفائــدة الفعلي. تم إعادة  )ب ( 
التفــاوض علــى االلتــزام خــال الســنة الســابقة مــع إدراج إعادة القياس في بيان األرباح والخســائر والدخل الشــامل اآلخــر الموحد )راجع اإليضاح 23(.

18. مخصصات

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

36,54936,791مخصــص المطلوبــات األخرى ) أ(

8,8338,736مكافــآت نهاية الخدمــة للموظفين )ب(

45,38245,527

مخصــص المطلوبات األخرى )أ ( 

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

36,79170,324الرصيد في بداية الســنة

)33,533()242(مبالغ مســتغلة خال الســنة

36,54936,791الرصيد في نهاية الســنة

يمثــل مخصــص المطلوبــات األخــرى غرامــات اإلنهــاء والتأخيــر المحتملة وكذلك تكاليــف التســريح المرتبطة ببعض اتفاقيات البناء واالستشــارات 
للمجموعــة. يمثــل المخصــص أفضــل تقديــر متوفــر لدى اإلدارة للتدفــق الخارجي المحتمــل، ولكن توقيت التدفــق الخارجي غير مؤكد. 

مكافــآت نهاية الخدمــة للموظفين )ب( 

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

8,7367,138الرصيد في بداية الســنة

2,8614,605المحّمل للســنة

)3,007()2,764(مبالغ مدفوعة خال الســنة

8,8338,736الرصيد في نهاية الســنة

تــم رصــد مخصــص مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفين وفقــًا لقانون العمل بدولة اإلمــارات العربية المتحدة ويســتند إلــى التعويضات الحالية 
وســنوات الخدمــة المتراكمــة بتاريخ التقرير.
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19. إيرادات

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

إيــرادات مــن العقــود مع العماء - في نقطــة زمنية محددةإيــرادات مــن العقــود مع العماء - في نقطــة زمنية محددة

51,676159,124إيرادات الدخول )باســتثناء التذاكر الســنوية(

26,54172,320مبيعات األغذية والمشــروبات

11,03833,293بيع سلع

8,58219,677أخرى

97,837284,414

إيــرادات مــن العقود مــع العماء - مع مرور الوقتإيــرادات مــن العقود مــع العماء - مع مرور الوقت

27,12961,406إيرادات اإلقامة

5,62733,019إيرادات الدخول )التذاكر الســنوية(

الرعاية 9,36361,372إيرادات 

3,849–أتعاب اإلدارة

42,119159,646

4,43347,138إيرادات اإليجار

144,389491,198

خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2019، أبرمت المجموعة اتفاقية تســوية مع مســتأجر لعدة وحدات الســترداد الرســوم المســتحقة طويلة 
األجــل للتأجيــر والرســوم األخــرى ذات العاقــة البالغــة 40.5 مليــون درهم وتــم إدراج مبلغ 33.6 مليون درهم في إيــرادات اإليجار ومبلغ 6.9 

مليــون درهــم بالصافــي ضمــن »رواتــب واســتهاك ومصاريــف أخرى« )اإليضــاح 20(. ومن أصل مبلغ 40.5 مليون درهم الذي تم اســترداده، تم 
تقييــم مبلــغ 38.8 مليــون درهــم علــى أنــه غيــر متكــرر بطبيعته، وبالتالي تم اســتبعاده من األربــاح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واالســتهاك 

واإلطفــاء )إيضاح 26(.

20. رواتب واســتهالك ومصاريف أخرى

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

127,932224,625رواتــب ومنافع أخــرى للموظفين*

345,536383,489اســتهاك )إيضاح 6(

مرافق 36,35563,953مصاريف 

29,37355,701أتعاب اإلدارة ورســوم االمتياز

وصيانة 25,39336,333إصاحات 

23,57336,229مصاريــف توريد واتصــاالت وتكنولوجيا

إيجار 5,71017,990مصاريف 

5,4554,973مصاريــف التأمين 

3,59516,005ترفيه وموســيقى مــن متعهدين خارجين

األمن  2,8177,833مصاريف 

1,27412,002مخصــص ديون مشــكوك فــي تحصيلها )إيضاح 10(

9,79622,486أخرى

616,809881,619

*  تتضمــن مســاهمات التقاعــد لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التي تقدمهــا المجموعة وفقًا للقانــون االتحادي رقم 7 لســنة 1999، وتخفيضًا بقيمة 

8.6 مليــون درهــم )2019: 3.3 مليــون درهــم( فــي المصاريــف الناتجــة عــن المنح المســتلمة غير القابلة لإللغاء من الشــركة األم على الرواتــب والمنافع األخرى 
لمواطنــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة.
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21. تكاليف مباشــرة أخرى

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

ومشروبات 8,26120,881أغذية 

4,62415,374سلع

2,2945,649أخرى

6103,222رعاية 

15,78945,126

22. تكاليــف التمويل

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

195,971226,103فائــدة على قرض ألجل

117,183107,220فائدة على الســندات القابلــة للتحويل 

45,05945,256فائــدة على عقود اإليجار

29,11528,987إطفــاء تكاليف االقتراض

–21,639خســائر تحوطــات التدفقــات النقديــة مــن القيمة العادلــة معاد تصنيفها إلى الربح أو الخســارة

11,9296,452إطفــاء خصم علــى مطلوبات طويلة األجل

–465خســائر من التحوطــات غير الفعالة 

421,361414,018

التمويل 23. إيرادات 

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

11,81322,188فائــدة على الودائع

27,098–ربــح من تعديــل المطلوبات المالية

11,81349,286

24. إيــرادات أخرى - بالصافي

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

–14,961ربــح من تعديل شــروط التســهيات البنكية )إيضاح 16(

–2,946رســوم إنهاء اتفاقية إيجار

1,9165,414اســترداد ضريبة البلدية

9,340–ربــح مــن تعديات اإليجار )إيضاح 6 )ج((

)12,256()26(مخصصــات لمــرة واحدة متعلقــة بالموظفين

–)4,592(شــطب ممتلــكات ومعدات )إيضاح 6(

–)9,452(شــطب أرصدة طرف ذي عاقة )إيضاح 9 )ج((

721,806إيرادات غير تشــغيلية أخرى

5,8254,304
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25. الخســارة األساســية والمخّفضة للســهم الواحد
ُتحتســب الخســارة األساســية للســهم بقســمة الخســائر العائدة إلى حملة أســهم الشــركة على عدد األســهم العادية المصدرة خال الســنة.

202020192019

)854,554()2,657,943(الخســارة العائدة إلى حملة أســهم الشــركة )بآالف الدراهم(

المتوســط المرجح لعدد األســهم )باآلالف(
7,999,9137,999,913قائــم في 1 يناير و31 ديســمبر

)0.107()0.332(الخســارة األساســية والمخّفضة للسهم )بالدرهم(

ليــس لــدى المجموعــة أي أدوات يمكــن أن يكون لها تأثير مخّفض على خســارة الســهم عند الممارســة.

26. األربــاح المعدلــة قبل الفوائد والضرائب واالســتهالك واإلطفاء
عرضــت اإلدارة األربــاح المعدلــة قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفــاء بصفتها واحدة من أهم مقاييس األداء، وترى اإلدارة أن ذلك يناســب 

فهــم األداء المالــي للمجموعــة. ويتــم احتســاب األربــاح المعدلة قبــل الفوائد والضرائب واالســتهاك واإلطفاء للمجموعة عــن طريق تعديل 
الخســارة للفتــرة مــن أجــل اســتبعاد تأثيــر تكاليــف التمويل وإيــرادات التمويل واالســتهاك والمصاريف غير المتكررة. وال تعــد األرباح المعدلة 

قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفــاء مــن بيــن مقاييس األداء المحددة فــي المعايير الدوليــة للتقارير المالية، كما قــد ال يكون تعريف 
المجموعــة لألربــاح المعدلــة قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفاء قابــاً للمقارنة مع مقاييــس األداء واإلفصاحات المبينــة بالمثل من قبل 

منشــآت أخــرى. مبيــن أدنــاه تســوية الخســارة للفترة مع األربــاح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واالســتهاك واإلطفاء:

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

السنة )854,554()2,657,943(خسارة 

لـ:  لـ: معدلة  معدلة 

345,536383,489استهاك

–1,747,865خســائر االنخفاض فــي القيمــة للممتلكات والمعدات

421,361414,018تكاليــف التمويل

التمويل )49,286()11,813(إيرادات 

)106,333()154,994(األربــاح قبل الفوائد والضرائب واالســتهالك واإلطفاء

تعديــات للبنــود غير المتكررة: تعديــات للبنــود غير المتكررة: 

)38,760(–إيــرادات اإليجــار غير المتكررة والرســوم األخــرى ذات العاقة )اإليضاح 19(

)4,304()5,825(إيــرادات أخــرى - بالصافي )إيضاح 24(

)149,397()160,819(األربــاح المعدلــة قبل الفوائد والضرائب واالســتهالك واإلطفاء

27. التزامــات ومطلوبات طارئة

االلتزامات )أ( 
بلغــت قيمــة االلتزامــات للخدمــات المســتلمة بشــأن تطوير وإنشــاء موجــودات مصنفة ضمن حســاب الممتلكات والمعــدات مبلغ 84 مليون 

درهم كما في 31 ديســمبر 2020 )31 ديســمبر 2019: 96 مليون درهم(.

عقــود إيجار تشــغيلية - المجموعة كطرف مســتأجر )ب( 

 الحــد األدنى لدفعات الحــد األدنى لدفعات
الفائدةالفائدةاإليجار المســتقبليةاإليجار المســتقبلية

 القيمــة الحالية للحد القيمــة الحالية للحد
األدنــى لدفعات اإليجاراألدنــى لدفعات اإليجار

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

31,38926,67826,284–26,67857,673ال تتجاوز ســنة واحدة

 أكثر من ســنة وأقل من
5337,514255,418176,415196,470161,09958,948 سنوات

860,075993,689596,122646,243263,953347,446أكثر من 5 ســنوات

1,224,2671,306,780772,537874,102451,730432,678
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27. التزامــات ومطلوبــات طارئة تتمة

عقــود إيجــار تشــغيلية - المجموعة كمؤّجر )ج ( 

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

6,65222,619ال تتجاوز ســنة واحدة

1338,832أكثر من ســنة وأقل من 5 ســنوات

6,78531,451

اعتماد خطابات  )د( 

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

اعتماد 3,29210,462خطابات 

المطلوبــات الطارئة ـ(  )هــ
قــد تنشــأ المطلوبــات الطارئــة فــي ســياق العمل االعتيادي. اســتناًدا إلــى المعلومات المتاحــة حالًيا، ال يمكن تحديد أي من هــذه المطلوبات 

الطارئــة؛ إمــا لعــدم إمكانيــة قياســها فــي هــذه المرحلــة أو لعدم جدواها برأي اإلدارة، وبالتالــي ال ُيرجح أن تؤدي إلى تدفق نقدي إلــى المجموعة 
فــي الوقت الحالي.

قانونية قانونيةمطالبة  مطالبة 
إن إحــدى الشــركات التابعــة العاملــة للمجموعــة هــي طــرف في دعوى حيث يســعى المدعي في تلــك الدعوى للحصول علــى تعويض مقابل 

خدمــات استشــارية مقدمــة فيمــا يتعلــق بعقــود رعايــة معينــة. إن الدعوى قيد نظــر المحكمة حالًيا مــع تقديم كل طرف مطالبتــه القانونية. 
وعليــه، ال تــزال المجموعــة تعتقــد أن المبالــغ المدرجــة فــي المطالبــة المحتملة غيــر مثبتة وبالتالي ســيتم رفضها فــي نهاية المطاف من 

قبــل المحاكــم. قامــت اإلدارة بتقييــم التأثيــر المالــي المحتمــل علــى المجموعــة على أنه منخفــض وتعتقد أن المبالــغ المعترف بها حتى اآلن 
والمســتحقة كمــا بنهايــة الســنة تعكس المبالغ المســتحقة في ســياق العمل االعتيادي. 

المالية 28. األدوات 

السياسات المحاســبية الهامة )أ ( 
يتضمــن اإليضــاح رقــم 3 تفاصيــل السياســات المحاســبية الهامــة والطرق المطبقة، بما في ذلك معايير االعتراف وأســاس القياس وأســاس 

االعتــراف باإليــرادات والمصاريــف، وذلــك فيما يتعلق بــكل فئة من الموجــودات والمطلوبات المالية.

فئــات األدوات المالية )ب ( 

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

الموجــودات الماليةالموجــودات المالية

46,27249,600ذمــم مدينــة تجارية، بالصافي

1,1091,613فوائد مســتحقة

20,557 15,209ذمــم مدينــة أخــرى )باســتثناء الدفعات المقدمة إلــى المقاولين والمبالــغ المدفوعة مقدمًا(

13,98420,047مبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عاقة

116,792266,130موجــودات مالية أخرى

651,231933,997نقــد وما في حكمه

844,5971,291,944موجــودات ماليــة - بالتكلفة المطفأة

6,799–أدوات ماليــة مشــتقة - بالقيمــة العادلة

844,5971,298,743مجمــوع الموجودات المالية
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28. األدوات الماليــة تتمة

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

المطلوبــات المالية المطلوبــات المالية 

279,160178,987ذمــم دائنة تجارية

369,460371,245مصاريف مســتحقة

دائنة 92,083197,784محتجزات 

أخرى 177,703112,246مطلوبات 

60,03557,526مبالــغ مســتحقة إلى أطراف ذات عاقة

1,414,3071,297,124ســندات قابلــة للتحويل - عنصــر المطلوبات

4,144,8614,158,026تســهيات بنكيــة )ال تشــمل تكاليف االقتــراض غير المطفأة(

اإليجار 451,730432,678مطلوبات 

6,989,3396,805,616مطلوبــات ماليــة - بالتكلفــة المطفأة

27,8915,862أدوات ماليــة مشــتقة - بالقيمــة العادلة

7,017,2306,811,478مجمــوع المطلوبات المالية

القيمة العادلــة لألدوات المالية )ج( 
إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم الحصــول عليه لبيع أصل أو الذي ســيتم ســداده لتحويل التزام في معاملــة منظمة بين 

المشــاركين في الســوق بتاريخ القياس.

القيمــة العادلة لــأدوات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأةالقيمــة العادلة لــأدوات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة
تــرى اإلدارة أن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات المالية المســتحقة الســداد خال فترة 12 شــهًرا مــن تاريخ الميزانيــة العمومية تقارب 

قيمهــا العادلة.

أســاليب التقييم واالفتراضــات المطبقة ألغراض قيــاس القيمة العادلةأســاليب التقييم واالفتراضــات المطبقة ألغراض قيــاس القيمة العادلة
يســتند تقييــم األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة على أســعار الســوق المدرجــة وغيرها من أســاليب التقييم. يتم تحديــد القيم العادلة 

للموجــودات والمطلوبــات المالية كالتالي:

•  يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبات المالية ذات األحكام والشــروط القياســية والمتداولة في األســواق المالية النشــطة 
على أســاس أســعار الشراء المدرجة.

•  يتــم تحديــد القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخرى وفقًا لنمــاذج التســعير المتعارف عليها والمعتمدة، وذلك على أســاس 
احتســاب القيمــة الحاليــة لتحليــل التدفقــات النقدية المســتقبلية المتوقعة باســتخدام أســعار المعامــات الحالية القابلــة للماحظة في 

الســوق وأســعار التجار لألدوات المالية المشــابهة.

األدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة بعــد االعتــراف المبدئي حيــث يتم تجميعها في مســتويات مختلفــة من األول إلى الثالث 
علــى أســاس المعطيــات الجديــرة بالماحظة بالنســبة للقيمة العادلة:

المســتوى األول: يشــمل األســعار الُمعلنة )غير الُمعدلة( في األســواق النشــطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.  •

•  المســتوى الثانــي: قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن المعطيات األخرى، بخاف األســعار الُمعلنــة المدرجة ضمن المســتوى 
األول، الجديــرة بالماحظــة بالنســبة للموجــودات أو المطلوبــات، ســواًء كانــت مباشــرة )وهي األســعار( أو غير مباشــرة )وهي المســتمدة 

األسعار(. من 

•  المســتوى الثالــث: قياســات القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييم والتــي تتضمن مدخات للموجــودات أو المطلوبات التي ال 
تســتند إلــى معطيــات الســوق الجديرة بالماحظــة )المعطيات غير الجديــرة بالماحظة(.

29. إدارة المخاطــر المالية
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون بصــورة عامــة عــن وضع إطار إدارة مخاطــر المجموعة ومتابعته. إن سياســات إدارة المخاطر لــدى المجموعة 

مصممــة بهــدف تحديــد وتحليــل المخاطــر التــي تواجههــا المجموعة مثل مخاطر الســوق )تشــمل مخاطر صرف العمــات األجنبية ومخاطر 
أســعار الفائــدة(، ووضــع ســقوف وضوابــط مائمــة لها، ومراقبتها مــع االلتزام بتلك الســقوف. تتم مراجعة سياســات وأنظمة إدارة المخاطر 

بشــكٍل منتظــم بمــا يعكــس آثــار التغيــرات في ظروف الســوق وأنشــطة المجموعة. تهــدف المجموعة، من خال المعايير واإلجــراءات التدريبية 
واإلداريــة، إلــى تطويــر بيئــة رقابيــة منضبطــة وبّناءة يســتطيع مــن خالها كل موظف أن يدرك المهام والمســؤوليات الملقــاة على عاتقه.

تقــوم لجنــة التدقيــق لــدى المجموعــة باإلشــراف على كيفيــة مراقبة اإلدارة لالتزام بسياســات وإجراءات إدارة المخاطــر للمجموعة وتقوم 
بمراجعــة مــدى ماءمــة اإلطــار العام إلدارة المخاطــر فيما يتعلــق بالمخاطر التي تواجههــا المجموعة.
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29. إدارة المخاطــر الماليــة تتمة

إدارة مخاطر أســعار الفائدة )أ ( 
إن تعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة يتعلــق بتســهياتها البنكيــة والحســابات البنكية تحت الطلب والموجــودات المالية األخرى. 

تحمــل الحســابات البنكيــة تحــت الطلــب والموجــودات الماليــة األخــرى معــدل فائدة ثابت يتراوح بين 1% - 3% ســنويًا. إن تعــرض المجموعة لمخاطر 
أســعار الفائــدة يرتبــط أساًســا بالقــروض ألجــل التــي حصلت عليهــا والتي تتكون من شــرائح مقومة بالدرهم اإلماراتــي وتحمل فائدة إيبور + 

3.15% ســنويًا )2019: شــرائح مقومــة بالــدوالر األمريكــي والدرهــم اإلماراتــي وتحمــل فائدة ليبور + 3.5% وإيبور + 3.15% ســنويًا على التوالي(. 
تــم إيقــاف سياســة المجموعــة الســابقة بشــأن الحفاظ على قروضها بســعر ثابت باســتخدام مقايضات أســعار الفائدة المتغيــرة إلى الثابتة 

خــال الســنة الاحقــة لتعديــل القــرض )إيضــاح 16(، وإنهــاء مقايضات أســعار الفائدة الخاصة بالقــروض المقومة بالدوالر األمريكــي، وتقييم عقود 
مقايضــات أســعار الفائــدة المتبقيــة علــى أنهــا غيــر فعالــة )إيضاح 11(. كما في 31 ديســمبر 2020، لــم يكن لدى المجموعة أي مقايضات ألســعار 

الفائــدة كأدوات تحــوط. خــال 2019، غطــت مقايضــات أســعار الفائــدة الخاصة بالمجموعــة 66% من المبالغ األصليــة للقروض المتغيرة المســتحقة 
بمعــدل تحوط %66.

كانــت تواريــخ اســتحقاق مقايضــات أســعار الفائدة كما في 31 ديســمبر 2020 كما يلي:

خالخال
سنة واحدةسنة واحدة
ألف درهمألف درهم

بين ســنة واحدةبين ســنة واحدة
وو55 سنوات سنوات
ألف درهمألف درهم

–27,891أدوات مالية مشــتقة 

ال تحتســب المجموعــة الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة ذات الســعر الثابــت بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو الخســارة، ولذلك فإن أي تغير 
فــي أســعار الفائــدة في تاريــخ التقرير لن يؤثر على الربح أو الخســارة.

تحليل حساســية أسعار الفائدةتحليل حساســية أسعار الفائدة
تــم تحديــد تحليــل الحساســية التالــي بنــاًء علــى التعــرض لمعدالت الفائدة لألدوات غير المشــتقة في تاريــخ التقرير. بالنســبة للمطلوبات ذات 

الفائــدة المتغيــرة، فقــد تــم إعــداد التحليــل عــن طريق افتــراض أن قيمة المطلوبــات القائمة بتاريخ التقريــر قائمة عن الســنة بأكملها. إذا كانت 
أســعار الفائــدة قــد ارتفعــت / انخفضــت بمقــدار 25 نقطــة أســاس مع بقاء جميــع المتغيرات األخرى ثابتــة، لكانت تكلفة الفائــدة للمجموعة 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 قــد ارتفعت/انخفضــت بواقــع بمقــدار 10 مليــون درهم )2019: 10 مليون درهــم(. ويعزى ذلك إلى تعرض 
المجموعــة ألســعار الفائــدة على قروضها ألجل ذات المعــدل المتغير.

إدارة مخاطــر االئتمان )ب( 
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي مخاطــر تعــّرض المجموعــة لخســارة ماليــة في حال لم يتمكــن العميل أو الطرف المقابــل في أداة مالية من 

الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة، وتنشــأ باألســاس مــن الذمــم المدينة التجارية واألخرى )باســتثناء المبالــغ المدفوعة مقدمــًا والدفعات المقدمة 
للمقاوليــن(، والمبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العاقــة، والموجودات المالية األخرى، والنقــد وما في حكمه.

تمثــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة الحــد األقصــى للتعرض لمخاطــر االئتمان. وكان الحد األقصــى للتعرض لمخاطــر االئتمان في تاريخ 
التقريــر كالتالي:

2020
ألف درهم

20192019
ألف درهمألف درهم

 ذمــم مدينــة تجاريــة وأخرى )باســتثناء المبالــغ المدفوعة مقدمــًا والدفعات المقدمة
المقاولين( 62,59071,770إلى 

13,98420,047مبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عاقة

116,792266,130موجــودات مالية أخرى

649,466930,909نقــد ومــا فــي حكمه )باســتثناء النقد في الصندوق(

6,799–أدوات مالية مشــتقة

842,8321,295,655

ذمــم مدينة تجاريةذمــم مدينة تجارية
يتأثــر تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان بصــورة رئيســية بالســمات الفردية لكل عميــل على حدة، إال أن اإلدارة تضع باعتبارهــا أيضًا التوزيع 

الجغرافــي لقاعــدة عمــاء المجموعــة، بمــا فــي ذلــك مخاطــر التعثر في قطــاع العمل والدول التي يــزاول فيها العماء أنشــطتهم حيث قد يكون 
لهــذه العوامــل تأثيــر علــى مخاطــر االئتمــان. تســعى المجموعــة إلى الحد من مخاطــر االئتمان فيمــا يتعلق بالعماء من خــال مراجعة االئتمان 

للعمــاء الفردييــن مــن خــال تتبع العاقــة التجارية الســابقة والمخاطر االفتراضية.
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29. إدارة المخاطــر الماليــة تتمة

إدارة مخاطــر االئتمان تتمة )ب( 

مبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عالقةمبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عالقة
تشــتمل المبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العاقــة للمجموعــة على مبالغ مســتحقة القبض من الشــركة األم وشــركاتها التابعــة المتعلقة 

بشــكل رئيســي بتوفيــر خدمــات إدارة المشــاريع التــي تقوم بهــا المجموعة، وال تحمل أي مخاطــر ائتمان جوهرية.

النقــد وما في حكمهالنقــد وما في حكمه
يتــم إيــداع النقــد لــدى بنــوك محليــة ودوليــة ذات ســمعة جيدة. وترى المجموعــة أن النقد وما في حكمه لــه مخاطر ائتمــان ضئيلة بناًء على 

التصنيفــات االئتمانيــة الخارجيــة لألطــراف المقابلــة. النقــد ومــا في حكمه بتاريــخ الميزانية العموميــة مودع لدى بنوك محليــة بتصنيفات 
.A3 إلى Aa3 ائتمانيــة

إدارة مخاطــر العمالت األجنبية )ج( 
فــي تاريــخ التقريــر، لــم يكــن هنــاك أي تعرض هام لمخاطر أســعار الصــرف حيث إن جميع الموجــودات والمطلوبات المالية مقومة باألســاس 

بالدرهــم اإلماراتــي أو بالدوالر األمريكي المربــوط بالدرهم اإلماراتي.

إدارة مخاطر الســيولة )د( 
يضطلــع مجلــس اإلدارة بالمســؤولية المطلقــة عــن إدارة مخاطــر الســيولة حيــث قامت اإلدارة بوضع إطار عمل مناســب إلدارة مخاطر الســيولة 

وذلــك مــن أجــل إدارة متطلبــات التمويــل الخاصــة بالمجموعــة على المدى القصير والمتوســط والطويــل. تدير المجموعة مخاطر الســيولة عن 
طريــق االحتفــاظ باحتياطيــات كافيــة )بمــا فــي ذلــك االحتفــاظ بالودائع الثابتة في البنــوك لتلبية احتياجات الســيولة( من خــال مراقبة التدفقات 
النقديــة المتوقعــة والفعليــة بشــكل مســتمر ومطابقــة آجــال اســتحقاق الموجودات والمطلوبــات المالية )بما في ذلــك الدخول في اتفاقات 

التصفيــة عند االقتضاء(. 

توضــح الجــداول التاليــة فتــرة االســتحقاق التعاقــدي المتبقيــة للموجودات والمطلوبــات المالية غير المشــتقة الخاصــة بالمجموعة. تم إعداد 
الجــداول بنــاًء علــى التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة للموجــودات والمطلوبات المالية بنــاًء على تاريخ االســتحقاق المتوقع وأول تاريخ من 

المتوقــع أن تحصــل فيــه المجموعــة علــى نقد مقابل الموجــودات المالية ودفــع المطلوبات المالية.

المطلوبــات الماليةالمطلوبــات المالية

خالخال
سنة واحدةسنة واحدة
ألف درهمألف درهم

بين ســنة واحدةبين ســنة واحدة
وو55 سنوات سنوات
ألف درهمألف درهم

أكثر منأكثر من
55 سنوات سنوات

ألف درهمألف درهم
المجموعالمجموع

ألف درهمألف درهم

2020
2,272,6532,272,653––ســندات قابلة للتحويل*

366,2132,216,6882,262,2094,845,110تســهيات بنكية

16,40079,40095,800–مبالــغ مســتحقة إلى أطراف ذات عاقة

ذمــم دائنــة تجارية وأخرى )باســتثناء اإليرادات المؤجلة 
879,25932,10924,859936,227واإليجار والدفعــات المقدمة األخرى( 

1,245,4722,265,1974,639,1218,149,790

2019
2,272,6532,272,653––ســندات قابلة للتحويل*

228,4002,109,2353,051,9915,389,626تســهيات بنكية

17,75628,41046,166–مبالــغ مســتحقة إلى أطراف ذات عاقة

ذمــم دائنــة تجارية وأخرى )باســتثناء اإليرادات المؤجلة 
806,86150,17128,411885,443واإليجار والدفعــات المقدمة األخرى( 

1,035,2612,177,1625,381,4658,593,888

* يتــم احتســاب الفائــدة المســتحقة علــى افتراض أن الســند ال يتم تحويله إلــى حقوق ملكية.
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29. إدارة المخاطــر الماليــة تتمة

إدارة مخاطر الســيولة تتمة )د( 

المالية الماليةالموجودات  الموجودات 

خالخال
سنة واحدةسنة واحدة
ألف درهمألف درهم

بين ســنة واحدةبين ســنة واحدة
وو55 سنوات سنوات
ألف درهمألف درهم

أكثر منأكثر من
55 سنوات سنوات

ألف درهمألف درهم
المجموعالمجموع

ألف درهمألف درهم

2020

ذمــم مدينــة تجارية وأخرى )باســتثناء المبالغ 
62,590––62,590المدفوعــة مقدمــًا والدفعات المقدمة إلــى المقاولين(

13,984––13,984مبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عاقة

116,792––116,792موجــودات مالية أخرى

651,231––651,231نقــد وما في حكمه

844,597––844,597

2019

ذمــم مدينــة تجارية وأخرى )باســتثناء المبالغ 
71,770––71,770المدفوعــة مقدمــًا والدفعات المقدمة إلــى المقاولين(

20,047––20,047مبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عاقة

266,130––266,130موجــودات مالية أخرى

933,997––933,997نقــد وما في حكمه

1,291,944––1,291,944

30. إدارة رأس المال
يتكــون هيــكل رأس المــال للمجموعــة مــن النقــد وما فــي حكمه وحقوق الملكية العائدة إلى المســاهمين في الشــركة والســندات القابلة 
للتحويــل والقــروض البنكيــة. هــدف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال هو الحفاظ على قاعدة رأســمالية قويــة للحفاظ على ثقة المســتثمرين 

والدائنيــن والحفــاظ علــى التطــور المســتقبلي والعمليــات للشــركة ولتوفير عوائد للمســاهمين ولتحســين هيكل رأس المــال لتقليل 
تكلفــة رأس المــال. ولتمكيــن المجموعــة مــن تحقيــق هدفهــا، تراقــب اإلدارة رأس المال من خال المراجعــة المســتمرة للتدفقات النقدية 

للمجموعــة ومــن خــال عمليات الموازنــة والتخطيط االعتيادية.

31. أحداث الحقة
بعــد نهايــة الســنة، قامــت الشــركة األم وشــركة مــراس القابضــة ش.ذ.م.م بتوجيه إشــعار غير قابل لإللغاء إلــى مجلس اإلدارة في 31 يناير 2021 

لتحويــل أدوات الســندات القابلــة للتحويــل إلــى أســهم جديدة في شــركة دي اكــس بي انترتينمنتس بســعر تحويــل بقيمة 1.04 درهم لكل 
ســهم. ومــن المتوقــع أن يتــم التحويل في 28 فبراير 2021.

32. اعتمــاد البيانــات المالية الموحدة
اعتمــد مجلــس اإلدارة هــذه البيانــات الماليــة الموحدة ووافق على إصدارهــا بتاريخ 9 فبراير 2021.
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إشعار هام
هذا التقرير السنوي ومحتوياته غير مخصصين للنشر أو اإلصدار أو التوزيع، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو 

غير مباشر، في و/أو إلى أي اختصاص قضائي يكون التوزيع فيه أو إليه غير قانوني.

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

أسئلة وأجوبة وأي كتب أو مواد شفهية نوقشت أو وزعت في اجتماع التقرير السنوي.أسئلة وأجوبة وأي كتب أو مواد شفهية نوقشت أو وزعت في اجتماع التقرير السنوي.

قد تكون المعلومات الواردة في هذا التقرير السنوي عرضة للتحديث والمراجعة والتحقق والتعديل، وقد تتغير هذه قد تكون المعلومات الواردة في هذا التقرير السنوي عرضة للتحديث والمراجعة والتحقق والتعديل، وقد تتغير هذه 
المعلومات جوهريًا. وال تعد الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو الشركات التابعة لتلك الشركات المعلومات جوهريًا. وال تعد الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو الشركات التابعة لتلك الشركات 
األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكائه أو شركاته التابعة أو مستشاريه خاضعين ألي األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكائه أو شركاته التابعة أو مستشاريه خاضعين ألي 

التزام بتحديث المعلومات الحالية الواردة في هذا التقرير السنوي ذي الصلة بهم أو االحتفاظ بتلك المعلومات أو تزويد التزام بتحديث المعلومات الحالية الواردة في هذا التقرير السنوي ذي الصلة بهم أو االحتفاظ بتلك المعلومات أو تزويد 
متلقي تلك المعلومات بإمكانية الوصول إلى أي معلومات إضافية قد تنشأ فيما يتعلق بها، وتخضع أي آراء واردة متلقي تلك المعلومات بإمكانية الوصول إلى أي معلومات إضافية قد تنشأ فيما يتعلق بها، وتخضع أي آراء واردة 

في هذا التقرير السنوي للتغيير دون إشعار. وال يقع على عاتق الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو في هذا التقرير السنوي للتغيير دون إشعار. وال يقع على عاتق الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو 
الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكائه أو شركاته الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكائه أو شركاته 

التابعة أو مستشاريه أي مسؤولية أيًا كان نوعها )سواًء كانت مسؤولية تقصيرية أو خاف ذلك( عن أي خسارة من أي التابعة أو مستشاريه أي مسؤولية أيًا كان نوعها )سواًء كانت مسؤولية تقصيرية أو خاف ذلك( عن أي خسارة من أي 
نوع تنشأ عن أي استخدام لهذا التقرير السنوي أو فيما يتعلق به.نوع تنشأ عن أي استخدام لهذا التقرير السنوي أو فيما يتعلق به.

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

من، وينبغي أال يفسر على أنه جزءًا من، أي عرض أو دعوة أو طلب أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو بيعها أو االشتراك من، وينبغي أال يفسر على أنه جزءًا من، أي عرض أو دعوة أو طلب أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو بيعها أو االشتراك 
فيها في أي والية قضائية، وال ينبغي أن يشكل هذا التقرير أو أي جزء منه أساسًا ألي عقد أو التزام من أي نوع وال يمكن فيها في أي والية قضائية، وال ينبغي أن يشكل هذا التقرير أو أي جزء منه أساسًا ألي عقد أو التزام من أي نوع وال يمكن 

االعتماد عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام.االعتماد عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام.

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

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

ُيعد مؤشرًا يعتد به لألداء المستقبلي.ُيعد مؤشرًا يعتد به لألداء المستقبلي.

قد تستمد بيانات الصناعة والسوق الواردة في هذا التقرير السنوي، بالقدر المتاح، من مصادر رسمية أو من الغير. قد تستمد بيانات الصناعة والسوق الواردة في هذا التقرير السنوي، بالقدر المتاح، من مصادر رسمية أو من الغير. 
وتشير المنشورات والدراسات والمسوحات المتعلقة بالصناعة والصادرة عن الغير بصفة عامة إلى أن البيانات الواردة وتشير المنشورات والدراسات والمسوحات المتعلقة بالصناعة والصادرة عن الغير بصفة عامة إلى أن البيانات الواردة 

فيها قد تم الحصول عليها من مصادر ُيعتقد بأنها موثوق بها، دون تقديم أي ضمانات بشأن دقة هذه البيانات أو فيها قد تم الحصول عليها من مصادر ُيعتقد بأنها موثوق بها، دون تقديم أي ضمانات بشأن دقة هذه البيانات أو 
اكتمالها. ورغم اعتقاد الشركة بأنه تم إعداد هذه المنشورات والدراسات والمسوحات بواسطة مصدر موثوق، إال أنها اكتمالها. ورغم اعتقاد الشركة بأنه تم إعداد هذه المنشورات والدراسات والمسوحات بواسطة مصدر موثوق، إال أنها 

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

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

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

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